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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 

Aanstaande vrijdag is het weer zover, de eerste klaverjasdrive van het 
seizoen. Aanvang 19.30 uur. De redactie wenst de nieuwe klaverjas-
commissie veel succes!

Op pagina 7 vindt u een kort verslag van de jaarvergadering. 

Ook willen wij de pupillen er op attent maken dat er dinsdag 21 oktober 
een spectaculaire trainingsdag voor jullie wordt georganiseerd, op pagina 20 
meer informatie hierover.

Het eerste herenteam won afgelopen zondag van Hellas Sport en staat nu 
keurig in de middenmoot. Het eerste damesteam verloor gefl atteerd van  
koploper Berghuizen en bezet nu de 7e plaats.

In deze Treffer zit ook de tussenstand van de Supertoto van Kolping Boys 1.

De redactie
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PUPIL VAN DE WEEK

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - VSV 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

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

Spandoeken
Veenhuizerweg 6 1704 DM Heerhugowaard

072-5614739

&
Good Bookers

De grootste Vakantie-Reis en Avonturenwinkel van Noord-Holland
Gedempte Nieuwesloot 4 1811 KT Alkmaar

072-5153833

Reclameborden,Lichtbakken, Zelfklevende Teksten, Logo’s en 

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

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

Telefoonnummer keeperstrainer Johan Roos
In een van de voorgaande Treffers is  helaas het verkeerde telefoonnummer van Johan vermeld.

Het juiste nummer is: 072-5622529 
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PROGRAMMA  ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 18+19 oktober

 Groep 1 en 2

Zat./Zon. 25+26 oktober

 Groep 3 en 4

 

Terreindienst:  

Zaterdag: 18 oktober

08:30 uur: Senioren 1

12:30 uur:  Senioren 1

 

Zondag:  19 oktober

09:00 uur:  Junioren A2

13:00 uur:  Junioren A2

 

Zaterdag:  25 oktober

08:30 uur: Senioren 7

12:30 uur: Senioren 7

 

Zondag:  26 oktober

09:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur: Junioren B3

 

Secretariaat:  

Zondag:  19 oktober

08:30 uur:  Ome Jaap

 en Richard Meijer

13:00 uur: Piet Ursem

 

Zondag:  26 oktober

08:30 uur: Simon Reus

 en Theo Vingerling

13:00 uur Paul Konijn

 

Zondag 19 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e  Zaterdag 18 oktober terreindienst!
1e Vrij   
4e Uitgeest 6 12:00 11:00 A.Kokkelink
6e KSV 4 10:00 09:00 K.de Goede
8e Uitgeest 10 12:00 11:00 F.Veel
10e Vrone 10 14:00 13:00 M.Visser
Da2 Medemblik DA1 10:00 09:00 A.v.d.Hoeven
Da3 HSV DA1 14:00 13:00 N.Pater
A2 Zondag 19 oktober terreindienst!
A2 Hugo Boys A1 12:00 11:00 P.Ruijs
A3 VIOS-W A2 12:00 11:00 I.Aydogan

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
2e DEM 2 11:30 
5e Meervogels 31 3 11:00 09:30
7e Rijp (de) 4 11:00 09:30
9e HSV 8 10:00 09:00
11e SVW 27 9 11:00 10:00
B2 Monnickendam B1 12:45 11:00
                  
Zondag 26 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e VSV 1 14:00  P.T.J.Andre
5e Berdos 3 12:00 11:00 K.de Goede
7e Zaterdag 25 oktober terreindienst!
7e Koedijk 6 10:00 09:00 A.v.d. Hoeven
9e Graftdijk 3 10:00 09:00 N.Pater
10e Vrij   
11e SVW 27 9 14:00 13:00 I.Aydogan
Da2 SDO DA1 12:00 11:00 F.Veel
A2 Vrone A1 12:00 11:00 A.Kokkelink
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
2e VVZ 2 11:00 
4e WMC 3 14:00 
6e Watervogels 3 13:00 
8e Rijp (de) 3 11:00 09:30
Da1 KFC’71 DA1 14:00 
Da3 Adelbert St DA1 11:30 10:00
A3 Grashoppers A 2 14:00 12:30
B2 Spirit’30 B1 10:00 08:30
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De ontwikkelingen van het 2e       

Vanaf heden zult u tweewekelijks een verslag kunnen lezen van de wedstrijden die het 2e elftal van V.V. Kolping Boys speelt.

28-09-2008

Vitesse ’22 2 – Kolping Boys 2 (3-4)       
Door omstandigheden arriveerde uw verslaggever tien minuten te laat op sportcomplex De Puikman te Castricum. Een snelle 
blik op het scorebord gaf een 1-0 tussenstand aan. Na enige navraag bleek het doelpunt van Vitesse ’22 gevallen te zijn uit 
een corner. De 2-0 liet helaas niet lang op zich wachten. Na slap verdedigend werk van de kant van Kolping Boys kon het 
jongere broertje van Kees Luijckx de 0-2 binnentikken.

Het notitieblok van trainer Peter Spijker vloog de lucht in en een aantal krachttermen vlogen over het veld. Het was voor ie-
dereen duidelijk: Er moest nu echt wat gaan gebeuren anders zou het nog wel eens een vervelende zondag kunnen worden 
voor de spelers en betrokkenen van het 2e elftal. Gelukkig werd dit signaal direct opgepikt door de spelers zelf en al snel kon 
John Smit (na een knappe combinatie met Onno de Kock) aantekenen voor de 2-1. Hij wist vanuit een moeilijke hoek met zijn 
chocoladebeen raak te schieten.

De Boys waren weer terug in de wedstrijd en de gelijkmaker zou gelukkig niet lang op zich laten wachten. Een slimme steek-
pass werd door Onno de Kock in het zestienmetergebied opgepikt en koelbloedig als hij is werd de keeper omspeeld en de 
2-2 binnengewerkt. Het Notitieblok en de krachttermen van Dhr. Spijker vlogen nu nogmaals door de lucht, echter met een 
gunstiger reden dan even daarvoor.

Tijdens de tweede helft waren het toch weer de mannen van Vitesse ’22 die, na slecht wegwerken, op voorsprong kwamen.  
Niet lang hierna werd een corner van Paul Jongkind door een verdediger van Vitesse ‘22 in eigen doel gewerkt, onze dank was 
groot! Bas Bertram stak weliswaar triomfantelijk z’n vinger de lucht in om de 3-3 op te eisen maar iedereen had helaas al kun-
nen zien dat het een eigen doelpunt was. Sorry Bas, volgende keer beter.

Na wat rommelig kaatswerk van beide ploegen kreeg John Smit het ineens op z’n heupen. Hij passeerde 3 à 4 man om vervol-
gens de bal op de borstkas van de liggende keeper te stiften. Gelukkig was de goaltjesdief van het 2e (Onno de Kock) alert ge-
noeg om 3-4 binnen te schieten. Dit was alweer het 8e doelpunt van Onno in 4 wedstrijden, over scherpte gesproken…. Hierna 
werd de wedstrijd grimmiger en de (on)nodige overtredingen werden over en weer gemaakt. Jan de Vries werd bijvoorbeeld 
lelijk op z’n enkel geraakt waarbij hij het uitschreeuwde als een pasgeboren kalf. Hij ging zo tekeer dat z’n vriendin begon te 
vrezen voor hun geplande vakantie over 3 weken. Het bleek echter allemaal mee te vallen want even later liep hij weer vrolijk 
over het veld. 

Ook Thijs Groot bleef weinig bespaard. Zijn directe tegenstander had z’n pijlen op het gelaat van Thijs gericht, met een bloed-
neus als resultaat. Gelukkig was er een vrouwelijke fan op de tribune die net haar maandelijkse periode achter de rug had. 
Professioneel ingebracht door gelegenheidsverzorger Michel Stigter kon Thijs de wedstrijd even later weer vervolgen. Een aan-
tal minuten later klonk het verlossende eindsignaal. Dit betekende het einde van een leuke pot waarbij met vlagen goed werd 
gevoetbald en als dat even niet lukte er op karakter werd gespeeld. De handen gingen de lucht in en de drie punten konden in 
de tas op weg naar sportcomplex De Nollen.

12-08-2008

Kolping Boys 2 – Fortuna Wormerveer 2  (1-3)     
Na de mooie pot tegen Vitesse ’22 waren nu de gasten uit Wormerveer aan de beurt. Wil het 2e elftal kans maken op promotie, 
dan moeten alle wedstrijden serieus benaderd worden! En dat begint bij inzet en concentratie. Het leek wel of deze boodschap 
niet bij iedereen aan was gekomen want het tempo was laag, de inzet gering en het spel slordig..

Na ongeveer 15 minuten verstapte Farzan zich en hij kon z’n weg ook niet meer vervolgen. Met een knieblessure moest hij 
zich laten vervangen door Dave Geerking. Op moment van schrijven is de blessure van Farzan nog geheel onbekend, we hopen 
het beste…Een aantal minuten later kwam rechtsback Gabriel Hartkamp mee naar voren. Hij kreeg de bal prima aangespeeld 
maar z’n poging eindigde helaas op de dwarsligger. Aan de kant van Kolping werd gelachen om Gab’s doelpoging aangezien 
het eenvoudiger was om te scoren dan de bal op de lat te schieten.

In de tegenaanval kreeg Fortuna een vrije trap in de buurt van het doelgebied van Kolping Boys. Enkele seconden later werd 
helaas het zwakke punt van Kolping Boys 2 aan het licht gebracht: De vrije trap werd voorgegeven en via via kon deze bin-
nengekopt worden. Dit is al het zoveelste doelpunt uit een standaardsituatie. Kom op mannen, zo knap zijn jullie nou ook weer 
niet, gooi dat hoofd er gewoon tegenaan!!!

Na de theepauze hadden de mannen er iets meer zin in. John Smit wist met veel fortuin de gelijkmaker te scoren. Dit deed 
echter niet af aan de feestvreugde. Een goal is een goal en dat moet natuurlijk gevierd worden!  Op zoek naar de overwinning 
liep men echter tegen een iets slimmere en soms ook wel sterkere tegenstander aan. Fortuna was simpelweg sneller in de 
combinatie, korter in de dekking en effectiever in de afronding. Dit bleek ook bij de tweede goal van Fortuna, slap verdedigen 
werd afgestraft met een mooie schuiver in de hoek. 

DE ONTWIKKELINGEN VAN HET 2e
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

Zaterdag / Zondag 4 en 5 oktober

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e SVW 27 1 Afgelast
 2e DEM 2   Afgelast
 4e Egmondia 4 Afgelast
 5e Vrij    Afgelast
 6e Schagen 5 Afgelast
 7e Victoria O 5 Afgelast
 8e SSV 3    2–0
 9e Foresters de 7 Afgelast
 10e Victoria O 7 Afgelast
 11e Vitesse 22 11 Afgelast
 A1 Zaanlandia A1 Afgelast
 A2 Hugo Boys A1 Afgelast
 A3 Vrij    Vrij
 B1 West Frisia DP B1 0–0
 B2 Monnickendam B1 Afgelast
 B3 Koedijk B4 4–2
 B4 Schagen B3 8–0
 B5 DTS B2   12–0
 B6 Hugo Boys B1 2–8
 C1 Helder Den FC C1 0–2
 C2 Limmen C1 0–3
 C3 SVW 27 C4 3–2
 C4 Berdos C3 7–0
 C5 Foresters de C5 3–10
 C6 Foresters C6 12–3
 C7 Alkm. Boys C2 5–6
 Da1 Purmerend DA1 Afgelast
 Da2 Medemblik DA1 Afgelast
 Da3 ZAP DA1   Afgelast
 MA1 AFC 34  MA1 Afgelast
 MB1 Marken MB1 0–1
 MC1 Reiger Boys MC1 8–0
 MC2 Victoria O MC1 1–3

Zaterdag / Zondag 11 en 12 oktober

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Hellas Sport 1 2–1
 2e Fortuna Wormerv. 2 1–3
 4e Vrone 4   3–6
 5e Duinrand S 2 4–2
 6e SVW 27 6 1–3
 7e Dynamo 3 2–3
 8e Duinrand S 3 1–1
 9e AFC 34 6  4–3
 10e Alkmaarsche Boys 11 0–7
 11e Limmen 8 2–4
 A1 SDO A1   2–1
 A2 Helder Den FC A1 0–5
 A3 Koedijk A3 2–2
 B1 Foresters de B1 2–1
 B2 Spartanen B1 3–1
 B3 SVW 27 B4 1–0
 B4 Koedijk B7 5–5
 B5 Vrone B3  10–5
 B6 Jisp B1   0–2
 C1 Zouaven De C1 0–0
 C2 Berdos C1 0–0
 C3 Spirit’30 C2 3–3
 C4 Bergen C2 5–1
 C5 Limmen C3 1–5
 C6 Alcmaria Victrix C2 4–1
 C7 KSV C4   3–6
 Da1 Berghuizen DA1 1–5
 Da2 Koedijk DA1 0–4
 Da3 Winkel DA2 0–7
 MA1 Medemblik MA1 1–3
 MB1 LSVV MB1 0–9
 MC1 Zeevogels MC1 0–1
 MC2 KGB MC1  1–5
 

Fortuna zou hierna nog eenmaal weten te scoren. Een verdediger van Kolping (ik noem geen namen, Dave) dacht aan buitenspel 
en stopte met lopen, ware het niet dat er nog een andere verdediger achter hem stond. Deze werd vervolgens uitgespeeld en 
even later was de tussenstand 1-3.

Dit zou ook de eindstand blijven en veel meer heeft er ook de gehele ochtend niet ingezeten voor de boys van Kolping 2. 

Intussen hebben we 10 punten uit 5 wedstrijden en dat is hartstikke goed, maar willen we kampioen worden dan zullen er toch 
echt een paar tandjes bij moeten!

Verry Veel
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Van de ledenadministratie.
Contributie:
Helaas heeft het hoofdbestuur moeten besluiten om een 30 tal voetballers wegens disciplinaire redenen af te melden bij de 
KNVB.

Spelerspas:
Iedereen zonder benodigde overschrijving heeft nu een foto ingeleverd en is het wachten op de defi nitieve spelerspassen.

Diegene die de overschrijving nog moet regelen komt in de wachtrij.

Mis je een spelerspas, geef even een berichtje naar de ledenadministratie@kolpingboys.nl

Nieuwe leden:
In het afgelopen week zijn de volgende nieuwe leden bij ons aangemeld:

Ingeborg Lit     Kelly Bak
Jolanda Glas     Timucin Alagoz
Ingrid Radsma    Ezzaldin M Ali
Sanne Locher    Wafa Nassiri
Celina Jansen    Lisa Gemin
Mark Vrasdonk  Samira Rotteveel
Samira Bleeker  Quinten Kopijn
Luca Bethlehem        

Alle nieuwe leden van harte welkom en veel voetbalplezier gewenst.

En zijn deze leden om diverse redenen afgemeld:

Jeffrey Alberg                       Yuri Heynis           Jeroen Perna

Daan Bijltjes                       Jilles Hovens    Tyron Peters

Carlo Bink              Rachid Ibrahim                   MaikelPeperkamp                  

Hessel Boschma                As Ince     Mark Romijn         

Antonio Bunni            Fernando Jonker                Maikel Van Scheijen                      

Jeffrey Dekker                    Roy Kamminga         Nick Slot           

Masis Dirtavitian      Michael Kok                       Mike Stam                          

Selvan Doraisamy             Johan Kooge    Martijn vd Stroom                        

Romano Emmelkamp        Alex v Leyen                        Bob Timmer         

Mohammed Gharbi          Sevgul Mahmud   Sem Vissen

Bilal Hamich    Jassine Mellah                    Donnij v Wanrooy

Tim Heynis            Ramon van Oosterhout      Koen de Weert          

Sander de Zwart   Max Peerdeman   JöranZeeuw          

Met vriendelijke sportgroet,

Jacques Peetoom

LEDENADMINISTRATIE
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VERSLAG 69e JAARVERGADERING
Kort verslag van de 69e jaarvergadering
Op vrijdag 29 september j.l. vond de 69e jaarvergadering van Kolping Boys plaats. Met ondergetekende meegerekend waren er 
29 leden aanwezig. Eén meer dan vorig jaar.

Om 10 over acht opende voorzitter Jan Brammer de vergadering met een korte terugblik op de sportieve hoogtepunten, waar-
onder het kampioenschap van het 1e, en de verbeteringen die er afgelopen seizoen waren gedaan aan ons complex. Met name 
de nieuwe boilers voor de verwarming en de warmwatervoorziening, de nieuwe douches, het ‘Zonneveld’ pannaveld  en de reno-
vatie van de kantine keuken waren vermeldenswaardig. De voorzitter stond ook stil bij het overlijden van prominent oud lid Piet 
Kroon, kantinevrijwilligster Lieneke van Harsevoort, oud-trainer Klaas Wit en geleider van de futsal Simon Kaandorp. Als afsluiting 
van het openingswoord sprak de voorzitter een speciaal welkom uit voor de ereleden Gerard Floris en Ger van der Waal.

Secretaris Gerard Venneker meldde dat Marrian de Vries, Cor Venneker, Jaques Peetoom en Ed Pronk hadden afgezegd voor de 
jaarvergadering. Omdat er geen ingekomen stukken waren was het woord aan de secretaris Gerard Venneker die eerst de notulen 
van de vorige

jaarvergadering voorlas. Het verslag van de ledenvergadering van 2007 werd goedgekeurd door de ledenvergadering. Er werd kort 
stilgestaan bij het jaarverslag van 2007-2008, het verslag dat aan alle leden is verstuurd als bijlage bij de laatste Treffer.

Het daaropvolgende agendapunt, het fi nanciële verslag van het seizoen 2007-2008, werd behandeld door penningmeester Rich-
ard Mooser. In zijn samenvatting van de fi nanciële cijfers benadrukte hij dat we het als vereniging fi nancieel gezien goed doen. 
Met name een uitzonderlijke goed Kantine resultaat heeft daar aan bijgedragen. Andere meevallers waren de opbrengst van de 
Deen actie, de lagere afdracht aan de KNVB, de lagere sponsorkosten en het lagere gasverbruik. Tegenvallers waren de de hogere 
KNVB boetes, de hogere kosten van de Sinterklaas actie (dat hebben we er graag voor over), het relatief groot aantal debiteuren, 
en de hogere voorzieningen aan gebouwen (een aantal zaken zoals de keuken renovatie, zijn eerder uitgevoerd dan gepland). 

Leo Wortel kon uit naam van de Kascsie  melden dat de kascsie de voorgaande woensdag de boeken had gecontroleerd en goed-
bevonden. De Kascsie verleende de penningmeester decharge.

De nieuwe kascsie zal naast Marrian de Vries bestaan uit Henk Zeegers met Theo Schmidt als reserve. Henk en Theo werden met 
algehele stem aangesteld. De vaststelling van de contributie was een hamerstuk, alleen de lagere bijdrage van de pupillen aan de 
Grote Club Actie leverde een vraag op, welke door de voorzitter werd verklaard als een procentueel correcte afspiegeling tussen 
hoogte van de contributie en de bijdrage aan de GCA.

Daarna was het tijd voor de begroting. Geen verrassende zaken in de begroting, misschien alleen de inschatting van de kosten 
en baten van de loterij die eenmalig zal worden georganiseerd voor het 70 jarig jubileum. De begroting werd door de vergadering 
goedgekeurd.

Voorzitter Jan Brammer bedankte penningmeester Richard Mooser.

Het bestuur veranderd het komende verenigingsjaar niet. De aftredende bestuursleden: Jan Brammer, Richard Mooser en Dirk 
Veel werden allen herkozen.

Een vijftal aanwezige gaf aan een vraag te hebben voor de rondvraag. Jan Kraakman had in het Jaarverslag  een vermelding 
naar het niet doorgaan van het Paastoernooi gemist. Secretaris Gerard Venneker beloofde beterschap voor volgend jaar. Piet 
Ruijs vroeg zich af  hoe het boetebedrag aan de KNVB opgebouwd is en in hoeverre dit bedrag wordt verhaald op de veroorzakers 
van de boetes. Penningmeester Richard Mooser kon melden dat de seniorenselectie de boetebedragen had afgedragen , maar 
dat een groot gedeelte van de verenigingsboetes (b.v. door een gestaakte wedstrijd, of niet op komen dagen) niet of niet geheel 
verhaald zijn.  

Verder waren er nog een aantal vragen die onder de noemer contributie betaling konden worden behandeld. Voorzitter Jan Bram-
mer meldde dat het innen van de contributie nog steeds een tijdrovende zaak is, en dat er afgesproken was om een lijn te trekken 
voor alle leden, selectie of niet selectie. Iedereen die niet voor 1 oktober heeft betaald, wordt geschorst, geschorste leden worden 
vermeld in het clubblad. De laatste vraag van Jan van de Bout ging over de Vriendenclub. Hij maakt zich zorgen over de onder-
bezetting qua bestuursleden in de Vriendenclub. Voorzitter Jan Brammer kon melden dat de Vriendenclub inderdaad al weer een 
hele tijd zonder voorzitter zit, maar dat de Vriendenclub dit zelf moet oplossen. Uiteraard willen wij ze daar als club, waar het kan, 
bij helpen. 

Na de rondvraag volgde de afsluitende mededelingen van de voorzitter. In 2010 staat er een 2e kunstgrasveld gepland, de bijbe-
horende begroting wordt in november door de Gemeenteraad van Alkmaar behandeld. De verbouwplannen voor de Bestuurskam-
er/Jeugdhonk en extra kleedkamers zijn in concept gereed. Er wordt de laatste hand gelegd aan de fi nanciële onderbouwing. Voor 
de realisatie gaan we net als bij de voorgaande uitbreiding van de kantine weer een beroep doen op de zelfwerkzaamheid van de 
leden, donateurs, vrienden en sponsors. We zoeken nog mensen die de kar willen gaan trekken.

Hierna sloot Voorzitter Jan Brammer de 69e jaar vergadering om even over 9 (binnen het uur!) af.

 

Secretaris, Gerard Venneker
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KEEPERSTRAINING EN HET STRALENDE 9e
Keeperstraining seizoen 2008 – 2009
Beste Keepers (sters),

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en zo ook de keeperstrainingen. We zijn nu bijna twee maanden onderweg en niet alle 
keepers komen naar de trainingen. De trainingen worden komend seizoen verzorgd door Johan Presserie en Johan Roos (B en 
C junioren) / Mark van Stipriaan en Eline Sol (D t/m F-pupillen).

Trainingsschema;
-Woensdag 18.30 uur tot 19.30 uur Keepers B3 t/m B6, C4 t/m C8 en de meisjes B en C junioren o.l.v. Johan Presserie en 
Johan Roos.
-Woensdag 19.30 uur tot 20.30 uur Keepers B1 en B2, C1 en C2, C3 en meisjes A junioren o.l.v. Johan Presserie en Johan 
Roos.
-Vrijdag 16.30 uur tot 17.30 uur alle keepers D-pupillen (behalve D1 en D2), alle keepers E-pupillen (behalve E1 t/m E4) en alle 
2e jaars F-pupillen keepers (behalve F1 en F2) o.l.v. Mark van Stipriaan en Eline Sol.
-Vrijdag 17.30 uur tot 18.30 uur Keepers D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1 en F2 o.l.v. Mark van Stipriaan en Eline Sol. 

Voor de F-pupillen geldt dat ze zeker moeten weten dat ze graag keeper willen worden. Indien dit nog niet zo is laat dan de spe-
ler lekker met zijn elftal voetballen. Het moment dat iemand kiest om keeper te worden komt van zelf. Het is vanzelfsprekend 
dat je altijd een training kan komen mee doen om te kijken of je het leuk vindt. Er is ook een mogelijkheid om keeperhandsch-
oenen te kopen voor de keepers. De keeperhandschoenen zijn er vanaf maat 4. De keeperhandschoenen kosten 20,00 euro. 

Voor meer informatie over de keeperstraining kunt u terecht bij Mark van Stipriaan 06-51931128.

Met sportieve groeten, Mark van Stipriaan

HVAB Horeca Vastgoed Advies en Bemiddeling steekt Kolping Boys 9 in het nieuw!
Dit seizoen ziet het 9e er weer gelikt uit dankzij de sponsoring van HVAB. Met een schitterend mooi tenue inclusief een
lichtblauw inloopshirt kunt u ons bewonderen op de velden. Het werpt meteen zijn vruchten af, want het 9e staat zonder 
puntverlies aan kop. Van links naar rechts: Richard Mooser, Arjan Brammer, Andre Klaver, Rob Bakker, Mick de Regt, Bas 
Hoornsman, Nico Koelman,  Kees van Weelden, Robert Groot,Michael Klaver, Rob Dolsma, Bas Nieweg, Tom Kooge, Peter 
Verhoeven, Nico Kieft  , Arthur Florijn, Ties Boon (ontbreekt op de foto), en Paul Vessies (ontbreekt op de foto) bedanken 
de sponsor!
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          EERSTE KLAVERJASDRIVE VRIJDAG 
       17 OKTOBER 2008

Aanstaande vrijdag is het zover. Het klaverjasseizoen gaat weer van start. Onder leiding van de vernieuwde 
klaverjascommissie gaat er weer ouderwets gekaart worden. Zet ook de volgende data alvast in u agenda.

Vrijdag 17 oktober    

Vrijdag  14 november    

Vrijdag  12 december    

Vrijdag  23 januari    

Vrijdag  20 februari    

Vrijdag  20 maart    

Vrijdag  17 april

-Inschrijfgeld: 5 euro per koppel

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

En ook de ‘’nieuwe’’ Klaverjas commissie heeft weer een super hoofdprijs beschikbaar voor 
degene die 5 van de 7 drives aanwezig is. De inhoud van deze superprijs houden we nog heel even 
geheim. We weten al wel dat deze volledig beschikbaar gesteld zal worden door:

                                         Goodbookers uit Alkmaar
Tot vrijdag,

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

EERSTE KLAVERJASDRIVE SEIZOEN 2008/2009
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PROGRAMMA JUNIOREN
Zaterdag 18 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 vrij   
B1 Alw.Forward B1 13:00  D.J.F. Schrieken (Beker)
B4 Koedijk B5 14:45 14:00 J. Mienis
B6 Kwadijk B1 14:45 14:00 R. Aafjes
C1 vrij !   
C2 vrij !   
C5 HSV C5 13:15 12:30 J. de Wit
C7 Victoria O C3 13:15 12:30 T. Vrasdonk
MC1 Duinrand S MC1 13:15 12:30 H.Berghammer
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B3 JVC B4 14:30 13:00
B5 Koedijk B7 14:45 14:00
C3 Blokkers De C4 13:15 12:15
C4 Limmen C3 14:30 13:30
C6 KSV C4 14:00 13:10
MA1 VIOS-W MA1 14:30 13:30
MB1 Uitgeest MB1 14:30 13:30
MC2 Alcm. Victrix MC1 11:15 10:15

Zaterdag 25 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 DEM B1 13:00  F. Beuse 
B3 Zondag 26 oktober terreindienst!
B3 Reiger Boys B3 14:45 14:00 P.Kramer
B5 LSVV B4 14:45 14:00 T. Vrasdonk
C3 Hollandia C4 13:15 12:30 J.Kraakman
C4 HSV C5 14:45 14:00 R. Aafjes
C6 Victoria O C3 13:15 12:30 M.Visser
MA1 Bergen MA1 14:45 14:00 J. Mienis
MB1 Texel 94 MB1 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar
MC2 Limmen MC1 11:30 10:45 H.Berghammer
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Foresters de A1 15:00 
B4 Koedijk B6 12:45 12:00
B6 Purmerend B5 14:30 13:15
C1 VVZ C1 12:45 
C2 HSV C1 12:30 11:15
C5 Vitesse’22 C5 12:15 11:15
C7 Koedijk C8 11:15 10:30
MC1 SVW 27 MC1 13:15 12:15

Afwezigheid C coordinator
Graag wil ik via deze weg laten weten dat ik afwezig ben van 18 okt. t/m 2 nov. Maikel Schelhaas, onze B coordinator neemt 
waar. Je kunt hem bereiken via 06-10584148. Na deze periode neem ik het graag weer over.

Vriendelijke groet, 

Plien kok, C coordinator KB 072-5626923 / 06-13643036

Keeperstrainingen
Op pagina 8 vinden jullie informatie over de keeperstrainingen die bij Kolping Boys worden gegeven.

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 18+19 oktober

 Groep 1 en 2

Zat./Zon. 25+26 oktober

 Groep 3 en 4

 

Terreindienst:  

Zaterdag: 18 oktober

08:30 uur: Senioren 1

12:30 uur:  Senioren 1

 

Zondag:  19 oktober

09:00 uur:  Junioren A2

13:00 uur:  Junioren A2

 

Zaterdag:  25 oktober

08:30 uur: Senioren 7

12:30 uur: Senioren 7

 

Zondag:  26 oktober

09:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur: Junioren B3

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  18 oktober

Paul Konijn en Raymond de Niet

 

Zaterdag:  25 oktober

Paul Konijn en Jan Bolt
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De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal 

Ofwel: welk niet-selectie juniorenteam behaalt het hoogste gemiddelde wedstrijdpunt ??? Voor de 18e keer zal 
deze beker aan het eind van het seizoen (meestal ergens in mei) aan een elftal uitgereikt worden. Welk team wordt de 
opvolger van het vorig seizoen zo ongenaakbare C4 ?

De winnaars ontvangen, evenals de nummers 2, tevens een herinneringsvaan. Het meest opmerkelijke van de eerste 3 
wedstrijdrondes (we hebben een tussenstand t/m zondag 5 oktober; afgelopen weekend is dus nog niet meegenomen !) is, 
dat er maar liefst 6 ploegen zijn die een 100% score hebben. Alle 2 of 3 wedstrijden dus gewonnen ! Verder valt het op, dat ’t 
bij de meiden nog niet zo erg loopt. Slechts MC1 doet het naar behoren.

De stand:
Plaats: Elftal: Wedstrijden: Punten: Doelsaldo: Gemiddelde wedstrijdpunt:
  1e B4         3       9  25-  0                    3,00
  2e B3         3       9  12-  3                    3,00
  3e C3         3       9  12-  6                    3,00
  4e B5         2       6  22-  2     3,00
  5e C6         2       6  17-  7     3,00
  6e A3         2       6    9-  6     3,00
  7e MC1         3       7  13-  3     2,33
  8e C4         3                       7  12-  8     2,33
  9e MC2         3       3    5-  6     1,00
10e C5         3       3    8-13     1,00
11e B6         3       3    6-13     1,00
12e C7         1       0    5-  6     0,00
13e MA1         1       0    0-  3     0,00
14e MB1         3       0    0-13     0,00

We denken over een maand een wat reëlere tussenstand te kunnen publiceren. Er zijn dan immers 4 nieuwe rondes 
gespeeld, zodat we dan de échte sterkte van de teams op waarde schatten. Inmiddels weten we ook al, dat koploper B4 de 
eerste punten heeft laten liggen !!

Het wel en wee van de junioren .

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober .
Niet spelen en tóch een goed weekend hebben. Dat kan gezegd worden van de A1 !Hun eigen wedstrijd bij Zaanlandia werd 
afgelast, maar hun directe concurrent S.D.O. verloor op eigen veld met ruime cijfers van ADO’20, zodat A1 5 verliespunten 
minder heeft dan de Bussummers ! De andere 2 A-teams werden afgelast.

Ook B2 ging op die regenzondag gelukkig niet door. Voor B1 lijkt ’t een competitie van sprokkelen te worden. Het werd tegen 
West Frisia 0-0. Dan heeft B3 een andere boodschap, want Koedijk B4 was de derde tegenstander op rij die ’t nakijken 
had(4-1). Het oude C4, nu dus B4, won weer met grote cijfers ! Dit keer met 0-8 bij Schagen. Nog geen goal om de oren 
gehad en al 25 keer gescoord ! Ook B5 scoort er lustig op los. Na de 10 tegen Alkm.Boys volgden er 12 tegen D.T.S. Hugo 
Boys B1 was veel te sterk voor de B6 van René Kuiper (2-8).

C1 gaat wederom een moeilijk seizoen tegemoet. Er werd verloren van FC Den Helder (0-2). Toch geen vereniging waartegen 
je een nederlaag verwacht. Blijkbaar heeft de ploeg van trainer Jeroen Peetoom nog tijd nodig om te groeien (er spelen 
immers nogal wat 1e jaars in !) Ook begeleider/trainer Martijn van Dijk van C2 kan wel wat ondersteuning gebruiken, want 
zijn team zit zwaar ingedeeld, maar verloor slechts met 3-0 van de 1e keus van Limmen. C3 zag een 3-0 ruststand tegen 
S.V.W. in de 2e helft bijna verdampen (3-2). Met een 3-0 overwinning op Berdos blijft C4 in de subtop van zijn afdeling. 
Begeleider Kees Louwen van C5 kwam teleurgesteld een 10-3 nederlaag bij Foresters melden. Dit in tegenstelling tot C6, wat 
op het kunstgrasveld hetzelfde Foresters met maar liefst 12-3 oprolde.Eindelijk speelde C7 de eerste competitiewedstrijd en 
wel bij Alkm.Boys C2. Ze verloren dan wel met 6-5, maar echt desastreus is dat natuurlijk niet.

 JUNIORENNIEUWS
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11 oktober 2008

SVW ’27 B4–Kolping Boys B3 (0-1)  
Op deze zaterdag stond voor de B3 de uitwedstrijd bij SVW op het programma.

In deze fase van de competitie is het nog moeilijk om in te kunnen schatten wat voor tegenstander je tegenover je krijgt, maar 
al gauw na de aftrap bleek dat de B4 van SVW meer klasse heeft dan de vorige drie tegenstanders. In een 1e helft die aardig 
in evenwicht was vielen twee dingen op. Ten eerste de woordenschat van dit SVW-team. Tijdens deze speelhelft heb ik diverse 
varianten gehoord van ziektes die een mens met een gezond verstand niemand toe zou wensen. Enkele spelers van SVW B4 
hebben daar blijkbaar een andere mening over. Het tweede wat opviel waren de beslissingen van de man die deze wedstrijd 
voor scheidsrechter probeerde te spelen. Laat ik het er maar op houden dat deze man er in ieder geval alles aan gedaan heeft 
om de drie punten in Heerhugowaard te houden.

Na het verstrijken van de speeltijd in de 1e helft bleek dat er voor beide teams geen noemenswaardige kansen waren geweest.  
De 2e helft begon zoals de 1e was geëindigd. Twee teams die elkaar volledig in evenwicht hielden. Ongeveer halverwege de 
2e helft ging de tactische omzetting die coach Guido in de rust had aangebracht vruchten afwerpen. Kolping Boys lokte SVW 
steeds verder bij hun eigen doelgebied weg en zorgde met lange ballen van achteruit voor de nodige paniek in de defensie van 
SVW. Nadat de B3 tot twee maal toe een grote kans om zeep had geholpen, was het met nog ongeveer een kwartier te spelen 
eindelijk raak. Na een mooie aanval werd de verdediging van SVW open gereten en de doelman volledig kansloos gelaten, 0-
1.

Het restant van de wedstrijd werd soms goed en soms ook wat paniekerig uitgespeeld. Nadat de nodige ballen de naastge-
legen woonwijk waren ingeschoten en nog een hachelijke situatie voor het doel van de B3, kwam eindelijk het verlossende 
eindsignaal.

Een toeschouwer.

 

JUNIOREN VERSLAGEN
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober.
Een goed weekend voor de selectie-elftallen !

Eindelijk weer eens winst voor B1, de eerste zege van B2 en een punt voor zowel C1 als C2 ! Om bij de laatste teams te 
beginnen. Zowel C1 als C2 hielden het op 0-0. Voor beide teams dus een punt in een zwaarbevochten wedstrijd. Hopelijk 
volgen er nu snel meer punten, zodat we richting de middenmoot kunnen gaan kijken !

B1 staat inmiddels in de middenmoot via een 2-1 zege bij Foresters B1. Keurig, mannen. Ook B2 wist te winnen en wel thuis 
van de Spartanen B1 met 3-1. Laat dit een voorbode zijn van meerdere zeges.

A1 deed er wel lang over om tegen concurrent S.D.O. de winnende te maken. Net als bij de eerste goal was ’t Jochem die 
scoorde. Mooie punten dus voor het team van interim-trainer Rob Klanker.  Bij Den Helder A1 was A2 met 5-0 kansloos.

We zagen op zaterdagmiddag C3 de eerste punten verliezen bij Spirit (3-3). Hetzelfde lot trof de B4 van Franz Bakker. Franz 
beschouwde voor de wedstrijd, dat ie wel wat sterkere tegenstanders wilde. Nou, in Koedijk vond ie in ieder geval een 
gelijkwaardige ploeg (5-5).

B3 heeft daar helemaal geen boodschap aan, want zij bleven op een 100% score staan middels een 1-0 zege bij S.V.W.  En 
ook de B5 van Michel blijft maar winnen. Bij Vrone werd ’t maar liefst 10-5 ! Begeleider Johan Blom van B6 keek na afl oop 
niet blij. Zijn team had met 0-2 van Jisp B1 verloren. Jisp, waarin een aantal gedispenseerde spelers zaten. ‘t Leken wel 
senioren !

Een volgend team wat het wel goed doet is de C4. Nu weer wisten ze met 5-1 te winnen van Bergen en staan ze (gedeeld) 
eerste ! Begeleider Kees Louwen dacht vooraf wel kans te hebben tegen Limmen, maar hij kwam van een kouwe kermis 
thuis. Zijn C5 werd kansloos naar een 1-5 nederlaag gespeeld. Ook C7 verloor in de late namiddag en wel van K.S.V. C4. Het 
werd 3-6. In C6 hebben we een ploeg die ook wel weet wat winnen is. Nu weer wonnen ze met 4-1 bij Alcmaria C2.

Eindigen we met het 2-2 gelijkspel van A3 tegen stadsgenoot Koedijk A3.
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04 oktober 2008.

Schagen B3 - Kolping Boys B4 (0-8)  
Het had de hele week erg geregend, zaterdag was het prachtig weer, wel veel wind.

Schagen is een nieuwe tegenstander, nog nooit tegen gespeeld, ze hadden net als Kolping Boys B4 geen verliespunten. Dus 
dat wordt mouwen opstropen en gaan met die banaan.

We hadden afgesproken, om ze gelijk onder druk te zetten. Dat houdt in dat de aanval gelijk moet storen en de bal trachten te 
veroveren. Er werd gestaag een veldoverwicht opgebouwd op de helft van Schagen. In de 7e min. was het Kevin Leeuwenkamp 
de bal van Wouter Korse kreeg, Kevin ging alleen op de keeper af, maar kreeg een klein zetje van de keeper.

De scheidsrechter was al eerder de weg kwijt, gaf een penalty, dat was mooi meegenomen.

Robin van Velthuizen achter de bal, een hupje ,een aanloop 0-1. Nog geen 3 min. later veroverde Sander Makkus de bal op 
rechts en schoof deze door naar Thiemo Koster, Thiemo maakte een schijnbeweging op 2m afstand van zijn tegenstander, dus 
een tel later mocht hij het nog eens doen. Daarna schoof Thiemo Koster de bal op Jasper Bakker, die bedacht zich geen mo-
ment 0-2.Het duurde tot de 22e min. dat Wouter Korse een corner nam. De bal belande bij Jasper Bakker, maar deze schoot 
tegen de paal. De terugspringende bal werd vervolgens door de alerte Joost Huese in het doel getikt, 0-3.  In de 25e min. tikte 
Wouter Korse de bal op de in spurtende Arthur Pijpeart, maar die trof jammer genoeg de paal. In de 27e min. werden er maar 
liefst 5 spelers gewisseld. Dat is een nadeel met zo een grote groep. Maar goed, we gingen weer vrolijk verder. Koud stond de 
nieuwe verse lichting binnen de lijnen of het was Rick de Moel die de bal van Johan van der Sluis kreeg. Rick de Moel gaf van 
links de bal aan Jasper Bakker, Jasper liet zich naar rechts hangen en schoot de bal links voorbij de keeper, 0-4. Nog geen 3 
min. later was het wederom Rick de Moel die de bal doorschoof op Johan van der Sluis, welke de bal krachteloos op zijn eigen 
manier de bal over de doellijn werkte, 0-5.  In de 35e min. kreeg Kolping Boys een vrij trap van de linker zijlijn net over de mid-
denlijn. Achter de bal nam Steven de Jong plaats, hij keek, kneep zijn ogen dicht, keek nog eens naar de wind en haalde uit. 

Van ca 55m ging de bal met een curve om de keeper heen in de uiterste rechter hoek, 0-6, wat een beauty. Maar goed 
in de 38e min. wist de verdediging de bal weer bij de middenlijn op te pikken en door te schuiven naar Robin van Veldhuizen, 
Robin dreef de bal op en gaf deze door op Yannick Zuurbier. Yannick speelde van de rechter kant een speler uit en een schoot 
raak, 0-7. Dit was tevens de ruststand.

In de rust deed de scheidsrechter nog even een potje moeilijk, hij dacht dat Steven de Jong te oud was, juli1992, We hebben 
namelijk ook nog 3 spelers uit 1994  in ons team, dus hij dacht dat 1992 is te oud, dus niet de andere zijn te jong en dat mag. 
Maar goed we gingen aan de tweede helft beginnen met onze keeper Justin van den Berg in de spits en Thiemo Koster in ’t 
doel. Wind tegen en een makkelijk spelend team. In de 10e min. moeste we op verzoek van de scheidsrechter Yannick Zuur-
bier wisselen, omdat hij een natrappende beweging maakte. Maar dat even later Sander Makkus ook nagetrapt werd door de 
gefrustreerde spits van Schagen mocht wel.  Maar tussendoor werd er ook nog gevoetbald, dat resulteerde in de 14e min dat 
Devon Hoogland de bal van zijn tegenstander af pakte en door schoof op Jasper Bakker. Jasper spelde een mannetje voorbij 
een legde de bal panklaar op Wouter Korse 0-8.

Verders kreeg onze gelegenheids spits, Justin van den Berg een legio aan kansen, hij presteerde het zelfs de bal 3 keer achter 
elkaar de bal met de hand voort te bewegen, keeper hé. Iets te vroeg fl oot de scheidsrechter af. We gingen met een voldaan 
gevoel weer richting Oudorp. Weer een complement aan de verdediging, weer de 0 gehouden, dat geeft een doelsaldo van 25 
voor en 0 tegen. Laat Koedijk B7 maar komen, die staan slechts 2 punten achter ons.

Een Trouwe supporter.

11 oktober 2008.

Kolping Boys B4–Koedijk B7 (5 - 5)  
Koedijk is altijd een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze staan op de derde plaats, dus we waren gewaarschuwd. In de 2e 
min. trof Wouter Korse snoeihard van rechts de paal. Dus nu was Koedijk ook gewaarschuwd.  In de 5e min veroverde Devon 
Hoogland de bal op links en stuurde Thijs Wever de ruimte in. Thijs trok de bal voor en Yannick Zuurbier wist de 1-0 te scoren. 
Nog in de zelfde min. was het Koedijk die van rechts uitbrak en heel simpel 1-1 op het scorebord wist te plaatsen. De wedstrijd 
was al 13 min. onderweg toen Wouter Korse van rechts een vrij trap mocht nemen op ca 25m.  afstand van de achterlijn. Hij 
gaf de bal hoog voor, Joost Huese kopte de bal door en het was Yannick Zuurbier die de bal met en koprol achterover over de 
doellijn wist te werken, 2-1. Maar 2 min. later was het alweer 2-2, door een fout rechts op het middenveld. Kolping Boys bleef 
aandringen we wisten diverse keren de paal en de lat te raken, maar ze gingen er niet in. In de 25e min was het Jasper Bakker 
die de bal op het middenveld onderschepte, en gelijk aan een rush begon. Hij lokte 2 spelers van Koedijk naar zich toe en opdat 
moment speelde Jasper de bal in de vrije ruimte door het midden op Robin van Velthuizen, 3-2. Het duurde tot de 32e min. dat 
Wouter Korse  de bal veroverde en deze door speelde op Yannick Zuurbier. Yannick speelde de bal op Thiemo Koster en deze 
schoot de bal met een mooie boog over de keeper, 4-2.

In de 36e min. was een speler van Koedijk die binnendoor de verdediging sneed en de ruststand op 4-3 bepaalde.

JUNIOREN VERSLAGEN
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Zaterdag 20 september 2008 

Koedijk C7-Kolping C6 (4-5)
De eerste competitiewedstrijd van het seizoen. In de voorbereiding waren ADO-20 C6 en West Friezen C5 met een fl ink pak op 
de broek naar huis gestuurd. Brian Harman (naar de C-selectie), Justin Stuurman en Ricardo Appelman (vanwege chronische 
blessure) hebben het team verlaten en Bloyce Houtkooper en Rick Wilson zijn erbij gekomen. 

Nu Brian weg is moeten er andere jongens opstaan om de doelpunten te maken. In de voorbereiding lieten met name Bloyce 
en Vigo zien dat zij deze kunst ook beheersen. Enfi n, terug naar Koedijk! Op een zonovergoten complex en ook nog eens op 
het prachtige kunstgras (A-veld). Al direct vanaf het beging hadden Bloyce en Vigo mogelijkheden de score te openen. Hoewel 
Kolping de overhand had, was het Koedijk dat scoorde. Marnix schoof de bal ongelukkig in de voet van de spits van Koedijk en 
het was gelijk 1-0. 

JUNIOREN VERSLAGEN
Na de thee, ging Koedijk vel en hard van leer, ze roken hun kans. Doordat de scheidsrechter hun harde optreden afpimpelde 
met onkunde, te weinig techniek gebeurde er veel in het veld. In de 12e min. nam Koedijk een vrije trap, welke via de onderkant 
lat er inging, 4-4.

In de 20e min. nam Koedijk een corner van links en die kwam hoog voor Justin van den Berg plukte de bal uit de lucht maar 
werd hard in de rug gelopen door een speler van Koedijk, dit had tot gevolg dat Justin geblesseerd het veld moest verlaten. Dus 
moesten we onze reserve keeper Yannick Zuurbier op doel zetten. In de 30e min miste Thiemo Korse op 3m. afstand met het 
hoofd, net naast. Maar in de 38e min. was het Jasper Bakker die de bal op het middenveld onderschepte en langs 4 spelers 
van Koedijk slalomde en als laatste de keeper naar rechts lied duiken, terwijl de bal in de linker hoek verdween, 5-4. Is de vel 
betwiste 3 punten dan toch binnen. Nog geen min. later had Jasper de 6-4 op zijn slof, maar helaas was deze te zacht, zodat 
de stand ongewijzigd bleef.

Maar het onfortuinlijke gebeurde in de 38e min. de bal kwam uit het niets bij een speler van Koedijk die de bal vanaf links een 
zwieper á la alles of niets voorzetten, maar helaas ging de bal over de goed kepende Yannick Zuurbier  in het doel 5-5. Even 
later stonden we met een niet prettig gevoel met de eerste gelijken spel sinds jaren, dus jongens even de hoofden leeg en 
volgende week staat Koedijk B5 te wachten.

 WE ZIJN GEWAARSCHUWD !!!

Een Trouwe Supporter

Nipte zege Kolping C3 op ‘reusachtig’  SVW

Kolping Boys C3 – SVW C4  3-2
Gaat Kolping C3 er een gewoonte van maken de vaste aanhang tegen het slot van de wedstrijd peentjes te laten zweten? 
Afgaande op het verloop van de laatste twee duels lijkt het daar veel op. Ook tegen SVW’27 ging de ploeg daverend van start, 
maar kwam de tegenstander in de tweede helft nog akelig dichtbij.

De basis voor de derde zege op rij werd al vroeg in de wedstrijd gelegd. Een aanval van linksbuiten Julian werd afgeslagen. Spits 
Rubin pikte de bal op en soleerde langs de verdediging om vervolgens de Heerhugowaardse keeper kansloos te laten: 1-0. Nog 
geen 5 minuten later lanceerde Quinn alweer Rubin die zijn toch al fl inke doelsaldo nog maar eens opvijzelde: 2-0. Het kon niet 
op. Want in de daarop volgende minuut kreeg Kolping een cadeautje in de schoot geworpen.  

Gestuntel in de SVW-achterhoede resulteerde in een eigen goal: 3-0. Daarna stokte de Oudorpse machine en kwam SVW terug. 
Op het middenveld slaagden Emiel, Amin en Charlie er niet in hun stempel op de wedstrijd te drukken. Terwijl achterin Tom zich 
liet verschalken. Gelukkig belandde de daarop volgende inzet van de SVW-aanvaller op de lat.

In de tweede helft zette het verval aan Kolping-zijde door. Gesteund door de wind zette SVW - een team van 11 reuzen, bijna 
allemaal een kop groter dan de mannen van coach Willem Tielbeke – een offensief in. En in de 55ste minuut resulteerde 
dat in de eerste tegentreffer:   3-1. Nog leek er niets aan de hand. Maar toen de Heerhugowaarders uit een scrimmage 3-2 
aantekenden, begonnen de Kolping-fans zich zorgen te maken.

De verdediging wankelde. Met name rechtsback Jochem had de handen vol aan zijn fors uit de kluiten gewassen, roodharige 
tegenstander. Vlak voor tijd leek SVW dan toch langszij te komen, maar het Heerhugowaardse afstandsschot belandde tegen 
de lat. Het laatste fl uitsignaal van scheidsrechter Mienis kwam als een bevrijding.  

Voorlopig blijft Kolping C3 meedraaien in de top van de 2e klasse D.

Paulus
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Het werd zelfs tegen de verhouding in 2-0. De rechterspits van Koedijk schoot de bal overigens fraai vanaf de zestien meter diago-
naal binnen. Vlak voor de rust de aansluitende treffer. Mike haalde van afstand fl ink uit en via het hoofd van een verdediger vloog 
de bal binnen, 2-1. Na de rust weer een sterk aanvallend Kolping, maar het was weer Koedijk dat loerend op de kansjes op 3-1 
kwam. Kolping toonde veerkracht. Bloyce ronde na een goede voorzet van Vigo goed af, 3-2. Kort daarna was het weer Koedijk dat 
uitliep naar 4-2. Toen brak het moment van Roy aan. Eerst knalde hij een vrije trap van 25 m de bal onder de lat binnen, 4-3, om 
kort daarna nog een keer vanaf 20 meter fantastisch uit te halen, 4-4. Uiteindelijk was het Fabian die in de blessuretijd, na een 
prachtige solo, vanaf de zestien met een verwoestende uithaal de bal diagonaal in de verste hoek schoot. Een prachtige prestatie 
en de eerste punten zijn binnen!

Zaterdag 4 oktober 2008 

Kolping C6 – Foresters C6  Uitslag: 12-3
Het was prachtig voetbalweer. De mannen uit Heiloo kregen een verschrikkelijk pak slaag! Wat kan er worden gezegd over deze 
match?
Marnix: Staat er meestal als het moet. Had vandaag wat ‘ruzie’ met de bal. Twee tegentreffers oh, la, la! De derde was onhoud-
baar. Verder weinig te doen gehad.
Rick: moet nog wat wennen, maar speelde verdienstelijk.
Dennis: als centrale verdediger zoals altijd zeer solide.
Jim: had de rechterspits in zijn ‘zak’ en kan naast links ook met rechts voetballen.
Ryan: viel al snel geblesseerd uit met een spierblessure! Goed smeren met SRL gelei!
Fabian: maakte er vandaag 7!! Vooral de eerste rechtstreeks uit een corner (bal in de verste bovenhoek) was fraai. Was in abso-
lute topvorm.
Vigo: man van de assists, maar kan zelf ook scoren en nog wel met het hoofd!
Jack: speelde zeer gedreven en was niet af te stoppen. Pikte ook zijn goal mee.
Roy: buffelde er weer op los. Kogelde ballen van 20-25 m afstand op paal en lat, strooide met steekpasses en knalde er tussen-
door ook 3 binnen, waarvan een met zijn chocolade been!
Mike: voelde zich niet fi t, maar was desondanks een van de regisseurs op het middenveld!
Ricardo: een enorme pegel in het rechterbeen. Toonde fl ink strijd en had de spits van Foresters in zijn ‘zak’!
Michael: dartelde er op de linkerfl ank lekker op los. Speelde goed in de combinatie met Jack.
Bloyce: was vandaag jarige Job. Bij vlagen onnavolgbaar, maar niet gelukkig in de afronding.

Zaterdag 11 oktober 2008 

Alcmaria Victrix C2 – Kolping C6  Uitslag: 1-4
Wederom een fraaie najaarsdag. Ryan was nog geblesseerd en Rick was afwezig. 

De wedstrijd was vanaf het begin lang in balans en de strijd werd grotendeels op het middenveld uitgevochten. Met name Roy 
moest menig robbertje uitvechten met de agressieve nr. 10 van Alcmaria. Ook Mike die een lekkere pot speelde kreeg enkele 
forse aanslagen te verduren. Gelukkig trapten de Kolping mannen niet in de provocaties van de tegenstander. Een solide verd-
ediging, met Fabian en Dennis in het centrum en Jim en Ricardo op de fl anken, hield de boel goed dicht.

In de spits loerden Michael, Bloyce en Vigo op hun kans. Bloyce was nog het dichtst bij de openingstreffer maar werd in de zestien 
onder de voet gelopen! Geen penalty!

Na circa 20 minuten kopte Jack, die zeer goed op dreef was de eerste helft, uit een corner van Fabian de bal prima binnen, 0-1. 
Nog voor de rust werd het 0-2. Bloyce werd goed gelanceerd en ronde beheerst af.

In de tweede helft had Alcmaria enkele C1 spelers ingezet om het tij te keren!  Geconcentreerd blijven spelen en niet meegaan in 
het provocerende spel van Alcmaria, dat deed Kolping prima. De fraaie treffer van Vigo op aangeven van Bloyce werd onterecht 
afgekeurd. Er was absoluut geen sprake van buitenspel! Kolping hield het hoofd koel. Halverwege de tweede helft vuurde Roy 
een bal van een metertje of 20 af op doel waarop de keeper het nakijken had, 0-3. De 0-4 die daarop volgde kwam uit een fraaie 
driehoekscombinatie. Bloyce gaf de bal vanuit het midden goed af op de op rechts  diepgaande Vigo. Deze gaf op zijn beurt weer 
prima af op de inlopende Mike die de keeper het nakijken gaf door de bal fraai in de ‘lange hoek’ binnen te schieten. De toch niet 
misselijke verdediging van Alcmaria werd in dit geval helemaal ‘te kakken’ gezet!

Alcmaria wist vlak voor tijd er uiteindelijk nog eentje langs Marnix te krijgen. 

De derde winst op rij is binnen en Kolping C6 staat (samen met Reiger Boys C3) ongeslagen op de eerste plaats.

De Koots!

JUNIOREN VERSLAGEN
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 21 november

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 5-nov 19:15 Thuis De Oostwal OZV/Eetc. de Otter 1  18472
Woensdag 12-nov 21:05 Uit Noorderend Puinhoop United 2 19565
Vrijdag 21-nov 20:10 Uit Sportpaleis Alkmaar Fast Five Rijnaarts 1  21628

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 17-okt 19:00  De Oostwal ZAALDIENST 2e beurt
Vrijdag 17-okt 22:10 Thuis De Oostwal Intravo VE1 13645 
Vrijdag 24-okt 19:15 Uit De Oostwal SCALA VE1 13693 
Woensdag 29-okt 21:50 Uit De Lelie HZV/Het Vennew. VE5 11755 
Maandag 3-nov 22:00 Thuis De Meent AFC 34 VE2 146899 
Vrijdag 14-nov 22:00 Uit Europahal Berdos VE1 11938 
Vrijdag 21-nov 19:00  De Oostwal ZAALDIENST 3e beurt
Vrijdag 21-nov 21:15 Thuis De Oostwal HSV VE1 12273 

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 24-okt 21:05 Uit Noorderend Heertjes (De) DA2 17062 
Woensdag 29-okt 21:05 Thuis De Oostwal OZV/E.C. de Otter DA3 17435 
Vrijdag 7-nov 20:00 Uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV DA3 18285 
Maandag 10-nov 19:15 Thuis De Mijse Berdos DA2 19018 
Vrijdag 21-nov 19:15 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. DA4 21325 

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 15-okt 19:15 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. B2 30474 
Vrijdag 31-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Vrone B1 31651 
Vrijdag 7-nov 19:15 Uit De Enterij Castricum B1 30495 
Maandag 10-nov 19:15 Thuis De Meent HZV/Het Vennew. B3 30510 
 

Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 10-okt 19:15 Uit De Meent Alcmaria Victrix B1 30462 
Vrijdag 31-okt 19:15 Uit Oosterhout Jong Holland B1 30479 
Woensdag 5-nov 19:15 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. B1 30501 
Woensdag 12-nov 19:15 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering B1 30503 
Woensdag 19-nov 19:15 Thuis De Oostwal Alcmaria Victrix B1 30518 

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

Kantinediensten:
18 oktober: 

9.00  tot 13.00  Mirjam van Dijk en Ilja vd Deure (Dames 1)

13.00 tot 17.00: Ziggy (Dames 3)

19 oktober 

9.00 tot 13.00  Maya Ragab (Mb1)

25 oktober

9.00 tot 13.00  Jenny Spil en Marieke Boersma (Dames3)

13.00 tot 17.00 Kim Kraakman

26 oktober   

9.00 tot 13.00  Anouk ter Steege (MA1)

Indien je ruilt dit melden aan je begeleider of een mailtje naar Th. Dijkhuis@tiscali.nl

-Voor de eerst volgende uitwedstrijd van de MC1 zijn de volgede ouders aan de beurt om te rijden:

Tessa, Julia, Manon P en Selma

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

Jolien, Jamilla/Winona, Jenna en Judith

Kun je niet, regel dan zelf iemand anders met gebruik van de telefooncirkel.

 

MB1: bericht voor alle meiden en ouders van de MB1. Door het vetrek van Marcel lijkt het verstandig om even op een avond 
het een en ander door te spreken. We willen jullie daarom allen uitnodigen voor een ouderavond op donderdag 23 september. 
Indien u verhinderd bent, willen wij u vragen contact op te nemen met Paul Vessies: 06-24105181

Kolping Boys MC2- Victoria O MC1
Vandaag mochten we op het hoofdveld spelen. Altijd een eer, maar ook wel een erg groot veld. Daarbij kwam dat de tegen-
stander ook wel erg groot was.

Gelukkig zijn we niet al te snel onder de indruk en spelen we lekker ons eigen spel. Na een gelijk opgaand begin was het al snel 
Victoria dat het initiatief nam. Even leek het of ze over ons heen denderden, maar altijd stond de achterhoede goed om weg te 
werken en anders was Dilara er om de bal tegen te houden.

Ook wij kregen hier en daar wat kansjes, helaas voor ons kregen we voor rust toch 1 goal om onze oren. De 2e helft gingen we 
weer vol goed moed het veld op. Met de wind mee ging het voetballen ons een heel stuk makkelijker af! We werden gevaarlijker 
en met goede combinaties wisten we Victoria af en toe zoek te spelen. Maar Victoria bleef gevaarlijk, met grote sterke meiden 
wisten ze de achterhoede toch voorbij te stormen. Voor Dilara geen houden aan.

Maaike was op en wilde wisselen, dit mocht nog niet van Marion. De eerst volgende actie schuift Maaike de bal achter de 
keepster. We geloven er nog in bij 1-2. Nog een paar goede kansen, maar toen een grote kans werd gemist ging de bal erin aan 
de andere kant. 1-3.

Achteraf bleek dat de tegenstander met maar liefst 3 spelers speelde die veel te oud waren. Niet helemaal eerlijk dus, maar 
goed. Het belangrijkste was dat jullie goed hebben gevoetbald, de overwinningen komen vanzelf, dat beloof ik. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 18 oktober

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
D1 ADO’20 D1 10:15  Pertti Marees  Vriendschappelijk
D2 Kolping Boys D4 09:00  Simon Jongkind Vriendschappelijk
D3 Kolping Boys D5 10:15 09:30 Sean de Jongh  Vriendschappelijk
D6 Kolping Boys D8 11:30 10:45 Dick Makelaar  Vriendschappelijk
D7 Kolping Boys MD1 11:30 10:45 Ruben v.d. Velden Vriendschappelijk
E1 Rkedo E1 10:15  Michel Stigter  Vriendschappelijk
E2 Rkedo E2 10:15  Ouder   Vriendschappelijk
E3 Reiger Boys E3 09:00  Justin van de Berg Vriendschappelijk
E4 Reiger Boys E4 09:00  Jasper Keuken  Vriendschappelijk
E5 Kolping Boys E6 11:30 11:00 ouder   Vriendschappelijk
E7 Kolping Boys E9 11:30 11:00 Ouder   Vriendschappelijk
E8 Kolping Boys E10 11:30 11:00 Ouder   Vriendschappelijk
E11 Kolping Boys E16 11:30 11:00 Ouder   Vriendschappelijk
E12 Kolping Boys E14 10:15 09:45 Ouder   Vriendschappelijk
E13 Kolping Boys E15 10:15  Ouder   Vriendschappelijk
F1  10:15  Ouder   Vriendschappelijk
F2 Kolping Boys F4 09:00  Ouder   Vriendschappelijk
F3 Kolping Boys F5 09:00 08:30 Ouder   Vriendschappelijk
F6 Kolping Boys F7 09:00 08:30 Duncan Bons  Vriendschappelijk

1e jr F-pupillen  09:00 08:40  
MINI pupillen  09:00 08:40  

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig 
D4 Kolping Boys D2 09:00 08:30 Vriendschappelijk
D5 Kolping Boys D3 10:15 09:30 Vriendschappelijk
D8 Kolping Boys D6 11:30 10:45 Vriendschappelijk
MD1 Kolping Boys D7 11:30 10:45 Vriendschappelijk
E6 Kolping Boys E5 11:30 11:00 Vriendschappelijk
E9 Kolping Boys E7 11:30 11:00 Vriendschappelijk
E10 Kolping Boys E8 11:30 11:00 Vriendschappelijk
E14 Kolping Boys E12 10:15 09:45 Vriendschappelijk
E15 Kolping Boys E13 10:15 09:45 Vriendschappelijk
E16 Kolping Boys E11 11:30 11:00 Vriendschappelijk
F4 Kolping Boys F2 09:00 08:30 Vriendschappelijk
F5 Kolping Boys F3 09:00 08:30 Vriendschappelijk
F7 Kolping Boys F6 09:00 08:30 Vriendschappelijk
                         

VOORRONDE PENALTYSCHIETEN 18 OKTOBER
18 Oktober zijn de voorrondes van het jaarlijkse penaltyschieten. De winnaar van elk team gaat door naar de grote fi nale op 
nieuwjaarsdag voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie.

Het verzoek aan alle teams om direct na de eigen wedstrijd zich te melden op het trainingsveld. De voorrondes worden daar 
gehouden.

Het penaltyschieten na de wedstrijd voor de E-en F-teams vervalt voor deze keer.

Het kan zijn dat enkele teams even moeten wachten voor het schieten. De spelers schieten op een keeper van een leeftijds-
groep hoger, dus hun wedstrijd moet eerst klaar zijn.

De D-teams D3,D5,D6,D7,D8 en MD1 schieten voorafgaand aan hun wedstrijd!!!!

Pupillenprogramma 18 Oktober
Vanwege de herfstvakantie heeft de KNVB geen wedstrijdprogramma pupillen vastgesteld. Om toch te kunnen voetballen is er 
een onderling programma gemaakt en is er de mogelijkheid om de voorrondes penaltyschieten te houden.
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Zaterdag 25 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 Alcmaria Victrix D1 09:00  Michel Stigter
D3 Alcmaria Victrix D2 11:30 11:00 Pertti Marees
D4 Vrone D3 10:15 09:45 Simon Jongkind
MD1 Reiger Boys D6 11:30 10:45 Sean de Jongh
E3 Jong Holland E2 10:15  Ruben v.d. Velden
E4 St. George E1 11:30  
E5 Uitgeest E5 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
E6 Foresters de E8 10:15 09:45 
E11 Kolping Boys E12  10:15 09:45 
E13 Victoria O E6 11:30 11:00 
E16 Duinrand S ME1 10:15 09:45 
F1 Koedijk F1 09:00  
F3 Victoria O F2 09:00 08:30 
F5 Reiger Boys F11 09:00 08:30 
F6 Victoria O F4 09:00 08:30 

1e jr F-pupillen  09:00 08:40 
MINI pupillen  09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Purmerend D1 12:30 
D5 Vrone D5 10:30 09:40
D6 SVW 27 D6 11:30 10:40
D7 AFC 34 D5 12:30 11:40
D8 Victoria O D5 10:00 09:05
E1 Reiger Boys E1 10:00 
E2 Meervogels 31 E1 09:30 
E7 Duinrand S E3 12:30 11:30
E8 LSVV E8 09:15 08:20
E9 Vrone E5 10:15 09:25
E10 Reiger Boys E14 08:45 08:00
E12 Kolping Boys E11  10:15 09:45
E14 LSVV ME1 10:30 09:35
E15 Meervogels 31 E6 11:30 10:30
F2 Adelbert St F1 09:30 
F4 LSVV F7 09:15 08:20
F7 Bergen F3 10:00 09:10
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

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      

Dinsdag 21 oktober trainingsdag pupillen                             
Op pagina 20 vinden jullie de aankondiging van de trainingsdag. Georganiseerdd oor alle selectietrainers.

Keeperstrainingen
Op pagina 8 vinden jullie informatie over de keeperstrainingen die bij Kolping Boys worden gegeven.
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                             Herfstvakan� e                            
                    Programma Trainingsdag

                         Voor E5 t/m E16 en F3 t/m F7 

                                                       Dinsdag 21 oktober 2008

                            Met medewerking van alle selec� etrainers.

                                    ‛s Morgens van 10.00-12.30 uur (Moves en Skills)

                                                     Lunch van 12.30-13.00 uur

                                    ‘ s middags van 13.15-15.45 uur (Moves en Skills)

   Let op; Alle spelers die zich hebben opgegeven via de    
                        trainer of leider 9.45 uur aanwezig.

Even Bellen.
Bij de pupillen commissie leden is wat onvrede ontstaan over het aantal telefoontjes dat zij krijgen.Nog vaak 
worden we op ongebruikelijke tijden gebeld voor informatie die makkelijke elders te verkrijgen is.

Ter Informatie:
In de Treffer, het Kolping Clubblad staan alle wedstrijden voor de jeugdteams vermeld voor 2 wedstrijddagen, 
bewaar de Treffer dan even of schrijf het op.

Dus niet op vrijdagavond 22.18 uur de voorzitter of commissie lid bellen hoe laat het elftal van u kind speelt. Dit 
staat in de Treffer en op www.Kolpingboys.nl.  Als u kind niet kan spelen belt u tijdig de begeleider van het team 
op.

Dus niet zaterdagochtend om 07.24 uur een commissielid of voorzitter van de jeugd. Als u niet meer weet in welk 
elftal u kind speelt is dat slordig, maar bel dan tijdig op.

Dus niet op vrijdagavond 23.15 uur omdat u ex vrouw of man het niet wil vertellen. De gehele pupillencommissie 
bestaat uit vrijwilligers die naast werk en gezin dit vrijwilligerswerk erbij doen; Dus 4 keer een privé nummer 
bellen overdag op een werkdag heeft dus geen zin. Het telefoonnummer van de begeleiders zijn eerder bekend 
gemaakt maar staan ook op de Pupillensite van Kolping Boys.

Vanaf het begin van dit seizoen zijn er elke zaterdag een paar E & F teams geweest met maar 6 spelers, vervelend 
voor de begeleiders als ze daar zaterdag ochtend achterkomen.Bel altijd even met de begeleider als u kind 
niet kan komen voetballen !!! Er staan nog kinderen op de wachtlijst, 2 x niet afbellen houdt in dat u kind op 
de wachtlijst komt en andere kinderen gaan voetballen. 

Als we ons allemaal even aan de regeltjes houden is het voor iedereen leuk om te doen

De Pupillencommissie

21 OKTOBER TRAININGSDAG PUPILLEN
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PUPILLENVERSLAGEN
Castricum E1–Kolping Boys E1 (5 – 1)

Na een week vol regen  toch nog voetbal-
len. Om 7.50 vertrokken we, in razende 
vaart, richting Castricum.We speelden 
op kunstgras dus hadden geen last van 
plassen.

De jongens hadden er zin in en wilden 
nu graag eens winnen. Nick, Joreno, 
Remco, Tim begonnen in de achter-
hoede, Daan en Sil en Gilliano voor.

We hadden 2 wissels Wessel en Jonne 
.Helaas kwamen we al snel 1 – 0 achter. 
Joreno was een rots in de branding maar 
kon niet voorkomen dat Castricum sco-
orde. Ze speelde goed over en dat result-
eerde in een snelle 3 – 0 achterstand. 

Het was duidelijk te merken dat er die 
week was geoefend op schouder duwen. 
Alle jongens brachten dit goed in de 
praktijk.De jongens vochten voor wat ze 
waard waren maar het mocht niet baten. 
Het werd 4-0, 4-1 (doelpunt van Daan) 
en uiteindelijk 5-1.

Aankomende zaterdag tegen Foresters 
E1. Zet hem op jongens jullie kunnen 
het! 

Vitesse E1-Kolping Boys E1 (7-2)

Vol goede moed gingen de jongens het 
veld op. Het was prachtig weer maar al 
snel snel werd duidelijk dat de jongens 
niet uitgeslapen waren.

We kwamen al vrij snel met 3-0 achter. 
Joery stond druk te coachen maar ook 
hij kreeg de mannen niet echt wakker.

We kregen wel wat mooie kansen, maar 
het lukte maar niet om de bal er in te kri-
jgen. Toch bleven we goed aanvallen en 
joreno scoorde een mooi intikkertje.

Rust stand was 4-1.

De tweede helft ging het niet echt beter 
en scoorde Vitesse weer erg snel. Wessel 
wist het 2e doelpunt voor ons te maken

Maar Vitesse bleef er vol ingaan en zo 
eindigde de wetstrijd in 7-2. Jammer 
maar niet getreurd want we kunnen veel 
beter.

Zaterdag 11-10-08.

(Van onze verslaggeefster ter plaatse)

Kolping Boys E2-Meervogels E2 (7-6)

Ouders lopen naar ’t veld, zon in de 
gezichten het ochtend gloren. Wat een 
vroege, maar mooie ochtend. Maar 
goed, het gaat over voetbal.

En daar staan ze al de geharde jongens 
van Kolping E2. Een en al concentratie. 
Intrainen gaat goed. Thijs de trainer kijkt 
tactisch en wrijft langs zijn kin. Dit wordt 
een goede dag denkt hij. Nog even sa-
men de groeps strijdkreet 

En daar beginnen ze. De tegenstanders 
zijn groot, erg groot. Maar Kolping laat 
zich niet intimideren.

Na ongeveer 5 min. scoort Meervogels 
1-0. Even overbluft, gaat Kolping met 
goede moed er weer tegenaan.

Speler Jeroen schoot op doel, helaas 
naast. De keeper Jeroen houdt uitloop 
van Meervogels goed tegen. Daan vindt 
het welletjes en scoort van afstand 1-1.

De wedstrijd is spannend. Beide teams 
zijn aan elkaar gewaagd. Mickey kreeg 
een voorzet op de zijkant van zijn voet, 
zat er bijna in, had zo mooi kunnen zijn.

Nieuwe aanval Meervogels, Jeroen houdt 
de verdediging echter goed dicht.  Thom 
is snel, speelt vaak zijn tegenstander 
voorbij. Weer een aanval Kolping, 

Weer aanval van Meervogels, maar 
Bas laat ze er niet door.  Maar dan een 
vliegtuig. Meervogels zet vliegtuigen in 
als afl eidings manouvre! Het werkt. Het 
wordt 2-1 en 3-1 voor Meervogels.

Thijs kijkt weer tactisch en geeft aanwijz-
ingen aan het team. Het wordt opgepikt 
een gezamelijke actie en Daan scoort 
3-2. Oke Kolping is weer in de race.  Bas 
maakt mooie voorzet, bijna bal erin.  Het 
is bijna niet bij te houden. Weer een 
gezamelijke actie, Damian laat zich 
niet tegenhouden door de verdediging 
en geeft een voorzet naar Thom, deze 
passeert nog even de laatste verdediger 
en ja 3-3!

Helaas Meervogels met snelle tegenac-
tie 4-3.  En zo gaat Kolping de 2-de helft 
in.

Oke nu gaan ook de moeders van zich 
laten horen en beginnen positief aan 
te moedigen. Het werkt. Daan scoort 
4-4 en met een afstands schot 5-4 voor 
Kolping. Weer een aanval van Meervo-
gels, maar Martijn verdedigt als een 
blok, aanval afgewend.

De bal is glad en het is reuze spannend. 
Voorzet Mickey en Thom scoort 6-4. 
Hierop volgt een buikschuiver ( = hard-
hollend je op je buik laten glijden over 
het natte gras). Je moet het maar wil-
len.

Bas probeert nog een afstand schot, 
bijna in het doel. Weer een overvliegend 
vliegtuig en weer werkt deze afl eidings 
manoevre. Meervogels scoort 6-5. Van 
beide kanten wordt hierna nog 1 maal 
gescoort.

De vaders en moeders staan gespannen 
aan de kant.  Het Kolping team vecht de 
laatste minuten door. Zweet drupt van 
de gezichten. Dan… eindelijk het eind-
signaal. 

Kolping heeft gewonnen met 7-6 !!!!!!

Kolping B. E15-Kolping B. E16 (4-3)

Na een ruime overwinning tegen een 
meisjesteam in de vorige wedstrijd, 
waren de gezichtjes van de E16 voet-
ballers vandaag behoorlijk gespannen. 
Tenslotte was iedereen zich bewust van 
de sterke tegenstander. Maar met veel 
zelfvertrouwen, enthousiasme , het bij-
zonder mooie weer en  uitbundige toe-
schouwers  werd de wedstrijd fanatiek 
ingezet.

Volop kansen voor E16 in de eerste helft. 
Helaas wilde het niet meteen lukken om 
die bal er ook daadwerkelijk in te krijgen. 
Dankzij veel balbezit en een goed sa-
menspel lukte het Jurian uiteindelijk om 
toch het eerste doelpunt te maken. Het 
laatste deel van de eerste helft nam E15 
toch wat meer de wedstrijd over en lukt 
het hen ondanks de sterke verdediging 
van Ruben en Stan door te breken en di-
rect te scoren. Jammer genoeg de rust 
in met 3-1 tegen. Als een stel kanonsko-
gels kwam E15 weer terug in de aanval 
in de 2e helft en scoorde Anino 3-2. 
Maar weer zat het niet helemaal mee, 
want zelfs na 2 corners en een vrije trap 
van Dean vol op het doel, lukte het E15 
niet om de bal er nogmaals in te krijgen. 
Dankzij de reddingen van Daan en onze 
keeper Nicolas bleef de schade beperkt. 
Ondanks dat E15 toch 4-2 maakte gaf 
het team niet op maar bleef vechten. 
Na een aantal mislukte doelpogingen 
lukte het Nick uiteindelijk toch om 4-3 
te maken. 

Ondanks dat E16 er keihard voor heeft 
geknokt, heeft het uithoudingsvermogen 
van E15,  E16 helaas genekt waardoor  
ze (misschien niet helemaal terecht)   4-
3 hebben verloren. We kunnen echter 
terugkijken op spannende en geweldig 
mooie wedstrijd waarin we echt voetbal 
hebben gezien!

Carin  (moeder van Anino)
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PUPILLENVERSLAGEN
DTS F3 – Kolping Boys F3 (3-5)

Met een compleet elftal op weg naar 
voetbalvereniging DTS om daar tegen 
de F3 te voetballen. De Coach was te 
laat omdat zijn  chauffeur een soort van 
Belgische Tom Tom heeft. Na de jon-
gens toegesproken te hebben gingen de 
mannen naar het veld. De F3 heeft een 
grote groep supporters, van ieder kind 
was er minimaal een ouder aanwezig. 
De eerste helft werd afgesloten met een 
2-1 achterstand. Wat wij hoorden heeft 
coach Marcello de jongens in de rust 
toegesproken en daar in aangegeven 
dat voetbal een teamsport is. Daar heb 
je goede en minder goede voetballers, 
maar dat heft elkaar op. De betere spe-
lers trekken de andere spelers omhoog. 
De wedstrijd eindigde in een 3-5 over-
winning voor Kolping Boys F3. Juist in de 
2de helft speelde de F3 fantastisch als 
elftal. Er werd zo hard gestreden dat DTS 
niet meer in het spel voor kwam. De F3 
was oppermachtig. Met zo’n prestatie is 
het niet van belang om de namen van de 
doelpuntenmakers op te schrijven, want 
daar doe je de andere spelers tekort 
mee. Volgens coach Marcello was dit 
een elftal overwinning. Zonder verdedi-
gers en keeper alleen maar tegengoals. 
Zonder middenveld geen verbinding met 
de aanvallers. Dus om kort te zijn, voet-
bal doe je met ze allen. Coach Marcello 
ga zo door met je team, dan jullie zullen 
hoog eindigen in de competitie.

Een genietend toeschouwer  

Koedijk F6 - Kolping Boys F4 (1-9)

Dit zou wel eens een zware wedstrijd 
kunnen worden voor F4. Op woensdag 
was er geen training in verband met de 
8 october viering en onze spion had in 
de stad gezien dat diverse spelers en de 
coach zich in het feestgedruis gestort 
hadden. Coach Rob gooide er op het 
Waagplein nog enige soepele heupbe-
wegingen uit, onder het genot van een 
alcoholische versnapering en de klank-
en van “the Opposites”. Koedijk had ook 
nog eens het aanvangstijdstip vervroegd 
naar het bijna nachtelijke uur van kwart 
voor negen, zou dit alles invloed hebben 
op het spel van F4?

Met 7 man stonden we aan de aftrap, 
Jonathan en Joaquim waren er niet, 
coach Rob had dus geen wisselmogeli-
jkheden. Na een beginnetje van aftas-
ten ging Kolping fl ink van start en mede 
dankzij goed doeltreffend werk van 

Nassim B. gingen we met 4-0 de rust 
in. Koedijk probeerde het wel, maar de 
verdediging met Array en Jur stond als 
een huis en de keer dat Koedijk alleen 
voor het doel kwam, was daar onze ei-
gen van der Sar nog, Max! die met een 
wereldredding zijn doel schoon hield.

Na de rust liep Kolping nog verder uit 
naar 9-1, Nassim B, scoorde 5x! Bjorn 
2x, Ashley 1x en Nassim E. 1x. (zijn 
eerste, goed gedaan Nassim) Dat we ook 
nog een 10e doelpunt scoorden, maar 
dan in het verkeerde doel, mocht de pret 
niet drukken. Als er voorin nog wat meer 
overgespeeld wordt (kijken naar de vrije 
man) had de score veel hoger kunnen 
worden, af en toe willen we te graag zelf 
scoren. Na afl oop trakteerde de vader 
van Bjorn iedereen op een zakje snoep 
en gingen we blij naar huis. (voor mijn 
gevoel begon het net licht te worden)

Een blije, nog niet zo wakkere ouder.

Kolping Boys F4-Alkm.Boys F2 (5-1)

Op 4 oktober moest F4 aantreden tegen 
Alkmaarsche Boys F2, ook zij hadden de 
eerste twee wedstrijden gewonnen, dus 
een concurent voor de koppositie.

De warming up ging gedeeltelijk de mist 
in omdat teveel jongens te laat op het 
veld aankwamen. Dit moet echt beter, je 
kan niet 3 minuten voor aanvang wed-
strijd aankomen, of zelfs nog later, dat is 
niet leuk voor de coach en de medespe-
lers.

Gelukkig konden we wel (5 minuten te 
laat) compleet beginnen. De tegenpartij 
merkte wel op dat de spelers van Kolp-
ing nogal klein waren, dat hebben ze 
geweten!

Er was meteen veel druk van Kolping op 
het doel van Alkmaarsche boys en dat 
zorgde ervoor dat Jonathan en Nasim 1x 
scoorden en andere Nassim (hoop dat ik 
het zo goed schrijf) 2x, allemaal mooie 
doelpunten. Ook Max liet zien dat hij het 
al beter op doel gaat doen en met mooie 
reddingen zorgde hij ervoor dat zijn doel 
schoon bleef: ruststand 4-0. 

Na de rust scoorde Nassim nog een keer 
en kon Alkmaarsche boys ook het net 1x 
vinden, maar daar bleef het bij, eind-
stand 5-1. Hadden jullie voor het doel 
wat meer naar elkaar overgespeeld dan 
had 10 doelpunten er zeker in gezeten, 
maar dat voor de volgende keer! Jul-
lie hebben het weer hartstikke goed 
gedaan!

Een blije ouder.

Foresters F9- Kolping Boys F5   (3-8)

Op zaterdag 4 oktober stonden ‘onze’ 
jongens en Maartje vol goede moed in 
het veld. In de eerste minuut schrokken 
we ons een hoedje. Na een snelle aan-
val van Foresters belandde een hard 
schot op de lat. Oeioeioei dat liep goed 
af. Gelukkig opende Patrick niet lang 
daarna voor ons de score. 0-1. Hoera ! 
Onder luide aanmoedigingen van Cor-
nelus schoot Thom de tweede binnen 
na een prachtige voorzet van Gijs. For-
esters gaf zich niet zomaar gewonnen. 
Er waren nog een paar gevaarlijke aan-
vallen. Maar Tom had een paar fantas-
tische reddingen. Aan het einde van de 
eerste helft was er een mooie voorzet 
van Thom op Gijs. Gijs koos de hoek uit 
en ...0-3. Vlak daarna kreeg Gijs de bal 
nog een keer en..ja, hoor 0-4. Toen was 
het rust.

Hoewel de lucht er dreigend uit zag, 
bleef het de hele wedstrijd droog. In de 
tweede helft gingen de Foresters heel 
goed van start en schoten er zomaar 
een in . 1-4. Gelukkig heeft F5 een prima 
aanval, want we pakten de draad met z’n 
allen weer op. Gijs, Maartje, Luc, Luke, 
Simon, Jesse, Tom en Patrick brachten 
Thom steeds weer goed in stelling. In de 
tweede helft scoorde hij daarna nog 4 
keer. Foresters was wel iets beter gaan 
spelen en scoorde ook nog 2 keer. Maar 
ze konden ons niet meer inhalen. De 
eindstand was dus 3-8 voor de Kolping 
Boys. Goed gedaan !!!

Succes bij de volgende wedstrijd !

Kitty Groot , de moeder van Simon.  

 


