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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 

Afgelopen zondag kwam het eerste herenteam wederom niet in aktie, het 
duel werd door de overvloedige regenval op het laatste ogenblik afgelast. 
Dames 1 won vorige week het bekerduel van Odysseus’91 DA1 met 3-0,  en 
afgelopen zondag versloeg het KFC’71 DA1 met 2-0. Dames 1 bezet de 5e plaats in 
de competitie.

Voor de pupillen word er wederom een spetterende sinterklaasmiddag 
georganiseerd. Het inschrijfformulier vinden jullie op pagina 15.

De redactie
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PUPIL VAN DE WEEK

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - De Foresters 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

 Conijn Parket en Projectvloeren
Parket-Sport en Bedrijfsvloeren voor projecten en bedrijfsvloeren

Kamerlingh Omnesstraat 15 1821 BP Alkmaar
072-5206464

&

Jako Sports
 De kledingsponsor  van kolping Boys, verkrijgbaar bij Intersport Megastore

  
PUPIL VAN DE WEEK bij de wedstrijd Kolping Boys 1–De Foresters 1

Naam:        Iefke Grotenhuis
Leeftijd:        11
Team:        D7
Positie:        Doelvrouw
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?  7
Op welke school zit je?     Regenboog
Welke voetbalclub is je favoriet?   AC Milan
Welke speler is je voorbeeld?    Edwin van der Sar
Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Imro Wielkens
Welke muziek vind je mooi?    Yes-R
Wat is je lievelingseten?     High Tea
Wat zijn je hobby’s     Voetballen en drummen
Wat is je lievelingswens?    Bij de laatste 16 van de KNVB jeugd

Grote Clubactie 2008
De meeste GCA loten zijn inmiddels verspreid aan de leden of nog onderweg. Bewaar ze goed want 20 november is de trekking, 
uitslag via www.clubactie.nl Er zijn nog wat loten over en deze zijn voor speciale prijzen te koop in de kantine op 1 & 2 novem-
ber.

Koop er nog wat bij en steun zo onze club.
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 1+2 novemebr

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 8+9 november

 Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 1 november

08:30 uur: Senioren 4

12:30 uur:  Senioren 4

 

Zondag:  2 november

09:00 uur:  Junioren B4

13:00 uur:  Junioren B4

 

Zaterdag:  8 november

08:30 uur: Senioren 6

12:30 uur: Senioren 6

 

Zondag:  9 november

09:00 uur:  Junioren B5

13:00 uur: Junioren B5

 

Secretariaat:  

Zondag:  2 november

08:30 uur:  Ome Jaap en

 Jeroen Wijts

13:00 uur: Rob de Wit

 

Zondag:  9 november

08:30 uur: Ton Vrasdonk

13:00 uur Damescommissie

 

Zondag 2 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e Vrone 2 11:00  R.P.Valentijn
4e Zaterdag 1 november terreindienst!
4e Zeevogels 3 12:00 11:00 N.Neuvel
6e Bergen 4 10:00 09:00 A.v.d.Hoeven
8e Meervogels 31 5 14:00 13:00 P.Kramer
Da1 RKHVV DA1 14:00  C.C.Paschedag-Horseling
A2 Vrij   
A3 ZAP A2 12:00 11:00 K.de Goede
B2 Hollandia B2 10:00 09:00 M.Bruggeling

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e Vitesse 22 1 14:00 
5e Alkm. Boys 5 12:00 11:00
7e Alkm. Boys 8 12:00 11:00
9e Flamingo s 64  5 10:00 09:00
10e WMC 4 10:00 09:00
11e KSV 7 11:00 10:00
Da2 ADO 20 DA1 11:00 09:30
Da3 Egmondia DA1 13:00 11:45
                  

Zondag 9 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Foresters de 1 14:00  A.v.d.Laan
5e Bergen 2 12:00 11:00 I.Aydogan
7e Vitesse 22 9 10:00 09:00 A.v.d.Hoeven
9e Uitgeest 9 10:00 09:00 N.Neuvel
10e Limmen 9 14:00 13:00 F.Veel
11e Vrone 9 14:00 13:00 A.Kokkelink
Da2 Zaandijk DA1 12:00 11:00 K. de Goede
Da3 Zeevogels Da1 14:00 13:00 N.Pater
A2 HSV A1 12:00 11:00 P.Kramer
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
2e Westfriezen 2 11:30 10:00
4e Bergen 3 10:30 09:30
6e Zaterdag 8 november terreindienst!
6e Alkm. Boys 6 12:00 11:00
8e Foresters de 9 14:00 13:00
Da1 Buitenveldert DA1 14:30 
A3 Succes A2 14:00 12:15
B2 DWV B2 12:00 10:15

Uitnodiging medewerkers secretariaat zondagafdeling.
Op 4 november 2008 om 19.30 uur wil ik graag alle medewerkers secretariaat 
zondagafdeling uitnodigen om met elkaar de invulling tot nu toe te evalueren. Graag 
wil ik dan weten of jullie content zijn over het reilen en zeilen en kunnen eventuele 
vragen beantwoord worden.

Ik reken op jullie komst, mocht je eventueel verhinderd zijn, laat het even weten,

Janneke Ruijs, Tel. 06–23128469 
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19-10-2008

DEM 2–Kolping Boys 2 (3-0)       
Allereerst even een treurige mededeling: Sfeermaker Johan Godijn zal enkele weken zijn kunsten niet meer kunnen vertonen. 
Voetbal is een sport waarbij leuke momenten afgewisseld worden met minder leuke momenten. Johan heeft, naar eigen 
zeggen, echter al 21 jaar ongeluk. “De man van glas” heeft dit keer zijn middenvoetsbeentje gebroken. Omdat Johan het mer-
endeel van zijn zwakke botten al een keertje heeft gebroken, zal hij er ook dit keer wel weer bovenop komen. Wij wensen hem 
veel sterkte toe met zijn herstel.

Trainer Peter Spijker vertoefde dit weekend met zijn eega in Zwolle. Als meest ervaren man van de groep leidde Henk Zeegers 
daarom dit keer de wedstrijdbespreking.  Het betrof dit weekend een inhaalweekend. Het 1e van Kolping Boys was vrij waar-
door Joost Pepping, Bart Pastoor en Patrick Smorenberg hun opwachting konden maken in Beverwijk. Het eerste elftal van 
DEM was deze zondag echter ook vrij en daarom kon er van uit gegaan worden dat ook bij DEM een aantal jongens van het 1e  
mee zouden doen. Volgens de geruchten waren het er een stuk of acht.

Het startsignaal klonk en het schouwspel kon beginnen. Het eerste gedeelte van de wedstrijd was van beide kanten een 
beetje slordig. DEM had het betere van het spel maar kon ook niet echt overtuigen. De eerste kans van de wedstrijd was voor 
Bart Pastoor. Hij kwam, na goed doorgaan, in de buurt van het doelgebied van de tegenstander. Zijn harde schot ging helaas 
rakelings voorlangs.Op een slap schot van Jeroen Peetoom na  zou dit het enige wapenfeit van Kolping Boys blijven gedurende 
de eerste helft.  DEM had er zin in en dat was te merken ook. De rechterkant van Kolping Boys werd bestookt met aanvallen. 
Cuong Thang was deze ochtend aan de rechterkant geposteerd en had helaas de snelste man van DEM tegenover zich. Cuong 
is gezegend met een fl uwelen techniek maar hij heeft de laatste jaren iets aan snelheid ingeleverd. De 1-0 kwam dan ook via 
de linkerkant van DEM tot stand. 

Toeschouwer Thijs van den Oord wees mij hierna op een omzetting aan de kant van Kolping Boys. Thijs is zelf trainer van 
Kolping Boys D1 en hij zag meteen dat Cuong centraal voor de verdediging was komen te spelen, Gabriel Hartkamp naar de 
rechterkant verhuisd was en Joost Pepping naar de linkerkant. Dit zou een goede zet blijken, aangezien het elftal nu beter in 
balans was. DEM had weliswaar nog steeds het betere van het spel, maar Kolping Boys werd sterker. 

Even later waren we getuige van een echte scrimmage. De bal werd in eerste instantie gekeerd door de opnieuw goed keep-
ende Paul. In de rebound schoot een speler van DEM op de paal en in de re-rebound ging de bal via de lange benen van Michel 
Floris maar net over.  Uit een aanval kreeg Kolping Boys een vrije trap op ongeveer 20 meter van doel van de tegenstander. 
Specialist Henk Zeegers nam de taak op zich en hij schoot de bal perfect richting de kruising. Bij de meeste keepers was dit 
een 100% doelpunt geweest, de keeper van DEM was helaas een prima keeper en hij kon de bal via zijn vingertoppen tegen 
de lat tikken.

Hierna klonk het rustsignaal. Wat er in de rust gezegd is weet ik niet maar Kolping Boys zat aan het begin van de tweede helft 
weer op het niveau waarop we ze graag zien. Dit hielden ze ongeveer een kwartiertje vol en daarna nam DEM het initiatief weer 
over. DEM was gewoon een goeie ploeg en dat lieten ze ook in de tweede helft zien.  Uit een counter werd even later de 2-0 
binnengetikt en uiteindelijk zou het zelfs 3-0 worden.  Patrick Smorenberg vestigde nog even de aandacht op zich door zichzelf 
(als assistent-coach) in het veld te brengen voor Jeroen Peetoom. Ook Patrick kon er weinig meer aan veranderen en het was 
duidelijk dat dit keer de 3 punten in Beverwijk zouden blijven. Een aantal spelers van Kolping Boys kregen aan het eind van de 
wedstrijd nog onnodige gele kaarten vanwege praten tegen de scheidsrechter. 

Een goede wedstrijd was het zeker niet maar aan de andere kant is het ook geen schande om van dit DEM te verliezen. 

26-10-2008

VVZ 2–Kolping Boys 2 (1-2)       
De messen waren geslepen na de nederlaag tegen DEM en vandaag was VVZ uit Zaandam de tegenstander. Na het fl uitsignaal 
zat Kolping Boys er meteen fel bovenop. Er werd goed gevoetbald en de combinaties lukten ook redelijk. 

Waar Cuong vorige week nog geen pepernoot wist te raken, zocht hij dit keer een paar andere noten op: Die van zijn tegen-
stander. De arme jongen werd vol in z’n edele delen geraakt en rolde over het natte gras op zoek naar een houding waarbij de 
pijn minder zou worden. Na een paar minuten kon hij z’n weg weer vervolgen. Cuong gaf zijn slachtoffer een hand en bood hem 
een (Thaise) massage aan. De jongen kon de grap (vreemd genoeg?) niet waarderen. Het goede begin zorgde er uiteindelijk 
voor dat Onno de Kock weer eens wist te scoren. Hij stond tenslotte al één wedstrijd droog, iets wat we niet gewend zijn van 
hem. Waar hij normaliter altijd scoort met rechts, deed hij dat deze keer met links. En het was nog een mooi schot ook, iets dat 
hem zelf ook wist te verbazen. 

Hierna ging het tempo een stukje omlaag en dat zorgde ervoor dat de tegenstander iets meer in “hun spel” kon komen, als er 
van enige tactiek en strategie bij VVZ al sprake was. Gelukkig werd niet veel later een mooie combinatie tussen Cuong en Bas 
afgerond door Paul Jongkind. 0-2 zou ook de ruststand worden.

Na de theepauze was Kolping Boys vreemd genoeg geen schim meer van wat ze de eerste helft waren. De laatste man van VVZ 

VERSLAGEN KOLPING BOYS 2
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kwam veelvuldig mee op en de middenvelders en spitsen van Kolping Boys wisten hier geen antwoord op te produceren. Uitein-
delijk scoorde VVZ zelfs nog de aansluitingstreffer, iets dat iedereen zich mag aanrekenen want het was compleet onnodig en 
zorgde ervoor dat VVZ nog ging geloven in een gelijkspel. 

Doordat er aan de kant van Kolping Boys een paar jongens doorheen zaten mochten even later Roy Rowinkel en Barry Wijnen 
hun opwachting weer eens maken in het tweede. Ze wisten zich prima staande te houden en ik sluit daarom ook niet uit dat we 
ze vaker terugzien op de velden.  Voor de rest wil ik weinig woorden vuil maken aan de tweede helft. Het was gewoon slecht, 
niks meer en niks minder. Ook slechte wedstrijden moeten gewonnen worden en dat werd gelukkig ook gedaan. Heel snel ver-
geten deze wedstrijd en op naar de volgende!

Verry Veel

Grote Clubactie 2008
De meeste GCA loten zijn inmiddels verspreid aan de leden of nog onderweg. Bewaar ze goed want 20 november is de trek-
king, uitslag via www.clubactie.nl Er zijn nog wat loten over en deze zijn voor speciale prijzen te koop in de kantine op 1 & 2 
november.

Koop er nog wat bij en steun zo onze club.

Uitslag klaverjasdrive van vrijdag 17 oktober
Helaas is de offi ciële uitslag van de eerste klaverjasdrive onder leiding van de nieuwe kalverjascommissie zoek geraakt. Het 
enige wat nog bekend is, is dat de poedelprijs naar Jos en Ed ging. 

Zoals jullie gemerkt hebben heeft de nieuwe klaverjascommissie enigszins last van wat opstartprobleempjes, zoals het niet 
vermelden van de eerste drive op de site en het niet vermelden in de kantine. Dit zal spoedig opgelost zijn.

Vanuit onze kant was het wel een zeer geslaagde eerste drive. Met een aantal van 14 tafels mochten we zeker niet klagen. Ook 
de prijzen van zowel het kaarten als de loterij vielen goed in de smaak. Uiteraard hopen we bij de volgende drive op nog meer 
deelnemers.

De volgende drive is op Vrijdag 14 november 2008 om 20.00 uur. Komt allen

Klaverjasdrive 17 oktober
Het was even afwachten wat het nieuwe klaverjasseizoen ons brengen zou. Een nieuwe organisatie in een rookvrije kantine, 
maar al snel was alles als vanouds, zelfs de haperende microfoon. Het was gezellig, het roken werd niet of nauwlijks gemist, de 
mensen achter de bar Ria en Thijs deden hun uiterste best en waren weer fantastisch, kortom alle ingrediënten voor een gezel-
lig avondje kaarten waren volop aanwezig. En gezellig werd het. Wij hebben weer genoten van een heerlijk avondje kaarten 
ondanks het feit dat wij op de voorlaatste plaats eindigden. (Weer geen koelkast). 

Plezierige gedachte daarbij is dat onze zoon Jos en Ed Verberne daar nog onder eindigden. Maar daar ging het eingelijk niet 
om. We hebben als vanouds lekker en gezellig gekaart. Alleen het aantal van 14 tafeltjes was een beetje magertjes maar dat 
is slechts een kwestie van tijd, dat worden er ongetwijfeld weer een stuk of  25. Vandaar dat wij de organisatie langs deze weg 
een dikke pluim willen geven. Martijn, Monique, Petra, Tine en Ineke, TOPPIE en ga zo door.

Marja en Jeroen Wijts. 

KLAVERJASDRIVE
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          WINTERSFEERMARKT

               In sporthal de Oostwal
                    te  st. Pancras
                Zondag 16 november
                   Van 11.00 uur tot 17.00 uur

      Entree € 1.- p.p kinderen tot 12 jaar gratis

            Sinterklaas en zijn Pieten komen ook

               Stichting ” Vrienden van Sighet ”
                              www.sighet.nl

UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 25 en 26 oktober

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e VSV 1 Afgelast
 2e VVZ 2 2–1
 4e WMC 3 Afgelast
 5e Berdos 3 Afgelast
 6e Watervogels 3 6–6
 7e Koedijk 6 4–3
 8e Rijp (de) 3 3–5
 9e Graftdijk 3 2–2
 10e Vrij Vrij
 11e SVW 27 9 Afgelast
 A1 Foresters de A1 2–1
 A2 Vrone A1 Afgelast
 A3 Grashoppers A2 Afgelast
 B1 DEM B1 3–0
 B2 Spirit’30 B1 1–4
 B3 Reiger Boys B3 7–0
 B4 Koedijk B6 8–1
 B5 LSVV B4 3–1
 B6 Purmerend B5 11–5
 C1 VVZ C1 1–2
 C2 HSV C1 0–12
 C3 Hollandia C4 5–1
 C4 HSV C5 4–3
 C5 Vitesse’22 C5 12–1
 C6 Victoria O C3 12–1
 C7 Koedijk C8 ?
 Da1 KFC’71 DA1 2–0
 Da2 SDO DA1 2–4
 Da3 Adelbert St DA1 0–10
 MA1 Bergen MA1 5–1
 MB1 Texel 94 MB1 Uitgesteld
 MC1 SVW 27 MC1 1–3
 MC2 Limmen MC1 2–4

Zaterdag / Zondag 18 en 19 oktober

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Vrij Vrij
 2e DEM 2 0–3
 4e Uitgeest 6 2–3
 5e Meervogels 31 3 1–4
 6e KSV 4 0–3
 7e Rijp (de) 4 3–1
 8e Uitgeest 10 4–3
 9e HSV 8 3–1
 10e Vrone 10 1–4
 11e SVW 27 9 2–1
 A1 Vrij Vrij
 A2 Hugo Boys A1 2–0
 A3 VIOS-W A2 3–6
 B1 Alw.Forward B1 6–2
 B2 Monnickendam B1 1–4
 B3 JVC B4 2–2
 B4 Koedijk B5 5–0
 B5 Koedijk B7 10–2
 B6 Kwadijk B1 0–13
 C1 Vrij Vrij
 C2 Vrij Vrij
 C3 Blokkers De C4 ?
 C4 Limmen C3 6–0
 C5 HSV C5 1–1
 C6 KSV C4 3–1
 C7 Victoria O C3 5–3
 DA1 Odysseus’91 DA1 3–0
 Da2 Medemblik DA1 1–4
 Da3 HSV DA1 0–10
 MA1 VIOS-W MA1 1–2
 MB1 Uitgeest MB1 4–1
 MC1 Duinrand S MC1 2–2
 MC2 Alcmaria Victrix MC1 0–9
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PROGRAMMA  JUNIOREN
Zaterdag 1 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Omniworld A2 13:00  F. Wezel
B4 Zondag 2 november terreindienst!
B4 Hollandia T. B2 13:00 12:15 M.Visser
B6 Marken B2 14:45 14:00 H.Berghammer
C1 Zilvermeeuwen C1 14:45  W. Veltman
C2 Meervogels 31 C1 14:45 14:00 R. Aafjes
C5 Jong Holland C2 16:00 15:15 E.v.Dronkelaar
C7 Koedijk C7 13:00 12:15 J. Mienis
MB1 Uitgeest MB1 13:15 12:30 J.Kraakman
MC1 Adelbert St MC1 14:30 13:45 J. de Wit
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 BKC B1 14:30 
B3 DWOW B2 14:00 12:45
B5 KSV B3 14:00 13:10
C3 Westfriezen C2 13:00 12:00
C4 AFC 34 C4 12:30 11:40
C6 Jong Holland C3 11:15 10:15
MA1 Buitenveldert MA1 13:30 12:00
MC2 Jong Holland MC1 14:45 13:45
                  

Zaterdag 8 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Vrone B1 13:00  A.J. Bouterse
B3 Koedijk B3 14:45 14:00 E.v.Dronkelaar
B5 Zondag 9 november terreindienst!
B5 Koedijk B5 14:45 14:00 H.Berghammer
C3 Always Forward C4 13:15 12:30 J. Mienis
C4 Duinrand S C3 14:45 14:00 R. de Wit
C6 SVW 27 C7 13:15 12:30 J.Kraakman
MA1 WV-HEDW MA1 14:45 14:00 M.Visser
MC2 vrij !   
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 SVW 27 A1 14:45 
B4 Alkm.Boys B2 12:00 11:10
B6 Purmersteijn B4 14:30 13:15
C1 ZOB C1 11:45 
C2 Jong Holland C1 13:00 12:00
C5 Meervogels 31 C2 14:30 13:30
C7 Vios W. C5 13:00 12:00
MB1 Meervogels  MB1 14:30 13:30
MC1 Alw. Forward MC1 15:15 14:00

Grote Clubactie 2008
De meeste GCA loten zijn inmiddels verspreid aan de leden of nog onderweg. Bewaar ze goed want 20 november is de trek-
king, uitslag via www.clubactie.nl Er zijn nog wat loten over en deze zijn voor speciale prijzen te koop in de kantine op 1 & 2 
november.

Koop er nog wat bij en steun zo onze club.

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 1+2 novemebr

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 8+9 november

 Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 1 november

08:30 uur: Senioren 4

12:30 uur:  Senioren 4

 

Zondag:  2 november

09:00 uur:  Junioren B4

13:00 uur:  Junioren B4

 

Zaterdag:  8 november

08:30 uur: Senioren 6

12:30 uur: Senioren 6

 

Zondag:  9 november

09:00 uur:  Junioren B5

13:00 uur: Junioren B5

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  1 november

Paul Konijn en Jan Bolt

 

Zaterdag:  8 november

Paul Konijn en  Raymond de Niet
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN

Het wel en wee van de junioren.

De selectie-elftallen waren één weekend vrij, de overige teams mochten wel 2 keer de wei in, hoewel daar 
afgelopen zondag door Pluvius een streep doorgezet werd  ! Uiteraard waren daar weer de gebruikelijke 
overwinningen voor B3, B4, B5, C3, C4 en C6 !
Al deze teams weten nog niet wat verliezen is.

C3 deed daar maar één wedstrijd over, want de andere ging niet door. Thuis tegen Hollandia kwamen ze niet in 
de problemen , getuige de 5-1 overwinning. Begeleider Willem Tielbeke heeft er de wind goed onder en C3 is 
dus een titelkandidaat. Ook C4 scharen we onder de toppers, al zal de 4-3 overwinning op H.S.V. een tegenvaller 
zijn geweest, zeker als je de week ervoor met 0-6 bij Limmen wint. Nee, dan de C6. Ze winnen met maar liefst 
12-1 van het arme Victoria C3 en ook nog met 3-1 bij K.S.V. ! Ook het team van Cees Louwen, C5, won met 
12-1 en wel bij Vitesse C5. De week ervoor speelden ze met 1-1 gelijk tegen hetzelfde H.S.V. C5, waar C4 
ternauwernood van won. C7 won ook al van Victoria C3 en wel met 5-3.  Voor C2 was het bezoek aan H.S.V. een 
formaliteit. Bij dit soort teams hoeft het team van Martijn niet te rekenen op punten. Het werd uiteindelijk 12-0 
voor de roodgelen. Helaas verloor de C1 bij V.V.Z. nipt(1-2). De Zaandammers winnen alles tot nu toe, dus een 
kleine nederlaag in Zaandam is dan niet slecht, maar……..komt er binnenkort weer een overwinning ?

Bij de B-junioren gaat het in één poule tussen B4 en B5. Beide teams staan samen aan kop. En blijven dan ook 
maar winnen. Koedijk was hun gezamenlijke slachtoffer op 19 oktober. B4 won met 5-0 en B5 stopte pas bij 10-
2.
De week erna had B5 minder honger (3-1), maar wist Koedijk B6 dat het pas bij 8-1 over en uit was. Voor B3 
was de 2-2 bij J.V.C. een teleurstelling; tegen Reiger Boys B3 werden de zaken vakkundig rechtgezet (7-0). B6 is 
de weg kwijt, het team van Johan Blom (rectifi catie Johan !!!) was kansloos tegen Kwadijk B1 (0-12). D.E.M. was 
voor B1 de ideale ploeg om de ingezette weg (na de winst op Foresters) voort te zetten. Na een gelijkopgaande 
eerste helft was de betere conditie van B1 de doorslaggevende factor. Het werd 3-0. Vooraf dichtte trainer Emiel 
B2 nog wel kansen toe bij Spirit B1. Helaas was de werkelijkheid harder en verloren ze met 4-1. Ze hangen aan 
het elastiek aan de middenmoot.

Het gaat crescendo voor A1 ! Zelf in de laatste minuten winnen van het lastige Foresters (1-2) en de meest 
dicht bijzijnde ploeg , Omniworld, thuis van ADO’20 zien verliezen. En zo staat inmiddels Purmersteijn het meest 
dichtbij.
Komende zaterdag komt Omniworld de Nollen bezoeken en de week erna gaat A1 richting Heerhugowaard om 
bij S.V.W. te spelen. Concentratie blijft daarbij geboden, mannen !
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 JUNIOREN VERSLAGEN
18 oktober 2008  

JVC B4–Kolping Boys B3 (2–2)
Enkele weken na het eerste bezoek aan JVC, ging de reis deze keer weer richting Julianadorp. De jongens van de B3 mochten 
nu aantreden tegen de B4 van JVC, nadat vorige keer de JVC B3 de tegenstander was geweest. Een historische wedstrijd die 
met negen spelers met 1 - 6 werd gewonnen.

Aan de stand op de ranglijst was al duidelijk dat bij JVC de B4 wat meer succesvol is dan de B3. Vanaf de aftrap was Kolping 
Boys de ploeg die de bovenliggende partij leek te zijn. Met een goede organisatie in de verdediging werden de offensieve ac-
ties van JVC onschadelijk gemaakt en door de snelle omschakeling werden de nodige kansen gecreëerd. Na een minuut of 15 
werd uit één van deze aanvallen de 0-1 gescoord. Na deze treffer veranderde vrijwel niets aan het wedstrijdbeeld. Een Kolping 
Boys dat de wedstrijd controleerde en regelmatig gevaarlijk kon worden voor het doel van de tegenstander. Het was dan ook 
een logisch gevolg dat de 0-2 gemaakt werd. Ik moet wel vermelden dat dit een prachtig diagonaal schot was in de verre hoek. 
Voor zulke momenten komt men naar het voetbalveld. De 1e helft werd keurig uitgespeeld, zodat de B3 met een redelijk veilige 
stand van 0-2 ging rusten. Maar schijn bedriegt bleek na de hervatting. Aan wat er mis ging in de 2e helft, daar moeten de 
spelers zelf maar eens over nadenken, maar het staat als een paal boven water dat niet de dubieuze strafschop die JVC kreeg, 
maar het eigen spel van de B3 de reden was dat deze wedstrijd uit handen werd gegeven. Deze dubieuze strafschop werd 
gegeven nadat JVC al terug was gekomen tot 1-2 en volop profi teerde van het rommelige spel van Kolping Boys. Als de B3 na 
deze gelijkmaker de koppies er bij had gehouden en in plaats van te mopperen op elkaar en de scheidsrechter, gewoon weer 
was gaan voetballen hadden de drie punten gewoon meegegaan in de tas. Als de grensrechter van de tegenpartij moet vlaggen 
omdat er liefst vijf spelers buitenspel lopen, er totaal geen gebruik wordt gemaakt van de ruimtes die aan de zijkanten liggen en 
dat de spelers elkaar ook nog eens schietkansen gaan ontnemen, ligt dit puntverlies niet aan de scheidsrechter maar geheel 
aan jullie eigen spel. Laten we er vanuit gaan dat dit voor jullie een les was en dat voortaan gewoon de opdrachten worden uit-
gevoerd die de coaches jullie meegeven. Als jullie dat blijven doen dan kunnen jullie nog heel ver komen in deze competitie.

Een toeschouwer.  

25 oktober 2008  

Kolping Boys B3 – Reiger Boys B3  (7-0) 
Vandaag stond de wedstrijd tegen, het op papier zwakke, Reiger Boys op het programma. Oftewel de nummer twee tegen de 
nummer negen van de ranglijst. Vanaf de aftrap was al snel duidelijk dat dit een wedstrijd was waarin het doelsaldo eens fl ink 
opgeschroefd zou kunnen worden. Het werd dan ook al redelijk snel 1-0. Ook de 2-0 stond al binnen tien minuten op het score-
bord. Helaas ging onze B3 zich vanaf dit moment aanpassen aan het niveau van de tegenstander. De opbouw werd beperkt 
tot lange ballen naar voren. Als de bal dan voorin was werd het elkaar in de weg lopen tot kunst verheven. Helaas dringt de 
opdracht van de coach om gebruik te maken van de ruimte aan de zijkanten nog niet altijd door tot de spelers. In het vervolg 
van de eerste helft wist de B3 toch nog uit te lopen naar een 4-0 ruststand.

De tweede helft bleek in het begin helaas een vervolg van de eerste. De spaarzame aanvallende momenten van de tegen-
stander werden al vroeg van elk gevaar ontdaan. De aanvallers van onze B3 zochten in plaats van de ruimte liever met zijn 
allen de penaltystip op, zodat het oneindige gepriegel door het midden vrolijk doorging. Ondanks deze rommelige manier van 
spelen werd de score verder uitgebouwd tot 5-0. De laatste twintig minuten van de wedstrijd werd de druk op de tegenstander 
opgeschroefd. Reiger Boys werd ver op de eigen helft goed vastgezet en kwam niet meer aan voetballen toe. Het resultaat 
hiervan was dat de eindstand kon worden bepaald op 7-0. 

Een toeschouwer.

Kolping Boys B4 – Koedijk B5  ( 5-0 )   
Het was op deze zaterdag lekker voetbal weer en we gingen met opgestroopte mouwen van start. In de 10e min was het een 
combinatie van Rick de Moel en Wouter Korse  dat de bal via een schot van Wouter in het zijnet deed belanden, Koedijk was 
gewaarschuwd.

In de 18e min. deed Wouter Korse een staaltje wat in het beste Staatscircus van de wereld zelf nog niet gezien was. Op één 
meter van het doel wist hij de bal over het vrije doel te lepelen. In de 32e min was het dan eindelijk raak, een corner van links 
bracht de bal hoog voor het doel. Joost Huese tikt de bal door op Steven de Jong en die schoot vanaf de 16 de bal  droog in het 
net, 1-0.  In de 38e min. was wederom weer een corner die goed wed genomen, Yannick Zuurbier pikte deze bal op en kaatste 
naar Wouter Korse. Wouter bedacht zich geen moment en bepaalde de ruststand op 2-0. Het duurde tot de 15e min na rust 
dat Thiemo Koster de bal van Sander Makkus kreeg en deze door tikte naar Yannick Zuurbier. Yannick ging middendoor de 
verdediging van Koedijk en schoot fraai in, 3-0.

Nog geen 2 min. later was het een hard schot van Yannick Zuurbier die de keeper van Koedijk niet klemvast had. Dit buitenkan-
sje lied de alerte Steven de Jong zich niet ontgaan, 4-0.De verdediging stond met Justin van den Berg op doel, te vechten voor 
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de 0. Het duurde tot de 25e min. dat de bal via Robin van Velthuizen tot corner gewerkt werd. Uit de corner kwam de bal bij 
Rick de Moel en die schoot op doe. De bal sloeg terug voor de voeten van Thiemo Koster, 5-0. In de 35e min. was het Barry 
de koning die een aanval van Koedijk onderschepte, de bal doorspeelde op Kevin Leeuwenkamp. Kevin tikte de bal op Jasper 
Bakker, die er als een haas van doorging, helaas schoot Jasper de bal net over.

Een trouwe supporter

Koedijk B6 – Kolping Boys  B4 (1-8)    
We kregen een telefoontje op vrijdag dat de wedstrijd niet op 12:45 uur begon, maar een kwartier eerder, dus dan ook een 
kwartier eerder vertrekken. Bij Koedijk aangekomen bleek dat de wedstrijd naar 14:45 uur was verplaatst. Is dat intimidatie 
tegen van de koploper, of gewoon een communicatie fout.

Maar goed, we waren erg gemotiveerd tegen de tijdelijk koploper, vorig seizoen 2e achter de C4 in de poel. Thijs Wever was de 
enige die genoot van de herfstvakantie de rest was aanwezig. Vrijdagavond op de training is er vooral geoefend op het geven 
van lange passen en jagen in een beperkt gebied, nu de oefenstof nog  toepassen. Het was in de 3e min. raak, Wouter Korse 
kreeg de bal van Johan van der Sluis en spurtte op rechts langs de zijlijn naar de achterlijn. Ondertussen keek hij wie er voor 
de goal ging, dat was Yannick Zuurbier. Yannick kapte de bal in het doel, 0-1 een mooie opsteker.

In de 10e min. was het uit een corner van rechts door Steven de Jong genomen, dat Joost Huese de stand naar 0-2 tilde. In de 
15e min. onderschepte Jasper Bakker de bal en tikte deze door naar Arthur Pijpaert. Arthur speelde de vrije man Yannick Zu-
urbier aan welke op zijn beurt de bal naar Wouter Korse speelde, 0-3. Het coachen werd over genomen door Ingrid, de moeder 
van Devon Hoogland, dit omdat Phranz weggeroepen werd. De rust stand bleef 0-3.

Na de thee was het in de 5e min. dat Robin van Velthuizen een pass op Jasper Bakker gaf, Jasper scoorde de 0-4. Nog geen 
5 min. later was het Johan van der Sluis die de bal aan Thiemo Koster gaf, 0-5. Het ging lekker er werd goed breed gespeeld 
en lekker gecombineerd, de trend van de eerste helft werd voort gezet. In de 13e min kwam een pass van Thiemo Koster bin-
nendoor naar Robin van Velthuizen. Robin gaf de assist op Wouter Korse, 0-6.  In de 21e min. kwam de 4e zevenklapper van 
dit seizoen. Het was Thiemo Koster die de bal doorspeelde op Steven de Jong, 0-7.

Ging onze verdediging weer op de nul spelen, het leek er inderdaad op, maar in de 35e min. wist Koedijk de eer te redden, 
1-7. Jammer wand Justin was de gehele wedstrijd geconcentreerd bezig. Maar nog geen 3 min. later was het Yannick Zuurbier 
die de bal aan Robin van Velthuizen gaf, welke de eindstand op 8-1 bepaalde. Phranz was net op tijd terug om de spelers en 
supporters vrolijk en blij van het veld te zien komen. Met de complimenten aan Ingrid, bedankt. Zo nu staan wij weer bovenaan 
met Kolping Boys B5 op de tweede plek, want zij wisten het lastige LSVV van zich af te schudden met 3-1

Een trouwe supporter

Kolping Boys C3 – Hollandia C4 ( 5-1)
Hoe zou Kolping C3 het eerste en onverwachte puntenverlies tegen Spirit uit (3-3) voor de Herfstvakantie hebben verwerkt? Dat 
was de grote vraag voorafgaand aan het duel tegen middenmoter Hollandia. Het antwoord kwam al binnen een kwartier: met 
drie doelpunten liet de ploeg van coach Willem Tielbeke zien dat men nog steeds voor de titel wil gaan.

Al na 12 minuten was het raak op een manier die welhaast klassiek is voor C3. Quinn pikte de bal op het middenveld op en 
passte diep op Rubin. Die bracht de bal voor zijn linkervoet en meestal heeft de doelman dan het nakijken. Zo ook die van Hol-
landia: 1-0. Nog geen minuut later blunderde de Hoornse verdediging en het was opnieuw Rubin die toesloeg: 2-0. En na weer 
2 minuten ging de wedstrijd op slot door linksbuiten Chantal. Eerst verspeelde zij de bal in het vijandelijke strafschopgebied, 
maar veroverde hem opnieuw, waarna zij verwoestend uithaalde: 3-0.

Na een half uur voltooide Rubin zijn hattrick door met een eenvoudige schuiver 4-0 aan te tekenen. In de tweede helft drong 
Kolping niet meer aan. Weliswaar maakte Julian er in de 47ste minuut nog 5-0 van, maar daarna zakte de wedstrijd in. Hol-
landia kreeg zelfs nog kansen.  

Eerst moest Jochem op de lijn redden, maar tegen de droge poeier van een van de Hollandia-aanvallers had Kolping-keeper 
Leon geen verweer:  5-1.

Paulus

JUNIOREN VERSLAGEN
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KSV C4 - Kolping Boys C6 (1-3)
Roy, Mike en Fabian waren afwezig. Gelukkig waren Amin (C3) en Yannick (C2) bereid om mee te doen. Vanaf het begin was 
duidelijk dat deze tegenstander niet al te lastig zou worden. De eerste helft een veel sterker Kolping, veel kansen, maar goals 
bleven uit. Halverwege de eerste helft was het dan uiteindelijk Bloyce die met een goed afstandschot de bal binnenschoot, 0-1. 
Vervolgens trof Mike paal en lat en Ricardo teste de lat ook nog eens uit. Uiteindelijk was het Bloyce die vanuit een lastige hoek 
de bal binnenschoot, 0-2. Vlak voor rust wist Marnix met een goede redding een tegentreffer te voorkomen.

Na de rust hetzelfde verhaal als de eerste helft. Een veel sterker Kolping, maar geen goals. Uiteindelijk wist Yannick op aan-
geven van Mike na goed door te gaan de 1-3 te maken. Dit was tevens de einduitslag. Het liep niet zo soepel als afgelopen week 
tegen Alcmaria Victrix, maar de drie punten waren binnen en daarmee staat C6 bovenaan in de stand!

Kolping Boys C6 – Victoria C3 (12-1)
Een fraaie najaarsmiddag. Mike en Roy waren weer terug, maar Fabien en Marnix ontbraken. Rodney van de C4 was bereid 
het doel te verdedigen. Al snel in de wedstrijd was duidelijk dat tegen deze tegenstander fl ink kon worden uitgehaald. Victoria 
moest het antwoord schuldig blijven op het spel van Kolping. Toch duurde het nog even voordat de eerste goal viel. Roy zorgde 
met een fraai afstandsschot voor de bevrijdende 1-0. Kort daarna een mooie voorzet van Bloyce vanaf links. Vigo dacht de goal 
op zijn naam te schrijven na de bal te hebben ingeschoten, maar het was Michael die het beslissende zetje gaf, 0-2. Daarna 
was het Jack die na een assist van Vigo voor de 3-0 zorgde. Ryan maakte na een goede rush de 4-0. Vlak voor de rust zorgde 
Roy met weer een fraai afstandschot voor de 5-0. 

Ondanks de ruime voorsprong verliep het spel van Kolping wat stroef. Dit zou na de rust echter veranderen. Er werd beter ge-
combineerd en effectiever met de kansen omgegaan.

De verdediging met Ricardo, Dennis en Jim hadden de aanvallers van Victoria goed in bedwang en kwamen nauwelijks in de 
problemen. Rodney hoefde weinig in actie te komen! Mike regisseerde het spel op het middenveld en vanaf de fl anken zorgden 
afwisselend Bloyce, Jack, Ryan, Rick, Ricardo en Vigo voor de aanvoer naar het centrum waar het voor Roy prijsschieten was. 
Na tien minuten in de tweede helft gaf Mike goed af op Vigo en deze wist vervolgens tussen een verdediger en de keeper de 
bal goed binnen te werken, 6-0. Daarna ging het hard. Roy zorgde na fraai aangeven van Jack voor de 7-0. Ryan tekende na 
een snelle uitbraak voor de 8-0. Vigo gaf goed af op Roy en deze knalde de 9-0 binnen. Jack zorgde na een mooie passeeractie 
vanaf links voor de 10-0. Roy ging goed door op een dieptepass van Bloyce en de verdediger en keeper van Victoria hadden het 
nakijken op zijn inzet, 11-0. Victoria kon de eer nog redden. Rodney twijfelde bij het uitlopen en was net te laat bij de bal, 11-1. 
Uiteindelijk zorgde Roy, na goed afgeven van Mike, met zijn 6de van de middag voor de eindstand, 12-1!!

Kolping C6 staat na vijf wedstrijden ongeslagen op kop. Op de tweede plaats staat, met twee punten minder, Jong Holland C3. 
Volgende week de topper uit tegen Jong Holland C3!!!

De Koots!

                                           

JUNIOREN VERSLAGEN+ DAMES EN MEISJES

Kantinediensten meisjes:
Zaterdag 1 november : 

09.00 tot 13.00 uur   Ingrid  en Jet

13.00 tot 17.00 uur    Eline

Zondag 2 november: 

09.00 tot 13.00 uur:  Els ter berg (MA1)

Zaterdag 8 november : 

09.00 tot 13.00 uur:  Leonie van Kilsdonk en  Nanouk Groentjes

13.00 -17.00 uur:  Melissa Bieman

Zondag 9 november: 

09.00 tot 13.00 uur: Florence van Sitteren (MB1)
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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. 
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. 
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.
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 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.    
 

Grote Clubactie 2008
De meeste GCA loten zijn inmiddels verspreid aan de leden of nog onderweg. Bewaar ze goed want 20 november is de trek-
king, uitslag via www.clubactie.nl Er zijn nog wat loten over en deze zijn voor speciale prijzen te koop in de kantine op 1 & 2 
november.

Koop er nog wat bij en steun zo onze club.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 1 november

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 AZ D2 11:30  M.Stigter
D5 Vrone D4 09:00 08:30 Simon Jongkind
D6 Schagen D4 10:15 09:45 Sean de Jongh
D7 HSV D5 10:15 09:45 Pertti Marees
D8 Victoria O D4 11:30 11:00 Dick Makelaar
E1 ODIN 59 E1 10:15  Gerard Twisk
E2 Koedijk E2 11:30  Ruben v.d. Velden
E7 HSV E6 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
E8 Reiger Boys E10 11:30 11:00 Ouder
E9 Foresters de E12 11:30 11:00 Ouder
E10 Meervogels 31 E4 11:30 11:00 Ouder
E12 Reiger Boys E14 09:00 08:30 Nick Molenaar
E14 Victoria O E5 09:00 08:30 Jesse Tielbeke
E15 KSV E8 10:15 09:45 Steven Dekker
F2 Foresters de F2 10:15  Jasper Keuken
F4 Bergen F2 09:00 08:30 Ouder
F7 Kolping Boys F5 09:00 08:30 Ouder
1e jr. F-pupillen 09:00 08:40 
MINI Pupillen 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2 Vitesse 22 D2 11:00 
D3 Bergen D1 10:30 09:35
D4 Alcmaria Victrix D2 12:00 11:10
MD1 Koedijk MD1 08:45 08:00
E3 Koedijk E4 11:15 
E4 Reiger Boys E6 11:00 
E5 AFC 34 E4 09:00 08:10
E6 Foresters de E9 10:15 09:20
E11 HSV E7 10:30 09:35
E13 KSV E7 10:45 09:55
E16 Duinrand S E6 10:00 09:00
F1 Meervogels 31 F1 09:30 
F3 LSVV F3 09:15 08:20
F5 Kolping Boys F7 09:00 08:30
F6 Zeevogels F3 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    

Winnaars voorrondes penaltyschieten
F-pupillen; 

Sjoerd Burger; Jan Smit, Nick Schagen, Nassim el Bouazzalic, Tom Jansen, Tpourya Therani, Max Rodenurg

E-pupillen; 

Bas de Lange, Nick Verver, Dennis Vreeker, Yazici Levent, Anil Mazmanoglu, Yemi Cole, Max Munninkuizen

Ozgan Alagon, Bo Dienske, Nick Postma, Kevin Smit

D-pupillen; 

Mickey Boon, Lars Boelhouwer, Berd Laas, Levi Sam Jong, Bono Bolweg, Roy Schuiten, Moufi d Kaderi, Laura Savonije

Diverse teams hebben nog geen voorrondes van het penaltyschieten afgewekt. De begeleiders worden hier 
binnenkort over ingelicht Alle winnaars worden uitgenodigd  om op nieuwjaarsdag aan de fi nale mee te doen. 
Iedere deelnemer wordt gehuldigd en ontvangt een prijs. Indien je niet aanwezig kan zijn, laat het dan ons 
bijtijds weten.
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Zaterdag 8 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D4 Kolping Boys D3  10:15 09:45 Sean de Jongh
D5 Reiger Boys D8 09:00 08:30 Gerard Twisk
D8 HSV D3 11:30 11:00 Dick Makelaar
MD1 SVW 27 MD1 11:30 10:45 Pertti Marees
E3 Vrij   
E4 KSV E3 11:30  Ouder
E5 SVA E3 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E6 Vrij   
E13 Hugo Boys E1 11:30 11:00 Ouder
E16 Zeevogels E4 11:30 11:00 Ouder
F1 Vrij   
F2 HSV F2 10:15  Jesse Tielbeke
F3 Vrij   
F5 Meervogels 31 F3 09:00 08:30 Steven Dekker
F6 Hugo Boys F3 09:00 08:30 Jasper Keuken
F7 Reiger Boys F11 09:00 08:30 Nick Molenaar
    
1e jr F-Pupillen 09:00 08:40 
MINI Pupillen 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 SVW 27 D1 13:15 
D2 AFC 34 D2 09:00 
D3 Kolping Boys D4  10:15 09:45
D6 Hugo Boys D3 10:00 09:05
D7 Dynamo D2 11:30 10:40
E1 ADO 20 E1 10:15 
E2 Reiger Boys E3 10:00 
E7 Bergen E2 10:00 09:10
E8 KSV E5 10:45 09:55
E9 Bergen E3 11:00 10:10
E10 Vrone E7 10:15 09:25
E11 Reiger Boys E14 08:45 08:00
E12 Meervogels 31 E4 09:30 08:30
E14 SVW 27 E9 10:15 09:25
E15 Reiger Boys ME1 08:45 08:00
F4 Jong Holland F6 08:45 08:00
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

BSV F3- Kolping Boys F7  (0-1)

Eindelijk… na het vele trainen en  de vele nederlagen werden de jongens van de F-7 in Bergen beloond!

Het F-7 team heeft voor het eerst gewonnen. Wat een spannende wedstrijd. Het hele team heeft erg zijn best gedaan. In de 1e 
helft stond Jort op doel. De F7 leidde de wedstrijd en mede door het aanvallende spel van Giovanni werd het al snel 1-0.  Daniel 
wist diverse keren verrassend goed te verdedigen. Pourya speelde ook goed mee. In de tweede helft kwam de F3 behoorlijk 
sterk terug. Onze jongens werden moe, en de F3 begon fl ink aan te vallen. Koen verdedigde goed. En Puck  kreeg ook nog een 
erg mooie kans. Ineens kreeg de F3 de bal…..en waar waren onze jongens?

Dat werd spannend, alles kwam nu op de keeper Bodhi aan. En jawel hij had hem tegengehouden. Wat een spanning en vooral 
de ouders waren erg blij toen het fl uitsignaal klonk. Jongens ga zo door!

Laura Willemsen (moeder van Koen)

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    
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INSCHRIJVING SINTERKLAASMIDDAG

                                

Lieve voetbalvienden en vriendinnen,

Zoals jullie misschien wel weten zit ik alweer op de boot richting Nederland .
Ik ben weer even in mijn drukke agenda gedoken om te kijken wanneer ik naar Kolping Boys kan 
komen .Vorig jaar heb ik heel erg genoten bij jullie met de spelletjes en ik hoop weer op een leuke 
middag bij jullie. 
Op dinsdagavond 25 november is er een fi lmavond voor alle E-tjes, wij hopen jullie te zien om 
19.00 uur in de kantine. Hoe laat het afgelopen is horen jullie nog .
Voor de D-tjes is er op woensdagavond 26 november een fi lmavond. Graag zien wij jullie om 19.00 
uur in de kantine. Op woensdagmiddag 26 november is er een leuke middag voor de mini’s de 
kabouters en de 1e ste jaars F-jes die middag begint om 13.00 uur, en dat eindigt  ongeveer half 3. 
Voor de 2e jaars F-jes begint de sinterklaasmiddag om 15.00 uur en het eindigt om ongeveer 17.00 
uur. De exacte tijden volgen nog.

........................................................................................................................................

Eigen bijdrage 2,50 euro.

Naam:

Elftal:

Zo spoedig mogelijk inleveren bij je begeleider.

Grote Clubactie 2008
De meeste GCA loten zijn inmiddels verspreid aan de leden of nog onderweg. Bewaar ze goed want 20 november is de trekking, 
uitslag via www.clubactie.nl Er zijn nog wat loten over en deze zijn voor speciale prijzen te koop in de kantine op 1 & 2 novem-
ber.

Koop er nog wat bij en steun zo onze club.
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Kolping Boys E1–RKEDO E1 (5-3)

Na een moeilijke start in de competitie 
hadden we vandaag een oefenwedstr-
ijd. RKEDO kwam vandaag op bezoek. 
Ik had daar nog nooit tegen gevoetbald 
dus wisten ik niet hoe ze gingen voetbal-
len.

We begonnen de wedstrijd wel goed 
maar kwamen helaas op achterstand. 
Helaas, 0-1. Maar dat duurde niet lang. 
Thomas maakte een mooie actie die 
werd bekroond met een goal. 1-1. Na 
een tijdje rondtikken toch weer een teg-
endoelpunt. 1-2. Maar we gaven niet op. 
Na  een perfecte solo van Joréno een 
goal voor ons, uiteraard door Joréno. 2-
2.

We zagen de limonade al in de kleed-
kamer staan, maar Wessel wou er voor 
de rust blijkbaar nog een scoren. Dat 
deed hij ook. 3-2 voor kolping. Fuuuuuu-
uuuuuuut, rust.

De tweede helft begonnen we weer goed. 
Na een lange bal van de tegenstander 
werd er gescoord. Helaas, 3-3. Na die te-
gengoal bleef kolping maar aanvallen en 
aanvallen. Die werden bekroond met een 
goal voor Sil (eindelijk). 4-3 voor kolping. 
De tegenstander had het denk opge-
geven want na weer een paar aanvallen 
van kolping weer een goal voor Thomas 
die een goede wedstrijd draaide. 5-3, en 
dat was ook de eindstand.

Dus, op zaterdag 18 oktober 2008 
boekte Kolping Boys E1 hun 1e overwin-
ning sinds 8 achtwedstrijden. Olé olé 
olé!!!!!!!!

Groetjes van Tim

Reigerboys E1 - Kolping Boys E1 (2-2)

Na een lange rit aangekomen bij RB 
meteen naar de kleedkamer en naar de 
warming up dat ging goed  de spiertjes 
waren los we gingen weer terug naar de 
kleedkamer kregen instructie van Joery 
op naar het veld er moest nu ook eens 
wat gebeuren want we staan onderaan 
dat moet nu veranderen .

Sil kreeg de bal van Wessel deze weer 
naar Gilliano het eerste schot net over 
jammer.

De tegenparty was ook goed bezig  het 
ging op en neer.

Nick gooide de bal naar Joreno pass 
naar Tim hij keek goed wie er vrij stond 
dat was Gillano deze passeerde een 
man schot op doel raak prachtig in de 

hoek 1-0 dat gaat goed .

Je gelooft het niet maar meteen een 
minuut later een rommel bal bij Nick die 
haalt de bal er nog uit, bal rolt nog door 
waardoor RB deze er nog in schiet  dat 
was ballen echt kl....

Het gaat goed,sprak trainer Joery in de 
rust. Maar we moeten scoren.blijf die 
druk er op houden .blijf die pressie ui-
toefenen de tweede helft verliep in het 
begin ongeveer net als de eerste maar 
toen, Joreno tikte de bal naar Daan deze 
weer naar Wessel deze weer naar  Sil 
deze naar Gillano weer met een mooi 
schot op doel raak wat een feest ap-
plaus van de zijlijn.2-1

Ja je gelooft het niet maar geen minuut 
later weer RB 2-2  het was bijna tijd we 
hebben nog geprobeerd een doelpunt te 
maken maar het wilde niet lukken . We 
liepen met een goed gevoel van het veld 
de eerst punt is binnen we zijn van de 0 
af dit smaakt naar meer , volgende week 
gaan we echt winnen en pakken we die 
3 punten en dan maak ik er ook een    

Groetjes van Sil

Kolping Boys E2 – RKEDO E2 (6-1)

Op een mooie herfstochtend traden de 
jongens van Kolping Boys E2 aan voor 
een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
de leeftijdsgenoten van RKEDO. We 
hadden versterking vanuit de E3 want 
Giancarlo deed met ons mee, en hoe!

Nadat de scheids voor de aftrap had 
gefl oten, begonnen we meteen met 
aanvallen. Hierdoor maakten wij al snel 
de 1-0 na een goede actie van Tom die 
Daan een niet te missen kans gaf. Kolp-
ing ging vrolijk verder met aanvallen en 
maakte ook al gauw de 2-0. Een schot 
op doel van Damian werd aangenomen 
door Daan en die legde de bal naar Gi-
ancarlo die hem binnenschoot. Toen was 
het de beurt aan RKEDO. Na een verre 
uittrap van de keeper kwam de linksvoor 
aan de bal. Die dacht : “Ik probeer het 
maar een keer” en die schoot hem vol in 
de kruising, 2-1. De mannen van Kolping 
lieten zich hierdoor een beetje verassen 
en zo kreeg RKEDO nog wat kleine kan-
sjes, die Jeroen allemaal tegenhield. Nu 
was het weer de beurt aan Kolping. Vlak 
voor rust nam Mickey een slimme corner 
en kon Damian de bal inschieten, 3-1!

Na een lekker glas limonade gingen 
de mannen er weer tegenaan. Na een 
klein beetje een slap begin, begonnen 

de kansen weer te komen. Giancarlo 
kreeg het op zijn heupen en maakte in 
een minuut of 5 wel 2 goals! De eerste 
kwam uit een goede voorzet van Daan 
en de tweede uit een goede pass van 
Mickey. 5-1 voor Kolping dus. Er werd in 
het laatste deel van de 2e helft nog goed 
gevoetbald en hieruit kwam ook nog de 
mooiste goal van de ochtend. Na een 
goede voorzet van Daan bedacht Mickey 
dat hij ook een balletje door kon spelen 
met zijn hak(!) waarna Tom de bal in een 
leeg doel kon spelen, 6-1. Hierna kreeg 
RKEDO nog wat aanvallen, maar die wer-
den allemaal goed verdedigd door Bas, 
Martijn en Jeroen.

Zo heeft E2 nu alweer 2 wedstrijden 
achter elkaar gewonnen. Jeroen, Jeroen, 
Bas, Damian, Martijn, Daan, Tom, Mick-
ey en in deze wedstrijd Giancarlo, hart-
stikke goed gedaan! Als jullie gewoon 
hard blijven trainen, lekker blijven voet-
ballen en niet te vergeten lekker plezier 
met elkaar hebben, weet ik zeker dat 
we nog een heel leuk voetbaljaar gaan 
krijgen! 

Groetjes Thijs

Berdos E1 - Kolping Boys E3 (2-6)

O N G E L O F E L I J K , FA N TA S T I S C H , 
PRACHTIG !!!

Jongens wat hebben jullie een mooie 
partij gespeeld. Ton en Rik hadden be-
dacht dat E3 wel wat meer tegenstand 
kon hebben, vandaar de wedstrijd tegen 
E1 van Berdos. De spelers van Berdos 
maakten indruk omdat de gemiddelde 
lengte van de spelers zo’n 10 centime-
ter meer was. Dit verschil valt dan direct 
bij Jordy op.

Een paar wijzigingen in de opstelling, 
Giancarlo linksback en Chiel in de spits. 
Mats begon als wissel en moest nog 
erg wennen aan zijn geleende scheen-
beschermers, waarmee hij zijn gehele 
onderbenen kon bedekken. Vanaf het 
begin volledig van eigen kracht uitge-
gaan, stevig in de duels, de opbouw 
van achteruit en aanvallend voetbal. De 
jongens wisten elkaar goed te vinden 
en waarschijnlijk heeft dit toch te mak-
en met het feit dat de meeste jongens 
vorig jaar met elkaar gevoetbald heb-
ben. Thomas en Jordy, de nieuwkomers 
dit jaar, zijn fantastische voetballers en 
met elkaar is het een hecht team.  De 
eerste helft was spannend, er waren 
kansen over en weer en het lukt Gian-
carlo twee keer om vanuit de linksback 
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positie te scoren. Ook Thomas maakte 
een goal. Uiteindelijk de rust in met een 
2-3 voorsprong, nadat Berdos vlak voor 
rust scoorde, onhoudbaar voor Nout in 
de kruising.  

De ouders spraken met elkaar in de kan-
tine en vroegen zich af hoe het met de 
conditie van de jongens in de tweede 
helft zou zijn. Ton en Rik hebben ook 
met het team gesproken en fris werd 
begonnen aan de tweede helft. Berdos 
werd sterker en de wedstrijd was boe-
iend en mooi. Er werd goed verdedigd 
door Mats, Remco , Thomas en natu-
urlijk Nout die de tweede helft zijn doel 
met een aantal mooie reddingen schoon 
wist te houden. De middenvelders en 
aanvallers werkten keihard en stoorden 
al vroeg de opbouw van Berdos. Na doe-
lpunten van Giancarlo, Chiel en opnieuw 
Thomas werd de eindstand 2-6.

Wat mij vooral opgevallen is dat jullie 
heel hard willen werken voor een goed 
resultaat. Er werd goed met elkaar ges-
proken. Mats, Remco en Thomas maak-
ten goede afspraken wie er mee naar 
voren zou gaan bij een aanval en wie 
achterblijft.  Julian bleef maar vechten 
voor balbezit en kwam zelfs de bal opha-
len bij Nout nadat hij meeverdedigd had. 
Jordy kan terugkijken op een goede wed-
strijd, hij heeft het de lange mannen las-
tig gemaakt met zijn acties.

Ik heb met heel veel plezier naar jullie 
gekeken en heb nu al zin in de volgende 
wedstrijd.

Een trouwe supporter, net als alle an-
dere ouders.

Kolping B. E3 – Jong Holland E2 (10-1)

Van te voren was er thuis al veel over 
deze wedstrijd gesproken. Er werd ge-
discussieerd onder het eten over de 
uitslag, de spanning werd gedurende 
de week meer voelbaar en er volgde 
zelfs een slapeloze nacht. Ja, het is niet 
zomaar iets als je tegen je beste vriend 
moet voetballen voor de competitie. De 
één als keeper bij Kolping en de ander 
als spits bij Jong Holland….. hoe lastig 
kan een partijtje voetbal dan worden!! 
Volgens beide mannen, héééél lastig ( 
“dat begrijp jij toch niet mam”)! 

Nout: “Mam, zal ik de penalty door laten 
gaan van Pieter?” en Pieter: “Mag ik als 
verdediger spelen vandaag in plaats van 
in de spits?”. Met gemengde gevoelens 
werd het veld betreden op een, overi-
gens prachtige zaterdagmorgen! Nog 

even een glimlach naar elkaar en de 
(wed)strijd kan beginnen….

Er werd wederom fantastisch gebald 
door de Kolping mannen. Jimmy als mid-
denvelder deed het voortreffelijk, even 
als invaller Micky die zijn zieke broer 
Jordy verving. Het team werkte lekker 
samen, en al snel volgde een 1-0 voor-
sprong door het scoren van Giancarlo. 
Wat genieten die mannen toch in het 
veld ……..

Jong Holland had het in de wedstrijd niet 
makkelijk, zij werkten hard en Teun, de 
keeper van Jong Holland had het super 
druk…. de Kolping mannen bleven maar 
schieten op zijn doel en zo volgden meer-
dere mooie doelpunten, van Chiel (tops-
coorder van de wedstrijd) , van Micky en 
van Remco. In de rust stond het team 
van Ton en Rick met 4-0 voor! 

In de tweede helft werd de opstelling 
van de Kolping veranderd…….wat kan 
zo’n team nog meer? Jong Holland 
voetbalde met frisse moed en scoorde 
haar enige doelpunt van de wedstrijd. 
Maar wat kun je doen tegen een team 
als de E3 die ingespeeld zijn op elkaar, 
vechten en elkaar veel gunnen? Julian 
die de benen uit zijn lijf heeft gelopen 
en met goede acties, en Mats die op 
een prachtige manier zijn tegenstander 
wist te passeren. Zo werd de einduitslag 
uiteindelijk 10 -1 voor de Kolping. Train-
ers en team , wederom chapeau! 

En hoe liep het af met de penalty 
van Pieter? Zijn uithaal was  hard en 
gericht……….maar er was geen twijfel bij 
Nout op dat moment, hij dook en stopte 
de bal want ja, je bent keeper of niet!! 

Paula 

Kolping . E11–Kolping B. E16 (7-7)

Om de groeiende vorm van E16 bij te 
houden werd er zaterdag vriendschap-
pelijk gespeeld tegen Kolping Boys E11. 
Omdat de tegenstander maar 5 spelers 
had stelde E16 een doelman beschik-
baar aan E11 en had ook nog de be-
schikking over een wissel. Erik de coach 
moest de wedstrijd leiden zodat Jeroen 
(vader van Nick) de taak van begeleider 
waarnam. 

De eerste helft was Daan keeper bij 
E11. De verdediging van E16 bestond 
uit Kawish, Ruben en Jurian. Het mid-
denveld werd bezet door Dean, Nico-
las en Stan. Nick was de diepste spits. 
Trainer Jan was ook weer aanwezig om 
zijn pupilen te aanschouwen en daar de 

training weer op af te stemmen.

E16 begon de wedstrijd sterk maar kon 
de kansen niet benutten door goed keep-
erswerk van Daan. Hierdoor kreeg E11 
meer vertrouwen wat in de 10e minuut 
het eerste doelpunt opleverde. Hierdoor 
werd E16 weer op scherp gezet. Na een 
mooie aanval via Dean, Stan, Nick en 
Ruben schoot Dean van een grote af-
stand de bal over Daan in het doel, 1-1. 

Het spel ging over en weer maar toen 
de verdediging van E16 de bal niet goed 
weg schoot scoorde E11 (2-1). E16 
bleef aanvallen maar Daan hield de bal-
len goed tegen. E11 liep langzaam uit 
van 3-1, 4-1 naar 5-1. Gelukkig de sc-
heidsrechter fl oot voor de rust.

Stan verving Daan en ging bij E11 op 
doel. E16 had nu voor de wind wat veel 
schoten op doel betekende. Alle werden 
gehouden door Stan maar Jurian starte 
de inhaal race van E16 met een rom-
melgoal. E11 liet zich niet in de verdruk-
king zetten en kwam er regelmatig uit 
met een mooie aanval maar ook Kawish 
hield zijn doel lang schoon. Toch werd 
het nog 6-2 door een eigendoelpunt. Nu 
was de maat vol. E11 werd wat vermoe-
id omdat zij geen wissels hadden. Dean 
maakte 6-3. Toch werd het nog 7-3. E16 
ging nu massaal in de aanval wat result-
eerde in een goal van Nick (7-4) en ei-
gendoelpunt (7-5). Nicolas zorgde voor 
de aansluitingstreffer 7-6. 

De tijd begon te dringen met de laatste 
krachten ging E16 nog een keer in de 
aanval en ja hoor Dean wist te score 7-7. 
Vlak na de aftrap was het tijd en fl oot 
de scheidsrechter af. Een mooie uitslag 
voor een mooie spanende wedstrijd.  
Waar iedere Kolping Boys fan vrede mee 
kon hebben.

Huub (vader van Stan)

E 16 pakt uit: 28-0!

Kolping Boys E13 - Duinranders E1

Op een heerlijke zaterdagochtend, le-
kker zonnetje in de hemel, werd het 
voor de E16 een ontspannen potje en 
de grootste overwinning van dit seizoen 
tot nu toe. De meiden van Duinrand 
E1(aangevuld met 2 jongens) konden  
weinig tegenstand bieden. Ze deden 
vooral hun best om het verlies zo beperkt 
mogelijk te houden. Toch was het plezier-
ig om naar te kijken. De jongens hadden 
schik omdat bijna elk schot op doel raak 
was en de meiden van Duinrand bleven 
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er ondanks alles ook plezier in houden. 
Dat laatste is een waar staaltje van een 
positieve mentaliteit. De 28 doelpunten-
show:  Dean, Jurian, Dean, Nick, Bas, 
Nick, Dean, Jurian, Nick, Nick, Daan, 
Dean, Daan, Daan, Nick, Nick, Nick, 
Daan, Dean, Daan, Bas, Dean, Nick, 
Jurian, Daan, Nick, Jurian.  Je kunt een 
vette rap van maken als je de namen 
achter elkaar uitspreekt. Natuurlijk was 
er weinig sprake van combinatievoetbal. 
Op een gegeven moment wilde iedereen 
scoren. En dat is ook te begrijpen. De 
ballen vlogen er ook erg gemakkelijk in.  
Weer drie punten erbij en een fantas-
tisch doelsaldo. De volgende pot is weer 
een echte wedstrijd en dan is het zaak 
weer scherp te zijn.  Dat die scherpte 
er deze keer op het einde een beetje af 
was bleek wel uit het penalty nemen:  
het werd gelijk 3-3.

Herman, vader van Jurian

Kolping B. F4-Kolping B. F2 (2-5)

Zaterdag 18 oktober was een inhaal-
weekend en moest F4 aantreden tegen 
een selectie-elftal van Kolping Boys: de 
F2. Vrijwel compleet begonnen we aan 
de wedstrijd, alleen Joaquim was er niet. 
(waar was je? graag afberichten, anders 
is het niet leuk voor je teamgenoten en 
coach)

Het was al snel duidelijk dat deze jon-
gens met hun staf niet van een lager 
elftal wilden verliezen en gingen dan 
ook meteen fl ink van start. Ook onze F4 
liet zich niet onbetuigd en na een span-
nende eerste helft was de stand 3-2 in 
het voordeel van F2 ondanks goed keep-
erswerk van Max. De doelpunten kwa-
men van Nassim B. en Bjorn.

In de rust bleef F4 op het veld, nog een 
beetje warm lopen. Coach Rob had de 
thee-ketel naar het veld gehaald. Later 
werd hij wel nog toegesproken door een 
lid van de pupillencommissie en moest 
hij de theekan inleveren, gelukkig was 
de inhoud al op onverklaarbare wijze 
verdwenen. (of ging het toch ergens an-
ders over?)

Tweede helft ging F4 er tegenaan en dat 
resulteerde in een hoop druk, kansen en 
een schot op de lat, maar later liep F2 
toch nog uit naar 5-2.  Zonde was wel 
dat de scheidsrechter een stempel op 
de wedstrijd drukte, was hij onder druk 
gezet door de 5-koppige selectiestaf van 
de F-pupillen om op deze wijze te fl uiten? 
Jammer dat dit gebeurt bij een onder-

linge oefenwedstrijd, dat hoeft niet. Na 
afl oop moest Max nog even opgelapt 
worden omdat hij tegen zijn hoofd ge-
schopt was. Daarna was er nog de voor-
ronde van de penaltybokaal. nadat ied-
ereen drie keer geschoten had, bleven 
Ashley, Nassim E. en Jur over. Na nog 
twee rondes viel eerst Ashley af en daar-
na schoot Jur op de lat zodat Nassim als 
terechte winnaar uit de bus kwam. Hij 
mag op nieuwjaarsdag meedoen aan de 
grote fi nale!

Jongens en meisje, goed gespeeld tegen 
een sterke tegenstander, dat geeft een 
boel hoop!

Een tevreden ouder.

LSVV F7 - Kolping Boys F4 (1-14)

Zaterdag 25 oktober stond de uitwed-
strijd naar LSVV voor onze F4 op het pro-
gramma. Vrijwel de gehele F4 had als 
voorbereiding hierop op dinsdag nog een 
complete dag trainen afgewerkt onder 
leiding van een aantal selectietrainers 
van Kolping. Deze dag werd door de 
spelers als heel leuk en leerzaam ervar-
en. De begeleidingsstaf van F4 liet zich 
daarentegen van zijn/haar slecht(st)e 
kant zien door zich de avond ervoor 
te laten gaan op champagneparty´s, 
bokbierfestival in de hoofdstad en bed-
rijfsfeestjes in een beruchte lokaliteit in 
Oudorp. Gelukkig was daar wel nog de 
vader van Eray, die naadloos wat coach-
ing kon overnemen.

Met een bleek zonnetje en een temper-
atuurtje van 5 graden begonnen we pre-
cies met 7 man aan de wedstrijd. Nas-
sim B. kwam wel heel erg laat, graag 
volgende keer iets eerder komen Nas-
sim, dan hoeven we niet zo zenuwachtig 
te worden dat we met te weinig mensen 
zijn. Joaquim kwam ondanks bellen 
helemaal niet, dacht dat er in de vakan-
tie niet gevoetbald werd en lag boven-
dien nog lekker te slapen.(!)

LSVV bleek toch al snel een maatje te 
klein en er werd gerust met een voor-
sprong van 8-1!

Behalve een keer de bal uit het net ha-
len (mooi schot binnenkant paal van 
een van de meisjes van LSVV) had Max 
niks te doen gehad en ging hij de tweede 
helft voetballen en ging Ashley op doel. 
De tweede helft kwamen er nog eens 6 
doelpunten bij en was de eindstand 14-
1. Bjorn scoorde maar liefst 7x, allebei 
de Nassims 3x en Max maakte ook nog 
een mooi doelpunt.

Als jullie voorin nog iets meer overspe-
len en elkaar wat meer een doelpunt 
gunnen, hadden jullie makkelijk de 20 
doelpunten kunnen maken, of nog wel 
meer. Voor deze wedstrijd maakt dat 
niet meer uit, maar als jullie tegen de 
medekoploper gaan spelen, dan wel.

een nog licht benevelde ouder.

Kolping Boys F5-Reiger Boys F11 (7-0)

Het was er heel koud; het water liep 
door je schoenen heen, onze sokken en 
voeten werden gelijk al nat.

Onze trainer Erwin was scheidsrechter 
deze keer. In de eerste helft had onze 
keeper Tom het zonnetje in zijn gez-
icht wat best lastig was. Maar er kwam 
geen aanval van de Reiger Boys dus dat 
scheelde weer.

Maartje, Jesse en Simon zorgde ervoor 
dat de tegenstanders niet eens over 
de helft kwamen. Patrick, Thom, gijs 
en ik (Luke) hadden alle kans op doel. 
Ik maakte het eerste doelpunt met een 
laag afstandschot waar hun keeper niet 
meer bij kon.

Ook het 2e en 4e doelpunt kon ik scoren 
dankzij goed teamwerk. Patrick gaf een 
prachtige voorzet voor het 3e doelpunt 
die Gijs erin schoot. Ook het 5e doelpunt 
werd gemaakt door Gijs. Toen de rust, 
lekker limonade drinken in de heerlijk 
warme kleedkamer 12. 

In de 2e helft waren de Reigers Boys 
beter geworden. Het werd moeilijker 
voor ons om te scoren, de tegenstand-
ers kwamen dicht in de buurt van Jesse 
die deze helft op doel stond. Maartje en 
ik stonden verdediger.

Na een tijdje zoeken naar een gaatje 
scoorde Gijs het 6e doelpunt en maakte 
Thom het af met het 7e doelpunt. Na de 
wedstrijd gingen we penalty’s nemen en 
de tegenstanders een hand geven. Van 
Gijs kregen wij een chocolaadje.

7 - 0 dus voor Kolping Boys F5, goed 
gedaan F5!!!

 Luke Dekker 


