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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

AANLEVERING KOPIJ DE TREFFER:
Digitaal: Via de mail: detreffer@kolpingboys.nl.  Uiterlijke inlevertijd voor zondag 20.00.
Op papier: Kopij bus voor de kantine. Uiterlijke inlevertijd voor zondag 18:00.

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 603 West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, Da2, A1, A2, 
                B1, B2, C1, C2, D1
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

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

De Aftrap 

In deze Treffer aandacht voor een leuke actie. De club waarvan de meeste 
leden vertegenwoordigd zijn op maandagavond 24 november ( tussen 
18.00 en 21.00 uur)  bij Intersport Megastore wint een schitterende LCD 
scherm, KOMT ALLEN!

Vrijdag 14 november is het weer zover, de tweede klaverjasdrive van dit 
seizoen. Aanvang 19:30 uur.

Voor de pupillen (zie pagina 21) wordt er weer een spectaculaire sinterklaas-
dag georganiseerd. Geef je snel op.

De redactie
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SCHEIDSRECHTERS BIJEENKOMSTEN

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

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

Intersport Megastore
5000 m2 Sport en Lifestyle

Noorderkade 154, 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum Noorderarcade
072-5140600

  
PUPIL VAN DE WEEK bij de wedstrijd Kolping Boys 1–SVW ’27 1

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

Thema-avond in Limmen (onderwerp: scheidsrechters winnen)..
Hierbij een herinnering betreffende de thema bijeenkomst “”Scheidsrechters winnen”” in Limmen. De avond wordt gehouden op 
26 november 2008 en vangt aan om 19.30 uur in de kantine van v.v. Limmen. De avond duurt totaal zo’n 2.5 uur en heeft de vol-
gende programma onderdelen: video presentatie spelregels door betaald voetbalscheidsrechters en internationaal scheidsrech-
ter Richard Liesveld waarin hij op een losse manier de diverse spelregels gaat behandelen, overzicht arbitrage opleidingen en 
een presentatie van  Richard Liesveld over hoe hij begonnen is als scheidsrechter, zijn ervaringen etc.. Uiteraard is hier voor de 
Deelnemers ook volop de gelegenheid tot het stellen van vragen.

We willen graag om 18.45 uur verzamelen bij Kolping Boys, dit doen we omdat we hopen dat er toch wel een aantal met auto´s 
komen zodat we bij elkaar in kunnen stappen en zodoende iedereen die zich tot nu toe  heeft opgegeven daadwerkelijk de avond 
kan meemaken. Hierna volgen de namen van degenen die zich hebben opgegeven: Angelo Kokkelink, Piet Ruijs, Ad v.d. Hoeven, 
Evert v. Dronkelaar, Mark Vrasdonk, Nico Kieft, Simon Jongkind, Marco Visser, Rob de Wit, Fons Veel, Jan  Kraakman, Joeri Rowin-
kel, Niek Neuvel, Michel Stigter, Jan Mienes, Kees Marees, Patty Marees, Arjen v.d. Velden, Ruben v.d. Velden, Sean de Jongh, Ton 
Vrasdonk. Mocht je nog meewillen dan kun je bellen naar Piet Ruijs, 072 – 5642430.

Zaterdag 3 januari 2009 COVS dag bij Kolping Boys
Sinds 10 jaar organiseert de Scheidsrechtersvereniging Alkmaar e.o. op de eerste zaterdag van het jaar een Technische Dag voor 
alle voetbalscheidsrechters uit Alkmaar en directe omgeving. Op die dag komen zoveel mogelijk aspecten van de voetbalarbitrage 
aan bod.  Er is aandacht voor de fysieke conditie van de scheidsrechters, voor hun spelregelkennis en voor de mentale weerbaar-
heid. Een aantal namen die acte de presence hebben gegeven zijn o.a. Ton Oijers, Dick Jol, Dick van Egmond, Mario v.d. Ende. 
Wie er op 3 januari 2009 aanwezig zal zijn houden wij nog even geheim. Schrijf deze datum alvast in je agenda. In de komende 
Treffers zullen jullie hierover meer kunnen lezen en zal het programma ook bekend worden gemaakt.
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 15+16 november

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 22+23 november

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 15 november

08:30 uur: Senioren 8

12:30 uur:  Senioren 8

 

Zondag:  16 november

09:00 uur:  Junioren B6

13:00 uur:  Junioren B6

 

Zaterdag:  22 november

08:30 uur: Junioren A3

12:30 uur: Junioren A3

 

Zondag:  23 november

09:00 uur:  Junioren A1

13:00 uur: Junioren A1

 

Secretariaat:  

Zondag:  16 november

08:30 uur:   Ome Jaap en

 Co Joppe

13:00 uur: Paul Konijn

 

Zondag:  23 november

08:30 uur: Janneke Ruijs

13:00 uur: Piet Ursem

 

Zondag 16 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e Purmersteijn 2 11:00  A.H.J.Stevens
4e Alkm. Boys 4 12:00 11:00 P.Kramer
6e Sint Boys 3 10:00 09:00 K.de Goede
8e  Zaterdag 15 november terreindienst!
8e Vrij   
10e SVW 27 10 14:00 13:00 I.Aydogan
Da1 TAVV DA1 14:00  P.v.Duuren
A3 LSVV A3 12:00 11:00 N.Neuvel
B2 RKEDO B1 10:00 09:00 TH.de Graaf

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e DEM 1 14:00 
5e SVW 27 5 14:00 13:00
7e Vitesse 22 9 10:45 09:30
9e LSVV 9 12:30 11:15
11e Uitgeest 12 12:45 11:15
Da2 Olym. Haarlem DA1 14:30 12:45
Da3 Berdos Da2 14:00 12:45
A2 AFC 34 A2 10:00 08:45
                  

Zondag 23 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e SVW 27 1 14:00  R.J. Sanou
2e Vrij   
5e LSVV 4 12:00 11:00 K.de Goede
7e Foresters de 5 10:00 09:00 A.v.d.Hoeven
9e Vrone 7 10:00 09:00 N.Neuvel
11e Victoria O 6 14:00 13:00 N.Pater
Da1 Vrij   
A2 Vrij   
B2 vrij   
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
4e Rijp (de) 2 11:00 09:30
6e Con Zelo 3 11:30 10:00
8e KSV 6 10:00 09:00
10e Vitesse 22 12 14:00 12:15
Da2 NVC DA1 11:00 
Da3 de Foresters Da 1 11:00 09:30
A3 Zaterdag 22 november terreindienst!
A3 Schagen A2 14:00 12:30

Zaterdag 22 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
Da1 Saestum Da1 15:00  S.J.Schram Beker
 

Win een LCD scherm voor de club
De club waarvan de meeste leden vertegenwoordigd zijn op maandag
avond 24 november bij Intersport Megastore wint een schitterende LCD 
scherm, KOMT ALLEN! Kom langs tussen 18.00 en 21.00 uur!!!!
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Terugblik eerste deel competitie  Kolping Boys 1 
De stand op de ranglijst in ogenschouw nemend én terugkijkend op de eerste wedstrijden van dit seizoen kan ik aangeven dat 
we uiteraard op meer punten hadden gerekend. Voorafgaande aan dit ‘seizoen’ was de vraag welke rol Kolping Boys zou gaan 
spelen in de 2e klasse na twee opvolgende promoties.  

Kolping Boys beschikt (nog steeds) over een jonge maar zeer talentvolle spelersgroep. De dit jaar overgekomen A-junioren 
Jeroen Koenis, Lorenzo Doesburg en Robin de Vries hebben hun eerste wedstrijden in het 1e elftal in de 2e klasse al weer 
achter de rug, wat toch weer een prachtig uithangbord is voor de club Kolping Boys.  Ook indirect een pluim voor alle jeugdtrain-
ers en begeleiders van alle spelers die nu in het eerste eftal actief zijn. Want ook daar mogen we als vereniging best trots op 
zijn dat bijna ALLE spelers die afgelopen zondag in het veld stonden, in de jeugd bij Kolping Boys hebben gespeeld. Dat deze 
spelersgroep het dit seizoen moeilijker zou krijgen met het kansen creeren én met name benutten in deze 2e klasse was te 
voorzien.

Dat er echter van diverse kanten waaronder zelfs vanuit bestuursfuncties mensen zich opeens erg kritisch uitspreken over 
deze groep én de trainer, en dit reeds na vijf(5) gespeelde wedstrijden reeds luid en duidelijk in de kantine lieten horen, geeft 
daardoor een beetje het gevoel dat er blijkbaar ook betaald voetbal bij Kolping Boys wordt gespeeld, want dat daar soms snel 
en kort door de bocht gereageerd wordt, horen en zien we op TV, maar dat er ook bij Kolping Boys zo gedacht en gereageerd 
wordt valt mij als Hoofdtrainer van deze club toch wel tegen.

Misschien moet ik even terug in de tijd naar het seizoen 2003-2004 waarin de tweede degredatie in drie jaar tijd plaatsvond! 
Kolping Boys degradeerde naar de vierde klasse én de bijna volledige selectie van dat jaar en de jaren daarvoor, met daarin 
veel spelers die niet in de jeugd van Kolping Boys hadden gespeeld, de club verlieten.

Dat jaar begon ondergetekende als trainer van de Seniorenselectie van Kolping Boys.

In het Seizoen 2004-2005 eindigde we héél knap als tweede in de competitie met daarin meer dan acht overkomende A-jun-
ioren (oa. Marvin,Wesley, Ramon,Martijn,Mark K,Mark R en twee Rachid en Louwensley die zelfs nog A-junior waren. (+ good 
old Patrick en Michel)   

Seizoen 2005-2006 eindigden we opnieuw als tweede in de competitie met bijna geen verbreding van de hele selectie1+2 van 
doorkomende jeugdspelers.(Kenneth)(én Henk!)

Ook in Seizoen 2006-2007 was er een bescheiden toestroming in de selectie van doorkomende jeugdspelers waarin alleen 
Rens en Jeroen met naam kunnen worden genoemd.(plus Mark,Bart en Marvin C) 

Dat jaar eindigde we fantastisch als terechte kampioen in de 4e klasse. Met uiteraard tevens een prachtig kampioenschap van 
het Tweede team o.l.v. ass. trainer Peter Spijker (met een zéér groot Kolping hart).

Vorig Seizoen 2007-2008 was er nog steeds te weinig toestroming in de selectie vanuit doorkomende jeugdspelers waarin 
uiteraard Thijs vd O. niet mag worden vergeten,die een prachtig seizoen draaide maar de volledige selectie 1+2 nagenoeg niet 
werd aangevuld. Dat seizoen eindigden we echter na een sensationele inhaalslag met een ongekend kampioenschap in de 3e 
klasse.

Terugkijkend naar dat afgelopen seizoen, kwam na een wisselvallige start van de competitie, waarin het 1e van Kolping Boys 
na negen wedstrijden slechts 9 punten had, de opmars op de ranglijst waarin we ook in die fase in de meeste wedstrijden het 
betere spel hadden, maar vergaten dit doelmatig af te ronden.  DAAROM heb ik als trainer alle vertrouwen in deze huidige groep 
spelers dat het in de loop van de komende weken weer goed zal gaan komen in deze 2e klasse!!

Want na vette jaren van veel punten, vele doelpunten(54-41-47-41 doelpunten per seizoen)  kampioenschappen en promoties 
was er sprake van maar weinig doorkomende jeugd!  Kortom zijn de laatste jaren met een paar aanvullingen prachtig ingevuld 
door grotendeels dezelfde groep (jonge) spelers.

Maar gelukkig zijn er dit huidige seizoen (via de A1 van Marc van Wonderen!) wel weer jeugdspelers aan de Senioren 1+2 toe-
gevoegd zoals jongens als Paul,Thijs G, Jan,Lorenzo,Robin,Sander en Jeroen K en tevens zitten er in het huidige A1, die fi er aan 
de leiding gaan in de Hoofdklasse, weer een talentvolle groep spelers zoals Roy,Roy,Rodney,Patrick,Rik en Ryan aan te komen. 
MAAR óók deze jongens zul je de tijd moeten geven om aan de hogere eisen én de zwaardere tegenstand te laten wennen.

Ik hoop met het schrijven van bovenstaande dat alle mensen met een Kolping gevoel een kleine pas op de plaats maken en 
een positievere draai gaan geven aan hun reacties op de tribune, het terras en hun discussies in de kantine richting de trainer 
en de spelers, zodat er in alle rust de tijd gegeven wordt aan deze ‘eigen spelers’ om uit te groeien tot attractieve spelers waar 
we met z’n allen graag én met een beetje trots op zondag naar willen kijken!!    

Rob Klanker

Hoofdtrainer Kolping Boys

TERUGBLIK   KOLPING BOYS 1
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02-11-2008

Kolping Boys 2 – Vrone 2 (3-3)        
Vandaag stond de altijd mooie en meestal spannende derby tussen Kolping Boys en Vrone op het programma. Deze wedstri-
jden zijn iets speciaals voor de spelers en supporters van beide clubs. Een hoop spelers kennen elkaar en de vuurtjes worden 
van te voren altijd al een beetje opgestookt.

Na ongeveer een kwartier spelen liep Thijs Groot met de bal op en passeerde zowaar een tegenstander, iets dat we nog niet 
vaak hebben gezien. Vervolgens wist hij via een goede pass Cuong te bereiken die de 1-0 kon aantekenen met een mooie 
boogbal. Kolping boys domineerde de wedstrijd zoals het dat meestal doet tegen de buren uit St. Pancras. De tegenstander 
speelde weer het spel waar ze “beroemd” mee zijn geworden: Diepe ballen op de lange mensen voorin en hopen op een foutje 
van de kant van Kolping. Gelukkig werkt Michel Floris nog steeds zijn wedstrijden af in het 2e en die kon met zijn lengte de 
(pogingen tot) aanvallen grotendeels neutraliseren.

Toch zou Vrone langszij weten te komen. Een aanval via de linkerkant werd zeer fraai (mag ook gezegd worden) ingekopt door 
de spits van Vrone. De stand was dus weer gelijk en er was nog niks aan de hand aangezien Kolping Boys de wedstrijd redelijk 
onder controle had. Het was daarom ook niet echt prettig dat Vrone zelfs nog op een 1-2 voorsprong zou weten te komen. Een 
corner werd ingekopt door één van de lange mensen aan de kant van Vrone. Wederom een goal tegen uit een dood spelmo-
ment, maar daar hebben we mee leren leven dit jaar.

Jan de Vries scoorde even later de gelijkmaker en het was werkelijk een wereldgoal. Hij mikte op de knieschijf van z’n tegen-
stander om op die manier de keeper de verkeerde hoek in te sturen. Kolping was weer helemaal terug in de wedstrijd en kon 
nu beginnen aan de jacht op de overwinning. De 2-3 zou niet lang op zich laten wachten. Het was de eerder genoemde Michel 
Floris die eindelijk eens zou weten te scoren. Michel gaat deze week langs bij het Octrooicentrum Nederland om patent aan te 
vragen op “het scoren van belangrijke goals.” Waar hij normaal gesproken op de ballenvanger lijkt te mikken i.p.v. op het doel 
wist hij nu uit een vrije trap de keeper kansloos te laten met een mooie kopbal. De toeschouwers werden euforisch en trainer 
Peter Spijker huppelde langs de lijn alsof hij zojuist de champions league had gewonnen. Toch zou aan alle vreugde een eind 
komen nadat Vrone in de laatste paar minuten zou weten te scoren. Wederom gebeurde dit via……een kopbal. Jammer maar 
helaas, we hebben in ieder geval genoten van een mooie pot voetbal!

09-11-2008

Westfriezen 2 – Kolping boys 2 (1-6)      
Vanwege de slechte communicatie tussen ondergetekende en kaartlezer Wessel van der Kraan arriveerde verslaggever ruim 
tien minuten te laat op sportpark ‘t Krijt. Gelukkig stond de brilstand nog op het bord toen we aankwamen.  Deze morgen had-
den we het genoegen om de spits van Kolping Boys A1 te verwelkomen in het leukste team van de club. Jochem van Weelden, 
door zichzelf liefkozend “goudhaantje” genoemd is dit seizoen aardig op dreef in de A1 met 12 goals uit 7 wedstrijden. Eens 
kijken of hij zijn praatjes waar kan maken als hij met echte mannen mee mag doen. 

Uit de korte samenvatting van Bas Bertram kon ik opmaken dat Henk Zeegers tijdens de warming up geblesseerd moest 
afhaken, Kolping Boys zeer slap aan de wedstrijd begonnen was en dat keeper Paul Roos weer heer en meester was in z’n 
doelgebied, waarover later meer. Aan het spel te zien waren de mannen wakker geschud. Er werd zorgvuldig gekaatst en getikt 
en de vrije man werd vaak gevonden. Ondanks dat Westfriezen vrij weinig in te brengen had zou het toch op een 1-0 voorsprong 
weten te komen. De linksbuiten van Westfriezen snelde richting het zestienmetergebied en Thijs Groot ging (iets minder snel) in 
de achtervolging. Thijs was echter zo handig om z’n tegenstander pas in het zestienmetergebied aan te pakken, van achteren 
notabene. Een penalty voor Westfriezen was de beloning, kan de beste overkomen, Thijs!

Toch zou dit een beetje het startsein betekenen van een heersende periode van Kolping Boys, die tot het einde van de wed-
strijd zou duren. Westfriezen werd letterlijk omver geblazen door een goedspelend Kolping Boys 2. Uiteindelijk zou de wedstrijd 
in 1-6 eindigen maar dubbele cijfers hadden ook zeker mogelijk geweest. De doelpunten werden gemaakt door: Onno de Kock 
3x (hij was deze morgen weer zo scherp als vanouds en is op jacht naar het clubrecord.) Jochem van Weelden (“goudhaantje” 
zette deze wedstrijd, zoals gebruikelijk, geen stap teveel maar wist tot scoren te komen, praatjes waargemaakt dus, klasse!)

Paul Jongkind (speelde een puike wedstrijd en was bij veel doelpunten (in)direct betrokken.)  Jan de Vries (kaatste veel, was 
bijna altijd aanspeelbaar en wist daarnaast ook het net te vinden, prima Jan!) Verder maakte Rik Klaver zijn debuut bij het 
tweede elftal. Rik is een zeer talentvolle eerstejaars A-junior die nu zijn debuut mocht maken bij de senioren van Kolping Boys 
2. Zoals verwacht speelde hij alsof hij er al jaren tussen loopt. Rik, blijf je ontwikkelen d.m.v. de traptechniek-trainingen van 
Rens Langedijk en dan wordt je vast een hele grote.

Tot slot wil ik het even hebben over de keeper van Kolping Boys 2. Voor elk team is het belangrijk dat er een goede keeper op 
doel staat. Een goede keeper creëert een bepaalde soort rust en stabiliteit binnen een elftal. Daarom mag Kolping Boys heel 
blij zijn met een keeper als Paul Roos. Naast het feit dat hij buiten het veld een aardige en gezellige gozer is, weet hij wekelijks 
de spelers, trainer en toeschouwers weer te verbazen met mooie reddingen op schoten die bij andere keepers 100% doe-

WEDSTRIJDVERSLAGEN VAN HET 2e
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

Zaterdag / Zondag 8 en 9 november

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Foresters de 1 0–3
 2e Westfriezen 2 6–1
 4e Bergen 3 2–8
 5e Bergen 2 1–8
 6e Alkm. Boys 6 5–3
 7e Vitesse 22 9 2–3
 8e Foresters de 9 0–4
 9e Vrij Vrij
 10e Limmen 9 3–6
 11e Vrone 9 0–4
 A1 SVW 27 A1 3–1
 A2 HSV A1 1–1
 A3 Succes A2 2–2
 B1 Vrone B1 0–2
 B2 DWV B2 3–2
 B3 Koedijk B3 2–1
 B4 Alkm.Boys B2 10–1
 B5 Koedijk B5 7–1
 B6 Purmersteijn B4 0–5
 C1 ZOB C1 1–3
 C2 Jong Holland C1 1–12
 C3 Always Forward C4 7–3
 C4 Duinrand S C3 11–4
 C5 Meervogels 31 C2 4–5
 C6 SVW 27 C7 19–1
 C7 Vios W. C5 2–3
 Da1 Buitenveldert DA1 Uitgesteld
 Da2 Zaandijk DA1 1–2
 Da3 Zeevogels Da1 1–6
 MA1 WV-HEDW MA1 0–3
 MB1 Meervogels  MB1 0–5
 MC1 Alw. Forward MC1 2–0
 MC2 Reiger Boys MC2 7-0

Zaterdag / Zondag 1 en 2 november

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Vitesse 22 1 1–0
 2e Vrone 2 3–3
 4e Zeevogels 3 4–2
 5e Alkmaarsche Boys 5 2–0
 6e Bergen 4 3–2
 7e Alkmaarsche Boys 8 2–4
 8e Meervogels 31 5 2–0
 9e Flamingo s 64 (de) 5 2–2
 10e WMC 4 2–3
 11e KSV 7 1–7
 A1 Omniworld A2 3–1
 A2 Vrij Vrij
 A3 ZAP A2 1–3
 B1 BKC B1 8–0
 B2 Hollandia B2 0–6
 B3 DWOW B2 3–1
 B4 Hollandia T. B2 3–1
 B5 KSV B3 4–1
 B6 Marken B2 4–1
 C1 Zilvermeeuwen C1 Uitgesteld
 C2 Meervogels 31 C1 2–6
 C3 Westfriezen C2 1–1
 C4 AFC 34 C4 1–7
 C5 Jong Holland C2 0–5
 C6 Jong Holland C3 2–0
 C7 Koedijk C7 0–5
 Da1 RKHVV DA1 1–0
 Da2 ADO 20 DA1 0–3
 Da3 Egmondia DA1 0–4
 MA1 Buitenveldert MA1 0–2
 MB1 Uitgeest MB1 4–1
 MC1 Adelbert St MC1 1–1
 MC2 Jong Holland MC1 2–8

lpunten waren geweest. Het mooiste van alles: Hij keept pas anderhalf jaar. Paul, blijf werken aan dat linkerbeen van je, dan mag 
Mark Steenstra (keeper van het eerste, red.) zich volgend jaar zorgen gaan maken.

Aanstaande zondag speelt het tweede thuis tegen koploper Purmersteijn 2. Komt allen kijken, neem de spandoeken en gas-
toeters mee en moedig de mannen aan!!!

 

Twee acties waar je zelf, maar ook Kolping Boys, voordeel mee kan halen. En het mooie is: het kost niets!

Alle leden naar Intersport Megastore ( maandag 24 november)
Intersport Megastore is vernoemd tot “sportwinkel van het jaar” en dat vieren ze samen met alle leden van de verenigingen en 
clubs waar ze mee samenwerken. Op maandagavond 24 November van 18.00 tot 21.00 uur geeft Intersport een feest in de 
Megastore in Alkmaar, en alle Kolping Boys leden zijn daarbij welkom. 

En... de vereniging die de meeste leden vertegenwoordigd krijgt een LCD TV kado.

Dus kom maandagavond 24 november naar de Megastore en help mee aan het winnen van een LCD 
TV.
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Amateurclubactie Fans van A tot Z
Zorg dat zoveel mogelijk spelers, vrijwilligers en supporters van jouw club Fan van A tot Z worden en win:

-  Een oefenwedstrijd van jouw club tegen AZ

-  Onderkledingpaketten van Canterbury

-  Toegangskaarten voor thuiswedwstrijden

-  Rondleidingen door het DSB stadion

Word nu Fan van A tot Z en ontvang gratis allerlei AZ-voordelen!
Wil jij de mogelijkheid hebben om komend seizoen thuiswedstrijden van AZ te bezoeken? Ontvang je graag actuele informatie 
over wedstrijden van AZ of wil je op de hoogte blijven van alle AZ-transfers? En wat dacht je van kortingen op aankopen in het 
AZ Fancentrum? Of wil je alles weten over het nieuwe voetbalkanaal Eredivisie Live? Dan hebben wij goed nieuws voor je!Dit 
seizoen introduceert AZ iets nieuws: Fans van A tot Z. Iedereen kan gratis Fan van A tot Z worden en zo tal van AZ-voordelen 
bemachtigen. Waarom, zul je wellicht denken? Omdat wij als nuchtere Noord-Hollandse club belang hechten aan een goede 
band met onze supporters en wij jullie graag de best mogelijke service willen verlenen. 

De belangrijkste voordelen voor Fans van A tot Z op een rijtje:

•Een gratis persoonlijke AZ Clubcard 

Je krijgt een persoonlijke AZ Clubcard thuisgestuurd als blijk dat je een Fan van A tot Z bent. 

•Een eigen AZ-account en toegang tot de online fanzone (MIJN AZ)

Op de website van AZ krijg je een eigen account met de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens aan te passen, kaarten te 
bestellen, het archief te bekijken en je te abonneren op AZ-nieuwsbrieven. Inloggen voor MIJN AZ is mogelijk vanaf de dag van 
de competitiestart: 31 augustus 2008, 12:00 uur. 

•Korting op fanartikelen 

Op vertoon van je AZ Clubcard ontvang je dit seizoen maar liefst 10% korting op de gehele AZ-kledingcollectie en alle AZ-fanar-
tikelen in het AZ Fancentrum. 

•Informatiepakket voetbalkanaal Eredivisie Live

Vanaf het seizoen 2008-2009 zijn alle AZ-wedstrijden live te zien op het nieuwe voetbalkanaal Eredivisie Live. Als Fan van A 
tot Z ontvang je uitgebreide informatie over dit kanaal zodat je geen wedstrijd van AZ meer hoeft te missen en ons tijdens alle 
uit- en thuiswedstrijden op de voet kunt volgen! 

•Mogelijkheid om thuiswedstrijden te bezoeken 

Hoewel alle seizoenclubcards voor aankomend seizoen zijn uitverkocht, zijn er voor Fans van A tot Z voor veel wedstrijden nog 
kaarten beschikbaar.

-  Reguliere kaartverkoop 

Het aantal kaarten dat via de reguliere kaartverkoop beschikbaar is bij Eredivisiewedstrijden is beperkt maar met je eigen AZ 
Clubcard maak je hier wel degelijk kans op! Bovendien komen er bij oefen- en bekerwedstrijden vaak een groter aantal kaarten 
in de reguliere verkoop zodat je aankomend seizoen toch een bezoek kunt brengen aan een thuiswedstrijd van AZ in het DSB 
Stadion.

-  AZ Kaartenmarkt

AZ introduceert komend seizoen de AZ Kaartenmarkt op www.az.nl. Via de AZ Kaartenmarkt kunnen seizoenclubcardhouders 
hun plaats voor een wedstrijd verkopen. Jij als Fan van A tot Z kunt dan alsnog aan kaarten komen voor een al uitverkochte 
wedstrijd in het DSB Stadion. 

Overtuigd van de voordelen? Schrijf je dan nu gratis in als Fan van A tot Z door via de website www.fansvanAtotZ.nl

En vergeet uiteraard niet om bij je favoriete 

Let op: Ook de bestaande (Seizoen)clubkaarthouders kunnen voor Kolping Boys meedoen met de 
Amateurclubactie actie ´Fans van A tot Z´.
Je hoeft alleen in te loggen op de website www.fansvanAtotZ.nl en bij je favoriete amateurclub ´Kolping Boys´ in te vullen.

 WORD FAN VAN A TOT Z EN STEUN KB 
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KLAVERJASDRIVE EN RENS LANGENDIJK
“Rens Langedijk, groot geworden door klein te blijven”
Door onze correspondent Ed ter Bak.

Alkmaar - Op een klein trapveldje op het bruizende complex “Sportpark de Nollen”, ontmoeten wij Rens Langedijk. Kind van 
de club Kolping Boys die de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Waar de Oudorpse club 2 jaar 
geleden nog bivakkeerde in de onderste regionen van het zondagvoetbal spelen zij nu 2e-klasse. In een poule met Flamingo’s 
‘64, SVW’27 en Vitesse ‘22 doen ze het nog niet goed met 6 punten uit 7 wedstrijden, maar er zullen ongetwijfeld meer punten 
komen.

Rens Langedijk, in het dagelijks leven student Technische Bedrijfskunde, zit zelfverzekerd in de kantine met een kopje thee. Hij 
vertelt ronduit over het feit dat hij als senior alleen maar kampioen is geworden en dat hij verantwoordelijk is voor dit succes. 
“Ik ben eigenlijk te goed voor Kolping, maar door mijn drukke leven als student en stapper heb ik geen zin om telkens naar een 
grote club als ADO’20 te rijden. Bij Kolping verdien ik leuk, maar spelers van mijn kaliber halen normaliter hun neus op voor die 
50 rooitjes die ik elk jaar krijg”.

Waar andere spelers vol voor hun sport gaan lijkt dit bij Rens niet het geval.  Jongens als Thijs van den Oord, Jeroen Peetoom 
en Marvin Wijdenbosch liggen met regelmaat al om half negen in bed op de dag voor de wedstrijd, terwijl Rens samen met zijn 
vrienden tot in de vroege uurtjes in een van Alkmaars vele uitgaansplekken verblijft. “Het is een manier van leven, ieder heeft zo 
zijn eigen voorbereiding. Ik kan het beste spelen als ik een slordige 30 bier heb weggetikt. Jongens als Smorenberg stoppen al bij 
28 biertjes, maar dan krijg ik pas dorst! Die jongen kan ook niet armpjedrukken, maar hij doet zijn best, daar heb ik respect voor. 
Ik kan mij wel vinden in een eerdere uitspraak van Patrick Smorenberg: Zwart-Wit dat ben ik! Ik heb een goed gevoel bij die zin.”

Dan willen wij over zijn prive-leven beginnen, maar dit kapt hij snel af. “Jongens, niet over mijn vrienden beginnen, die zijn mij 
dierbaar. Samen terror opstarten, kebbabbies bij Ahmet halen, klaverjassen, het hoort erbij.”

Over de doelstelling voor Kolping is hij ook duidelijk; “Kampioen, ik ben altijd kampioen geweest en voor minder doe ik niet mee. 
Als die draken nu hun best gaan doen in het team kunnen we het nog makkelijk halen, aldus een openhartige Langedijk. 

 Toch wordt dit gesprek besloten met wat zelfkritiek; “Traptechniek is niet mijn sterkste punt, ik ben al blij als ik van 20 meter de 
doellijn haal. Vrije trappen laat ik dan ook altijd over aan Thijs Groot.”

Zo eindigt een leuk en boeiend gesprek met Rens Langedijk, een zelfverzekerde nuchtere Alkmaarder met een eigen kijk en 
invulling.

TWEEDE KLAVERJASDRIVE VRIJDAG  14 NOVEMBER 2008
Aanstaande vrijdag is er weer klaverjassen in de kantine. Na het succes van de eerste drive hopen we dit keer op 
nog meer deelnemers. Voor alle duidelijkheid ook nog even de data van de overige drives. 
-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

Alsnog even de uitslag van de 1e drive:
Angelo – Dirk  5955 punten
Jan en Diana  5215 
Ron en Henk  5196
Ben en Ab  5147
Harm en Ed  5096
Mary en Jenny  5098
Leo en Mathe  4990
Ab en Arnold  4980
Gab en Bas  4849
Rik en Jerry  4788
De poedelprijs ging naar Ed en Jos met 3648 punten. 

Tot vrijdag, Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Tine van Tongelen, Martijn van Dijk, Ineke Verberne
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Even een positief bericht
Het begrip terreindienst komt met een zekere regelmaat al dan niet terecht nogal eens in een negatief daglicht te staan. 
Misverstanden. geen tijd of geen zin enz. Het te laat, of nog erger helemaal niet opkomen dagen van de terreindienst vormt een 
bron van ergernis en legt veel druk op de mensen die op dat moment hun vrijwilligerswerk doen in het secretariaat. Maar het kan 
ook anders. Zondagmorgen 2 november 09.00 uur, keurig op tijd meldden zich Robin van Velthuizen en Rick de Moel, beiden 
van B4 in het secretariaat voor hun terreindienst. Deze jongen hebben geweldig werk verricht. Zo kan het dus ook. Robin en Rick, 
geweldig bedankt!   

Jeroen Wijts 

GROTE JUBILEUM LOTERIJ
In het kader van het 70 jarig bestaan zal er een grote jubileum loterij georganiseerd 
worden met als super hoofdprijs een prachtige vakantie voor 2 personen naar een 
exotisch oord t.w.v. maar liefst € 4.000,-!!

Door de groei van het aantal jeugdleden is er dringend behoefte aan uitbreiding van het 
jeugdhonk. Ook zullen er kleedruimtes bij moeten komen en zijn de ontvangstruimte en 
bestuurskamer aan uitbreiding en vervanging toe.
Mede met de opbrengst van de loterij hopen we deze doelstellingen te kunnen realiseren.

Er komen 1.000 loten in omloop en 1 lot kost € 25,-.

Er zullen 2 trekkingen plaatsvinden en wel op 27 maart 2009 en op 25 april 2009. Iedere 
trekking zullen er prachtige prijzen te winnen zijn. Wat dacht u van een voetbalreis naar een 
Europese topclub voor 2 personen, gratis winkelen in de supermarkt, stoere fietsen, Ipod’s, 
reischeques, dinerbonnen, etc.

In totaal zullen er maar liefst 100 prijzen te winnen zijn!!

Op 25 april wordt o.a. de superhoofdprijs getrokken tijdens de afsluitende feestdag in het 
kader van het 70 jarig bestaan. Alle loten doen beide trekkingen mee en uit alle loten wordt 
de super hoofdprijs getrokken.

De aftrap van de jubileumloterij zal op Donderdag 27 november om 20:30 uur plaats 
gaan vinden, maar u kunt nu al reserveren door een bedrag van € 25,- (of een veelvoud 
daarvan indien u meerdere loten wenst) over te maken op rekeningnummer 14.37.71.566 
t.n.v. vv Kolping Boys te Alkmaar o.v.v. loterij, of d.m.v. het versturen van een email.

Ieder lot zal tevens recht geven op een gratis diner bij reservering van 4 personen bij de 
nieuw te openen Brasserie “De Mare” (voorjaar 2009).

Indien u meer informatie wilt met betrekking tot de jubileumloterij dan kunt u contact op 
nemen met: Gerben van der Waal, 06-41523220 of via kolpingboys70jaar@live.nl

Steun Kolping Boys, koop een lot en maak 
kans op fantastische prijzen!!!

JUBILEUMLOTERIJ  KOLPING BOYS 70 JAAR
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JUBILEUMLOTERIJ  KOLPING BOYS 70 JAAR

De Aftrap van de Jubileumloterij in de kantine op:
Donderdag 27 november om 20:30 uur

Uitreiking 1ste loten aan de ereleden.

1000 loten á € 25 per stuk - 100 prijzen
Hoofdprijs: een superreis t.w.v. € 4000

Fietsen, Ipod’s, Gratis winkelen, Voetbalreizen, 
Dinerbonnen, Reischeques, Kledingbonnen etc. etc.

Alle aanwezigen maken kans op 1 van de 4 gratis 
loten………

Tot donderdag de 27ste 

Om u loten te bestellen: kolpingboys70jaar@live.nl of via 06-41523220
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PROGRAMMA  JUNIOREN
Zaterdag 15 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Purmersteijn A1 14:45  H.C.M. v. Bokhoven
B4 Kolping Boys B5  15:45 15:00 J. Mienis
B6 Zondag 16 november terreindienst!
B6 Volendam B4 13:00 12:15 J.Kraakman
C1 Reiger Boys C1 13:15  J.C.A. Everkes
C2 Sp. Krommenie C1 14:45 14:00 R. Aafjes
C5 Kolping Boys C4  12:45 12:00 M.Visser
C7 Kolping Boys C6  13:15 12:30 J. de Wit
MA1 VIOS-W MA1 14:45 14:00 H.Berghammer
MC1 BOL MC1 14:15 12:30 E.v.Dronkelaar
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Olympia Haarlem B1 14:30 
B3 Vrone B2 12:00 11:15
B5 Kolping Boys B4  15:45 15:00
C3 Dirkshorn C1 11:00 10:00
C4 Kolping Boys C5  12:45 12:00
C6 Kolping Boys C7  13:15 12:45
MB1 KGB MB1 14:00 12:45
MC2 DTS MC1 14:30 13:30

                  

Zaterdag 22 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 KSV B2 14:45 14:00 R. Aafjes
B5 Koedijk B6 14:45 14:00 E.v.Dronkelaar
C3 Con Zelo C1 13:15 12:30 J.Bolt junior
C4 Vitesse’22 C5 11:30 10:45 J.Kraakman
C6 Koedijk C8 13:15 12:30 M.Visser
MA1 Alcm. Victrix MA1 13:15 12:30 R. de Wit
MB1 Meervogels  MB1 13:15 12:30 M.Wijnen
MC2 Berdos MC1 14:45 14:00 J. Mienis
DA1 Saestum Da1 15:00  S.J.Schram Beker
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Zondag 23 november terreindienst!
A1 Hoofddorp A1 14:30  Vriendschappelijk
B1 K.F.C. B1 14:30  Vriendschappelijk
B4 DTS B2 14:30 13:30 
B6 ZOB B3 13:30 12:30 
C1 Koedijk C1 14:45  Vriendschappelijk
C2 Reiger Boys C2 12:45 11:45 Vriendschappelijk
C5 AFC 34 C4 12:30 11:40 
C7 Jong Holland C3 11:15 10:20 
MC1 Koedijk MC1 11:15 10:20 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 15+16 november

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 22+23 november

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 15 november

08:30 uur: Senioren 8

12:30 uur:  Senioren 8

 

Zondag:  16 november

09:00 uur:  Junioren B6

13:00 uur:  Junioren B6

 

Zaterdag:  22 november

08:30 uur: Junioren A3

12:30 uur: Junioren A3

 

Zondag:  23 november

09:00 uur:  Junioren A1

13:00 uur: Junioren A1

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  15 november

Paul Konijn en Ton Groot

Zaterdag:  22 november

Paul Konijn en Jan Bolt

 

Woensdag 19 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Hollandia A1 19:15  N.Neuvel   

Win een LCD scherm voor de club
De club waarvan de meeste leden vertegenwoordigd zijn op maandag
avond 24 november bij Intersport Megastore wint een schitterende LCD 
scherm, KOMT ALLEN! Kom langs tussen 18.00 en 21.00 uur!!!!



-12-

HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Gehoord op zaterdag 1 november !!!
“Als Piet Ruijs op een roze brommer het complex mag betreden en ook nog als een gele 
kanarie op ’t A-veld mag fl uiten, dan mag ik toch zeker wel met een wollen muts op fl uiten 
? ? ? “  (scheidsrechter Jan Mienis-----Jan had ’t koud !)

Zaalvoetballen in “de Spil”
Op maandag 29 december gaan we weer zaalvoetballen in sportzaal de Spil,achter “de Oever”, in de Oudorperpolder. Vanaf 9 uur 
starten de jongens van C3 t/m C7, daarna volgen vanaf een uurtje of 12 de jongens van B3 t/m B6 en A3. En om 15.00 uur is de 
beurt aan de meiden van MA1, MB1, MC1 en MC2. Alle begeleiders ontvangen van hun coördinatoren een opgavepapiertje.
Je bent opgegeven zo gauw je jouw begeleider € 1,- betaald hebt.

Het wel en wee van de junioren.
Zaterdag 1 en zondag 2 november:
We zagen de A1 haar 8e overwinning op rij behalen en daarmee ook het 1e periodekampioenschap. De eerste prijs is binnen, zullen 
we maar denken. Gefeliciteerd, mannen. Uitgerekend met het sterke Omniworld moest er afgerekend worden en dat gebeurde dan 
ook met 3-1. Twee andere hoogvliegers, Purmersteijn en de Koninklijke speelden tegen elkaar gelijk. Een mooie zaterdag dus.
Ook B1 heeft nu de smaak te pakken, want zij behaalden de 3e overwinning op rij door het zeer zwakke B.K.C. met maar liefst 0-8 
te kloppen. C1 zag haar wedstrijd helaas niet doorgaan, omdat tegenstander Zilvermeeuwen geen vervoer had………
En dus waren alle ogen bij de C-tjes gericht op de C2 van coach Martijn. Ze mochten dit keer op het A-veld, maar dat maakte niet 
zoveel uit, want ze keken bij de rust al tegen een 1-3 achterstand aan, die door tegenstander Meervogels na de rust verdubbeld werd 
tot 2-6. Maar er komen nog ploegen, die wel te kloppen zijn, hoor ! Voor Emiel was de 0-6 nederlaag van zijn B2 tegen Hollandia 
een meevaller. Hij had de ongenaakbare koploper  nóg sterker ingeschat, getuige zijn prognose(we zullen deze maar voor ons 
houden , Emiel) A2 leed een kleine nederlaag bij stadsgenoot Alcmaria (1-0) en dat doet natuurlijk altijd zeer, want dat krijg je de 
maandag erop op school nog eens keurig te horen natuurlijk !

Het valt wel op, dat de overige B-junioren het wel erg goed doen ! B3 speelt over een komende week de topper tegen K.S.V. B2 
en ook B4 en B5 spelen binnenkort een topper, maar dan onderling. Zij staan beide ongeslagen bovenaan, zij het dat B4 al 1x 
gelijk heeft gespeeld. Alle 3 teams wonnen op 1 november. Zowel B3 als B4 met 3-1 en B5 met 4-1. Jammer, dat B6 een beetje 
achterblijft bij dit geweld. Op het laatste veld verloren ze in een troosteloze ambiance met 1-3 van Marken B2. Zondags verloor 
de A3 van koploper ZAP A2 met 1-3 en zij zijn nu een middenmoter. Bij de C-junioren de eerste nederlaag van C4 en wel met 
maar liefst 7-1 bij AFC. Dát zal zeer doen.  Jong Holland lacht natuurlijk in ’t vuistje en staat na de 0-5 overwinning op ons C5 
onbedreigd bovenaan. ’t Jong Holland in de poule van C6 en C7 lacht minder hard meer, want zij zijn door ons C6 met 2-0 in de 
hoek gezet, waardoor C6 nu bovenaan staat. C7 verloor in dezelfde poule met 0-5 van Koedijk. C3 verspeelde 2 punten of won er 
één. We weten het niet. Uit 1-1 spelen bij concurrent Westfriezen is niet gek, maar de achterstand op koploper Dirkshorn is nu 4 
punten geworden. Maar die krijgen ze nog, dus……

Zaterdag 8 en zondag 9 november:
A1 dendert maar door en boekte de 9e achtereenvolgende overwinning en wel op S.V.W. in Heerhugowaard. Voor de rust maakte 
spits Jochem al het verschil door 2x te scoren, waarna Lars er na de rust via een bekeken kopballetje 0-3 van maakte, alvorens 
SVW wat terug kon doen. Midweeks had A2 HSV A1 al op 1-1 gehouden. Vrone was duidelijk wat sterker dan ons B1 en ging 
verdiend met een 2-0 zege terug naar St. Pancras. Dan wij maar moeten de spelers van B2 gedacht hebben, want zij bogen in 
Amsterdam een 2-0 achterstand om naar een 3-2 overwinning. Knap werk dus ! Bij de C-junioren wil het maar niet lukken. Zowel 
C1 als C2 zitten in de hoek waar de klappen vallen. Vooral de 3-1 nederlaag van C1 bij Z.O.B. was een zware tegenvaller voor 
Jeroen en zijn mannen. Maar ook C2 kwam van een koude kermis thuis door met maar liefst 12-1 bij Jong Holland te verliezen.
19-1 Was maar liefst de eindstand van C6 tegen het arme S.V.W. C7. Niet leuk meer natuurlijk, maar daar hebben onze boys 
natuurlijk maling aan. Ook de C4 haalde de dubbele cijfers tegen Duinrand S. Ze stopten bij 11-4. Voor C3 leek het een zware 
middag te worden, toen ze met de rust tegen een 1-2 achterstand aankeken.
Gelukkig kon tegenstander Alw. Forward het niet volhouden en werd het toch nog 7-3 voor de ploeg van begeleider Willem 
Tielbeke. Nipte nederlagen waren er voor C5 (4-5) en C7 (2-3) tegen resp. Meervogels en Vios. Beide teams hangen in de lage 
middenmoot. Ook nipt was de nederlaag van B3 tegen Koedijk(0-1). Maar het was een dure ook als je mee wilt doen om een 
toppositie. Ook B5 vond Koedijk als tegenstander tegenover zich. Het elftal van Michel en David had ogenschijnlijk een makkie 
aan de geelzwarten (7-1). En natuurlijk won B4 ook weer en wel bij het onderaanstaande Alkm. Boys (9-1).
Voor B6 was de wedstrijd tegen koploper Purmersteijn B4 een ongelijke strijd. Ze verloren dan ook met 5-0. 

En weten we het nog ?

“Als Piet Ruijs op een roze brommer het complex mag betreden en ook nog als een gele 
kanarie op ’t A-veld mag fl uiten, dan mag ik toch zeker wel met een wollen muts op fl uiten 
? ? ? “  (scheidsrechter Jan Mienis-----Jan had ’t koud !)
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1 november 2008.

Kolping Boys B4-Hollandia T B2 (3-1) 
In het begin ging de strijd gelijk op, de forse 2e jaar B junioren uit Tuitjenhorn gaven goed partij. Na een paar mislukte acties 
van Kolping Boys, kregen we toch meer het veldoverwicht te pakken. Het duurde toch nog tot de 13e min. toen de bal via Arthur 
Pijpaert naar Robin van Velthuizen ging. Robin van Velthuizen werd in het strafschop gebied onderuit gehaald door de centrale 
verdediger van Hollandia T, penalty. Robin legde de bal goed, ging naar achteren, nam een aanloop en schot de 1-0  in de 
rechter hoek. In de 30e min was het een corner van rechts, wat een dot van een kans opleverde, jammer dat Thiemo Koster 
links naast schoot. Maar in de 35e min. was het Thiemo Koster die zelf de  corner nam, de bal bij de 1e paal legde, waardoor 
Jasper Bakker de bal in het net werkte, 2-0. Nog geen min. later was het Sander Makkus die de bal op rechts veroverde en deze 
door passte naar Kevin Leeuwenkamp. Kevin lanceerde de bal naar de vrij inkomende Thiemo Koster, maar helaas ging de bal 
voorlangs. In de rust werden de puntjes even op de i gezet.

Dat resulteerde al in de 3e min. tot een doelpunt. Barry de Koning speelde de bal op Thiemo Koster, die op zijn beurt de bal 
doorschoof naar Jasper Bakker. Jasper ging met de bal het strafschop gebied in trok naar links en lobte de bal met buitenkant 
voet over de keeper van Hollandia T 3-0. We dachten alweer aan een grote overwinning, maar dan moet je in de verdediging 
niet zo met ze alle lopen te klungelen, want in de 4e min. liepen met ze allen op rechts te klungelen zodat Hollandia T de bal in 
ons verlate doel kon schieten, 1-3. In de 15e min. was het Yannick Zuurbier die de bal in de voeten van Jasper Bakker speelde, 
hoewel Jasper weer mooi door de verdediging ging schoot hij te zacht in. Maar we bleven aandringen, we wilde toch zograag 
de vierde op het bord hebben. Schoten van Robin van Velthuizen en van Wouter Korse en Steven de Jong gingen net naast. 
We speelde te gehaast en de drang naar dat ene doelpunt te groot. Na een mooie en kansrijke wedstrijd bleef het uiteindelijk 
3-1.

Een trouwe reporter

8 november 2008.

Alkmaarsche Boys B2 – Kolping Boys B4 (1-10 )
Op een mooie zaterdagmorgen vertrokken we 10 minuten later dan gepland richting Alkmaarsche Boys. Jammer dat er spe-
lers zijn, die niet even afbellen en dat we later daardoor later konden vertrekken. Alkmaarsche Boys stond met 0 punten op 
de onderste plaats, dus dat bood perspectieven. We vielen gretig aan, Wouter Korse schoot van een meter of 6 hoog over, 
standbeen verkeerd. In de 8e min viel Yannick Zuurbier met een blessure uit, hij werd door Thiemo Koster vervangen. Na 12 
min spelen was het uit een corner van Thiemo Koster dat de bal op een hoofd van Alkmaarse Boys speler deed belande. De 
bal belande voor de voeten Rick de Moel, buiten de 16 haalde Rick uit, 0-1.Nog geen minuut later kreeg Thiemo Koster de bal 
van Robin van Velthuizen, Thiemo ging op rechts twee spelers voorbij en trok voor.Het was Wouter Korse, met een intikkertje, 
die de stand op 0-2 bepaalde. Ondanks een paar gemiste kansen van Joost Huese en Robin van Velthuizen bleven we druk uit 
oefenen. 

WE MOGEN WEL MEER BEWEGEN, IS NIET VERBODEN!!! 

Maar in de 28e min. lanceerde Thiemo Koster de bal op Jasper Bakker, die speelde de bal op diep op Yannick Zuurbier, Yan-
nick wist wat hij moest doen, 0-3 Nog geen minuut later was het uit een meters buitenspelval dat Alkmaarsche Boys nog wat 
terug kon doen, 1-3 tevens ruststand. In de rust, nadat de coach verteld had wat ons sterkte punten zijn, gingen we bij ons zelf 
te raden en het was een zelfrefl ectie. Na 5 minuten spelen kreeg Steven de Jong de bal van Barry de Koning, Steven speelde 
deze door op Thiemo Koster en met en één twee combinatie kreeg Steven de Jong de bal terug. Van zeker 25  meter afstand 
verdween de bal met een boog in de hoek, 1-4. De keeper van Alkmaarsche Boys zat er jammer genoeg even aan, dat leverde 
een blessure op. In de 8e min was er een kans van de snelle spits van Alkmaarsche Boys die een kans kreeg, hij zag de bal 
maar net naast gaan, Justin van den Berg zat wel in de goede hoek.

In de 12e min. speelde Arthur Pijpaert de bal op Yannick Zuurbier, die schoot hard in, maar de keeper van Alkmaarsche Boys 
wist de bal weg te stompen. De alerte Jasper Bakker pikte de afgeslagen bal op en schoot behendig in, 1-5. Nog geen 3 min. 
later kwam uit een voorzet van Kevin Leeuwenkamp de bal voor de voeten van Thiemo Koster, 1-6 In de 18e min. onderschepte 
Robin van Velthuizen de bal op het middenveld en rende langs de zijlijn richting achterlijn. Hij speelde terug op Thiemo Koster, 
welke de bal scherp binnendoor gaf op Jasper Bakker. Jasper liep 3 verdedigers voorbij en maakte de 1-7.  In de 25e min. was 
het onze onvermoeibare linksback, Devon Hoogland, die op het middenveld bleef jagen, dat resulteerde op het veroveren van 
de bal. Devon speelde door naar Jasper Bakker, kreeg de bal terug en lepelde de bal naar Wouter Korse, 1-8. Nu kwamen de 
minuutjes van Wouter Korse mede doordat het gehele team het veld breed hield en daar door  konden we de bal beter en 
makkelijk naar elkaar doorschuiven. Want in de 28e min. was het Johan van de Sluis die de bal op het doel schoot, het was met 
een klein tikje dat Wouter Korse de 1-9 mocht maken. Nog geen min. later was het een weggewerkte bal van Alkmaarsche Boys 
die voor de voeten van Wouter Korse deed belanden, 1-10. Toen fl oot de scheidsrechter af. We speelde 10 minuten tekort, hij 
dacht dat de 40 minuten er al op zaten of bespaarde hij zijn broer, de keeper nog een groter nederlaag.

Een trouwe supporter

JUNIORENVERSLAGEN
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JUNIORENVERSLAGEN
Kolping Boys C3 deelt punten in thriller met Westfriezen: 1-1
Wat een trhriller! En wat een vechtlust spreidde Kolping Boys C3 ten toon in een bloedstollend duel tegen Westfriezen. Maar het 
ging dan ook wel ergens om: de tweede positie in de tweede klasse D. Een wedstrijd op het scherp van de snede die uiteindelijk 
zou eindigen in een voor beide ploegen verdiende puntendeling. Vanaf het eerste fl uitsignaal werd duidelijk dat Kolping een 
zware kluif zou hebben aan de gastheren. De fysiek sterke ploeg uit Zwaag zette onmiddellijk druk waaraan Kolping zich maar 
moeilijk kon ontworstelen. Een oude en hardnekkige fout: Te veel werd de bal slordig naar voren geramd en die werd dan een te 
gemakkelijke prooi voor de tegenstander. Bovendien kreeg voorin de anders zo gevaarlijke Kolping-spits Rubin geen centimeter 
ruimte van de goed georganiseerde Westfriezen-defensie.

Toch was het uiteindelijk Kolping dat vlak voor rust twee goede kansen kreeg om de score te openen. Eerst kopte Quinn in de 
32ste minuut uit een vrije trap van Emiel de bal over het vijandelijke doel. En vervolgens liet de Westfriezen-keeper een inzet 
van Rubin tussen zijn benen door glippen. Het leer rolde tergend langzaam richting de doellijn en ging er ook duidelijk over-
heen. Maar de overigens goed leidende scheidsrechter zag dat anders en wees geen doelpunt toe.

De tweede helft gaf aanvankelijk eenzelfde spelbeeld te zien: Een sterker Westfriezen dat in de 10e minuut een schot op de 
lat van het Kolping-doel zag afketsen. Even daarvoor was Rubin overigens alleen voor de Zwager goalie opgedoken, maar hij 
scoorde niet. In de 12e minuut moest Kolping een dreun incasseren. Een vrije trap bij de middenlijn werd door een Westfriezen-
aanvaller goed opgepikt en diagonaal langs de kansloze Kolping-doelman Leon in de uiterste hoek gedeponeerd: 1-0. Kolping 
toonde zich nauwelijks aangeslagen. De strijd verplaatste zich naar het middenveld waar Quinn en met name Charlie voor elke 
centimeter vochten. Jesse die de zieke Tom verving ging meer naar voren spelen, terwijl achterin Jochem, Amin en vooral Dex 
harde gevechten uitvochten met hun tegenstanders. In de 20ste minuut leek Kolping beloond te worden. Rubin wist zich ein-
delijk te bevrijden van zijn verdedigers maar moest echter te veel naar links uitwijken. Zijn daarop volgende schot ging rakelings 
voorlangs. Maar zes muten later werd de hardwerkende C3-topscorer beloond. Opnieuw wist hij uit te breken en  zijn spurt te 
besluiten met een mooie lange stift over de Zwager goalie: 1-1 en dat was tevens de eindstand.

Kolping-coach Willem Tielbeke glom van trots na afl oop van de buitengewoon boeiende wedstijd: Hier geniet ik nou van. Ik denk 
dat we meer doelrijpe kansen hebben gehad dan deze overigens heel sterke tegenstander. Maar met dit resultaat kan ik heel 
goed leven. Bovendien weet ik zeker dat de jongens hiervan groeien in hun spel.”

Paulus

Sullig Kolping C3 wint gefl atteerd van Always Forward

Kolping Boys C3–Always Forward C4  7-3
Niet goed spelen en toch winnen. Het overkwam een mat en sloom Kolping Boys C3 in de wedstrijd tegen het vooral technisch 
betere Always Forward. Een wedstrijd met twee gezichten. Bij rust keek de Oudorpse ploeg die aantrad in paarse reserve-shirts 
(Anderlecht-look)  tegen een onnodige 1-2 achterstand aan. Die werd in de tweede helft  omgebogen naar een gefl atteerde 7-3 
overwinning.

Met de lichte wind en een felle herfstzon in de rug bouwde Forward meteen een licht overwicht op. Kolping kreeg wel kansen, 
maar vooral het vizier van rechtsbuiten Justin stond onscherp. Ook had spits Rubin moeite met zijn directe tegenstander. Toch 
was hij het die na een krap half uur de score opende: 1-0. Maar enkele minuten later was het alweer gelijk. De complete verd-
ediging met Jochem, Tom, Amin en Dex werd op snleheid geklopt: 1-1. En even later liet hetzelfde kwartet zich te gemakkelijk 
uitspelen, waarna doelman Leon de bal opnieuw uit het net kon vissen: 1-2.

Na rust had Kolping meteen het geluk aan zijn zijde. De Forward- keeper blunderde en dat moet je bij Rubin niet doen: 2-2. 
De Oudorpse formatie putte daar moed uit. Vooral Emiel onderscheidde zich met goed voetbal. Het resulteerde uiteindelijk na  
doorzetten van Rubin in een 3-2 voorsprong. En toen een hardwerkende Thomas er even later knap 4-2 van maakte, ging de 
tegenstander op zijn rug. In de 25ste minuut ontdekte Rubin zowaar dat-ie ook nog medespelers had. Zijn pass werd door  de 
aanstormende rechtsbuiten Julian met een mooie diagonaal afgemaakt: 5-2.

Toen  verdedediger Tom over de bal heen schopte, kon Forward nog even terugkomen tot  5-3. Maar kort daarop maakte Kolp-
ing korte metten met de teleurgestelde Horinezen. Eerst passte een opgerukte Dex heel fraai op Rubin  (6-3). En even later 
bepaalde de doelpuntenmachine van C3  de eindstand op 7-3.

Commentaar van coach Willem Tielbeke: Niet zo’n goede wedstrijd, maar wel een belangrijke overwinning. We zijn nu zeven 
punten los van de rest en staan stevig op de derde plaats. Die voorsprong zullen we nodig hebben, want komende wedstrijd 
tegen koploper Dirkshorn wordt heel zwaar. Nee, we gaan ons niet ingraven. We gaan proberen aan te vallen, weg van ons 
eigen doel…”

Paulus
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Zaterdag 1 november 2008 

Jong Holland C3–Kolping Boys C6  Uitslag: 0-2
Iedereen was fi t en aanwezig. Vandaag de topper tegen Jong Holland. Bij winst zou Kolping een gat van 5 punten slaan met deze 
titel concurrent. Voor aanvang van de wedstrijd deelde de begeleider van Jong Holland De Koots mee dat hij vandaag voor het 
laatst kon beschikken  over de veel scorende centrum spits van C1. Hij zou terugkeren naar het asielzoekerscentrum in Purmer-
end!! De eerste 10 minuten kwam Kolping niet echt onder de druk van de tegenstander vandaan. Alle zeilen moesten worden 
bijgezet om een tegentreffer te voorkomen. Na deze openingsfase nam Kolping het initiatief over om dit vervolgens niet meer af 
te staan. Enkele gevaarlijke counters leverden kansen op, maar Vigo en Ricardo schoten net naast, Fabien trof de paal en Bloyce 
en Michael misten enkele goede mogelijkheden. Circa 10 minuten voor de rust was het eindelijk raak. Jack ging vanaf links goed 
door en schoot vervolgens de 0-1 beheerst binnen. De spitsen van Jong Holland waren rap en behendig. De Kolping defensie 
bestaande uit Ricardo, Fabien, Dennis en Jim bleven met ondersteuning van de zeer gedreven Mike fi er overeind. 

Vlak na de rust eigenlijk de enige echt gevaarlijke actie van Jong Holland. De snelle centrum spits brak door de Kolping defensie 
en miste op een haar na het doel. Kolping bleef goed spelen en dit leverde 10 minuten voor het einde de 0-2 op. Roy kwam aan 
de rand van de zestien vrij voor de keeper te staan. Zijn schot werd gekeerd door de keeper, maar Vigo die attent was ingelopen 
schoof vervolgens de bal uit de rebound beheerst binnen. Na deze klap was het defi nitief gebeurd met Jong Holland. Een uit-
stekende teamprestatie waarbij iedereen bereid was voor elkaar te werken en waarbij door iedereen goed gespeeld werd. En die 
gevaarlijke spits van Jong Holland dan? Op die ene keer vlak na de rust na, werd hij eigenlijk de wedstrijd uitgespeeld door de 
goede Kolping defensie! 

De Koots!

Zaterdag 8 nvoember 

Kolping C6–SVW ’27 C6  Uitslag: 19-1
Een volledig fi tte selectie. Prachtig najaarsweer en spelen op het kunstgras. Het trouwe publiek was ook weer aanwezig. Ideale 
omstandigheden om eens goed af te rekenen met SVW-27. Maar met deze gasten weet je het nooit!  

In de 1e minuut was het al raak. Bloyce gaf vanaf links goed af op Vigo die bij de verste paal goed stond opgesteld, 0-1. In de 2e 
minuut werd 1-1 door een inschattingsfout van Ricardo, maar hij maakte deze fout meteen goed door een prachtige dieptepass 
te geven op Bloyce die in de 3e  minuut voor 2-1 zorgde. In de 4e minuut stond het al 3-1. Michael gaf vanaf links goed af op de 
wederom goed opgestelde Vigo bij de verste paal. Dit was ongekend en een slachtpartij lag in het verschiet! De 4-1 kwam van de 
slof van Mike. Jack ging goed door en zorgde voor de 5-1. In dit tempo kon de rust met dubbele cijfers gehaald worden!!

Bloyce tekende voor 6-1 na goed afgeven van Ryan. Bloyce ging vrolijk door en gaf na goed afgeven van Ricardo de keeper weer 
het nakijken, 7-1. De 8-1 was wederom van Bloyce nu na een dieptepass van Dennis. De 9-1 was een fraaie. Mike kapte twee 
spelers in één beweging uit en kogelde van een meter of achtien de bal in het doel.

Vlak voor de rust de 10-1. Bloyce was wederom de beul ditmaal na goed te zijn gelanceerd door Roy. Marnix had weinig te doen 
gehad en had de Donald Duck wel kunnen meenemen om wat te lezen!

De opdracht in de tweede helft was om goed te blijven combineren en niet om voor eigen succes te gaan. Zo kon SVW nog dieper 
vernederd worden!

Meteen na de rust schoot Bloyce raak na een assist van Mike, 11-1. Vigo schoot zijn derde van de dag binnen, 12-1. Rick maakte 
met een rake kopbal zijn eerste goal en de 13e van de wedstrijd. Jack schoot de 14-1 op aangeven van Mike op het bord. De 15-1 
was ook weer fraai. Fabien kogelde vanaf links de bal vanaf een meter of twintig diagonaal in de verste hoek. Met een boogbal 
maakte Jack er 16-1 van. De 17-1 kwam na een solo op naam van Roy. Dennis kwam ook tot scoren na aangeven van Bloyce, 
18-1. Marnix ging ook maar mee naar voren op zoek naar succes. De einduitslag werd bepaald door Roy op aangeven van Ryan, 
19-1. De scheidsrechter fl oot 5 minuten voor tijd af nadat de keeper van SVW geblesseerd raakte. Jammer, anders was de twintig-
ste ook nog wel gevallen! Michael scoorde niet maar speelde zeer verdienstelijk. Dit gold ook voor Jim die een foutloze wedstrijd 
speelde. Al met al weer een goede collectieve prestatie. 

De C6 heeft als doelen gesteld kampioen te worden en de Herman de Reus bokaal winnen. Of dat gaat lukken? In elk geval ligt 
C6 nog vol op koers voor beide prijzen!

De Koots!

                                           Win een LCD scherm voor de club
De club waarvan de meeste leden vertegenwoordigd zijn op maandag
avond 24 november bij Intersport Megastore wint een schitterende LCD 
scherm, KOMT ALLEN! Kom langs tussen 18.00 en 21.00 uur!!!!
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FUTSAL EN PUPIL VAN DE WEEK BIJ DA1
Programma t/m dinsdag 30 december

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 12-nov 21:05 Uit Noorderend Puinhoop United 2 19565 
Vrijdag 21-nov 20:10 Uit Sportpaleis Alkmaar Fast Five Rijnaarts 1  21628 
Maandag 24-nov 22:00 Uit De Mijse Indri Vloeren 1  19819 
Vrijdag 28-nov 19:00  Sportpaleis Alkmaar ZAALDIENST 1e beurt
Maandag 1-dec 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Jong Holland 3 17014 
Maandag 15-dec 20:10 Thuis De Hoornse Vaart de Rijp 2 166273 
Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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 
Vrijdag 28-nov 22:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar HZV/Het Vennew. VE4 12077 
Dinsdag 9-dec 21:55 Uit Geestmerambacht A Vrone VE1 12125 
Dinsdag 30-dec   De Oostwal KERSTTOERNOOI  
Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander  Wed.nr. 
Vrijdag 21-nov 19:15 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. DA4  21325 
Woensdag 26-nov 19:15 Uit De Mijse OZV/Eet. de Otter DA2  20239 
Dinsdag 9-dec 19:00  De Oostwal ZAALDIENST  2e beurt
Dinsdag 9-dec 21:55 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering DA6  20721 
Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 12-nov 19:15 Thuis Sportpaleis Alkmaar HZV/Het Vennewater B3 30510 
Vrijdag 12-dec 19:30 Uit De Oostwal Vrone B1 31655 
Woensdag 17-dec 20:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar Castricum B1 30554 
Zaterdag   20-dec    15:00    Middenbeemster KERSTTOERNOOI  
Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 12-nov 19:15 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering B1 30503
Woensdag 19-nov 19:15 Thuis De Oostwal Alcmaria Victrix B1 30518
Woensdag 10-dec 19:15 Thuis De Oostwal Jong Holland B1 30540
Woensdag 17-dec 19:15 Thuis Sportpaleis Alkmaar HZV/Het Vennewater B1 30547

     

PUPIL VAN DE WEEK bij de wedstrijd Kolping Boys Da1–RKHVV Da1

   

   
   Naam:                                        Aida Rmaci
   Leeftijd:                                      11 jaar
   School:                                      De zes wielen
   Sinds wanneer zit je op voetbal:     Dit is mijn eerste jaar
   Elftal:                                         MD1
   Positie:                                      Linksachter
   Leukste op de training:                 Partijtje
   Favoriete club:                            AZ
   Favoriete speler:                         Ruud van Nistelrooy
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DAMES EN MEISJES
Kolping Boys–RKHVV (1-0)
Wie scoort die wint.

1e helft

Op een stralende middag in Alkmaar wordt om 14.00 uur de wedstrijd Kolping Boys – RKHVV gestart. Voor de wedstrijd wordt ik 
erop attent gemaakt dat ik nog een belangrijke quote van vorige week ben vergeten dus bij deze nog even: Nancy Vis: “Voetbal 
is soms net als bevallen als je eenmaal hebt gewonnen ben je alles vergeten”. Aida onze pupil van de week neemt de aftrap 
en schuift de bal prachtig langs de keeper. Hierna kan de wedstrijd echt beginnen. De eerste 20 minuten hebben de twee 
teams het nodige ontzag voor elkaar en vinden er over en weer wat speldenprikjes plaats. Hierna schroeft RKHVV het tempo 
op en komt Kolping Boys onder de nodige druk te staan, hierdoor wordt de zorgvuldige passing van de eerste 20 minuten 
een stuk onzuiverder. Nu hebben wij onze twaalfde man nodig (heren 2) maar die staan binnen bier te drinken, ja je moet je 
prioriteiten stellen. Gelukkig kijken ze wel door het raam mee. Een mooie bal van Nancy komt net niet lekker bij Lotte terecht, 
wel weet ze er nog een vrije trap uit te halen, die helaas net even te kort genomen wordt. Hierna komt RKHVV doormiddel van 
een corner voor het eerst dicht bij de goal van Kolping. De bal wordt weggewerkt, maar RKHVV blijft de boventoon voeren. Een 
afstandsschot wordt gepakt door Melanie. In de laatste vijf minuten herpakt Kolping zich weer maar mist net wat geluk.

2e helft

Om aanvallend wat meer druk te geven wordt Leonie doorschoven en gaan we 4-4-2 spelen. Dit heeft het gewenste effect. 
Meerdere malen kan Lotte goed diep worden gestuurd, helaas zorgt die nog niet voor het doelpunt waar we zo op hopen. Kolp-
ing Boys is de tweede helft een stuk feller en het spel golft heen en weer, het kan alle kanten opgaan. Met nog een half uur te 
gaan komen Nanouk en Stefanie in het veld. Hierdoor wordt het meteen gevaarlijk voor de goal bij RKHVV. Dan denken we het 
is raak, Nienke kan de bal in de goal krijgen, maar hij wordt afgekeurd door buitenspel helaas geen terechte 1-0. Vooraf ben je 
blij met een gelijkspel maar nu willen we winnen. De tijd tikt weg en we belanden in de blessuretijd. Daar gaat Lot weer, die er 
met haar laatste krachten een prachtige voorzet uit weet te persen op Stefanie, die hem vervolgens beheerst achter de keeper 
schuift. Ineens hebben we 13 veldspelers, Merijn en Albert zijn het veld ingevlogen en zijn uitzinnig van vreugde. Beide teams 
gingen tot het einde door voor de winst, uiteindelijk trekt Kolping Boys dit keer aan het langste eind. Het was nog lang onrustig 
in Alkmaar.

Women of match: Lotte Jagtman 

KFC ’71–Kolping Boys (0-2)
1e helft.

De wedstrijd begint keurig op tijd waardoor twee aangeraasde fans nog snel een tosti naar binnenschuiven. Nanouk Groentjes 
blijft achter in de kleedkamer met een hamstring blessure. Vanaf de eerste minuut is Kolping Boys al gevaarlijk. En even tussen 
twee haakjes Yvon die band staat je goed. De snelheid zit er ondanks het …weer toch goed in. Kolping Boys creëert een aantal 
mooie kansen en ook KFC komt een enkele keer gevaarlijk voor de goal. Mooie combinaties passeren de revue en het is een 
aantrekkelijke wedstrijd om te kijken, van beide kanten is er ook volop strijd. Kolping Boys is wel de bovenliggende partij en 
KFC gaat wat harder spelen wat enkele nare overtredingen tot gevolg heeft. Met een ruststand van 0-0 vertrekken de teams 
naar de kleedkamer. Natuurlijk werd het toen net even droog.

2e helft.

Na de rust is de eerste kans voor KFC en snel daarna de tweede voor Kolping Boys. Het spel is onzorgvuldiger dan de eerste 
helft en we zien veel lange halen snel thuis.

Lotte (als een duiveltje uit een doosje) zet slim druk en kan de bal oppikken na een slechte pass van een KFC verdediger, maar 
wordt neergehaald (doorgebroken speler). In Alkmaar staat hier rood voor maar in Delft volstaat geel. Vanuit een corner kan 
Kolping Boys meerdere malen op de goal vuren, maar nog steeds geen score op het bord. Jeetje wat een kansen. De mensen 
op de bank en de meegereisde fans krijgen een hartverknettering als Stefanie 1 op 1 komt te staan met de keeper, we staan 
al bijna te juichen maar de bal komt in de handen van de keeper terecht.

Eindelijk is het dan toch zo ver, in de 80ste minuut Mirjam van Dijk scoort de dik verdiende 0-1. Jeetje wat kunnen we hard gil-
len. Niet kort daarna krijgen we een vrije trap tegen op een gevaarlijke plek. Maar Melanie weet waarvoor ze in de goal staat en 
weet haar verkleunde armen de lucht in te krijgen om zo de bal onder de lat vandaan te plukken. Binnen vijf minuten ligt dan 
ook de 0-2 erin. Een voorzet van Stefanie kan Leonie beheerst binnenschieten. Zeer tevreden kan de terugreis naar Alkmaar 
worden begonnen. Bikkel fans Daan en Emilio stonden 2 uur in de fi le om toch nog tien minuten naar mama Alie te kunnen 
kijken, petje op zeggen wij.

Women of match: Alie Pala- van Wanrooy. 

Wissels:

60ste Nancy Vis eruit Stefanie van der Gragt erin

88ste Sylvia Lievers eruit Manon Gardien erin.
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten meisjes en dames:
Zaterdag 15 november:  

9.00-13.00 Moniek en Wendy

13.00 tot 17.00 uur Nathalie (dames 2)

Zondag 16 november:  

9.00 tot 13.00 uur Nikki Dumont (MB1)

Zaterdag 22 november:

Dames drie

Zondag 23november: 

9.00 uur tot 13.00 uur. Simone Liefting (MA1)

Wanneer je onverwacht niet kan dien je zelf een vervangster te regelen. Wel doorgeven graag aan Thea Dijkhuis tel 072-
5645194 of th.dijkhuis@tiscali.nl

-MC2, Voor de uitwedstrijd tegen DTS zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Jolien, Leonie, Talitha en Celina

-MB1, Voor de volgende uitwedstrijd van de MB1 zijn de volgende ouder aan de beurt om te rijden: 

Maya, Mandy, en Linn 

Verslagen mc2:
Jong Holland- Kolping Boys
Vandaag een bijna thuiswedstrijd want we blijven lekker in Alkmaar. We gaan daarom ook lekker met z’ n allen op de fi ets.  We 
begonnen de wedstrijd best wel goed. Winona en Maaike weten elkaar voorin goed te vinden en met Rosa erachter volgen een 
paar mooie acties. Het duurde dan ook niet lang voordat uit een goede combinatie Winona de 0-1 in kan schieten. Iedereen 
stond versteld , we dachten dat we dik zouden verliezen en nu staan we voor. Al snel waren we weer terug op aarde want met 
slap verdedigen en een ongelukkige Dilara gingen we met een 6-1 achterstand de rust in. De 2e helft ging het gelukkig wat 
beter. De wind hadden we mee, daardoor kwamen we wat meer aan voetballen toe. Met de snelheid van Talitha konden we veel 
gevaar stichten. Wel 4x stonden we 1 op 1 met de keepster maar de bal wilde er maar niet in. Totdat Celina op de middellijn de 
bal op haar pantoffel krijgt en met een geweldig schot de mooiste goal van de wedstrijd maakte.

Meiden ondanks de grote uitslag van 8-2 waren jullie niet eens zoveel minder maar was Jong holland net iets slagvaardiger. 

Kolping Boys - Reiger Boys
Vandaag tegen de bijna buren uit Heerhugowaard. Reigerboys kwam eerst uit in de poule van de mc1, maar dit was iets te hoog 
gegrepen. Het begin van de wedstrijd gingen de ploegen gelijk op, Kolping was liet goed voetbal zien, maar ook Reigerboys was 
af en toe gevaarlijk. Dilara stond echter als een dijk te keepen en was vastbesloten om vandaag voor het eerst dit seizoen de 0 
te houden.We gingen maar liefst met een 4-0 voorsprong de rust in. Zowel Maaike als Talitha wisten 2x het net te vinden.

De 2e helft was volledig voor Kolping, Reigerboys kwam er niet doorheen en Kolping bleef aanvallen. Talitha wist de 5-0 te 
maken. Even leek het hierbij te blijven totdat Jamilla weer in de ploeg kwam. Eerste balcontact was een doelpunt en meteen 
daarna wist ze haar 2e te maken op aangeven van tweelingzus Winona. Even leek ze een echte hattrick te maken, maar de 
keepster stond dit keer op de goede plek.

Gefeliciteerd meiden met deze overtuigende overwinning! 

Win een LCD scherm voor de club
De club waarvan de meeste leden vertegenwoordigd zijn op maandag
avond 24 november bij Intersport Megastore wint een schitterende LCD 
scherm, KOMT ALLEN! Kom langs tussen 18.00 en 21.00 uur!!!!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 15 november

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
D1 WSV 30 D1 11:30  Jan Bolt
D2 Jong Holland D1 09:00  Simon Jongkind
D3 Jong Holland D3 11:30 11:00 Dick Makelaar
D4 Bergen D1 10:15 09:45 Pertti Marees
D7 Victoria O D5 10:15 09:45 Sean de Jongh
E1 Uitgeest E1 10:15  Ouder
E2 Vrone E1 11:30  Ouder
E3 Vrij   
E4 Apollo 68 E1 11:30  Ouder
E5 Koedijk E5 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E10 Alkm. Boys E3 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
E11 Meervogels 31 E4 10:15 09:45 Jesse Tielbeke
E12 Vrone E7 09:00 08:30 Jasper keuken
E13 Vrij   
E14 HSV E8 09:00 08:30 Steven Dekker
E15 SVW 27 E10 11:30 11:00 Nick Molenaar
E16 Adelbert St E3 11:30 11:00 Ouder
F4 Vrone F4 09:00 08:30 Ouder
1e jrs F-pupillen 09:00 08:40 
MINI Pupillen 09:00 08:40 
 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D5 Flamingo s 64  D2 11:00 10:00
D6 Wieringermeer D2 09:30 08:10
D8 SSV D1 10:00 09:10
MD1 SVW 27 D7 11:30 10:30
E6 Reiger Boys E7 10:00 09:10
E8 Koedijk E9 10:00 09:10
E9 Reiger Boys E12 10:00 09:10
F1 Foresters de F1 09:00 
F2 Reiger Boys F2 08:45 
F3 Hugo Boys F1 11:00 10:05
F5 Vrone F3 09:00 08:10
F6 GSV F2 09:30 08:30
F7 Meervogels F3 09:30 08:30

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

 of       072-5158200

E-coördinator:      

Ed Verberne        072- 5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling     06-57033302 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator 

Geboorteaar 1996 en 1997 is 
D-pupil
Geboorteaar 1998 en 1999 is 
E-pupil
Geboortejaar 2000 en  2001 
is F-pupil
Geboortejaar 2002 is 
Mini-pupil
Geboortejaar 2003 en 2004 is 
Kabouter                                    

GEEN TRAININGEN op dinsdag 25 en woensdag 26 november
In verband met de komst van Sinterklaas op ons complex zijn er geen trainingen 
voor de pupillenteams.

AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN
Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603.
Het gehele pupillenvoetbal valt onder District West 1 Categorie B uitgezonderd de 
D1, welke in Categorie A valt.

Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders 
gebeld worden, die op hun beurt de spelers van zijn of haar team bellen. Het ver-
zoek aan U is om niet naar het complex te bellen. De telefoonlijn is dan overbezet 
en wij kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen over het al of niet door-
gaan van de wedstrijden.
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Zaterdag 22 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig  Scheidsrechter
D5 Foresters de D4 09:00 08:30 Michel Stigter
D6 Winkel D2 10:15 09:45 Simon Jongkind
D8 WMC D1 11:30 11:00 Pertti Marees
MD1 Zouaven De MD1 11:30 10:45 Sean de Jongh
E3 Foresters de E4 10:15  Ruben v.d. Velden
E6 Koedijk E7 10:15 09:45 Steven Dekker
E7 Jong Holland E5 10:15 09:45 Jesse Tielbeke
E8 LSVV E9 11:30 11:00 Ouder
E9 Vrij   
E11 Vrij   
E12 Vrij   
E13 Meervogels 31 E5 11:30 11:00 Justin v.d. Berg
F1 Alkm. Boys F1 09:00  Ouder
F2 DTS F1 10:15  Jasper Keuken
F3 Reiger Boys F5 09:00 08:30 Ouder
F5 Foresters de F9 09:00 08:30 Ouder
F6 Duinrand S F3 10:15 09:45 Nick Molenaar
F7 LSVV F8 09:00 08:30 Ouder
1ejrs F-pupillen 09:00 08:40 
MINI Pupillen 09:00 08:40 
 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 DCG D1 14:30  Vriendschappelijk
D2 Egmondia D1 10:30  
D3 Alkm. Boys D2 10:30 09:40 
D4 SVW 27 D5 11:30 10:40 
D7 SSV D1 10:00 09:10 
E1 Koedijk E1 11:15  
E2 Alkm. Boys E1 10:30  
E4 BOL E2 09:00  
E5 Limmen E4 09:00 08:05 
E10 Jong Holland ME1 10:00 09:10 
E14 Hugo Boys E1 11:00 10:05 
E15 Adelbert St E3 09:30 08:30 
E16 Reiger Boys ME1 08:45 08:00 
F4 Jong Holland F5 08:45 08:00 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

GEEN TRAININGEN op dinsdag 25 en woensdag 26 novem-
ber
In verband met de komst van Sinterklaas op ons complex zijn er geen trainingen 

Alle leden KB naar Intersport Megastore 
( maandag 24 november)
Intersport Megastore is vernoemd tot “sportwinkel van het jaar” en dat vieren ze 
samen met alle leden van de verenigingen en clubs waar ze mee samenwerken. 
Op maandag avond 24 November van 18.00 tot 21.00 uur geeft Intersport een 
feest in de Megastore in Alkmaar, en alle Kolping Boys leden zijn daarbij welkom. 

En... de vereniging die de meeste leden vertegenwoordigd krijgt een LCD TV 
kado.

Dus kom maandagavond 24 november naar de Mega
store en help mee aan het winnen van een LCD TV.

Kolping boys E7 – Bergen E2

Na de 2-1 overwinning op HSV vorige week 
zaterdag, hadden de jongens een week 
later weer zin in een goede pot voetbal. 
Helaas Richard niet aan wezig zijn van-
wege werk. Van te vornen wisten niet pre-
cies wat we moesten verwachten van Ber-
gen. We hadden namelijk nog nooit eerder 
tegen Bergen gespeeld. Jasper kon alleen 
vertellen dat ,behalve Nederlandse jon-
gens, ook jongens van de Europese school 
er voetbalen. Nadat Erdal en Thiemo ken-
nis haddegesproken met de tegenstander 
wisten we dat er Engelse jongens bij zaten. 
Dus waarschuwde we de jongens op hard 
en snel voetbal.

Goed nu de wedstrijd. Het begon gelijk in 
de 1e minuut al met een snelle aanval via 
de fl ank van Bergen. De ‘jongen met de 
gele schoenen’ was in 5 sec. voor bij onze 
verdediging en schoot de bal in de kruising. 
Zelfs de supporters moesten even 3 keer 
met hun ogen knipperen voor dat ze het 
konden geloven. Na 10 minuten stond het 
al 4-0 en wisten we even geen raad tegen 
Bergen. Na de 7-0 ging thiemo de speelwi-
jze veranderen, hij draaide alles om: Erdal 
spits samen met Kris, en Ryan ging samen 
met Aaron proberen de snelle aanvallen 
af te stoppen met hun snelheid, terwijl de 
Yara, Robin en Lars hun taak voldeden in 
de verdediging. Bas en Sam zorgden voor 
goede passen, en bas raakte vanaf een 
grote afstand aan de zijkant de paal! En 
natuurlijk niet te vergeten, hadden wij Dion 
die weer fantastisch keepte.Hij pakte een 
paar lastige ballen er uit, en redde 1 op 1 
ook nog een paar keer. De jongens hielden 
goed stand  tot de rust.

In de rust werd er overlegd wat de beste 
speelwijze zou worden. De jongens vonden 
dat we het zo goed deden en hielden de 
moet er in. De 2e helft begon, en de fana-
tieke jongens van Bergen zaten er gelijk 
op. Binnen 10 minuten was het 10-0.

In de 11e minuut nam Aaron vanaf links 
een corner. Hij draaide hem keurig in. Door 
paniek in de Bergen verdediging, werd het 
een eigen doelpunt. In de 17e minuut was 
het Erdal die door gebroken was, en keurig 
afrondde 1op1 met de keeper van Ber-
gen.10-2. Bergen bleef maar gaan en sco-
orde nog, maar gelukkig wisten we ,weder-
om, met Erdal nog weerstand te bieden. 
Eindstand 11-3.

Goed gespeeld boys, helaas verloren, maar 
er zijn nog genoeg punten te pakken voor 
een plekje boven in!

Thiemo
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Lieve voetbalvrienden en vriendinnen
Hier nog even een berichtje van sinterklaas ik heb gehoord dat er al heel wat aanmeldingen binnen zij gekomen voor het 
sinterklaasfeest . Het gaat een hele leuke middag worden ik heb al gehoord wat jullie gaan doen mag er helaas nog niks 
over zeggen jullie moeten er dus nog even op wachten .

-Woensdagmiddag 26 november om 13.00 uur mogen de kabouters de mini”s en de 1ste jaars F-jes  komen de middag 
voor deze groep is om 15.00 uur afgelopen . De 2de jaars F-jes mogen om 15.45 komen en voor jullie duurt deze middag 
tot 18.00 uur 

-Dinsdagavond 25 november is er een fi lmavond voor alle D-tjes , deze avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur 

-Woensdagavond 26 november is er een fi lmavond voor alle E-tjes, deze avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 
uur 

Kom allemaal op tijd dan kunnen we ook op tijd beginnen 

De trainingen voor de woensdagmiddag vervallen, en dat geldt ook voor  de D-tjes op dinsdagavond, en voor de E-tjes op 
woensdagavond!

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

Eigen bijdrage 2,50 euro

Naam :

Elftal :

Graag zo spoedig mogelijk inleveren bij je begeleider

SINTERKLAASFEEST

Techniekdag
In de herfstvakantie werden er in heel nederland in samenwerking met Moves en Skills de Nederlandse Techniek Kampioen-
schappen gehouden. Aangezien sjoerd al lang een droom heeft om profvoetballer te worden en de bedenker van dit geheel een 
“heuse trainer van Manchester United” is, was het inschrijf-formulier al snel ingevuld. Want wie wil er nou geen trainingsstage 
bij zo’n droomclub winnen, want dat was tenslotte de hoofdprijs.

Op vrijdagmorgen 24 oktober stonden we in de rij in de kantine voor een shirt en bal. Buiten was het nat, en dat zou de hele 
dag doorgaan, maar bij de jongens mocht dat de pret niet drukken. De training werd gegeven door de eigen selectie-trainers 
van Kolping die daarvoor zelf ook een cursus hadden gevolgd.

De hele dag draaide alles om voetbal, voetbal en nog eens voetbal maar het plezier was enorm. Een partijtje 1 tegen 1, 2 tegen 
2, balletje hooghouden maar vooral het aanleren van de juiste “moves”, daar ging het de jongens om.

Want dan wordt je net zo goed als Robin, Ruud of Wesley en je kan tenslotte niet vroeg genoeg beginnen.

In de pauze werden de jongens getrakteerd op een heerlijke gezonde lunch en na de pauze gingen ze vrolijk verder met trainen. 
Langzamerhand zag je de vermoeidheid bij sommigen toeslaan want zo’n hele dag ballen is toch wel zwaar.

Aan het einde van de dag ging iedereen tevreden naar huis met een prachtige bokaal, een oorkonde en een heus profcontract. 
Maar de winnaar van deze dag ging door naar de fi naledag in Papendal. Toen de prijsuitreiking was hoorden wij opeens de 
naam van Sjoerd omroepen en totaal verbaasd werd hij uit de kleed-kamer gehaald. Ik gewonnen ???? maar dat hield wel in 
dat we zondagmorgen om 7.15 al in de auto zaten richting het oosten van het land. Daar ging de vrije dag !!

Papendal staat  bekend als het topsport-walhalla van Nederland dus het is altijd leuk om daar een kijkje in de keuken te 
nemen.

Op het voetbalveld werd het intensieve programma afgewerkt waarin het tempo werd opgeschroefd en de lat nog hoger lag 
als afgelopen vrijdag . De jongens werden ingedeeld in leeftijdscategorieen en na de lunch werd er een nieuwe selectie in de 
groepen gemaakt waarbij oa. een aantal jeugdspelers van Feyenoord in de groep van Sjoerd zaten. Alhoewel dat zegt tegen-
woordig ook niets meer zegt, kon je wel zien dat er verschillen waren tussen de amateurs en de jeugd van een bvo. De uitein-
delijke nrs 1,2,3 kwamen uit deze groep. Nadat er nog een fi nale “hoog houden” werd gedaan, waarbij de winnaar na 660 keer  
uiteindelijk maar werd verzocht te stoppen omdat de prijzen werden uitgereikt kwam er een einde aan deze dag.  Wij gingen 
zonder prijs maar met een tevreden gevoel naar huis.  Het was een vermoeiende maar leerzame dag.

Profvoetballer worden is en blijft voorlopig toch nog een droom, maar we blijven dromen…….

Erik, vader van Sjoerd
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys D1–AZ D2 (0-1)

Voor de wedstrijd  had Thijs tegen ons 
gezegd dat AZ met een diepe tien ging 
spelen. En hoe losten we dat op? Het 
antwoord was dat het middenveld met 
Rutger en Gile de tien op moesten pa-
kken. Verder had hij ook gezegd dat als 
je man direct aanspeelbaar was, dat je 
dan kort op de man moest zitten. 

Toen we het veld opkwamen zat de 
hele tribune vol (of zoals Jesper zegt: 
uitverkocht huis!). We begonnen de wed-
strijd goed, geen enkele aanvaller kwam 
langs de verdediging, die bestond uit Dy-
lan (die de plaats van de zieke Alie over-
nam), Wence, Gijs, en Chiel. Er kwamen 
genoeg kansen voor ons, en hoe meer 
we aanvielen hoe meer het publiek ging 
zingen. Dat gaf ons het gevoel dat we 
de 3 punten konden pakken.  Aan het 
einde van de eerste helft kregen we nog 
een kans door een mooie vrije trap (die 
Ronald had versierd) die door Jesper net 
naast werd geschoten. Toen blies de sc-
heidsrechter voor rust: 0-0.

Toen we de tweede helft het veld opk-
wamen zagen we dat AZ met een heel 
nieuw team op het veld stond, ze had-
den 6 spelers gewisseld terwijl wij maar 
1 wissel hadden! Jeffrey ging eruit voor 
Sammy, die met ons mee wou doen. 
De eerste minuut van de tweede helft 
kregen we meteen een kans, Ronald 
gaf een mooi stiftje over zijn verdediger 
heen waardoor Jesper 1op 1 tegen de 
keeper kwam te staan. Hij schoot de bal 
net iets te zacht in waardoor een speler 
van AZ de bal van de lijn kon halen. AZ 
begon meer aan te vallen maar ze kre-
gen geen kans om te scoren. Achterin 
kregen we de bal moeilijker weg, maar 
als we eruit kwamen dan was het ook 
gevaarlijk met Rodney aan de rechter 
kant. En in de laatste minuut was het 
dan toch raak voor AZ. In de 16 kregen 
we de bal niet weg waardoor hun num-
mer 4 de bal erin schoot 0-1. En daarna 
vloot de scheids af.

Het was balen maar volgende week 
pakken we de 3 punten gewoon!

De vedette van de week: Gijs  

Kolping boys E1-ODIN’59 E1 (2-2)

10.15 begon de wedstijd, de eerste 
helft ging niet zo best, een paar mooie 
kansen gemist.

De tweede helft kwam er tenminste wat 
Aktie in het spel, Thomas maakte een 

lange solo en scoorde 1-0.

Maar helaas al snel een tegendoelpunt 
1-1. iedereen baalde ervan!

Sil miste ook helaas nog een grote kans, 
dat was jammer!

Toen kwam Daan na de wissel heel snel 
met een mooi doelpunt. Yes 2-1 ieder-
een was weer opgelucht!

Maar dit duurde niet zo lang, helaas 
weer ee tegendoelpunt 2-2.

Dit was de eindstand, maar wel lekker 
gespeeld!

Groetjes van Daan Eskes

ADO 20 E1-Kolping Boys E1 (1-3)

Kleine wasjes grote wasjes stop ze in de 
wasmachine laat maar lekker draaien 
stop ze in je wasmachine.

Even leek het erop dat we niet konden 
spelen want de wastas was vergeten.
Uiteindelijk werd de wastas gebracht 
en konden we om 10.30 beginnen aan 
de wedstrijd. We gingen goed van start 
en voetbalde lekker .Toch wist ADO de 
1-0 te scoren met een krul in het kruis 
, Nick ging er zwevend heen maar hij 
kon er net niet bij. Jammer hoor? De 1-
1 was ook heel mooi Wessel gaf de bal 
heel mooi voor. Het leek of de bal erin 
gedraaid werd maar ging net voor langs, 
maar door opllettendheid van sil nam hij 
de bal in ene op zijn slof en scoorde 1-1. 
We kregen nog een paar kansen maar 
het bleef 1-1 met de rust.

Door tijd gebrek bleven we op het veld 
en kregen de jongens nog wat op-
drachten mee. De tweede helft begon-
nen we weer erg sterk, via een mooie 
combinatie scoorde joreno de 1-2. Dus 
hadden we goede moed om deze wed-
strijd te winnen. Halverwege de tweede 
helft maakte joreno een kleine misser 
waardoor nick weer scherp moest wezen 
en dat was hij ook. Want in de 1 op 1 
situatie pakte hij de bal via zijn gezicht 
en bleven we op voorsprong. Uiteindelijk 
maakte giliano de 1-3 en kon de winst 
ons niet meer afgenomen worden.

Goed gespeelt jongens, volgende week 
uitgeest thuis en die gaan we weer win-
nen he?

Van onze verslaggever ter plaatse

Kolping Boys E2 – Koedijk E2 (8-1)

AZ was in the house, jongens wat een 
drukte,  de D1 moest spelen tegen de 
D2 van AZ, je zou bijna vergeten dat er 
ook nog gevoetbald werd door onze jon-
gens (wat toch eigenlijk belangrijker is).

Het werd een beetje druilerig buiten 
en koud was het volgens mij ook (werd 
mij verteld door de Eskimo’s) maar dat 
deerde onze jongens niet. Vol moed na 
een goede wedstrijd vorige week begon-
nen we goed aan de wedstrijd, vroeg 
storen door onze voorhoede Daan, Tom, 
Mickey en vlak daarachter Damian was 
iets te veel voor Koedijk. De bal werd 
vrolijk van links naar rechts geschoven 
en door de goede acties van Tom en 
Daan kwam Mickey steeds  gevaarlijk 
langs de zijkant op. Het kon niet lang 
duren voor de eerste goal zou vallen. 
Als ik mij niet vergis was het Daan die 
hem er in prikte. 1-0 in een rap tempo 
volgde de 2-0 3-0 4-0 Jeroen, Jeroen, 
Bas en Martijn hadden zoiets van zullen 
wij ook maar voorin gaan staan, het gaat 
zo makkelijk. Gelukkig deden ze dat niet 
omdat Koedijk soms met de lange bal-
len probeerde iets te forceren. Bas had 
elke lange bal die gespeeld werd door 
Koedijk en had steeds goed het over-
zicht, we bleven maar aanvallen. 5-0 6-
0 toen vond de scheidsrechter het wel 
mooi en fl oot voor de rust. De Eskimo’s 
waren bijna klaar met hun Iglo en vroeg 
of wij koffi e wilde toen de jongens het 
veld weer opkwamen. Het lijkt wel steeds 
korter die rustpauzes, de tweede helft 
begon zoals de eerste helft geëindigd 
was, aanvallen. Tijdens de rust was met 
Bas afgesproken dat we de nul zouden 
houden en anders zou hij een nachtje bij 
de Eskimo’s blijven slapen. En achterin 
stond het dan ook als een huis. Helaas 
vond ik de tweede helft heel rommelig 
(dat krijg je als je met 6-0 voorstaat) wel 
vielen er nog 2 goals zodat de teller op 
8 zou blijven steken daar het niet dat 
Koedijk in de laatste seconden van de 
tweede helft een goal maakte. Bas je 
ijsmuts ligt klaar,  we wensen je veel 
plezier 

Daan, 4 keer gescoord goed hoor, je 
gaat als een speer!

Mickey, 2 keer gescoord je was lekker 
bezig.

Tom, ook 2 keer gescoord je was goed 
bezig.

Damian, ik heb de assisten niet geteld 
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maar het waren wel een stuk of wat, 
goed gespeeld.

Bas, je was een rots in de branding, ook 
van jou heb ik de assisten niet geteld 
want het was niet bij te houden.

Jeroen, je had bijna elke bal achterin en 
je stond je mannetje, lekker hoor!

Jeroen, had je het niet koud? Met zulke 
spelers voor je heb je het niet druk ge-
had en dan toch zo scherp blijven in de 
counters, petje af hoor!

Martijn, wat had jij gegeten vanmorgen, 
je vloog over de linkerkant en je gaf maar 
niet op, bijna elke bal kwam aan bij een 
medespeler. Ga zo door!

Thijs, jij ook goed je best gedaan hoor, 
we zullen je niet vergeten te noemen.

Ouders, begeleiders jullie aanwezigheid 
doet het goed voor de kinderen.

Kolping Boys E2 – Koedijk E2 (8-1)

Alle spelers van de E2 hadden er weer 
zin in. De laatste week training heeft 
nog meer vertrouwen gegeven om beter 
te gaan voetballen. Ondanks het koude 
en soms regenachtige weer stonden de 
mannen van de E2 er weer geconcent-
reerd bij.

Direct na de aftrap ging het spel al le-
kker. De ruimtes werden opgezocht en 
er werd goed overgespeeld. Het stond 
door dit goede spel dan ook al snel 1-
0 voor Kolping Boys. Een goed op maat 
gegeven pass van Tom werd keurig door 
Daan ingeschoten. Zo’n snel doelpunt 
smaakt naar meer! De mannen van 
Koedijk kwamen bijna niet meer aan 
de bal. Een mooie pass van Daan werd 
keurig door Mickey achter de doellijn ge-
tikt (2-0). De winst kon ons na slechts 
10 minuten toch niet meer worden 
ontnomen! Toch brak Koedijk soms nog 
even uit, Goed verdedigen van Jeroen R, 
Bas en Martijn zorgde echter voor wein-
ig gevaar. Zo af en toe brak er toch een 
speler van Koedijk door maar dan was 
daar altijd nog Jeroen T die gepasse-
erd moest worden. En dat lukt ook niet 
zomaar!! Lekker veldspel mede door 
Damian op het middenveld en goed 
overspelen leverde veel mogelijkheden 
op. Een goed op maat gegeven corner 
door Bas werd door Mickey netjes inge-
schoten (3-0). Tom probeerde het van 
afstand maar helaas ging de bal er net 
niet in, ook een mooie kopbal ging tegen 
de lat. Echter de 4e treffer kwam dan 
toch op naam van Tom. Het spel werd 

beheerst door Kolping Boys. De verdedi-
gers hielpen goed met de opbouw en ie-
dereen maakte mooie acties en wist op 
tijd af te spelen. Door dit goede overspe-
len lopen er steeds jongens vrij en was 
er veeeeeel minder bal verlies. Daan 
schoot scoorde nummer 5 en nummer 
6. Met 6-0 rusten was al weer een tijd 
geleden, maar is wel een erg lekker 
gevoel toch???

Na rust waren nog niet eens alle enthou-
siaste toeschouwers langs de lijn gear-
riveerd en het stond al 7-0. Een goede 
redding van de keeper van Koedijk werd 
in 2e instantie koel door Mickey inge-
schoten. Toen bleef het even rustig wat 
doelpunten betreft. Lekker spelen maar 
toch wat vaker balverlies. Hierdoor kon 
ook de verdediging van Kolping Boys 
nog even laten zien dat ze er niet voor 
niets waren, Jeroen R. Martijn, Bas en 
Jeroen T hielden het slot erop. Tom tikte 
een klutsbal ook nog achter de keeper 
waardoor het 8-0 werd. Er werd al bijna 
aan dubbele cijfers gedacht. Aan het 
eind van de wedstrijd werd er dan toch 
nog wat te simpel gespeeld waardoor 
Koedijk een paar kansen kreeg. Een red-
ding door Jeroen T werd er in 2e instantie 
toch ingeschoten. Die vervelende NUL 
voor de spelers van Koedijk was weg. De 
wedstrijd lekker uitgespeeld en met een 
ruime overwinning van 8-1 gingen de 
heren douchen. Het gaat steeds beter 
en jullie raken steeds meer op elkaar in-
gespeeld mannen. Ga zo door mannen, 
dan wordt ook dit voetbalseizoen weer 
een prachtig seizoen. Jullie leren er veel 
van en de toeschouwers genieten van 
jullie spel en ontwikkelingen.

Succes bij de volgende wedstrijden 
mannen,

Leo Derksen, Voetbal International
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Duinrand S E6–Kolping Boys E16 (4-5)

Na de grote overwinning van vorige week 
stonden de gezichten nu toch wat meer 
gespannen. E6 als tegenstander, dat 
moest wel zwaar worden.

De opstelling was als volgt: Nicolas op 
doel. (Hij had deze week zijn eerste 
keepers training gehad en dat was goed 
te zien en in deze wedstrijd ook hard 
nodig.). De verdediging werd gevormd 
door Ruben, Jurian en Anino. Op het  
middenveld stonden Daan en Stan. En 
Dean was spits. Nick en Kawish begon-

nen als reserve.

Na een goede warming-up starten E16 
sterk. Na een voorzet van Jurian sco-
orde Dean. En voordat iedereen was be-
komen van deze snelle treffer had Anino 
de tweede bal ook al in het doel (0-2). 
KB bleef goed door gaan. Een schot van 
Dean werd mooi gereed door de keeper 
van DS. Maar daarna verslapt KB en 
werd DS sterker. Nu scoorde DS twee 
keer snel achter elkaar (2-2). Na een 
goede combinatie tussen Stan, Dean, 
Kawish en Nick, schoot Nick op het 
doel. In eerste instantie wist de keeper 
van DS dit schot tegen te houden maar 
hij had de bal niet klemvast. Nick lette 
goed op en wist alsnog te scoren (2-3). 
Bij een goede aanval van DS kreeg de 
verdediging van KB de bal niet goed weg 
en in de kluwen zat de bal er zomaar in 
(3-3). RUST.

Wat er in de rust allemaal besproken is 
blijft geheim voor ons als ouder maar 
feit was wel dat KB weer sterk uit de 
startblokken kwam. Daan wist al snel te 
scoren (3-4). Het speel ging op en neer. 
De ene aanval na de andere aanval. 
Zowel van KB als van DS. Er waren vele 
schoten op doel maar de keepers hield-
en alles tegen. Totdat Ruben de bal op 
het middenveld oppikte en na een mooie 
solo de bal langs de keeper schoot (3-5). 
Er waren kansen over en weer. Opeens 
brak er een speller door van DS. Kawish 
ging er achteraan maar zetten zijn slid-
ing iets te hoog in. Gelukkig liep het met 
een sisser af. Na zijn excuus en handen 
schudden kon iedereen weer verder. 
De vrije trap die erop volgde werd goed 
gehouden door Nicolas. Maar het bleef 
spannend voor het doel van Nicolas. DS 
wist toch nog een keer te score (4-5). 
Vlak daarna fl oot de scheidsrechter af. 

Met een zwaar bevochten maar ter-
echte overwinning gingen de mannen 
onder de douche. En keerde we met een 
goed gevoel huiswaarts. Weer 3 punten. 
Hoeveelste staan we nu??

Huub (vader van Stan)

Kolping B. E16–Zeevogels E4 (11-0)

Zaterdag j.l. was het weer een prachtige 
ochtend om een balletje te trappen. En 
de mannen van de E16 hadden er weer 
heel veel zin in. Daan kon er jammer 
genoeg niet bij zijn. Dat drukte de pret 
verder niet want uiteindelijk werd ook 
zonder Daan Zeevogels heel gemakkelijk 
opzij gezet. In het begin van de wedstrijd 
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leek het daar niet direct op. De eerste 
(kleine) kans was voor Zeevogels. Al snel 
werd duidelijk dat onze aanval vandaag 
weer vlijmscherp was. In de 4de minuut 
scoorde Nick uit een pass van Kawish. 
Vanaf dat moment ging het steeds ge-
makkelijker. Nog geen 2 minuten later 
was het weer Nick die scoorde na een 
scherpe voorzet van Jurian: 2-0 . De 
kansen stapelden zich op en Zeevogels 
kwam er nauwelijks meer uit. Kawish 
schoot op de paal en Dean was dicht bij 
een doelpunt, maar het was weer Nick 
die 3-0 scoorde en dus een zuivere hat-
trick op zijn naam bracht.  En hij was nog 
niet klaar voor vandaag. Na een mooie 
pass van Jurian, scoorde Nick koel  4-0. 
Na een prachtige combinatie via Dean 
en Nick scoorde Anino zelfs de 5-0 voor 
rust. Ook in de tweede helft werd Zeevo-
gels al snel met de rug tegen de muur 
gezet. Nog geen twee minuten na de 
hervatting scoorde (wie anders) Nick na 
een snelle rush van Dean langs de rech-
terkant.  Voordat Zeevogels wist wat er 
gebeurde was het weer Nick die de 7-
0 scoorde na een mooie pass van weer 
Dean. En toen kwam de mooiste aanval 
van allemaal. Het leek wel AZ. Stan pikte 
de bal op en gaf een pass op Jurian. Die 
passeerde twee Zeevogels en legde de 
bal op de voet van Anino. Anino zag dat 
Nick vrij stond en speelde hem vloe-
iend de bal toe. Nick tikte de bal opzij 
naar Dean en die haalde verwoestend 
uit. KABOEM! 8-0. En het feest was nog 
steeds niet over. Jurian passeerde weer 
een aantal Zeevogels en besloot om zelf 
te schieten KNAL: 9-0.  Dean kogelde 
nog een bal op de lat en toen was het 
weer Nick die scoorde op een mooi bal-
letje van Ruben: 10-0. Ruben kreeg de 
smaakt te pakken en ging steeds meer 
naar voren. En dat resulteerde in een 
mooie goal. Twee man passeren en dan 
het balletje geplaatst in de hoek: 11-0. 
Gelukkig voor Zeevogels klonk het fl u-
itje van de scheids Erik voor het einde 
van de wedstrijd.  Gefeliciteerd mannen. 
Weer een mooie driepunter.

Herman (Vader van Jurian)

Kolping Boys F4-Bergen F2 (11-1)

Helaas deze keer geen live verslagleg-
ging van deze wedstrijd omdat uw 
vaste reporter door zijn baas, type Rita 
Verdonk, gedwongen was te werken 
bij de startersdag van de kamer van 
koophandel. Maar in tegenstelling tot 
de meeste media had hij wel voor een 
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goede back-up gezorgd zodat er toch 
nog een integraal verslag in elkaar gezet 
kon worden.

Om 9.00 uur werd er gestart tegen Ber-
gen, een matige middenmoter. Iedereen 
was gelukkig aanwezig, zodat coach Rob 
goeie wisselmogeleijkheden had, klasse 
mannen dat jullie er allemaal waren!

Kwam het door een paar omzettingen? 
bijvoorbeeld Ashley op doel en Max in 
het veld, of had laatste man Jur op zijn 
8e verjaardag toch een slokje teveel 
bokbier gehad? maar F4 keek al snel 
tegen een 1-0 achterstand aan.

Hoe moest dit verder? Gelukkig rech-
tte het team zijn/haar ruggen en werd 
de achterstand toch al snel omgezet in 
een 11-1 overwinning. Voorin werd er 
weer lustig op los gescoord en achterin 
hielden de mannen de aanvallers goed 
tegen. De ballen die er wel nog door 
kwamen werden door Ashley vakkundig 
tegengehouden.

Doelpunten werden gemaakt door Bjorn 
3x, Nassim B. 3x, Max, Jur, Eray, Jonath-
an en Nassim E.

Na afl oop trakteerde Jur nog voor ieder-
een en werd er uit volle borst voor hem 
gezongen, heel goed, volgende zorg ik 
ervoor dat jullie mee kunnen doen aan 
popstars, want naast voetballen kunnen 
jullie ook heel goed zingen!

Een helaas afwezige ouder

Jong Holland F-Kolping Boys F4 (1-6)

Onder een koud maar stralend zonnetje 
vertrok F4 voor een uitwedstrijd naar 
Jong Holland. Daar aangekomen bleken 
we verre van compleet, Joaquim, Ash-
ley en Nassim B. waren afwezig en Jur 
kwam dankzij zijn vader die niet goed in 
de Treffer had gekeken bijna gelijkertijd 
met het startsignaal aan. (tja Loet, niet 
alle wedstrijden beginnen om 9.00 uur, 
soms ook een kwartiertje eerder) Ge-
lukkig was daar JP die op doel stond en 
Ercan die meevoetbalde, bedankt man-
nen!

Jong Holland wilde er een echt spektakel 
van maken en had een grote groep sup-
porters opgetrommeld en een heuse 
happening van de opkomst van de elftal-
len gemaakt. Na het fi lmen hiervan en 
het omkopen van de scheidsrechter van 
en door Jong Holland kon er eindelijk 
gevoetbald worden.

Jong Holland speelde fel en stevig en we 

konden eigenlijk niet geloven dat deze 
ploeg onderaan stond. Dankzij goed 
storen van Nassim en Max konden we 
de nul vasthouden en zelf aan aanval-
len gaan denken. Gelukkig heeft F4 ook 
nog Bjorn, die in de eerste helft met 3 
doelpunten zorgde voor een 3-0 voor-
sprong. Het hoogtepunt van de 1e helft 
was eigenlijk de kopbal van Bjorn op de 
lat en de rebound die Eray  nog bijna in 
de kruising schoot, jammer!

In de 2e helft kwam Jong Holland al snel 
op 3-1 omdat onze mannen niet goed 
opgesteld stonden en nog niet helemaal 
wakker waren, maar dankzij Ercan (2x) 
en Jur werd het uiteindelijk toch nog 6-
1. Mannen; goed gevoetbald, maar toch 
nog meer samenspelen en overspelen, 
dan hoeven jullie niet zo te zweten voor 
een overwinning.

Een tevreden ouder

Kolping Boys F5–Meervogels 31 F3

Het was een leuke wedstrijd, we heb-
ben veel doelpunten gemaakt, goed 
gespeeld en gewonnen! Het veld was 
wel kletsnat en wij dus ook. We waren 
met 8 en hadden dus een wissel. Me-
ervogels maakte al heel snel een doe-
lpunt waardoor wij achterkwamen. Dat 
was gek! Gelukkig scoorden wij ook niet 
lang daarna 2 keer en was het 2-1. De 
eerste helft ging ik op doel, Maartje dus, 
en de tweede helft Tom Jansen. We heb-
ben goed gekeept. In het veld waren de 
aanvallen soms heel mooi en scoorden 
we door goed over te spelen. Maar het 
gebeurde ook een paar keer dat we wel 
een doelpunt maakten maar dat we 
niet wisten wie nou eigenlijk gescoord 
had omdat we met elkaar op een kluitje 
stonden. Zo heeft Luuk een doelpunt 
gescoord met zijn buik, ik met mijn bov-
enbeen, en ook Gijs en Tom en Patrick 
en Luke hebben gescoord. Maar mis-
schien Simon en Jesse ook wel….In de 
rust was het 5-2. Onze begeleider, Jan 
Loogman, was scheidsrechter. Na de 
rust heeft Meervogels nog een keer ges-
coord maar ze konden niet van ons win-
nen: het was 9-3. Bij het penaltyschieten 
had Tom heel goed gekeept, hij dook 
naar de ballen! Niet iedereen schoot de 
penalty’s erin maar we hebben elkaar 
wel aangemoedigd.

Maartje Honselaar


