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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 de jubileumloterij 70 jaar Kolping Boys. De 
eerste loten zullen donderdagavond 27 november om 20:30 uur uitgereikt 
worden aan de ereleden. Komt allen en maak kans op een gratis lot.

Maandag 8 december start er een cursus voor pupillenscheidsrechter in de 
kantine.

Ook zal er na het succes van vorig jaar weer een kerstmaaltijd worden 
georganiseerd voor de 60+ vrijwilligers.

Afgelopen weekend gingen er zaterdagmiddag en zondag door het slechte 
weer maar een enkele wedstrijd door, het was Kolping Boys 9  die weer 
belangrijke punten pakte in de race om het kamioenschap.

De redactie
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V.V. KOLPING BOYS
Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
www.kolpingboys.nl

CONTRIBUTIES
Giro: 4017695
T.n.v. Contributierekening 
v.v. Kolping Boys

BESTUUR
VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Gerard Venneker 06-22986200
PENNINGMEESTER
Richard Mooser 072-5347256
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 06-51603833
PUPILLEN
Gerard Twisk 072-5112281
ALGEMENE ZAKEN
Dirk Veel 072-5128581

AFDELINGEN
SENIOREN 
Ton Schut 072-5625755
JUNIOREN
Raymond de Niet                 06-53607334
PUPILLEN
Jaap de Vries 072-5617201
DAMES
Paul Vessies 06-24105181
ZAALVOETBAL
Peter Verhoeven 072-5153952

OVERIGE FUNCTIES
HOOFDTRAINER
Rob Klanker 072-5153521
HOOFD-JEUGD
Mark van Stipriaan 06-51931128
TERREINDIENST
Gerben v.d. Waal 06-22998641
Gerard Venneker 06-22986200
LEDENADMINISTRATIE
Jacques Peetoom 072-5119980
BEZORGING CLUBBLAD
Wout van Dijk 072-5115723

REDACTIE
Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270

ERE-LEDEN
1981 Arie Groot
1998 Gerard Floris
2002 Ger v/d Waal

Grote club actie loten ??
Kijk op www.clubactie.nl
20 november was de trekking
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CURSUS PUPILLENSCHEIDSRECHTER

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Stormvogels 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Slijterij Wijnhuis Oudorp
Herenweg 81 1829 GC Oudorp

072-5113341
       &

 
GBS Boon Steigerbouw

Vreekesweid 44 1721 PR Broek op Langendijk
0226-342241

CURSUS PUPILLEN SCHEIDSRECHTER
Maandag 8 december cursus pupillen scheidsrechter

Op maandag 8 december gaat er een cursusavond van start bij Kolping Boys. De avond start om 19.00 uur en is rond de klok van 
21.00 uur afgelopen. Deze avond zal worden geleid door de heer Loek Roeland (docent KNVB)

Degenen die zich hebben opgegeven voor de cursus worden op bovenstaande datum om 18.45 uur verwacht.

Hieronder de namen van de cursisten:

Iris Berkhout                             Nick Molenaar

Zoe Meijer                                 Emiel Langedijk

Jesse Tielbeke                          Simon Swart

Chantal Bijlsma                        Steven Dekker

Jasper Keuken                          Ruben van der Velden

Justin van den Berg                 Maurice Twisk

Op zaterdag 13 december zullen de cursisten hun stagewedstrijden ’s morgens fl uiten bij Kolping Boys. Jongens en meiden, veel 
succes en fl uitplezier en tot de 8e.

Afberichten kun je doen bij Piet Ruijs, 072–5642430

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - HFC EDO 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Baron Verberne Bestratingsbedrijf.
Specialist in alle soorten bestratingen, tevens rioleringswerken

Lorentzstraat 3c 1821 BR Alkmaar
072-5204477

       &
         Supermarkt Spar de Ruyter

Nuyenburgh 99 1829 GC Oudorp
072-5116058
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BESTUURSNIEUWS EN PUPIL VAN DE WEEK

  
PUPIL VAN DE WEEK bij de wedstrijd Kolping Boys 1–HFC EDO 1

Naam:       Dave Klaver
Leeftijd:       12
Team:       D5
Positie:       Centrale verdediger
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 2
Op welke school zit je?    Dalton college
Welke voetbalclub is je favoriet?  AZ
Welke speler is je voorbeeld?   El Hamdaoui
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Louis van Gaal
Welke muziek vind je mooi?   Alle muziek
Wat is je lievelingseten?    Patat
Wat zijn je hobby’s    Voetballen en computeren
Wat is je lievelingswens?   Profvoetballer worden

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

Naam:       Diandro Senchi
Leeftijd:       12
Team:       D3
Positie:       Linksbuiten
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 6
Op welke school zit je?    Jules Verne
Welke voetbalclub is je favoriet?  AC Milan
Welke speler is je voorbeeld?   Alexandra Pato
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Guus Hiddink
Welke muziek vind je mooi?   Rapp
Wat is je lievelingseten?    Lasagna
Wat zijn je hobby’s    Voetballen en gamen
Wat is je lievelingswens?   Piloot worden

Van het Bestuur / BTC,

De afgelopen weken zijn de contractbesprekingen met de trainers voor het komende seizoen weer gestart.

Vanuit het bestuur en btc is in overleg met hoofdtrainer Rob Klanker na een succesvolle periode van vijf jaar besloten om de 
verbintenis na afl oop van het seizoen te beeindigen. We wensen Rob veel succes met het vinden van een nieuwe vereniging.

Verder zal ook het contract met de trainer van onze 2e elftalselectie Peter Spijker niet worden verlengd. Met Peter worden bin-
nenkort verdere gesprekken gevoerd over een mogelijk andere invulling binnen onze vereniging. 

Door ons hoofd jeugdopleidingen Mark v Stipriaan is aangegeven dat hij ons na dit seizoen zal verlaten. Mark zal zich volgend 
jaar gaan bezighouden met het opzetten van een “keepersschool”, wij wensen hem hier veel succes mee.

Het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Jan Brammer.
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 29+30 november

 Groep 1 en 2

Zat./Zon. 6+7 december

 Groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag: 29 november

08:30 uur: Senioren 10

12:30 uur:  Senioren 10

 

Zondag:  30 november

09:00 uur:  Junioren B6

13:00 uur:  Junioren B6

 

Zaterdag:  6 december

08:30 uur: Senioren 2

12:30 uur: Senioren 2

 

Zondag:  7 december

09:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur: Junioren B1

 

Secretariaat:  

Zondag:  30 november

08:30 uur:  Simon Reus en 

 Theo Vingerling

13:00 uur: Damescommissie

 

Zondag:  7 december

08:30 uur: Ome Jaap en

 Jeroen Wijts

13:00 uur Rob de Wit

 

Zondag 30 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e EDO hfc 1 14:00  N.J.P.Homan
5e Vrone 3 12:00 11:00 K.de Goede
7e VIOS-W 5 10:00 09:00 I.Aydogan
9e Berdos 6 10:00 09:00 N.Neuvel
11e DTS 5 14:00 13:00 F.Veel
Da2 Limmen DA1 12:00 11:00 G.M.Schuitemaker
Da3 Vrij   
A2 LSVV A1 12:00 11:00 P.Kramer

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
2e Limmen 2 12:00 10:30
4e Victoria O 4 10:30 09:00
6e JVC 4 12:00 10:30
8e SVW 27 7 14:00 12:45
10e Zaterdag 29 november terreindienst!
10e Dynamo 4 10:00 09:00
Da1 Saestum DA2 14:30 
A3 DTS A1 12:00 10:30
B2 OFC B1 12:00 10:15
                  

Zondag 7 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Stormvogels 1 14:00  P.J.Tanja
5e Meervogels 31 3 12:00 11:00 P.Kramer
6e Nieuwe Niedorp 3 10:00 09:00 K.de Goede
7e Rijp (de) 4 10:00 09:00 N.Neuvel
9e HSV 8 10:00 09:00 M.Wijnen
11e SVW 27 9 14:00 13:00 I.Aydogan
B2 Kon. HFC B2 10:00 09:00 R.Aafjes
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
2e  Zaterdag 6 december terreindienst!
2e Kennemers 2 11:00 
4e Uitgeest 6 10:30 09:15
8e Uitgeest 10 12:45 11:30
10e Vrone 10 14:00 13:00
Da1 DWO DA1 14:00 
Da2 Winkel DA1 12:00 10:30
Da3 Victoria O. DA 2 14:30 13:00
A2 ZAP A1 11:00 09:15
A3 VIOS-W A2 14:30 13:00
                  

Grote club actie loten ??
Kijk op www.clubactie.nl
20 november was de trekking
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 22+23 november

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e SVW 27 1 Afgelast
 2e Vrij Vrij
 4e Rijp (de) 2 Afgelast
 5e LSVV 4 Afgelast
 6e Con Zelo 3 Afgelast
 7e Foresters de 5 0–2
 8e KSV 6 Afgelast
 9e Vrone 7 3–1
 10e Vitesse 22 12 Afgelast
 11e Victoria O 6 Afgelast
 A1 Hoofddorp A1 Afgelast
 A3 Schagen A2 Afgelast
 B1 K.F.C. B1 Afgelast
 B2 Vrij Vrij
 B3 KSV B2 Afgelast
 B4 DTS B2 Afgelast
 B5 Koedijk B6 Afgelast
 B6 ZOB B3 Afgelast
 C1 Koedijk C1 Afgelast
 C2 Reiger Boys C2 Afgelast
 C3 Con Zelo C1 Afgelast
 C4 Vitesse’22 C5 Afgelast
 C5 AFC 34 C4 Afgelast
 C6 Koedijk C8 Afgelast
 C7 Jong Holland C3 0–6
 Da1 Saestum DA1 Afgelast
 Da2 NVC DA1 Afgelast
 Da3 de Foresters Da 1 1–2
 MA1 Alcmaria Victrix MA1 Afgelast
 MB1 Meervogels 31 MB1 Afgelast
 MC1 Koedijk MC1 Afgelast
 MC2 Berdos MC1 Afgelast

 

Zaterdag / Zondag 15+16 november

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e DEM 1 0–0
 2e Purmersteijn 2 0–2
 4e Alkmaarsche Boys 4 4–1
 5e SVW 27 5 1–3
 6e Sint Boys 3 0–5
 7e Vitesse 22 9 8–3
 9e LSVV 9 4–3
 10e SVW 27 10 7–2
 11e Uitgeest 12 0–7
 A1 Purmersteijn A1 0–0
 A2 AFC 34 A2 1–3
 A3 LSVV A3 5–0
 B1 Olympia Haarlem B1 3–3
 B2 RKEDO B1 3–6
 B3 Vrone B2 1–4
 B4 Kolping Boys B5  Uitgesteld
 B5 Kolping Boys B4  Uitgesteld
 B6 Volendam B4 2–4
 C1 Reiger Boys C1 3–3
 C2 Sporting Krommenie C1 2–1
 C3 Dirkshorn C1 Afgelast
 C4 Kolping Boys C5  8–1
 C5 Kolping Boys C4  1–8
 C6 Kolping Boys C7  18–1
 C7 Kolping Boys C6  1–18
 Da1 TAVV DA1 2–1
 Da2 Olympia Haarlem DA1 2–6
 Da3 Berdos Da2 0–2
 MA1 VIOS-W MA1 4–2
 MB1 KGB MB1 0-8
 MC1 BOL MC1 4–2
 MC2 DTS MC1 1–7

DERDE KLAVERJASDRIVE VRIJDAG 12 DECEMBER 2008

Vrijdag 12 December is er weer klaverjassen in de kantine. De tweede drive was een groot succes. Met een aantal van 15 
tafels was het erg gezellig. De eerste prijs ging heel verrassend naar Ed en Jos met een onwaarschijnlijk hoog aantal punten. 
Dit terwijl zei de eerste drive nog kansloos laatste eindigde. Hoe zit dit heren???. De uitslag van de tweede drive komt in de 
volgende treffer. De volgende drive zal in het teken staan van de kerst. En de prijzen zullen weer grandioos zijn.

       

Groet,

Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Tine van Tongelen, Martijn van Dijk, Ineke Verberne
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Steun aan Kolping en aan Rob
Geachte,

Graag reageer ik als vaste supporter even op het stuk van Hoofdtrainer Rob Klanker in de vorige De Treffer(nr.8), “Terugblik 
eerste deel competitie Kolping Boys 1”, en het vertrek van Rob als Hoofdtrainer van Kolping aan het eind van het seizoen.

Ik volg de Kolping (selectie)teams al een aantal jaren en weet waarover ik praat als ik zeg dat Rob Klanker een puike prestatie 
heeft neergezet met de manschappen in de afgelopen twee seizoenen, promoveren vanuit de 4e klasse naar de 2e klasse is 
echt niet zo eenvoudig als het zich doet aanzien.

Met enige verbazing heb ik het stuk van Rob dan ook zitten lezen, waar ik het gevoel krijg dat Rob zich dient te verdedigen. Voor 
mij als supporter, en ik weet dat met mij er velen zo over denken, heeft Rob zich reeds bewezen als trainer/coach en hoeft hij 
zich echt niet op deze toch een beetje vernederende wijze te verdedigen. 

Rob, je begon als jeugdtrainer en ik had toch wel mijn twijfels over jouw wijze van coachen bij de B1 maar met jouw prestaties 
als Hoofdtrainer heb je mij overtuigt. Daarvoor mijn dank! Kolping Boys hoort minimaal op het niveau van de tweede klasse 
thuis en jij hebt de club teruggebracht waar ze hoort. Waarvoor mijn dank!

Opvallend dat Rob in zijn stukje ook rept over de doorstroom van eigen jeugd naar het eerste elftal. Deze is misschien matig 
maar is het niet zo dat je daarvoor ook het geluk moet hebben dat er kwalitatief goede lichtingen zijn? De nieuwe Hoofdtrainer 
mag zich straks van geluk prijzen met een uitmuntende A1 junioren van dit moment, waar jongens als Roy Langedijk, Rodney 
Wijdenbosch, Patrick de Vries, Rik Klaver, Ryan Esser en goaltjesdief (was je vergeten Rob?!) Jochem van Weelden nu al vrijwel 
moeiteloos ingepast kunnen worden in het eerste elftal.

Dat het Hoofdbestuur nu heeft besloten het contract met Rob niet te verlengen is voor mij overigens te accepteren, na vijf jaar 
wordt het gewoon weer eens tijd voor een nieuw gezicht. Dat is normaal in de voetbalsport! Kolping Boys 1 verdient voor de rest 
van het seizoen (en natuurlijk ook daarna) de steun van het bestuur, de leden en de supporters, Oudorp hoort in de 2e klasse 
(en stiekem dromen we van de 1e klasse toch?)   

Rob Klanker verdient tot de laatste minuut van dit seizoen alle steun vanaf de zijkant en ook alle steun van alle selectiespe-
lers!

Dit wil ik toch nog wel meegeven aan de eerste elftal selectiespelers, heren neem je verantwoordelijkheid je bent het vis-
itekaartje van de club! Te laat komen kan echt niet (dat is pupillengedrag) en de trainer bepaalt het tactische gebeuren dat 
heb je te accepteren (dus geen puberaal juniorengedrag!), respect tegen over elkaar en respect tav de trainer die de club veel 
goeds heeft gebracht! Respect en samenwerking en volledige inzet zal Kolping Boys weer naar boven helpen in de tweede 
seizoenshelft!

Rob en spelers veel succes!

Mijn steun hebben jullie!

Met vriendelijke groeten,

Daan Ebeling

Supporter vv Kolping Boys.

STEUN AAAN KOLPING EN AAN ROB

2e Kolping Boys Kerstmaaltijd op vrijdagavond 19 december
Met 70 deelnemers was de 1e Kerstmaaltijd voor de oudere vrijwilligers vorig jaar een groot succes.

Op vrijdagavond 19 december hopen we het succes te kunnen herhalen. 

Een uitgebreide broodmaaltijd met soep vooraf, bediening aan tafel, oude herinneringen ophalen en na afl oop voor de lief-
hebber een wijntje of een borrel: Wie wil dat niet?

 Binnen 2 weken ontvangen alle 60+ vrijwilligers bij Kolping Boys een uitnodiging om met partner deel te nemen aan de 
Kolping Boys Kerstmaaltijd.

Er wordt u gevraagd om een bevestiging want we willen uiteraard graag weten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, maar ontvangt u binnekort geen uitnodiging, schroom dan niet, maar bel even 
naar Lia van der Waal (072-5110778 ) of Gerard Venneker ( 06-22986200)

Tot 19 december!

Lia van de Waal, Gerda Reus en Gerard Venneker

Grote club actie loten ??
Kijk op www.clubactie.nl
20 november was de trekking
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JUBILEUMLOTERIJ

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!!!
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                               Vacatures
De pupillenafdeling van Kolping Boys behoort tot een van de grootste pupillen afdelingen van 
de regio west. Elke zaterdag gaan ongeveer 400 voetballertjes van Kolping hun uit-en thu-
iswedstrijden spelen. Dit gaat niet goed zonder een juiste organisatie.
Deze organisatie wordt verzorgd door de pupillencommissie bestaande uit 7 heren en 
dames.
Na vele jaren actief te zijn geweest in de pupillencommissie hebben enkele leden aangegeven 
iets anders te willen gaan doen.

We zijn dan ook op zoek naar Commissieleden (m/v) voor   seizoen 2009/2010

Graag willen wij in contact komen met mensen die volgend seizoen in de pupillen commissie 
willen plaatsvinden.
Medio maart/april ga je een beetje meedraaien in de commissie en in de bijbehorende verga-
deringen. We gaan gezamenlijk kijken hoe we e.a. in gaan vullen.
Het streven is om de commissie met enkele personen uit te breiden, zodat we d.m.v. een 
rooster 1 of 2 keer per maand zaterdagochtend aanwezig zijn.
Daarnaast is er genoeg ruimte om je kinderen te zien voetballen.
Verstand van voetbal is niet noodzakelijk, wel affi niteit met jeugd en enige p.c. kennis.

 Voor meer informatie: Gerard Twisk  voorzitter Pupillencommissie 5112281 
                                     of mail naar: Pupillen@Kolpingboys.nl

VACATURES

Amateurclubactie: Wordt gratis lid van de AZ fanclub, en scoor voor 
Kolping Boys!

WAT HOUDT DEZE ACTIE IN?
 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 thuiswedstrijden
• Rondleiding door het DSB stadion.
WAT KRIJG JE ALS JE GRATIS LID WORDT? 
• een persoonlijke AZ clubcard
• Mogelijkheden om thuiswedstrijden van AZ te bezoeken
• 10% korting op fanartikelen
• Een eigen AZ-account en toegang tot de online fanzone
• Mogelijkheid om je te abonneren op de AZ Nieuwsbrief
HOE WORDT JE LID VAN DE VAN ATOTZ FANCLUB?
• Ga naar de website: www.fanvanatotz.nl
• Schrijf je in voor de GRATIS clubcard
En vergeet niet Kolping Boys in te vullen als je favoriete amateur voetbal club. 
• Heb je al een clubcard: Log dan in met je al bestaande clubcard gegevens 
en geef bij je favoriete amateurclub KOLPING BOYS aan.

En wie weet win je een van de prijzen, of zorg je er mede voor dat Kolping Boys volgend seizoen AZ mag ontvangen op ons 
sportcomplex aan de Nollen.
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JUBILEUMLOTERIJ

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 29 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Castricum B1 13:00  J.J. Kuijer
B3 VIOS-W B3 14:45 14:00 H.Berghammer
B5 SVW 27 B5 14:45 14:00 J. Mienis
C3 Blokkers De C3 13:15 12:30 R. Aafjes
C4 Foresters de C5 14:45 14:00 J.Kraakman
C6 Alkm. Boys C2 13:15 12:30 M.Visser
MB1 V.S.V. MB1 13:15 12:30 J. de Wit
MC2 Foresters de MC1 14:45 14:00 E.v.Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 NVC A1 14:30  
B4 Vrone B3 12:45 11:45
B6 Zondag 30 november terreindienst! 
B6 (Oosthuizen-uitgesteld !)   
C1 Foresters de C1 14:30  
C2 Zeevogels C1 12:00 10:45 
C5 Bergen C2 12:00 11:00 
C7 Alcm. Victrix C2 14:00 13:10 
MA1 Alcm. Victrix MA1 12:15 11:20 
MC1 HSV Sport MC1 10:30 09:15 

Zaterdag 6 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 JVC B4 14:45 14:00 E.v.Dronkelaar
B4 LSVV B4 13:00 12:15 M.Visser
B6 Zouaven De B6 14:45 14:00 H.Berghammer
C1 Zaanlandia C1 13:15  B.C. Hoekman
C2 Foresters de C2 14:45 14:00 R. Aafjes
C3 Blokkers De C4 13:15 12:30 J.Kraakman
C4 Limmen C3 14:45 14:00 J. Mienis
C6 KSV C4 13:15 12:30 R. de Wit
MC2 Alcm. Victrix MC1 11:30 10:45 M.Wijnen 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Swift A1 13:00
B1 Zondag 7 december terreindienst! 
B1 SVW 27 B1 14:45 
B5 B.O.L. B2 12:45 11:50
C5 HSV C5 14:30 13:30
C7 Victoria O C3 12:30 11:30
MA1 vrij  
MB1 Marken MB1 11:15 10:00
MC1 Duinrand S MC1 13:00 12:00

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 29+30 november

 Groep 1 en 2

Zat./Zon. 6+7 december

 Groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag: 29 november

08:30 uur: Senioren 10

12:30 uur:  Senioren 10

 

Zondag:  30 november

09:00 uur:  Junioren B6

13:00 uur:  Junioren B6

 

Zaterdag:  6 december

08:30 uur: Senioren 2

12:30 uur: Senioren 2

 

Zondag:  7 december

09:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur: Junioren B1

 

Secretariaat:  

Zaterdag: 29 november

Paul Konijn en Ton Groot 

Zaterdag: 6 december

Paul Konijn en Jan Bolt
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN

Aan alle B en C junioren:
Enkele weken geleden hebben jullie een enquête ontvangen, met daarin een aantal vragen die betrekking hebben op het 
jeugdbeleid en de toekomst hiervan binnen Kolping Boys. We zijn nieuwsgierig wat er leeft, en we hopen dat jullie willen 
meedenken over nog te ontwikkelen beleid gericht op jullie.

De formulieren zijn via alle begeleiders uitgedeeld met het vriendelijke verzoek om deze in te vullen, weer in te leveren bij de 
begeleiders en vervolgens bij het bestuur.

Helaas heb ik tot op heden van 1 team 5 formulieren ontvangen. Ik mis er dus nog een stuk of 170. De animo lijkt niet zo 
groot maar via deze weg wil ik toch nog 1 poging doen iets terug te zien van deze enquête.

Mochten deze nog in jullie bezit zijn, wil je deze ingevuld en wel inleveren bij je begeleider en wil die dit dan afgeven in het 
wedstrijdsecretariaat?

Bedankt! 

Het wel en wee van de junioren.
Zaterdag 15 en zondag 16 november.
De eerste overwinning voor C2 en het eerste puntverlies voor A1. Dat waren de 2 belangrijkste feiten dit weekend.
Sporting Krommenie C1 was het slachtoffer van onze C2, dat met 2-1 de eerste zege binnensleepte. Trotse 
spelers, trotse ouders en een trotse begeleider Martijn. En terecht ! Nu kijken of ze deze lijn de komende tijd 
kunnen voortzetten.
De 0-0 van A1 tegen één van de achtervolgers, Purmersteijn, was een uitslag waar de mannen uit Purmerend 
blijer mee mochten zijn dan de onzen. Onze spelers bleven de oplossingen voetballend zoeken, terwijl 
Purmersteijn het in schoppen zocht, waar Lennart de dupe van werd. In ieder geval zijn de Purmerenders op 
veilige afstand gehouden.
Twee keer een 3-3 stond er bij B1 en C1 op het scorebord. 
Voor B1 een teleurstelling, omdat de tegenstander Olympia Haarlem heette, de nummer één na laatst.
Voor C1 ook een teleurstelling, maar dan omdat een terechte 2-0 voorsprong nog voor de rust verloren ging.  Het 
goede nieuws was, dat er na de rust op karakter, een 2-3 achterstand ongedaan werd gemaakt. Een gelijkspel 
dus met 2 smaken.
Of misschien wel de voorbode van meer goede resultaten……
In A2 en B2 hadden we 2 verliezende teams. A2 verloor van het hogergeplaatste AFC ’34 A2 (3-1) en B2 kon de 
prima prestatie bij DWV tegen RKEDO geen passend vervolg geven (3-6).

Won C6 vorige week nog met 19-1 van SVW, nu werd het slechts 18-1 tegen ons eigen C7, dat helaas met een 
tekort aan spelers te maken had. In de andere onderlinge wedstrijd, C4 tegen C5, was het verschil gelukkig niet 
zo desastreus. 
C5 kwam zelfs nog met 1-0 voor,maar op 1-8 werd er afgefl oten.
Er moest nóg een onderling duel afgewerkt worden (B4-B5), maar deze werd helaas afgelast.
B6 leek voor een daverende verrassing te zorgen. Bij rust stonden ze tegen het hooggeplaatste Volendam met 2-0 
voor. Na de rust gaven de wijdbroeken gas en gingen ze er tóch met een 2-4 overwinning vandoor.
De tweede nederlaag op rij voor B3. Vrone B2 was in Pancras met 4-1 te sterk en zo is de wedstrijd tegen KSV 
ineens geen topper meer, maar kunnen ze wel revanche nemen.
Op zondag won A3 ruimschoots van L.S.V.V. A3 (5-0)

Zaterdag 22 november:
Slechts 1 team kwam offi cieel in actie en wel C7. Ze moesten tegen één van de topteams, Jong Holland en leden 
dan ook een zware 6-0 nederlaag. Geen schande overigens.

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.
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KB C7 / KB C6, zaterdag 15 november.
Wat een mooie pot kon worden liep toch even anders? Relaas van een ietwat gefrustreerde ouder! Het is toch wel erg jammer 
dat het iedere week een gevecht blijkt om aanwezig te kunnen zijn als team. Met 15 jongens begonnen, inmiddels met 14 
jongens over en afgelopen zaterdag de zekerheid dat we met 12 jongens konden voetballen tegen de C6. Het zou spannend 
worden, de C6, 2e jaar C-tjes tegen ons, veelal nieuw en 1e jaar. Maar ook leuk, je hebt niets te verliezen, een goede tegen-
stander en gewoon lekker je best doen.

In de aanloop naar zaterdag nog enkele jongens en ouders aan de telefoon gehad en ja hoor, iedereen zou er zijn, das mooi. 
Thierry, de trainer belde vrijdagavond, 2 jongens melden zich af, zo hoort het, maar gelukkig nog 12 jongens over voor de pot. 
Zaterdagochtend de groep al vroeg bij elkaar, ook dat is prettig, een stevige tegenstander maar we gaan er tegen aan. Het is 
nog even wachten op een paar jongens maar ja, deze komen vaker te laat dus ze zullen er zo wel zijn. 10 minuten later wordt 
het toch wel lastig, we willen naar het veld, waar zijn ze nu? Ik heb de ouders persoonlijk aan de telefoon gehad dus geen zor-
gen, er is beloofd te komen, alvast maar even warm lopen. Vlak voor de wedstrijd toch maar bellen waar ze blijven want met 
9 jongens begin je niet zoveel. Er wordt niet opgenomen, misschien zijn ze onderweg? Er wordt wel opgenomen en gezegd dat 
men niet komt, gaan op visite en afbellen schijnt dan niet nodig te zijn?

Ik merk aan mijzelf dat ik hier fl ink van baal, maar nog erger is het voor de rest van het team, want ze willen graag voetballen 
en worden op deze manier fl ink in de kou gezet. Gelukkig hebben we een B junior die graag mee doet omdat zijn wedstrijd niet 
door gaat en gelukkig vindt Nico, de begeleider van de C6 dit geen probleem. Na fl inke peptalk gaan we dan eindelijk beginnen, 
10 tegen 11, en je gelooft het niet maar we komen ook nog met 1-0 voor. Het geeft de groep moed en ze werken ontzettend 
hard, maar als de trein op gang komt van de C6 wordt er over ons heen gedenderd. We doen nog wel ons best maar vanaf de 
zijlijn zie ik 2 jongens van de C7 zich blesseren, ze willen graag verder maar het gaat niet echt lekker meer.

In de rust vraag ik de groep wat ze willen, gaan we verder of stoppen we, er lopen er 2 mank dus is dit handig? Maar de C7 wil 
de wedstrijd afmaken, we peppen onszelf nogmaals op en spreken af dat als het echt niet meer gaat we stoppen. Op karakter 
hebben de jongens de wedstrijd uitgespeeld, misschien niet de beste pot maar wel met een groep waar de KB trots op mag 
zijn, en zijzelf ook!
Voor de mensen die het graag willen weten, de eindstand was 1-18. Bij dezen een dringend verzoek om je team 
niet in de steek te laten. Als je kiest voor voetbal verbind je jezelf niet alleen aan een club, maar ook een een 
team, jongens die op je rekenen. Je weet dat je moet trainen en je weet dat je op zaterdag een wedstrijd speelt. 
Als je dit niet wilt, moet je niet gaan voetballen. Bij dezen ook mijn bewondering voor de jongens die er wel 
altijd zijn. Die bij weer en geen weer op tijd aanwezig zijn en hun team niet in de steek laten.

Super jongens, bedankt!

Plien

KOLPING BOYS C6-C7

Grote club actie loten ??
Kijk op www.clubactie.nl
20 november was de trekking
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FUTSAL
Programma t/m dinsdag 30 december

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 28-nov 19:00  Sportpaleis Alkmaar ZAALDIENST 1e beurt
Vrijdag 28-nov 22:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar 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. 
Maandag 1-dec 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennewater 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. 
Woensdag 26-nov 19:15 Uit De Mijse OZV/Eetc. 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.
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  Middenmeer Kersttoernooi  

Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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

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

     

Amateurclubactie: Wordt gratis lid van de AZ fanclub, en scoor voor 
Kolping Boys!

WAT HOUDT DEZE ACTIE IN?
 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 thuiswedstrijden
• Rondleiding door het DSB stadion.
WAT KRIJG JE ALS JE GRATIS LID WORDT? 
• een persoonlijke AZ clubcard
• Mogelijkheden om thuiswedstrijden van AZ te bezoeken
• 10% korting op fanartikelen
• Een eigen AZ-account en toegang tot de online fanzone
• Mogelijkheid om je te abonneren op de AZ Nieuwsbrief
HOE WORDT JE LID VAN DE VAN ATOTZ FANCLUB?
• Ga naar de website: www.fanvanatotz.nl
• Schrijf je in voor de GRATIS clubcard
En vergeet niet Kolping Boys in te vullen als je favoriete amateur voetbal club. 
• Heb je al een clubcard: Log dan in met je al bestaande clubcard gegevens 
en geef bij je favoriete amateurclub KOLPING BOYS aan.

En wie weet win je een van de prijzen, of zorg je er mede voor dat Kolping Boys volgend seizoen AZ mag ontvangen op ons 
sportcomplex aan de Nollen.
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

Zaterdag 29 november 
09.00-13.00 uur: Alie v. Wanrooij en Rina Blondeau

13.00-17.00 uur: Nienke Jonkman (dames 1)

Zondag 30 november 

09.00 tot 13.00 uur  Manon Gardien (MA1)

Zaterdag 6 december

09.00-13.00                   Evelien en Romy   

13.00-17.00    Sonja (Dames 2)

Zondag 7 december
09.00-13.00 uur  Sanne Vendel(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

Kolping Boys Dames 1 beschikt over veerkracht.
Vorig jaar werd door Kolping Boys de laatste wedstrijd tegen Iduna gespeeld dit jaar heet deze club TAVV. Vorig jaar was dit op 
een prachtige lente dag nu op een koude winderige herfstdag. Vorige jaar won Iduna 6-5. Nu won Kolping Boys 2-1. Er kan 
nogal wat veranderen in een half jaar.

Pupil van de week Britt speelt met een gemak waar je u tegen zegt drie man voorbij en scoort daarna prachtig. 

De wedstrijd begint van twee kanten onrustig. Na 4 minuten ligt de bal er al bijna in, een mooie voorzet van Ilja kan net niet 
worden binnengekopt door Nanouk. Je zou denken dit beloofd wat. Zo’n tien minuten laten komt TAVV voor het eerst gevaarlijk 
voor de goal, vanuit een counter wordt er op doel geschoten, gelukkig kan Melanie de bal wegwerken. TAVV wint meer duels 
en zorgt voor het nodige gevaar. Bij een corner van TAVV komen we wederom goed weg. De eerste helft is het spel niet goed te 
noemen. Met een brilstand vertrekken beide de teams naar de kleedkamer.

2e helft

In de rust blijft Brigitte in de kleedkamer achter komt Mirjam erin, Stefanie schuift zodoende een plaatsje naar voren. Het spel 
start de tweede helft ietsje beter dan de eerste helft, er is wat meer druk naar voren en er worden meer duels gewonnen. 
Nienke en Lotte krijgen twee bijna identieke kansen om dan toch die 1-0 te maken. Onze linkspoten schieten beide de bal over 
de lat, maar met zo’n windje weet je nooit waar die bal terecht komt. Eén moment van onachtzaamheid en de bal vliegt er voor 
TAVV in 0-1. Kolping blijft met goede moed voor de gelijkmaker gaan en laat het hoofd niet zakken. Binnen en paar minuten ligt 
dan ook de verdiende 1-1 erin. Stefanie stuurt Nienke diep die met het puntje van haar tenen de bal voor de goal kan krijgen, 
Nanouk kan vervolgens de 1-1 binnentikken. Kans na kans krijgt Kolping in de resterende minuten een winst partij hangt in de 
lucht. In de 82ste neemt Leonie een prachtige corner (de woorden verder dan je denkt zullen in haar hoofd geklonken hebben). 
De bal vliegt over de keeper en Mirjam kan de bal beheerst binnen koppen 2-1.

Heerlijk weer drie punten in de tas die toch al wat zwaarder begint te worden.  Dit maal geen women off the match de behaalde 
winst was in mijn ogen een echte teamprestatie.

Grote club actie loten ??
Kijk op www.clubactie.nl
20 november was de trekking
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 29 november

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
D5 HSV D4 09:00 08:30 Simon Jongkind
D6 DTS D4 10:15 09:45 Sean de Jongh
D8 SVW 27 D8 11:30 11:00 Pertti Marees
MD1 Blokkers De MD1 11:30 10:45 Dick Makelaar
E3 SVW 27 E3 10:15  Ruben v.d. Velden
E6 Vrone E3 10:15 09:45 Justin v.d Berg
E7 Jong Holland E4 10:15 09:45 Ouder
E8 Victoria O E3 11:30 11:00 Ouder
E9 Koedijk E12 11:30 11:00 Ouder
E10 Vrij   
E13 Kolping Boys E14  11:30 11:00 Ouder
F1 Berdos F1 09:00  Ouder
F2 SVW 27 F2 10:15  Jasper Keuken
F3 LSVV F2 09:00 08:30 Nick Molenaar
F5 Vrij   
F6 SVW 27 F7 09:00 08:30 Jesse Tielbeke
F7 Vrone F3 09:00 08:30 Steven Dekker
1e jrs  F-pupillen 09:00 08:40 
MINI Pupillen 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Castricum D1 11:00 
D2 Berdos D1 12:00 
D3 Graftdijk D2 10:00 09:00
D4 Jong Holland D3 11:30 10:35
D7 Victoria O D4 10:00 09:05
E1 AFC 34 E1 10:30 
E2 SVW 27 E1 10:15 
E4 Victoria O E2 11:15 
E5 Limmen E6 09:00 08:05
E11 Vrone E7 10:15 09:25
E12 Alkm. Boys E3 09:00 08:10
E14 Kolping Boys E13  11:30 11:00
E15 RKEDO ME3 10:45 09:45
E16 Meervogels 31 E6 11:30 10:30
F4 GSV F1 09:30 08:35

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                                    

Word jij de nieuwe Pieter Vink of Peter Blom ?

Jonge scheidsrechters krijgen steeds meer een kans. Engelse arbiter van 27 jaar fl uit al in 
Premiers league !! Dus grijp je kans.
Maandag 6 december organiseren we met de KNVB een jeugd scheidsrechters cursus.
Deze cursus is bedoeld voor meisjes/jongens  vanaf 12 jaar. 
Maandag avond doen we de regeltjes, zaterdagochtend  11 dec. ga je onder begeleiding een 
wedstrijdje fl uiten. Na afl oop praten we nog even na en ontvang je een diploma.
Je gaat dan fl uiten bij de F& E jeugd en daarna door naar het grote veld.
Tijdens de wedstrijden krijg je een shirt , fl uitje en drinken na afl oop.
Tevens is er altijd een commissielid die bij je kijkt of ondersteund.
Vorig seizoen was er op een spelregelavond al veel belangstelling.
Iris Berkhout, Nick Molenaar, Zoe Meijer, Emiel Langedijk , Jesse Tielbeke,Simon Zwart,
Chantal Bijlsma, Steven Dekker, Jasper Keuken, Ruben van der Velden, Maurice Twisk, 
Justin van de Berg  hebben zich al opgegeven  Wie komt erbij ??
Meld je aan bij Gerard Twisk 072-5112281 of mail: pupillen@kolpingboys.nl
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Zaterdag 6 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 VVZ D1 11:30  Michel Stigter 
D3 Den Helder D4 10:15  Gerard Twisk  Beker
E3 Vrone E1 10:15  Simon Jongkind Beker
E5 Koedijk E3 10:15 09:45 Justin v.d. Berg  Beker
E6 Kolping Boys E7 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden Beker
E12 SVW 27 E9 11:30 11:00 Jesse Tielbeke  Beker
E15 Foresters E11 10:15 09:45 Jasper Keuken  Beker
E16 Zeevogels ME1 10:15 09:45 Steven Dekker 
F1 Alkm. Boys F1 09:00  Ouder 
F2 DTS F1 10:15  Ouder 
F3 Reiger Boys F5 09:00 08:30 Ouder 
F5 Bergen F3 11:30 11:00 Nick Molenaar 
F6 Duinrand S F3 09:00 08:30 Ouder 
F7 LSVV F8 09:00 08:30 Ouder 
1e jrs Pupillen       VRIJ    
MINI Pupillen       VRIJ    
   
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D8 Nieuwe Niedorp D3 10:00 08:50 
E1 Limmen E1 09:00  
E2 Reiger Boys E2 10:00  Beker
E7 Kolping Boys E6 11:30 11:00 Beker

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

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 verzoek 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 doorgaan van de wedstrijden.

GEEN TRAININGEN op woensdag 26 november voor de E- en F-pupillen 
In verband met de komst van Sinterklaas op ons complex zijn er geen trainingen voor de pupillenteams.

GEEN TRAININGEN  op dinsdag 25 november voor de D-Pupillen
GEEN VOETBAL op 6 december voor de MINI-Pupillen en 1e jaars F-pupillen.

WORDT SCHEIDS !!!!!
Bij pupillenwedstrijden moet vaak de leider alles regelen: wedstrijdformulier invullen, aandacht geven aan de spelertjes en hun 
ouders, in de kleedkamer schoenveters vastmaken, zorgen voor de bal en ga zo maar .

Wanneer alles geregeld is, blijkt, en dat wist hij eigenlijk van te voren al, dat hij ook de wedstrijd moet fl uiten, omdat er niemand 
anders beschikbaar is. Het liefst fl uit hij niet, want hij wil graag langs de lijn de nodige aandacht geven aan het begeleiden en 
coachen van zijn spelertjes tijdens deze wedstrijd. Hij wil, dat door goed coachen en begeleiden het elke week een stukje beter 
gaat en dat daardoor de kinderen er steeds meer plezier in krijgen. 

Zou het niet veel handiger zijn om iemand anders de wedstrijden te laten fl uiten. Junioren vanaf 14 jaar, senioren of ouders 
die het leuk vinden  om op de zaterdagochtend een D,E of F wedstrijd te fl uiten kunnen dit aangeven bij iemand van de pupil-
lencommissie of bellen met Jaap de Vries 072-5617201 

Trainingspak laten liggen
Quinn heeft vorige week na een training z’n zwarte trainings jack laten liggen (met naam er in). Heeft een van jullie het 
gezien?

Groet, Peter Veenstra

psqctd@gmail.com
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PUPILLENVERSLAGEN
15 november

Kolping Boys E1–FC Uitgeest E1 (5-3)

Een lekker weertje om te voetballen al 
waaide het wel stevig. De nummer 3 
van de competitie, Uitgeest, kwam op 
bezoek. Een moelijke wijdstrijd dus. Het 
vertrouwen na de winst van vorige week 
was terug dus had iedereen er wel zin 
in. Helaas waren Sil en Tim er niet, maar 
Chiel bleek een uitstekende vervanger 
te zijn.

Van begin af aan liep het heel lekker. We 
konden elkaar goed vinden en er waren 
al snel kansen voor ons. ffffffffffffffff 
we zijn begonnen . We waren  al snel op 
weg naar de goal van de tegenstander. 
Het liep overal wel lekker. Nick was aan 
de bal schoot hem naar Gilliano. Gil-
liano met  een goede voorzet op Daan 
en de 1-0. Een paar minuten later kwam 
Chiel erin. Hij mocht meteen al een vrije 
trap nemen  en schoot hem keurig in de 
hoek.Wat een mooi doelpunt. Het ge-
juich aan de kant was oorverdovend 2-
0. Maar een minuut later kwam Uitgeest 
terug en een goed schot van de tegen-
partij [onhoudbaar voor Nick]. Maar wij 
pikten dat niet .De corner van Gilliano 
was goed. Zo goed dat er een eigen 
doelpunt van kwam, iedereen was er 
verbaasd over .Uitgeest baalde als een 
stekker. Daarna een schot van de tegen-
partij en een goede redding van Nick. 
Hij trapte hem uit naar Thomas. Thomas 
dolde een man uit en gaf een bal recht 
in de voeten van Chiel [wat moest van 
Joery]. Chiel dolde een man uit en met 
zijn verkeerde been schoot hij hem goed 
in de hoek. 

Eindelijk rust en een goede eerste helft 
gespeeld.Uitgeest kreeg echt op zijn 
donder hoorden we. De aftrap werd 
genomen en al heel snel een corner. 
Daan stond helemaal vrij daar paaste 
Gilliano hem ook naar Daan .Hij legde 
hem terug en Giliano gaf voor en Tho-
mas kreeg hem lekker in zijn voeten : 
5-1 . Toen Uitgeest de aftrap nam gin-
gen ze over tot een bliksemsnelle aanval 
. Op het haartje na raakte Joreno hem 
niet aan ,jammer de 5-2 viel .We wilden 
niet gaan verliezen dus bleven we aan-
vallen .Dat deden we wel goed na de 5-2 
.We hadden een aanval niet goed opge-
bouwd en daar profi teerden Uitgeest van 
een goede voorzet.Oeeeeeeeeeeeeei, 
Jonne raakte hem net aan. Jammer een 
eigen doelpunt . Zij een eigen doelpunt, 
wij ook. Wel eerlijk.

FFFFFF, de scheidsrechter fl oot af. 

5-3 .Een goede overwinning ! 

Thomas 

 

Kolping Boys E2-Vrone E1   (4-3)

Zaterdag , het was weer zo ver. Eindelijk 
weer voetballen! Na we ons hadden om-
gekleed,  gingen we naar het veld. En nu 
de aftrap.

Vrone trapte af en de wedstrijd begon. 
Al snel werd duidelijk door kansen van 
Daan dat het schot er weer lekker in 
zat. Na een kwartiertje of wat waren 
er al heel wat kansen geweest, van 
Mickey,Daan en Tom. Maar toen begon 
Vrone een counter en ze passeerden Je-
roen, de keeper. 0-1.

We trapten weer af. De verdediging was 
nog steeds een beetje de kluts kwijt 
van het tegendoelpunt en na 5 minuten 
stond het 0-2. Toen was het rust.

De limonade en oppeppende woorden 
van Rik hadden ons goed gedaan. Na 
amper 2 minuten stond het alweer 1-
2! Een corner van Bas belandde voor 
Daan`s voeten en die schoot hem kei-
hard erin. Na 5 minuten maakte Bas ook 
een goal, 2-2! Vrone leek een beetje ge-
schrokken maar krabbelde weer op. Het 
stond algauw weer 2-3.

Daar tussendoor hadden we een paar 
goede kansen maar die gingen er net 
niet in. Maar daar kwam Daan weer hoor 
! Hij versloeg de keeper met een mooi 
schot, 3-3! De wedstrijd liep een beetje 
op zijn einde en van beide kanten kwa-
men veel kansen  en onze middenvelder 
raakte uitgeput. Toen kwamen Damian 
en ik ook mee naar voren en ik schoot 
maar de keeper stopte hem maar toen 
schoot Martijn uit de rebound hem heel 
hard in de kruising, 4-3!

Kort daarna fl oot de scheidsrechter af 
en we hadden gewonnen!!!!!!!

Ik vond dat we het goed gedaan had-
den,

Jeroen R.

E9 stoomt door

De jongens hebben grote pret maar 
langs de lijn wordt het er niet leuker op. 
Het begon dit seizoen met een vresel-
ijk goede, spannende wedstrijd tegen 
HSV. In de laatste minuut scoorde E9 de 

verdiende gelijkmaker. Daarna tegen 
Vrone moesten ze knokken voor wat 
ze waard zijn en werd het een krappe 
3-5 overwinning. Wij ouders stonden 
met gloeiende oortjes en bonzende 
harten langs de lijn. Dat beloofde een 
spannende competitie te worden. Leuk 
voor het publiek. De jongens hadden 
daar dus geen zin in. De volgende zes 
wedstrijden leverden een doelsaldo 
van 63-5 op. In het voordeel van E9. 
Gemiddeld gewonnen met 10-1, met 
uitschieters naar 19-0 en 16-0. Zelfs de 
nummer 2 in de competitie werd met 
8-1 verslagen. Een E1 nota bene. Waar 
gaat dit eindigen? Ze doen hun best 
op de training, waar ze graag oefenen 
op overspelen en vrijlopen (mogen we 
al partijtje doen?). Ze werken daar ook 
steeds beter samen (waarom schiet je 
mijn pion omver als ik de bal naar je toe 
speel?) en rennen heel wat af (mag ik 
op doel?). 

Ouders let op, deze kinderen zijn onder 
invloed van hun succes roofdieren ge-
worden. Staan ze in hun positie als de 
tegenstander weer eens mag aftrappen? 
Welnee, ze staan allemaal ongeduldig 
dampend bij de middencirkel klaar om 
de tegenstander weer te bespringen. 
Als de scheidsrechter fl uit, komt de 
zwart-witte muur van E9 juichend in 
beweging en stormt voorwaarts. 
Sidderend doet de tegen-
stander nog een poging om de 
bal naar voren te spelen maar 
tevergeefs. Even later heeft E9 weer 
gescoord. Was het Meedogenloze Mike 
(‘ zo zijn wij Van Zijls nu eenmaal’ ), 
slimme Imme met een subtiele beweg-
ing (‘ ik viel met mijn hand tegen de bal’ 
) of een loeier van kogelkoning Wiebe. 
Ook Bas Klemvast (prima keep en spits 
met goed schot), magische Mark (wint 
zijn duels altijd), bikkel Bowie (niet te 
passeren) en onvermoeibare Kevin 
(mooie sleepbeweging) hebben al meer-
malen gescoord. Veldmaarschalk Roald 
zag dat het goed ging en strooide weer 
eens met een prachtige pass. Het pub-
liek was de tel ondertussen kwijtger-
aakt. Wie weet, halen ze de 100 wel. 

Een supporter

Grote club actie loten ??
Kijk op www.clubactie.nl
20 november was de trek-
king
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VACATURES
Kolping Boys E16-st. Adelbert E3 (3-2)

Er was eens…… een voetbalelftal genaamd Kolping  Boys E16. En op een koude, winderige zaterdagochtend moest E16 een 
wedstrijd spelen tegen st. Adelbert E3. Omdat er in het team van de tegenstanders wel 4 meisjes aanwezig waren, waren de 
mannen van E16 ervan overtuigd dat ze deze wedstrijd gingen winnen. Vol overtuigende mannenmoed gingen de heren het 
met talloze bladeren vervulde veld op. Langs de lijn waren alle ouders weer vertegenwoordigd om E16 aan te moedigen en te 
steunen. Gedurende de eerste helft leek het erop dat E16 gelijk kreeg en dat dit een makkelijk “klusje” zou worden. 

Veel balbezit, talloze kansen, maar uiteindelijk duurde het toch nog wel even voordat de eerst goal, gemaakt door Daan het 
doel trof. Niet heel veel later scoorde Nick 2-0. Genietend van een knap staaltje voetbal steeg de spanning in het publiek, toen 
Ruben met de bal een vijftal tegenstanders passeerde en de gelegenheid kreeg hem prachtig voor de voeten van Nick neer 
te leggen. Nick schoot…..en wij hielden onze adam in….Helaas! De bal ging over het doel. Maar St. Adelbert begon wat meer 
tegengas te geven en op een minder ogenblik van onze verdediging ging toch de bal aan de andere kant het doel in. 2-1. Dat 
was jammer. Daarna volgde de rust. 

Weer terug op het veld wisten de heren van E16 voor te blijven, maar St. Adelbert was terug! En hoe! Wat werd het spannend. 
Onze mannen kregen het zeker niet kado. Alles moest uit de kast om ervoor te zorgen dat er geen gelijk spel kwam. Met alle 
inzet kwam het dan toch tot 3-1. Prachtig gemaakt door Nick. Maar ook St. Adelbert vocht door en kreeg veel kansen. Hun inzet 
werd beloond tot een 3-2. De toeschouwers kregen het een beetje benauwd en hoopte dat de scheidsrechter snel zou affl uiten. 
Tja, de heren van E16 werden misschien een beetje overmoedig en dat kwam ze duur te staan. Gelukkig kwam daar het verlos-
sende fl uitsignaal. Toch gewonnen! Hoera voor onze voetbalkoningen Dean, Daan, Stan, Ruben, Jurian, Kawish, Nick, Anino en 
keeper Nicolas!  Uiteraard ook een groot hoera voor de immer enthousiaste supportersploeg langs de lijn! Deze wedstrijd was 
weer net een sprookje.

Carin  (moeder van Anino)

                               Vacatures
De pupillenafdeling van Kolping Boys behoort tot een van de grootste pupillen afdelingen van 
de regio west. Elke zaterdag gaan ongeveer 400 voetballertjes van Kolping hun uit-en thu-
iswedstrijden spelen. Dit gaat niet goed zonder een juiste organisatie.
Deze organisatie wordt verzorgd door de pupillencommissie bestaande uit 7 heren en 
dames.
Na vele jaren actief te zijn geweest in de pupillencommissie hebben enkele leden aangegeven 
iets anders te willen gaan doen.

We zijn dan ook op zoek naar Commissieleden (m/v) voor   seizoen 2009/2010

Graag willen wij in contact komen met mensen die volgend seizoen in de pupillen commissie 
willen plaatsvinden.
Medio maart/april ga je een beetje meedraaien in de commissie en in de bijbehorende verga-
deringen. We gaan gezamenlijk kijken hoe we e.a. in gaan vullen.
Het streven is om de commissie met enkele personen uit te breiden, zodat we d.m.v. een 
rooster 1 of 2 keer per maand zaterdagochtend aanwezig zijn.
Daarnaast is er genoeg ruimte om je kinderen te zien voetballen.
Verstand van voetbal is niet noodzakelijk, wel affi niteit met jeugd en enige p.c. kennis.

 Voor meer informatie: Gerard Twisk  voorzitter Pupillencommissie 5112281 
                                     of mail naar: Pupillen@Kolpingboys.nl

Grote club actie loten ??
Kijk op www.clubactie.nl
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