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DE TREFFER 
Jaargang 52, nummer 13, 1 februari 2011  Volgende treffer 15 februari 2011 
    

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

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

AANLEVERING KOPIJ DE 
TREFFER:
Via de mail: detreff er@kolp ingboys.nl  
Uiterlijke inlevertijd voor maandag 15.00

AFGELASTINGEN: 
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 
603
Telefonisch: 0900-9311 

West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, Da2, A1, 
B1,C1, D1
West 1 cat. B=Overige elftallen

Dagelijks bestuur
Voorzitter:                 Jan Brammer 072-5128206
Secretaris: Jenny Scholte 06-52493164
Penningmeester: Rob Vermist 06-29037974/072-5613074

Seniorencommissie
Voorzitter:                 Gerard Bobeldijk 072-5405918
Penningm./coördinator: Ton Schut 072-5625755
Wedstrijdsecretaris:  Janneke Ruijs 06-23128469

Damescommissie
Voorzitter:                 Paul Vessies              06-24105181

   
Zaalvoetbalcommissie
Voorzitter/secretaris:         Peter Verhoeven 072-5153952

Juniorencommissie
Voorzitter:                 Evert v. Dronkelaar     072-5721403
Secretaris/penningm.:  Raymond de Niet     06-53607334
Wedstrijdsecretaris:  Piet Ursem              072-5152633/06-15477268
A-coördinator:           Michael Filmer 06-39319807
B-coördinator:          Jan Bolt 072-5617928
C-coördinator:          Plien Kok                 072-5626923/06-13643036
Meisjes -coördinator: Lotte van der Klein 06-29428660

Pupillencommissie
Voorzitter:                 Erik Zonneveld             06-53554452   
Wedstrijdsecretaris:  Leo Wortel                   06-16640262/ 072-5158200
D-coördinator:           Marcel Pranger 06-20405206
E-coördinator:          Jaap de Vries (tijdelijk) 072-5617201 
F-coördinator: Ton Bosman 06-33587028 
Mini-Kab. coördinator:       Rob Bakker 06-13245134 
Activiteiten: Vacant
 

Overige functies
Hoofdtrainer: Robin Ernest 06-31028894
Hoofd jeugd: Dik Norder 06-15941252
Terreindienst: Gerard Bobeldijk 06-55875274
Algemene zaken: Dirk Veel 072-5128581
Ledenadministratie: Jacques Peetoom 072-5119980
Scheidsrechtercoördinator: Piet Ruijs 06-51583134
Vrijwilligerscoördinator: Gerard Venneker 06-22986200
Redactie clubblad: Arthur Florijn 06-23897776
Redactie clubblad: Nico Kieft 06-41819270

Ereleden
1998: Gerard Floris 
2002: Ger van der Waal
2009: Cor Venneker
2009: Dirk Veel
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 13 februari

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 5-feb A1 DWV A1 14:45  Lundgren, J.
zaterdag 5-feb A2 Flamingo s 64 (de) A1 14:45 14:00 Mienes, Jan
zaterdag 5-feb B2 Victoria O B1 14:45 14:00 Breedt, Jan
zaterdag 5-feb B4 Duinrand S B2 13:00 12:15 Otten, Marcel
zaterdag 5-feb B6 Castricum B2 14:45 14:00 Jongh, Sean de
zaterdag 5-feb C5 Castricum C2 13:00 12:15 Velden, Arjen van der
zaterdag 5-feb D1 AFC 34 D1 11:30  Dronkelaar, Evert van
zaterdag 5-feb D5 Zeevogels D2 09:00 08:30 Twisk, Gerard
zaterdag 5-feb D8 Alkmaarsche Boys D2 11:30 11:00 Velden, Ruben van der
zaterdag 5-feb D9 Jong Holland D4 10:15 09:45 Bons, Duncan
zaterdag 5-feb MD1 Egmondia D2 10:15 09:30 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 5-feb E4 Victoria O E1 09:00  Reedijk, Alessio
zaterdag 5-feb E6 Duinrand S E2 10:15 09:45 Berghammer, Herman
zaterdag 5-feb E7 Koedijk E5 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 5-feb E10 SVW 27 E11 10:15 09:45 Venneker, Cor
zaterdag 5-feb E12 Vitesse 22 E7 10:15 09:45 Sluijter, Tobias
zaterdag 5-feb E13 KSV E8 10:15 09:45 Ouder
zaterdag 5-feb F3 Victoria O F1 09:00 08:30 Groot, Bart
zaterdag 5-feb F5 Foresters de F3 09:00 08:30 Kaderi, Moufi d
zaterdag 5-feb F7 AFC 34 F3 11:30 11:00 Tielbeke, Jesse
zaterdag 5-feb F8 AFC 34 F4 09:00 08:30 Ouder

zondag 6-feb 1 (zon) Helder Den FC 1 (zon) 14:00 12:00 Jager, J.P.
zondag 6-feb 3 (zon) SEW 2 (zon) 12:00 11:30 Lux, Andy
zondag 6-feb 4 (zon) Victoria O 4 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul
zondag 6-feb 5 (zon) Vrone 7 (zon) 12:00 11:30 Kokkelink, Angelo
zondag 6-feb 6 (zon) Beverwijk 3 (zon) 10:00 09:30 Aydogan, Ibrahim
zondag 6-feb DA2 (zon) Roda 46 DA1 (zon) 12:00 11:30 Hamersveld, Jelle van
zondag 6-feb DA3 (zon) GSV DA1 (zon) 14:00 13:30 Otte, Marcel
zondag 6-feb A1 (zon) Woudia A1 (zon) 14:00 13:30 Visser, Marco

zaterdag 12-feb B1 ADO 20 B1 13:00  Stor, S.
zaterdag 12-feb B2 Kolping Boys B3 14:45 14:00 Mienes, Jan
zaterdag 12-feb B3 Kolping Boys B2 14:45 14:00 Mienes, Jan
zaterdag 12-feb B5 SVW 27 B5 14:45 14:00 Breedt, Jan
zaterdag 12-feb MB1 Castricum MB1 14:45  Otten, Marcel
zaterdag 12-feb C2 Kolping Boys C3 14:45 14:00 Aafjes, Rene
zaterdag 12-feb C3 Kolping Boys C2 14:45 14:00 Aafjes, Rene
zaterdag 12-feb C4 BOL C3 13:00 12:15 Jongh, Sean de
zaterdag 12-feb C6 Alcmaria Victrix C2 13:15 12:30 Velden, Arjen van der
zaterdag 12-feb MC1 Purmerend MC1 14:45 14:00 
zaterdag 12-feb MC2 Alkmaarsche Boys MC1 13:00 12:15 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 12-feb D4 Reiger Boys D4 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 12-feb D7 Koedijk D6 10:15 09:45 Esseveld, Brian van
zaterdag 12-feb D9 SVW 27 D7 10:15 09:45 Velden, Ruben van der
zaterdag 12-feb D10 LSVV D5 11:30 11:00 Tielbeke, Jesse
zaterdag 12-feb E2 DEM E3 09:00  Berghammer, Herman
zaterdag 12-feb E5 SSV E1 10:15  Grotenhuis, Iefke
zaterdag 12-feb E8 Alkmaarsche Boys E2 11:30 11:00 Reedijk, Alessio
zaterdag 12-feb E11 HSV E7 11:30 11:00 Savonije, Laura
zaterdag 12-feb E14 Meervogels 31 E6 10:15 09:45 Wasity, Ahmed
zaterdag 12-feb F6 Flamingo s 64 (de) F2 09:00 08:30 Jong, Bruce de
zaterdag 12-feb F8 Foresters de F3 09:00 08:30 Brederode, Tim van

zondag 13-feb 3 (zon) Sporting Krommenie 3 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul
zondag 13-feb 4 (zon) Hugo Boys 3 (zon) 12:00 11:30 Kokkelink, Angelo
zondag 13-feb 5 (zon) Castricum 3 (zon) 12:00 11:30 Kasaza, Juvenal
zondag 13-feb 7 (zon) Fortuna Wormerv. 6 (zon) 12:00 11:30 Visser, Marco
zondag 13-feb 9 (zon) Sporting S 3 (zon) 10:00 09:30 Neuvel, Nic
zondag 13-feb 11 (zon) Uitgeest 14 (zon) 10:00 09:30 Otten, Marcel
zondag 13-feb DA3 (zon) Victoria O DA2 (zon) 14:00 13:30 Vrasdonk, Ton
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 13 februari

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
5-feb VSV B1  B1 14:30  Jong, J.G. de
5-feb Koedijk B2 B3 15:00 14:00 
5-feb Meervogels 31 B2 B5 12:30 11:30 
5-feb Overbos MB2 MB1 14:30  
5-feb Zouaven De C1 C1 13:00  Loogman, G.A.M.
5-feb Koedijk C2 C2 13:15 12:00 
5-feb SVW 27 C4 C4 13:15 12:15 
5-feb Reiger Boys C5 C6 10:30 09:45 
5-feb Schagen MC1 MC1 13:00 12:00 
5-feb Castricum MC1 MC2 11:00 10:00 
5-feb Duinrand S D1 D2 10:15  
5-feb Foresters de D3 D3 10:30 09:35 
5-feb SVW 27 D5 D4 11:30 10:35 
5-feb SVW 27 D6 D6 10:15 09:20 
5-feb Reiger Boys D5 D7 10:45 09:50 
5-feb AFC 34 E1 E1 10:30  
5-feb Koedijk E2 E2 10:15  
5-feb LSVV E3 E3 10:15 09:20 
5-feb Berdos E5 E11 10:30 09:30 
5-feb KSV E9 E14 10:30 09:35 
5-feb Koedijk F5 F4 08:45 07:50 
5-feb HCSC F2  F6 09:00 08:05 

6-feb KFC 2 (zon) 2 (zon) 11:30 10:30 Heilig, C.J.W.
6-feb Vitesse 22 7 (zon) 7 (zon) 10:45 09:45 
6-feb KSV 6 (zon) 8 (zon) 11:30 10:30 
6-feb DTS 5 (zon) 10 (zon) 10:30 09:30 
6-feb Limmen 5 (zon) 11 (zon) 10:00 09:00 
6-feb Fortuna Wormerv. DA1 (zon) DA1 (zon) 14:00 13:00 Metzke, J.A.W.

12-feb ADO 20 A1 A1 12:45  Wezel, F.
12-feb Jong Holland B2 B4 12:45 11:45 
12-feb ODIN 59 B4 B6 12:00 11:00 
12-feb AFC 34 C3 C5 14:30 13:30 
12-feb Hellas Sport D1 D1 10:00  
12-feb Vrone D1  D2 10:15  
12-feb Reiger Boys D3 D3 09:00  
12-feb Meervogels 31 D2 D5 09:00 08:05 
12-feb Victoria O D3 D8 10:00 09:05 
12-feb GSV MD1 MD1 10:30 09:30 
12-feb Wherevogels E1 E1 10:15  
12-feb Alkmaarsche Boys E1 E3 10:30 09:35 
12-feb Duinrand S E1 E4 10:00  
12-feb Meervogels 31 E2 E6 10:15 09:20 
12-feb Jong Holland E4 E7 08:45 07:50 
12-feb Reiger Boys E10 E9 12:20 11:25 
12-feb Alcmaria Victrix E4 E10 10:30 09:35 
12-feb Koedijk E10 E12 10:15 09:20 
12-feb KSV E10 E13 10:30 09:35 
12-feb SVW 27 F2 F2 11:30 10:35 
12-feb Reiger Boys F9 F5 08:45 07:50 
12-feb KSV F5  F7 09:30 08:35 

13-feb VSV 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Vries, D.H. de
13-feb DWS 2 (zon) 2 (zon) 11:30 10:30 Muller, R.C.
13-feb Vrone 6 (zon) 6 (zon) 10:00 09:00 
13-feb Vrone 9 (zon) 8 (zon) 10:00 09:00 

 
 
 



…voor een betere kwaliteit van leven

Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar • Tel. 5649376
www.healthcenterhoornsevaart.nl

SPECIALE AANBIEDING

Leden van Kolping Boys mogen 
op vertoon van deze advertentie 
onbeperkt trainen voor € 29,00

per maand.

Ook trainen op sportpaspoort 
voor € 4,75 per keer.

ONBEPERKT TRAINEN VOOR
MAAR € 29,00 PER MAAND!

Voetverzorging Marian 

De pedicure bij u thuis 
 

Loop niet langer door met pijnlijke voeten
Bel of mail voor een afspraak 

06 - 46 44 50 99
info@voetverzorgingmarian.nl
www.voetverzorgingmarian.nl
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Kantinediensten dames en meisjes 2e helft seizoen 2010-2011

Zaterdagochtend van 9.00-13.00 uur

5-2: Wendy Booms en M. Boersma

12-2: Kelly Jong en Mandy Jonker

19-2 Evelien van Nieuwkerk en Danielle de Wit

26-2 Eve Ket en Simone Liefting

5-3 Kim Kraakman en Mirjam van de Sijde

12-3  Sarah Tronci en Simone Vrasdonk

19-3 Sylvia Lievers en Nikki Dumont

26-3 Anouk Weeber en Anouk ter Steege

2-4 Laura Vogel en Olga Vessies

9-4 Merle v.d. Blom en Lisa van Mourik

16-4 Ilja van de Deure en Manon Gardien

23-4 Julia Leeuwenkamp en Inge Woldhuis

7-5 Manon Roosjen en Roxy Klaver

12-5 Mirjam van Dijk en Marit Kunst

19-5 Rina Blondeau

Zondag van 9.30-13.00 uur

6-2 Leonie Douma

13-2 Samira Bleeker

20-2 jamilla de Rooij

27-2 Winona de Rooij

6-3 Cindy Schouten

13-3 Manon Bloemink

20-3 Julia Beumkes

PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys 1-FC Den Helder 1

Naam:            Gijs van Buitenen        
Leeftijd:            12     
Team:               D7                                  
Positie:              Linksvoor    
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     seizoen 4
Op welke school zit je?         Jan arentsz       
Welke voetbalclub is je favoriet?         AZ!              
Welke speler is je voorbeeld?        Robin van Persie       
Wie vind je de beste voetbaltrainer?     Arsène Wenger van Arsenal 
Welke muziek vind je mooi?         Alles behalve klassiek        
Wat is je lievelingseten?          Pizza                         
Wat zijn je hobby’s                   Voetballen en gamen             
Wat is je lievelingswens?         Voetballer bij AZ worden

PUPIL VAN DE WEEK
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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 12&13 februari

   Groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag:   12 februari

08:30 uur:   Senioren 6

13:00 uur:    Senioren 6

 

Zondag:    13 februari

10:00 uur:    Senioren 8

13:00 uur:    Senioren 8

Secretariaat:  

Zaterdag:    12 februari

12:00 uur:    Paul Konijn en Jan Bolt

Zondag:    13 februari

08:30 uur:    Simon Reus

13:00 uur:   Wout van Dijk

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 5&6 februari

   Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag:   5 februari

08:30 uur:   Senioren 8

13:00 uur:    Senioren 8

 

Zondag:    6 februari

10:00 uur:    Senioren 8

13:00 uur:    Senioren 8

Secretariaat:  

Zaterdag:    5 februari

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    6 februari

08:30 uur:    Jeroen Wijts

13:00 uur:   Piet Ursem

 

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1-FC Den Helder 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Extran Energy for extra power.
&

Foxmar. Het Nieuwe Detacheren
Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard



U bent ook altijd van harte welkom als lid van de ’vriendenclub Kolping Boys’.
De vriendenclub ondersteunt de vereniging en geeft op verschillende manieren

blijk van zijn vriendschapsband met onze voetballers en voetballertjes.
Hij springt bij waar dit nodig is, overal binnen de vereniging.
Leden van de Vriendenclub ontvangen het clubblad gratis.

Inlichtingen: Minou Stoop, 06-152 524 68
e-mail: vriendenclub.kolping@hetnet.nl

Tel.: 072-5209189
Fax: 072-5209188

www.amgbouw.nl
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ZAALVOETBAL
Programma zaalvoetbal t/m vrijdag 25 februari

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 4-feb 21:05 Thuis De Hoornse Vaart De Zien 2 19144 wel scheids
Vrijdag 11-feb 21:50 Uit Alkmaar-Noord Amstelhoek 1 17942 wel scheids
Maandag 14-feb 22:00 Thuis De Mijse Mix/Makelaardij 3 21839 wel scheids

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 17-jan 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HSV 4 166438 wel scheids
Vrijdag 11-feb 21:00 Uit Oosterhout AFC’34 6 166411 wel scheids
Donderdag 24-feb 20:10 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. 18 166448 wel scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 4-feb 21:50 Thuis Alkmaar-Noord Hugo Boys VE1 24418 wel scheids
Maandag 14-feb 21:05 Thuis De Hoornse Vaart Hink Sport LSVV VE1 24426 wel scheids
Dinsdag 22-feb 19:05 Uit Europahal Berdos VE1 24428 geen scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 11-feb 18:45 Uit De Oostwal Vrone DA4 17341 geen scheids
Maandag 14-feb 20:10 Thuis De Hoornse Vaart OZV/Zorgeloosch DA5 4648 geen scheids
Maandag 21-feb 19:15 Uit De Hoornse Vaart Alkm. Boys DA2 146099 wel scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 18-feb 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alcmaria Victrix A2 167873 wel scheids

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

Oproep

Wil een ieder, die in het bezit is van het diploma/certifi caat sociale hygiene een kopie hiervan brengen naa de kantine, 
alwaar het in een map wordt gedaan. Dit is nl noodzakelijk, aangezienreeds twee keer controle is geweest, zonder dat 
er iemand aanwezig was, waarvan er een kopie in de kantine aanwezig was.

Bij een volgende controle kan het ons een boete kosten ad 180 euro.

Velen hebben zich reeds opgegeven om de cursus te volgen. Er zijn echter in de uitvoeringen veranderingen, zodat we 
nog niet precies weten hoe eea te organiseren. Van de KNVB ontvangen we nog nadere berichtgeving hier omtrent. 
We houden u op de hoogte.

Ten tweede

Het moge bekend zijn, dat Ria Lankreyer om gezondheidsredenen, geen kantinedienst meer kan doen tijdens de 
trainingsavonden. Zoals het er nu uitziet is het probleem mbt de donderdagavonden opgelost en zal Frank Dekker 
zich hiervoor inzetten.
Blijft nog de dinsdagavond. Twee dames hebben zich reeds opgegeven eens in de zes weken te willen staan, en er zijn 
ook nog twee personen, die bij toerbeurt willen staan. We zijn echter nog op zoek naar drie mensen, zodat er maar 
eens in de zes weken gestaan hoeft te worden. Gerard Venneker coordineert eea en u kunt zich dan ook bij Gerard  
aanmelden. Tel  Gerard : 06-22986200.
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De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal .
De meeste elftallen zijn heringedeeld, enkele teams spelen de competitie gewoon uit in 
hun poule.
We publiceren de stand per 15 januari.

plaats: elftal:  wedstrijden: punten: doelsaldo: gemiddeld:
  1e  B4   10      30  62-13  3,00
  2e  C5     9      22  67-19  2,44
  3e  B3   11      25  64-19  2,27
  4e  za.A2   10      21  28-16   2,10
  5e  MC2   11      15  26-35  1,36
  6e  C4   10      12  29-41   1,20
  7e  C6   10      12  26-48  1,20
  8e  MB1     8        9  16-25   1,13
  9e  B5   11      10  41-73   0,91
10e  C3   10        7  23-46  0,70
11e  zoA1   11        4  15-45  0,36
12e  MC1     9        3    5-37   0,33
13e  B6   11        0  15-98  0,00

De herindeling zou deze tussenstand zomaar overhoop kunnen gooien.
We zijn benieuwd !!

Toernooien voor de junioren !!
We hebben bij de vorige publicatie een foutje gemaakt.
Het betreft de A-junioren !
We hebben abusievelijk Zo.A2 gebruikt, waar ‘t Za.A2 moest zijn.
Nogmaals de voorlopige lijst !

Wanneer ?  Waar ?  Welke teams ?
15 mei   s.c. Castricum  B5 + B6
15 mei   Oosthuizen  C3 + B2 + B4

22 mei   K.S.V.   B3 + B5 + C3 + C5
22 mei   f.c. Medemblik B2 + B4 + C2 + C4 + C6

28 mei   Vitesse’22  Zo.A1 + Za.A2 + C2 + C4 + C5

29 mei   Vitesse’22  B2 + B3 + B5 + B6

3 juni (’s avonds) Nieuwe Niedorp C3 + C6

4 juni   Nieuwe Niedorp B3 + B4 + Zo.A1 + Za.A2

JUNIORENNIEUWS



RUTTE WEGENBOUW
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Broeker Werf 8,
1721 PC  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 33 11
Telefax (0226) 33 33 22

Grotendorst 14,
1721 CW  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 33 11
Telefax (0226) 33 33 22

Grotendorst 14,
1721 CW  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 10 20
Telefax (0226) 33 10 29

Adverteren in één van onze uitgaven?
Uw eigen krant laten drukken?

Of uw eigen drukwerk laten verspreiden?
Bij ons bent u aan het juiste adres!

Check onze site voor alle informatie:

www.rodi.nl

��������������������������� �������������������������
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Geachte KBST deelnemer, Kolping Boys lid,
Via deze weg willen wij u even bijpratenover de laatste stand van zaken omtrent het Kolping Boys Senioren Toernooi (KBST).
Mogelijk heeft u een en ander al gelezen via onze site of natuurlijk via de Kolping Boys site die regelmatig aandacht aan ons 
schenkt.

Het toernooi “staat”, met 12 toegezegde deelnemers en 3 afspraken die nog lopen is het belangrijkste geregeld, de sen-
iorenteams. Kantine is gereserveerd en de sportdrankjes zullen worden besteld (ze hebben ook een variant in geel met schu-
imkraag  ) en ook de muzikale omlijsting is zo goed als rond (DJ)  

Maar we zijn er nog niet, sinds een tijdje zijn wij van het KBST bezig om enkele zaken “rond” te krijgen zodat we ons weer op 
het volgende onderdeel kunnen richten.

Hieronder vallen o.a. 

*de laatste invulling van de teams (we hebben nog maar 3 teams nodig en dan zitten we vol !!  Dus als je suggesties hebt, wij 
horen ze graag).

*Sponsor invulling, we zijn heel druk bezig met de laatste poulesponsor als dat lukt zitten we vol

* “Media” aandacht, o.a. de Kolpingsite, webregio.nl bestede al aandacht aan ons (we willen meer, hoe meer aandacht hoe 
meer bezoekers hoe beter voor het toernooi, Kolping en Right To Play)

*Het basisbudget, hiermee kunnen we het KBST 2011 kostenneutraal houden

*Opbrengst Right To Play verhogen

*Zoeken naar aanvullende sponsoren

*Verkoop advertentie ruimte in het programmaboekje.

Voor de laatste 4 punten hebben wij afgelopen week de 2 bijgevoegde bijlagen gemaakt om te verspreiden.

Bij deze verspreiden wij die dan ook aan jullie, deelnemers van het KBST 2011.

Natuurlijk hopen wij dat u ook hier wat mee doet en bijvoorbeeld verder verspreid, zelf een bijdrage of suggestie/initiatief heeft, 
u met uw team een bijdrage doet, zorgt voor extra aandacht enz enz.

Wij kunnen de eerste successen al melden:

*Kolping Boys 8 koopt een pagina in het programmaboekje, dit levert het KBST en Right To Play beide  nu al 60 euro op, meer 
zal zeker nog volgen.

*Cafe Prinsheerlijk koopt een pagina in het programmaboekje, dit levert het KBST en Right To Play tezamen 40 euro op.

*MAF, Sponsor van het 8e, koopt een pagina in het programma boekje, dit levert het KBST en Right To Play tezamen 40 euro 
op.

Wie is de volgende???

Kijk voor meer info in de bijgevoegde bestanden en / of op de website (www.kbst.mysites.nl)  Tevens vindt u hier ook het verd-
ere laatste nieuws, alle deelnemende teams, de voorlopige poule indeling enz enz 

Met vriendelijke groet,

Commissie KBST 2011

p.s. elke suggestie of initiatief is ons waardevol om dit KBST tot een groot succes te maken en hierbij een goede basis te 
geven zodat dit toernooi kan uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement!

KBST SENIORENTOERNOOI
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Oproep

Wil een ieder, die in het bezit is van het diploma/certifi caat sociale hygiene een kopie hiervan brengen naa de 
kantine, alwaar het in een map wordt gedaan. Dit is nl noodzakelijk, aangezienreeds twee keer controle is gew-
eest, zonder dat er iemand aanwezig was, waarvan er een kopie in de kantine aanwezig was.

Bij een volgende controle kan het ons een boete kosten ad 180 euro.

Velen hebben zich reeds opgegeven om de cursus te volgen. Er zijn echter in de uitvoeringen veranderingen, 
zodat we nog niet precies weten hoe eea te organiseren. Van de KNVB ontvangen we nog nadere berichtgeving 
hier omtrent. We houden u op de hoogte.

Ten tweede

Het moge bekend zijn, dat Ria Lankreyer om gezondheidsredenen, geen kantinedienst meer kan doen tijdens 
de trainingsavonden. Zoals het er nu uitziet is het probleem mbt de donderdagavonden opgelost en zal Frank 
Dekker zich hiervoor inzetten.
Blijft nog de dinsdagavond. Twee dames hebben zich reeds opgegeven eens in de zes weken te willen staan, en 
er zijn ook nog twee personen, die bij toerbeurt willen staan. We zijn echter nog op zoek naar drie mensen, zodat 
er maar eens in de zes weken gestaan hoeft te worden. Ria en Gerard Venneker coordineren eea en u kunt zich 
dan ook bij een van hen aanmelden. Tel Ria o72-5641814 of Gerard tel: 06-22986200.



Frans Koomen
06-55708603

Marcel Mooij
06-50524333

www.mooijenkoomen.nl
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Support ons en daarmee Right To Play onder andere door.. 

 ..een hele of halve pagina in het programmaboekje te “kopen”, de 
verwachte oplage wordt 200 stuks voor de 350 verwachte bezoekers. Hier 
kunt u uw (bedrijfs) advertentie, logo of andere teksten in kwijt, ook privé 
en/of team initiatieven worden op prijs gesteld. Kosten zijn 25 euro voor een halve 
pagina (A6), en 40 voor een hele pagina(A5) in zwart wit, voor kleur rekenen wij 10 euro extra 
drukkosten. Afhankelijk van de uiteindelijke (druk) kosten gaat minimaal(!) de helft naar Right To 
Play! De andere “helft” gebruiken wij voor de drukkosten van het programmaboekje!  
                                                                          

 ..ons “aandacht” te geven in de media, winkels en zichtbare plekken. 
Zodoende kunnen wij meer (mogelijke) bezoekers en adverteerders 
bereiken en meer opbrengsten genereren en de gezelligheid verhogen. 
Onlangs bestede www.webregio.nl; www.echo.nl (o.a. Alkmaars weekblad) 
en natuurlijk www.kolpingboys.nl al aandacht aan het KBST. Wie volgt?? 

 
 ..je Favoriete team en/of het KBST te steunen door elk doelpunt te belonen 

met een bijdrage. Kijk op www.scoormeevoorrighttoplay.nl, zoek hierbij naar 
KBST en bepaal zelf hoeveel doelpunten u sponsort, zie ook de achterkant 
van deze folder. Let op alle doelpunten van het toernooi tellen, dus stel een maximum in 
om niet voor verrassingen komen te staan achteraf! Wilt U alleen de doelpunten van uw team 
sponsoren, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.  
 

 ..het KBST en Right To Play te steunen, alle opbrengsten gaan naar deze 
organisatie die zich inzet voor het recht van ieder kind om te spelen. Ze 
geven kinderen de kans om constructieve deelnemers te worden aan de 
maatschappij, ongeacht geslacht, handicap, ras, sociale achtergrond of 
geloof. Voor meer informatie kijkt u op de binnenkant van deze folder 
 

 .. ons te “helpen” de kosten laag te houden, mogelijk kunt u ons helpen 
door korting te geven op bijv. het drukken van de boekjes, de aankoop van 
de bedankjes, bloemen enz enz. alle hulp is welkom De extra opbrengsten 
die we hierdoor overhouden geven we 1 op 1 aan Right To Play! 

Uw initiatieven zijn zeer welkom, wij horen graag van U. 
 
Na de finale is er een “after-party” in de kantine waar we met een hapje en 
drankje deze dag zullen afsluiten, tevens zal een d.j. de muziek verzorgen. 
Net als de gehele dag is ook de afsluiting vrij toegankelijk voor iedereen,  
 
Noteer deze dag alvast in uw agenda en nodig gerust uw familie, vrienden, 
buren, kennissen enz. uit om met u mee te gaan naar deze gezellige dag. 
 

Tot de 15e Mei?   Ja toch!?! 
www.kbst.mysites.nl  ~  kbst@live.nl  ~  0639319807 

KBST SENIORENTOERNOOI
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SERVICE EN DIENSTEN
• TPG POST-Servicepunt: verkoop van o.a.

postzegels, buskaarten en telefoonkaarten
• Giromaat, Pin en Chip betaalmogelijkheid

(extra geldopname)
• Kopieerservice (ook in kleur)
• Bezorgservice op donderdag en vrijdag
• Bake-off afdeling
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15 januari  2011  

Berdos A1-Kolping Boys A2 (1-0)
Het waaide behoorlijk over de  velden van Berdos. Het was niet echt lekker voetbal weer, maar na zo een lange tijd weer te 
mogen voetballen, maakten dat we er zin in hadden.

Tijn van Veen is nog steeds geblesseerd aan zijn enkel. Hij was wederom de grensrechter van ons team. Wouter Korse was met 
Jeepsafari in de buurt van Zwolle bezig en kwam alleen voor de tweede helft. Dat is ook tekenend dat ze er weer echt zin in heb-
ben.  In het eerste helft had Kolping Boys de straffe wind in de rug. In het begin ging de strijd gelijk op, maar uit eindelijk waren 
wij die het overwicht kregen. Diverse kansen konden we niet tot doelpunten omzetten. En zuiver penalty werd niet gehonoreerd 
door de scheidsrechter. In de rust vertelde hij, als jullie nou al met 3 doelpunten voorstonden, was het anders geweest???  
Phranz vertelde dat een slechte stelling was. Dit had effect in de tweede helft.

In de rust hadden we elkaar weer even wakker geschud, we leken meer op 5-0-5 te spelen dan de afgesproken 4-3-3. Dat 
moest veranderen en gelijk de tegenstander onder druk zetten. Ondanks storm tegen, trokken we snel van leer. In de 8e minuut 
werd onze centrale verdediger Joost Huese in het strafschopgebied van Berdos geveld. De scheidsrechter gaf gelijk een penalty 
en had even oog contact met de bank van Kolping. Robin van Velthuizen stond rustig achter de bal, nam een aanloop en plaat-
ste de bal achter de goalie van Berdos, 0-1. Na deze opsteker, kregen we toch heel wat kansen, helaas had Berdos en goede 
keeper op het doel en we waren wat slordig met de kansen. Aan het eind van de wedstrijd maakte we het nog moeilijk, Berdos 
kreeg ook nog een paar kansen om op gelijke hoogte te komen.

Volgende week staat De Koog A1 op het programma.

Een Trouwe Supporter

22 januari  2011 

Kolping Boys A2–De Koog A1 (4-1)
Met Tijn van Veen als grensrechter, was ons gehele team verders compleet.

In de uitwedstrijd op Texel stonden we met rust al met 2-0 achter, om uiteindelijk met 2-4 weg te komen, mede door inzet en 3 
doelpunten van Tijn van Veen. 

Voor de wedstrijd is er afgesproken, wat we van elke linie mochten verwachten. Zo gezegd zo gedaan. De Koog probeerde ons 
onder druk te zetten en viel volop aan. Na een paar gemiste kansen was het in de 35e min. Wouter Korse die de bal op met 
middenveld onderschepte en doorspeelde op Michel de Wit. Michel de Wit passde op David Zentjens. David lied de bal vanaf 
afstand in de linker bovenhoek verdwijnen, 1-0. In de 37e min. was het Robin van Velthuizen die de bal op Jasper Bakker speel-
de, Jasper trekt voor op Wouter Korse, maar die kopte net naast. We gingen de rust in met een 1-0 voorsprong. Na rust was het 
in de 6e min al raak. Robin van Velthuizen tikt de bal terug op Michel de Wit, welke de bal doorschoof op Jasper Bakker. Jasper 
trekt naar binnen en passeert de keeper, 2-0. Nog geen min later was het David Zentjens die de bal op het middenveld oppikt 
en deze naar Michel de Wit speelt. Michel gaat een mannetje voorbij en maakt de 3-0. In de 25e min. stond een speler van de 
Koog vrij in het midden van het doelgebied, 3-1. We lieten ons weer even terugdrukken, maar in de 41e min. was Het Robin van 
Velthuizen , die een pass op Michel de Wit gaf. Michel bedacht zich geen moment, hij bracht de eindstand op 4-1

Een Trouwe Supporter

Kolping Boys B3 legt het af tegen fysiek sterker Victoria O
Geen korfbaluitslagen meer voor Kolping Boys B3 in de nieuwe voorjaarscompetitie. Na verlies (1-2) tegen een fysiek veel 
sterker Victoria O B1, weet de ploeg van coach Gerard Twisk waar ze aan toe is. De zwartwitten zullen het vooral van voetbal-
lend vermogen en goed positiespel moeten hebben. En anders wordt het een hele hijs.  En met dat goede voetbal zat het in de 
eerste helft wel snor. Al na vijf minuten opende Kolping de score. Maurice Twisk ontfutselde links op het middenveld de bal aan 
een tegenstander en passte langs de lijn naar linkshalf Jochem Hoogesteijn. Die zette op maat voor naar spits Amin Charik die 
het leer in de uiterste rechterhoek prikte: 1-0 .

 Vervolgens ontspon zich een taai gevecht, waarbij beide ploegen kansen kregen. In de 17e minuut leidde dat tot een treffer 
van de gasten. Een vrije trap even buiten het strafschopgebied werd keihard langs het Kolping-muurtje geschoten. Doelman 
Leon Met kon de bal slechts met de toppen van zijn vingers beroeren: 1-1.  Toch had Kolping het duel in die eerste 45 minuten 
naar zich toe moeten trekken. Zo verscheen Quinn Veenstra een keer alleen voor de keeper, maar faalde in de afwerking. En 
Amin Charik had de pech dat de Victoria-keeper precies op de goede plek stond bij zijn kopbal uit een strakke voorzet van 
rechts. 

Na rust was bij Kolping het beste ervan af en werd de wedstrijd ook rommeliger. Ook al omdat scheidsrechter Jan Breedt aller-
gisch is voor provocaties. Het leidde tot twee keer rood: zowel een speler (2 keer geel) als de coach van Victoria werden wegens 

WEDSTRIJDVERSLAGEN



-19-

WEDSTRIJDVERSLAGEN
opmerkingen aan het adres van de licht ontvlambare arbiter weggezonden. Wie dacht dat Kolping voordeel zou trekken uit 
de numerieke meerderheid kwam bedrogen uit. Want even later zette de spits van Victoria goed door en gaf de Kolping-goalie 
het nakijken: 1-2. Maar nog was het pleit niet beslecht. Zeker niet toen ook nog eens een Victoria-speler geblesseerd uitviel 
en de Obdammers  met negen man verder moesten. Kolping rook dat er meer in zat en zette aan. Regelmatig voltrokken zich 
scrimmages voor het Victoria-doel, maar de gelijkmaker bleef uit. Vlak voor tijd had Charlie Plas een nadrukkelijk stempel op de 
wedstrijd kunnen drukken. Eerder al had de Kolping-back zijn ploeg behoed voor een tegentreffer door de bal van de doellijn te 
koppen. En vervolgens verscheen hij alleen voor de Victoria-doelman die zijn te zachte inzet echter keerde. Daardoor bleef het 
1-2 en eigenlijk is dat wel een juiste uitslag. 

Opstelling: Leon Met, Charlie Plas, Sander Doornbos, Nick Brouwer, Dex Bakkum, Jochem Hoogesteijn, Emiel Langedijk, Mau-
rice Twisk, Quin Veenstra, Amin Charik, Justin Melchers. Afwezig wegens blessures: Julian Vos, Tom van de Laar, Nishanth 
Sinnathamby

© Paulus Plas

Zaterdag 22 januari 2011

Kolping Boys B4 – HSV B2  Uitslag: 6-1
De eerste wedstrijd van de B4 in de 2e klassse is gespeeld. Door wat personele problemen moest even beroep gedaan worden 
op de inzet van Ouby (B2). In het begin was HSV, dat met 10 spelers aantrad, wat feller. Toch was het Kolping dat de beste 
kansen creerde. Het had na een minuut of 15 zomaar 3-0 kunnen en moeten staan! Uiteindelijk bezweek HSV in de 20ste 
minuut onder de druk. Sev werd onderuit gehaald in de 16 en Oe schoot de penalty binnen, 1-0. Vlak daarna was het weer 
raak. Wederom Oe die scoorde, nu op aangeven van Daniel. Nog voor de rust bouwde  Kolping de voorsprong uit naar 4-1. Het 
was weer Oe die op aangeven van Roy voor 3-0 zorgde. HSV deed nog iets terug en vlak voor rust werd het 4-1 door Sev.  De 
verdediging van Kolping stond, op die ene treffer na, in het verdere verloop niets meer toe.

Na de thee was het Michael die snel voor de 5-1 zorgde na weer een vlotte aanval. Omdat HSV nog maar 9 man over had bes-
loot Kolping uit sportieve overweging met een mannetje minder te spelen. De geest was een beetje uit de wedstrijd en Kolping 
geloofde het wel. Er werd nog eenmaal gescoord. Oe tekende met zijn vierde van de dag voor de 6-1 einduitslag. Als er wat 
zorgvuldiger met de kansen was omgesprongen had het zomaar een einduitslag met dubbele cijfers kunnen zijn. Enfi n, de kop 
is eraf en B4 staat, omdat er afgelopen zaterdag niet gespeeld werd, na de eerste wedstrijd ronde op de 1e plaats (vanwege 
een beter doelsaldo).  Het zal in het verdere verloop van de competitie wel iets zwaarder worden, omdat er uitsluitend tegen 
B2 teams gespeeld wordt. Als er de komende weken goed getraind wordt en als iedereen een beetje fi t blijft  moet er toch weer 
mee gedaan kunnen worden in de strijd om de titel. 

De Koots!

Koedijk D7- Kolping Boys D8 (3-2)
Na de slachtpartij van vorige week, waarbij D8 overigens wel met terugwerkende kracht winterkampioen is geworden, hoopten 
we vandaag op een sportieve wedstrijd.

Het begon in ieder geval goed doordat de mannen op het A-veld mochten voetballen en dat is en blijft toch altijd bijzonder. 

De wedstrijd begon leuk. De teams leken aardig aan elkaar gewaagd en moesten beiden toch wel wat moeite doen om in bal-
bezit te blijven. Ook Rory moest aan de bak, want Koedijk kreeg wel de gelegenheid om op het doel te schieten. Toch leek het 
erop dat Kolping overheerste in de eerste helft. Ze kwamen steeds vaker door de verdediging heen en kregen toch wel een paar 
mooie kansen. Jammer genoeg voor D8 bleek Koedijk over een uitmuntende keeper te beschikken, dus een schot op het doel 
betekende zeer zeker nog geen doelpunt. Door de gemiste kansen van de voorhoede werd de frustatie bij Kolping wel steeds 
groter. De bal leek er niet in te willen.  Maar aan het einde van de eerste helft lukte het Daan om met een magnifi ek schot na 
een eerdere mislukte poging van Dennis, Anino , Dean en Jaimy, op ruime afstand recht voor het doel de bal kaarsrecht erin te 
krijgen. Wat een topactie! Zou het dan toch nog lukken vandaag? Met deze stand werd de rust bereikt. Na de rust kwam Kolping 
zelfverzekerder dan ooit het veld weer op  en  het spel werd voornamelijk op de helft van de tegenstander gespeeld. Het leek op 
een gespeelde wedstrijd, want binnen een kwartier, een buitengewoon mooie passeer actie van Sander en een jammer genoeg 
mislukte poging tot scoren van Nick,  werden er door Mike nog 2 doelpunten gemaakt. 3-0. Het spel leek gespeeld, maar niets 
was minder waar. Koedijk herstelde zich en greep de kansen die Kolping ze gaven en maakt in de laatste 10 minuten een 3-1. 
Het leek wel of dit doelpunt ze vleugels had gegeven en Koedijk vocht  voor erkenning. Niet zonder succes, want in de laatste 
5 minuten werd er zelfs 3-2 gemaakt. Koedijk begon er weer in te geloven, maar dit was tevens het teken dat Ruben, Milan, 
Jurian en Youp het verschil moesten maken. Ruben trakteerde ons op zijn medogenloze balteckel, Youp stond er wederom als 
een bunker en Milan en Jurian renden de tegenstander eruit. Zo werd de zege van Kolping veilig gesteld. Gefeliciteerd heren! 
Goed gewerkt. En Koedijk….. bedankt voor deze leuke sportieve partij. Kijk, zo kan het ook! 

Carin
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Kolping Boys E6–Berdos E3
Na de winterstop wachtte ons nog een wedstrijd uit de najaarscompetitie tegen Berdos. Gezien de stand op de ranglijst kon 
dit wel eens een mooie gelijk opgaande strijd worden en kon deze wedstrijd  gebruikt worden om weer in het ritme te komen 
voor de voorjaarscompetitie. Wat al heel bijzonder was, wat het feit dat iedereen aanwezig was; 10 spelers! Omdat coach Rob 
afwezig was in verband met de oplevering van dingen rondom zijn nieuwe paleis (je moet wat doen hè Rob, om je vrouw tevre-
den te houden) zou Loet de coaching op zich nemen. Er werd bewust gekozen om de 1e helft met de wind tegen te voetballen 
en dat ging best goed. Berdos stichtte wat gevaar met ballen die doorschoten, maar echt moeilijk kreeg onze keeper Max het 
niet. Bij een van de aanvallen van Kolping kon Jonathan van dichtbij de 1-0 scoren en even later scoorde Jan uit de rebound 
heel mooi hoog in het doel. Daarna kregen we nog wel een paar kansjes, maar die waren niet aan onze spitsen besteed. Ook 
vrije trappen lukten niet. Deze moeten in ieder geval wel op doel zijn, vrije trappen die nog niet eens de achterlijn halen, maar 
over de zijlijn uit gaan zijn niet goed!

 In de tweede helft met de wind in de rug was het de bedoeling om verder uit te lopen, maar dat liep even anders! Berdos begon 
beter te voetballen en Kolping stond door de wind veel te ver naar voren. Bij twee keer dezelfde uitval van Berdos stond ook 
twee keer het middenveld niet op te letten, waardoor Berdos op snelheid een man meer situatie kon uitspelen en dat deden ze 
goed, in recordtijd stond het weer 2-2. Opvallend was ook dat ik van de week op de training tegen spelers heb moeten zeggen 
dat ze op de training geen slidings meer moesten nemen in verband met eventuele blessures. Deze spelers heb ik nu in de 
gehele wedstrijd geen een sliding zien maken! Daarna gingen we weer in de aanval, maar door de spitsen werden de mooiste 
kansen om zeep geholpen. Ook is het niet handig om bij een gemiste kans, vrij voor doel, op de grond te blijven liggen, want 
een bal kan altijd weer terugkomen. Berdos zette nog een paar keer aan, maar Max wist nog een paar keer fraai te redden, 
zeker op het hoge schot dat tot corner verwerkt werd. Na een snel verlopen tweede helft fl oot de goed leidende scheidsrechter 
van Brederode af, eindstand 2-2. Dame en heren, volgende week weer een oefenwedstrijd en dan begint het echt met een 
uitwedstrijd tegen Reiger Boys. Eigenlijk maken jullie al een jaar lang vaak dezelfde fouten. Graag iets meer als een team spe-
len, jullie moeten het samen doen. Achterhoede wat feller, middenveld meer lopen en minder mopperen en de voorhoede de 
kansen afmaken en bij mislukken niet anderen de schuld geven. Eerst naar jezelf kijken en dan komt het vanzelf goed, ik weet 
zeker dat jullie veel beter kunnen!

Loet

 

Schagen F1–Kolping Boys F2 (7–1)
Voordat de competitie begon, moest de F2 eind augustus eerst drie bekerwedstrijden spelen. Twee bekerwedstrijden werden 
krap gewonnen (1-0 en 2-1) en één wedstrijd werd met 9-3 verloren. Door deze twee winstpartijen, eindigde de F2 op de 
tweede plaats in de poule voor de beker en wist zich daardoor te plaatsen voor de volgende ronde. Hierdoor moest er ver buiten 
de eigen regio gespeeld worden en moest de F2 “helemaal” naar Schagen.

Voor de aanvang werd de F2 het belang van deze wedstrijd duidelijk uitgelegd. Er was nu geen poulefase meer: winnen 
betekent door naar de volgende ronde; verliezen, is uitgeschakeld. De spelers van de F2 hadden dit goed begrepen en gingen 
direct fel van start. Ook de tegenstander besefte het belang van deze wedstrijd en liet zich niet in de verdediging drukken. 
Hierdoor golfde de wedstrijd heen en weer en ontstond er een mooie pot voetbal. Voor de trouwe aanhang van de F2 was het 
fantastisch om eindelijk weer eens inzet en strijdlust van de spelers te zien. Nadat een aanval van de F2 door de tegenstander 
was afgeslagen en de bal over de achterlijn was gewerkt, kreeg de F2 een corner toegewezen. Dave draaide deze cornerbal 
mooi voor het doel. De bal kwam precies voor de voeten van Quinten terecht en op het moment, dat hij wilde uithalen, dook de 
keeper van Schagen op de bal. De tegenstander zette direct een tegenaanval op, maar keeper Mike kwam goed uit zijn doel 
en wist de bal tijdig te onderscheppen. Even later had Quinten weer een goede kans, maar zijn schot werd door de keeper van 
Schagen gestopt. Bij een volgende aanval van Schagen, brak de tegenstander door de verdediging van de F2 heen, maar weer 
had keeper Mike een goede redding. Uit de corner, die daarop volgde, viel dan toch een doelpunt: 1-0. Een speler van Schagen 
krulde de bal richting de eerste paal en de F2 probeerde de bal nog weg te werken, maar deze ging via het hoofd van Mats 
en de knie van Quinten het doel in. De tegenstander probeerde de score verder op te voeren en drukte de F2 in de verdedig-
ing. Door uitstekend keeperswerk van Mike (fantastische reddingen en goed uitkomen) zorgde hij ervoor, dat Schagen geen 
doelpunt meer wist te maken. Een volgende aanval van de F2 werd door de tegenstander afgeslagen, maar resulteerde wel in 
een hoekschop. Dit keer nam Dave de corner laag en de bal kwam ter hoogte van de eerste paal tussen verschillende spelers 
terecht. In een rommelige situatie, waarbij Schagen de bal niet weg kreeg, kon Artinjo uiteindelijk van dichtbij de gelijkmaker 
intikken: 1-1. Het leek erop, dat beide teams elkaar in evenwicht hielden, maar kort voor de rust schoot een speler van Schagen 
nog van ver op het doel van de F2. Keeper Mike kon er niet meer bij en het harde afstandschot verdween achter hem in het 
doel: 2-1.

Ondanks deze achterstand, was de “Technische Staf” van de F2 zeer tevreden over de inzet van de spelers. Er werd goed verd-
edigd, het middenveld ging keurig mee terug naar de eigen helft als dat nodig was, er werden mooie aanvallen opgezet, er werd 
naar vrijstaande spelers gekeken en goed overgespeeld. Niets dan lof en het was niet echt nodig om de F2 in de rust allerlei 
aanwijzingen te geven, behalve dat ze dit niveau en deze inzet moesten vasthouden. Tijdens de competitie bleek al dat een 
“stevige toespraak” in de rust niet echt werkte, maar complimenten bleken ook averechts te werken. Er stond een totaal andere 
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F2 op het veld, dan in de eerste helft. Het enige “wapenfeit” van de F2 was een hard afstandschot van Ian aan het begin van 
de tweede helft, dat helaas door de keeper van Schagen werd gestopt. Maar nadat de 3-1 was gescoord (bal tegen de paal, die 
terug het veld in stuiterde en daarna ingetikt werd) stortte de gedrevenheid van de F2 als een kaartenhuis in elkaar. Er werd 
totaal niet meer verdedigd; het middenveld werd overlopen en de tegenstander kon simpel opstomen naar het doel van de F2. 
Meerdere spelers van Schagen stonden helemaal vrij voor het doel en konden eenvoudig een hoek uitkiezen om te scoren. 
Uiteindelijk werd het 7-1 voor Schagen! De enige speler, die de moed niet opgaf was keeper Mike. Hij heeft fantastisch gekeept 
en heeft ervoor gezorgd, dat de eindstand niet in de dubbele cijfers terecht kwam. Naar mijn mening, zijn beste wedstrijd ooit. 
Mannen, verdedigen! Als er drie of vier tegenstanders helemaal vrij voor het doel staan, is er voor Mike ook geen redden meer 
aan! Jullie moeten je keeper wel helpen.

Sander

SVW F2–Kolping Boys F2 (4–1) 
Na een lange winterstop, doordat er een aantal wedstrijden was afgelast door de sneeuw, moest de F2 de eerste wedstrijd 
van 2011 spelen. Deze wedstrijd tegen SVW was een inhaalwedstrijd, die eigenlijk helemaal nergens meer om ging. De F2 is 
inmiddels weggezakt naar de 11de plaats; SVW staat op de 13de en laatste plaats en voor de voorjaarscompetitie, die een 
week later van start gaat, is de F2 in een nieuwe poule ingedeeld. Dus deze wedstrijd werd als een oefenwedstrijd voor de 
nieuwe competitie gezien. Tevens kon SVW F2 nu goed “geanalyseerd” worden, want dit team is voor de voorjaarscompetitie 
wederom bij de F2 in de poule ingedeeld. In de najaarscompetitie hadden beide teams, door afgelastingen, nog niet tegen 
elkaar gespeeld, maar in de voorronde voor de beker, had de F2 met een krappe 2-1 van SVW F2 gewonnen.

Vanaf de aftrap trok SVW direct het initiatief naar zich toe en keeper Mike voorkwam met een aantal goede reddingen een 
snelle achterstand. De F2 wist zich enigszins te herpakken en kwam langzaam dichter bij het doel van SVW. Mats had een 
goede kans, maar zijn schot knalde hard op de lat. Even later schoot Dave van afstand, maar ook dit leverde helaas geen doe-
lpunt op, want de bal ging net naast. Hierna zette de tegenstander weer een aanval op en een SVW-speler kreeg alle vrijheid 
om uit halen. Niemand van de F2 pakte deze speler aan, of probeerde het schot te blokken. De bal vloog hard het doel in en 
de F2 keek alweer tegen een onnodige achterstand aan: 1-0. De inzet van de spelers van de F2 was bedroevend laag en er zat 
totaal geen lijn in het spel van de F2. Ook durfden de spelers hun tegenstander niet aan te pakken, zodat SVW steeds meer de 
overhand kreeg. Af en toe wist de F2 toch nog een aanval op te zetten, die meestal voor het doelgebied van de tegenstander 
strandde. Eén aanval leverde wel een hoekschop op. Vanuit de corner draaide Dave de bal keurig het doelgebied in. Een speler 
van SVW zag de bal recht op zich af komen. Met beide vuisten stopte deze speler de bal en de scheidrechter wees direct naar 
de penalty-stip. Ian schoot deze strafschop hard en laag in de linkerhoek, waar de keeper van SVW niet meer bij kon: 1-1. Een 
volgende aanval van SVW resulteerde in een corner. Keeper Mike kon net niet bij de bal, maar gelukkig kreeg hij hulp van Mats, 
die de bal vlak voor de lijn wist weg te werken. Voor de rust moest keeper Mike nog een paar in actie komen en door een aantal 
goede reddingen ging de F2 met deze gelijke stand de rust in.

Ondanks aanwijzingen en advies aan de spelers, was de inzet van de F2 in de tweede helft zelfs nog lager. Het leek wel of de 
spelers niet wilden voetballen. Artinjo kwam nog wel tot een afstandschot, maar de bal ging helaas naast. Een afgeslagen aan-
val van SVW leverde de tegenstander een corner op. Geen enkele speler van de F2 stond te verdedigen en ze keken maar een 
beetje hoe de bal het doelgebied in viel. SVW was scheper en kon simpel de 2-1 intikken. Een schot van Dave ging nog naast, 
maar dat was wel de laatste offensieve actie van de F2. Door belabberd verdedigen, kon SVW nog twee keer scoren en won de 
wedstrijd uiteindelijk met 4-1. Deze uitslag zei echter niets over de kwaliteiten van SVW, want zo goed waren ze nou ook weer 
niet, maar meer over het beroerde spel van de F2. Snel vergeten deze wedstrijd en op naar de voorjaarscompetitie! Mannen, 
verdedigen! En durf je tegenstander aan te pakken; wees niet bang voor ze. Nergens voor nodig.

Sander

WEDSTRIJDVERSLAGEN
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Kolping Boys F3 overtuigend najaarskampioen
Zaterdag 15 januari 2011 moest het dan toch nog 
gebeuren; koploper F3 moest de inhaalwedstrijd 
spelen tegen de nummer 2 op de ranglijst, Reiger 
Boys F3. Bij winst of  een gelijkspel zou de F3 
defi nitief de kampioensvlag kunnen hijsen. Helaas 
moest er worden aangetreden zonder vaste keep-
er Luca, dit werd onderling goed opgevangen door 
Oscar (keeper 1e helft) en Sten (keeper 2e helft).

De wedstrijd ging voortvarend van start wat 
resulteerde in de eerste grote kans, jammer 
genoeg stond het vizier nog niet op scherp. Een 
minuut of 3 later was het wel raak, Vijay brak door 
op links en zijn voorzet werd door Sten in de touwen 
geschoten: 1 – 0! De F3 lag goed op koers. Reiger 
Boys kwam maar zelden op de helft van Kolping 
Boys en als dat al gebeurde stonden Kasper en Dirk 
goed opgesteld. De 2 – 0 ontstond doordat Kasper 
de bal goed onderschepte en als een stoomw-
als opstoomde naar het doel van Reiger Boys en 
vervolgens vernietigend uithaalde. De F3 was niet meer te stoppen en combineerde er lustig op los. Uit een van deze combina-
ties via Mart en Lucas werd Sten vrijgespeeld die de bal hoog en hard de kruising inschoot, 3 – 0, tevens de ruststand.

Na de pauze gingen de jongens vrolijk door met waar ze in de eerste helft waren gebleven, namelijk met leuk voetbal en doe-
lpunten maken. Goaltjesdief Mart  (staat op de een of ander manier altijd op de goede plek) maakte de 4 – 0 en 5 – 0, dit na 
prima voorbereidend werk van Oscar en Emre. Uiteindelijk werd de 6 – 0  eindstand bepaald door Lucas.

Na het eindsignaal gingen de armen juichend de lucht, F3 was ongeslagen en met zeer overtuigende cijfers kampioen ge-
worden van de najaarscompetitie 2010 en mogen het in de voorjaarscompetitie een stapje hoger gaan proberen, iets waar de 
voltallige begeleiding (trainers Ron en Dirk en begeleiders Michel en Erwin) alle vertrouwen in hebben. De F3 is namelijk een 
team wat in de afgelopen periode veel progressie heeft gemaakt en dan met name in het combinatievoetbal, men gunt elkaar 
wat, iets wat tot uiting is gekomen in de doelpuntenmakers, er is namelijk niet een echte topscorer, de doelpunten zijn mooi 
verdeeld over alle spelers in het team. 

Jongens, namens alle trotse ouders gefeliciteerd met het kampioenschap!!!!!!

Erwin de Vries

F3 NAJAARSKAMPIOEN
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