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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 7 2010 Volgende treffer 23 november 2010   
  

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 21 november

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 13-nov A1 Koedijk A1 14:45  Hofstede, B. ter
zaterdag 13-nov B2 KSV B2 14:45 14:00 Kraakman, Jan
zaterdag 13-nov MB1 DTS MB1 14:45  van der Velden, Arjen
zaterdag 13-nov C1 sc Hercules Zaandam C1 13:00  Loogman, G.A.M.
zaterdag 13-nov C2 Vrone C2 14:45 14:00 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 13-nov C3 Zeevogels C1 13:00 12:15 Mienes, Jan
zaterdag 13-nov C4 KSV C2 13:00 12:15 Jongh, Sean de
zaterdag 13-nov D1 Zouaven De D1 11:30  Bons, Duncan
zaterdag 13-nov D3 Vrone D2 10:15 09:45 Velden, Ruben van der
zaterdag 13-nov D4 Duinrand S D2 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 13-nov D6 Koedijk D6 09:00 08:30 Tielbeke, Jesse
zaterdag 13-nov D7 Flamingo s 64 (de) D2 10:15 09:45 Esseveld, Brian van
zaterdag 13-nov D9 Meervogels 31 D3 10:15 09:45 Sluijter, Tobias
zaterdag 13-nov D10 Uitgeest D8 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 13-nov E2 KSV E1 09:00  Goede, Kees de
zaterdag 13-nov E5 Vrone E3 10:15  Groot, Bart
zaterdag 13-nov E6 Duinrand S E2 10:15 09:45 Wasity, Ahmed
zaterdag 13-nov E7 AFC 34 E5 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 13-nov E9 KSV E6 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 13-nov E11 Foresters de E11 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 13-nov E13 KSV E8 09:00 08:30 Brederode, Tim van
zaterdag 13-nov F1 Limmen F1 10:15 09:45 Berghammer, Herman
zaterdag 13-nov F2 Uitgeest F4 10:15 09:45 Ouder
zaterdag 13-nov F3 Jong Holland F3 09:00 08:30 Jong, Bruce de
zaterdag 13-nov F6 Jong Holland F4 09:00 08:30 Ouder
zaterdag 13-nov Mini’s Mini’s 09:00 08:40 Onderling
zaterdag 13-nov 1e jf F 1e jr F 09:00 08:40 Champions league

zondag 14-nov 1 (zon) Vitesse 22 1 (zon) 14:00 12:00 Wigchers, A.
zondag 14-nov 3 (zon) Zeevogels 2 (zon) 12:00 11:30 Wit, C.L. de
zondag 14-nov 4 (zon) Rijp (de) 3 (zon) 12:00 11:30 Kasaza, Juvenal
zondag 14-nov 5 (zon) Uitgeest 6 (zon) 12:00 11:30 Bockweg, Franz
zondag 14-nov 6 (zon) Dynamo 5 (zon) 10:00 09:30 Kokkelink, Angelo
zondag 14-nov 10 (zon) Koedijk 10 (zon) 14:00 13:30 Visser, Marco
zondag 14-nov 11 (zon) KSV 8 (zon) 10:00 09:30 Neuvel, Nic

zaterdag 20-nov Mini’s Mini’s 09:00 08:40 
zaterdag 20-nov 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 
zaterdag 20-nov A1 Buitenveldert A1 14:45  Kluft, mr. M.
zaterdag 20-nov A2 BOL A1 14:45 14:00 Mienes, Jan
zaterdag 20-nov B2 Berdos B1 13:00 12:15 Kramer, Paul
zaterdag 20-nov B3 Alcmaria Victrix B1 13:00 12:15 Jongh, Sean de
zaterdag 20-nov B4 Uitgeest B3 14:45 14:00 Breedt, Jan
zaterdag 20-nov B5 Limmen B2 14:45 14:00 Kraakman, Jan
zaterdag 20-nov B6 Berdos B4 14:45 14:00 Aafjes, Rene
zaterdag 20-nov C5 Castricum C2 13:00 12:15 Hamersveld, Jelle van
zaterdag 20-nov C6 SSV C1 13:00 12:15 van der Velden, Arjen
zaterdag 20-nov MC1 SVA MC1 13:00 12:15 Wondergem, Jan
zaterdag 20-nov MC2 Foresters de MC1 11:30 10:45 Goede, Kees de
zaterdag 20-nov D2 Egmondia D1 10:15  Bons, Duncan
zaterdag 20-nov D5 Foresters de D4 09:00 08:30 Velden, Ruben van der
zaterdag 20-nov D8 Vitesse 22 D5 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 20-nov MD1 Koedijk MD1 11:30 10:45 Berghammer, Herman
zaterdag 20-nov E1 VIOS-W E1 10:15  Tielbeke, Jesse
zaterdag 20-nov E3 LSVV E2 10:15 09:45 Sluijter, Tobias
zaterdag 20-nov E4 Koedijk E4 11:30  Groot, Bart
zaterdag 20-nov E8 Reiger Boys E11 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 20-nov E9 LSVV E6 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 20-nov E10 KSV E7 10:15 09:45 Venneker, Cor
zaterdag 20-nov E12 ADO 20 E13 10:15 09:45 Jong, Bruce de
zaterdag 20-nov E14 Alcmaria Victrix E4 10:15 09:45 Brederode, Tim van
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 21 november

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 13-nov HCSC A1 A2 14:30 13:00 
zaterdag 13-nov Foresters de B1 B1 14:45  Ouarghi, F.
zaterdag 13-nov Jong Holland B2 B3 13:00 12:00 
zaterdag 13-nov LSVV B3 B4 14:45 13:45 
zaterdag 13-nov Adelbert St B2 B5 12:30 11:30 
zaterdag 13-nov VZV B1 B6 14:30 13:30 
zaterdag 13-nov AFC 34 C3 C5 14:30 13:30 
zaterdag 13-nov Vitesse 22 C3 C6 14:45 13:45 
zaterdag 13-nov DWOW MC1 MC1 12:30 11:15 
zaterdag 13-nov Zeevogels MC1 MC2 10:30 09:30 
zaterdag 13-nov AFC 34 D2 D2 09:00  
zaterdag 13-nov SVW 27 D6 D5 10:15 09:20 
zaterdag 13-nov Limmen D6 D8 11:00 10:05 
zaterdag 13-nov Egmondia D2 MD1 09:30 08:30 
zaterdag 13-nov Helder Den FC E1 E1 12:00  
zaterdag 13-nov Reiger Boys E3 E3 10:55 10:00 
zaterdag 13-nov Berdos E2 E4 10:45  
zaterdag 13-nov Alkmaarsche Boys E2 E8 09:00 08:05 
zaterdag 13-nov Vrone E7 E10 10:30 09:35 
zaterdag 13-nov SVA E8 E12 10:15 09:20 
zaterdag 13-nov Alcmaria Victrix ME1 E14 10:00 09:05 
zaterdag 13-nov SSV F1 F4 10:00 09:05 
zaterdag 13-nov BOL F3 F5 09:00 08:05 
zaterdag 13-nov Alcmaria Victrix F6 F7 10:30 09:35 
zaterdag 13-nov Reiger Boys F12M F8 09:00 08:00 

zondag 14-nov VSV 2 (zon) 2 (zon) 11:30 10:30 Wattingen, E.A. van
zondag 14-nov Uitgeest 8 (zon) 7 (zon) 12:45 11:45 
zondag 14-nov Alkmaarsche Boys 9 (zon) 8 (zon) 10:00 09:00 
zondag 14-nov SVW 27 10 (zon) 9 (zon) 12:00 11:00 
zondag 14-nov Saestum DA1 (zon) DA1 (zon) 11:30 10:30 Erriquez, V.R.
zondag 14-nov Purmerend DA1 (zon) DA2 (zon) 14:30 13:30 
zondag 14-nov SSV DA1 (zon) DA3 (zon) 14:00 13:00 
zondag 14-nov Koedijk A4 (zon) A1 (zon) 09:30 08:30 

zaterdag 20-nov ODIN 59 B1 B1 12:00  Landzaat, F.W.
zaterdag 20-nov Overbos MB2 MB1 14:30  
zaterdag 20-nov Westfriezen C1 C1 13:00  Zwol, R.C. van
zaterdag 20-nov Duinrand S C1 C2 14:30 13:15 
zaterdag 20-nov Limmen C2 C3 13:00 12:00 
zaterdag 20-nov Grasshoppers C3 C4 10:30 09:30 
zaterdag 20-nov Kon. HFC D1 D1 11:30  
zaterdag 20-nov Alcmaria Victrix D2 D4 10:30 09:35 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 21 november

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 20-nov     F4               Reiger Boys F6                          09:00        08:30     Ouder
zaterdag 20-nov F5 KSV F5 09:00 08:30 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 20-nov F7 Reiger Boys F12M 09:00 08:30 Savonije, Laura
zaterdag 20-nov F8 SVW 27 F13 09:00 08:30 Wasity, Ahmed

zondag 21-nov 2 (zon) AFC 34 2 (zon) 11:00 10:30 Agema, R.P.A.
zondag 21-nov 7 (zon) Vrone 8 (zon) 12:00 11:30 Kasaza, Juvenal
zondag 21-nov 8 (zon) VIOS-W 6 (zon) 12:00 11:30 Vrasdonk, Ton
zondag 21-nov 9 (zon) LSVV 6 (zon) 10:00 09:30 Neuvel, Nic
zondag 21-nov DA1 (zon) Berghuizen DA1 (zon) 14:00 13:30 Heide-Appel, R. van der
zondag 21-nov DA2 (zon) SVA DA1 (zon) 12:00 11:30 Hamersveld, Jelle van
zondag 21-nov DA3 (zon) Reiger Boys DA1 (zon) 14:00 13:30 Marcel Otte



…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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Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 21 november

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 20-nov Castricum D4 D6 09:00 08:05 
zaterdag 20-nov WMC D1 D7 10:15 09:20 
zaterdag 20-nov Reiger Boys D9 D9 09:00 08:00 
zaterdag 20-nov Uitgeest D7 D10 14:45 13:45 
zaterdag 20-nov Koedijk E2 E2 11:15  
zaterdag 20-nov AFC 34 E4 E5 09:00  
zaterdag 20-nov KSV E4 E6 11:30 10:35 
zaterdag 20-nov Zeevogels E2 E7 10:30 09:35 
zaterdag 20-nov Vitesse 22 E7 E11 11:00 10:00 
zaterdag 20-nov Bergen E2 E13 10:00 09:05 
zaterdag 20-nov Alcmaria Victrix F1 F1 09:00 08:05 
zaterdag 20-nov HSV F2 F2 09:00 08:05 
zaterdag 20-nov Alcmaria Victrix F3 F3 09:00 08:05 
zaterdag 20-nov Flamingo s 64 (de) F2 F6 09:30 08:35 

zondag 21-nov Hellas Sport 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Groot, J. de
zondag 21-nov RKEDO 2 (zon) 3 (zon) 11:30 10:30 Brederode, A.J.B.M. van
zondag 21-nov SVW 27 6 (zon) 4 (zon) 11:00 10:00 
zondag 21-nov Alkmaarsche Boys 6 (zon) 5 (zon) 14:00 13:00 
zondag 21-nov DEM 6 (zon) 6 (zon) 14:00 13:00 
zondag 21-nov Berdos 4 (zon) 10 (zon) 13:00 12:00 
zondag 21-nov ADO 20 12 (zon) 11 (zon) 10:00 09:00 

 

Berichtje van Sinterklaas voor de kabouters, mini’s, F-jes en E-tjes
We hebben een berichtje ontvangen dat Sinterklaas en zijn Pieten op WOENSDAGMIDDAG 24 NOVEMBER naar Kolping Boys 
komen! De Sint had helemaal in Spanje gehoord van onze voetbalschool en hij wil dit graag eens meemaken. Ook de pieten 
zijn er heel nieuwsgierig naar en nemen hun voetbalschoenen mee...

Van 15.45-17.30 uur worden de kabouters, mini’s en F-pupillen verwacht en van 17.45-19.00 uur de E-tjes. De training van 
deze dag gaat ‘ gewoon’  door, dus trek je voetbalkleren aan. Natuurlijk mag je je ook verkleden, zolang je maar je voetbalsch-
oenen en scheenbeschermers aantrekt. 

Schrijf de datum en tijd vast in je agenda en in de volgende Treffer meer Sint-nieuws!

Groet,
de Sinterklaascommissie 
 
 
  
 
   

    
   
    
    
   
   
 

PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys 1 - Vitesse´22 1

Naam:                  Mick Kerkhof
Leeftijd:               12 jaar                                    
Team:                   D6                                          
Positie:                Spits                                         
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     3 jaar
Op welke school zit je?                                  Wispeltuut      
Welke voetbalclub is je favoriet?                   AZ   
Welke speler is je voorbeeld?                         Ronaldo 
Wie vind je de beste voetbaltrainer?              Bert van Marwijk
Welke muziek vind je mooi?                          Hiphop en house
Wat is je lievelingseten?                                 Patat
Wat zijn je hobby’s                                         Voetbal 
Wat is je lievelingswens?                                Rijk worden

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 20 en 21 november 

   Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag:   20 november

08:30 uur:   Senioren 4

13:00 uur:    Senioren 4

 

Zondag:    21 november

10:00 uur:    Junioren B2

13:00 uur:    Junioren B2

Secretariaat:  

Zaterdag:    20 november

12:00 uur:    Paul Konijn en Jan Bolt

Zondag:    21 november

08:30 uur:    Janneke Ruijs

13:00 uur:   Jan Romeijn

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 13 en 14 november

   Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag:   13 november

08:30 uur:   Senioren 4

13:00 uur:    Senioren 4

 

Zondag:    14 november

10:00 uur:    Junioren B2

13:00 uur:    Junioren B2

Secretariaat:  

Zaterdag:    13 november

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    14 november 

08:30 uur:    Co Joppe

13:00 uur:   Herman Berghammer

 

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Vitesse´22 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Conijn Parket en Projectvloeren
Kamerlingh Omnesstraat 15 1821 BP Alkmaar

072-5206464
Parket-Sport en Bedrijfsvloeren voor projecten en bedrijven

&
Cafe Prins Heerlijk

Houttil 22 1811 JM Alkmaar
072-5202274



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 t/m vrijdag 

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 12-nov 21:05 Thuis De Hoornse Vaart d’Enterij 4 20027 geen scheids
Vrijdag 19-nov 22:00 Thuis De Mijse HZV/Het Vennewat. 6 10225 wel scheids
Maandag 29-nov 19:15 Uit Sportpaleis Alkmaarsche Boys 6 22570 geen scheids

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 26-nov 21:05 Uit De Hoornse Vaart Jong Holland 6 15608 geen scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 24-nov 22:00 Thuis Sportpaleis Berdos VE1 24388 geen scheids
Vrijdag 3-dec 22:00 Uit Sportpaleis HZV/Het Vennew. VE1 24400 geen scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Dinsdag 9-nov 19:00 Uit Europahal Berdos DA2 5535 geen scheids
Maandag 15-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alkm. Boys DA2 146089 geen scheids
Vrijdag 26-nov 19:15 Uit Noorderend OZV/Zorgeloosch DA5 15482 geen scheids
Vrijdag 3-dec 19:15 Uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV DA2 20778 wel scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 26-nov 19:25 Uit De Oostwal Vrone A1 16621 wel scheids
Vrijdag 3-dec 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew. A1 9901 geen scheids

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

     

De Flamingo’s’64 1-Kolping Boys 1 (2-2) www.ronhilhorst.nl
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Laatste trainingsavond van Ria Lankreijer
 

In 1976 kwam ik via Piet Reus in contact met Kolping Boys.

Ik stond toen achter de bar bij de hanbalvereniging Kolping aan de Herenweg(Het vorige Kolping Boys terrein)

Ik leende mensen van Kolping Boys om me te helpen met de straatvoetbal.

 

Na de brand van de oude kantine van de handbalvereniging  op 4-8-1984, mochten we een paar keer gebruik maken van 
de kantine van Kolping Boys.

Een paar jaar daarna ben ik vrijwilliger geworden bij de voetbal in de zaterdag en zondagploeg.

7 ½ jaar terug ben ik begonnen met de trainingsavonden.

 

Nu moet ik op advies van de artsen wegens gezondheids redenen daar mee stoppen.

Ik vind dat heel erg want ik heb daar leuke tijden meegemaakt.

En je hebt daar ook meer contact met de leden als in het weekend.

Het werd ook altijd erg gewaardeerd wat je deed.

 

Maar 16 december is mijn laatste avond.

Nu hoop ik dat als mensen dit lezen en een paar avonden vrij hebben, zich aanmelden.

Ook voor de weekends kunnen we nog vrijwilligers gebruiken.

Want een sportvereniging kan alleen maar draaien met vrijwilligers.

 

Dus aarzel niet en geef je op!!!!!!!

 

Ria Lankreijer

 

Aanmelden voor kantinedienst in het weekend bij:

Jos de Jong – 072-5615097

Vrijwilligersbeleid Gerard Venneker – 06-22986200

 

KANTINENIEUWS



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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Hallo Grote Voetbalkenner,

*  Welke beker ontvreemdde Hans Teeuwen tijdens de opnames van All Stars uit het PSV stadion? 

*  Met welke club werd Wilfred van Moer 3x landskampioen en won hij 2x de Gouden Schoen?  

*  Van welke voormalige Nederlandse betaald voetbalclub zijn de trainers Fritz Korbach, Nol de Ruiter en Piet Schrijvers trainer 
geweest ?

Over 2 1/2 week is het zover. Op vrijdag 26 november om 20.00 uur vindt in de kantine van Kolping Boys De Grote Voetbalquiz 
plaats. De sportquiz-organisatie heeft zijn best gedaan om een spectaculaire vragenreeks in elkaar te zetten.  Er zullen zowel 
open vragen als meerkeuze vragen worden gesteld en sommige vragen worden ondersteund door bewegende beelden. 

Durf jij je voetbalkennis te testen en mee te doen aan deze quiz? Wij nodigen jou en je voetbalvrienden van harte uit om mee 
te doen!

Je kunt je per koppel inschrijven. Dit kan vooraf via g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl of op vrijdag de 26ste november vanaf 19.30 
uur in de kantine van Kolping Boys. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00.

 Ga de strijd aan met potentiele winnaars als de gebroeders Duinmeijer, vader en zoon Keijner, Dirk Molenaar en Peter 
Groot, Verry Veel en Boy Brugman, Ruud Leeuwenkamp en Floris Oudejans,  Jeroen Dekker en Henk Zeegers, Jenny Scholte 
en Jaap de Vries, Paul Schmidt en Tim Schmidt en nog vele andere. We zitten momenteel op 25 koppels welke zich via de 
voorinschrijving hebben aangemeld!!! 

 

Je kunt ook inschrijven bij Janneke Ruijs, Ton Schut, Simon Reus of Gerard Bobeldijk.

VOETBALQUIZ

De Flamingo’s’64 1-Kolping Boys 1 (2-2) www.ronhilhorst.nl
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VOETBALQUIZ

                     
         
          

          vrijdag              

26 November 2010

KOLPING BOYS GROTE

VOETBALQUIZ
WIE WORDT DE GROTE VOETBALKENNER (M/V)?

DEELNAME PER KOPPEL

VRAGEN OVER EK, WK, EREDIVISIE, KOLPING BOYS,.....

AANVANG 20 UUR IN DE KANTINE VAN KOLPING BOYS

Inschrijfgeld 5 Euro per koppel

Aanmelden bij Janneke Ruijs, Ton Schut, Simon Reus of Gerard Bobeldijk
Per E-mail: g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl

         
          

                       



Frans Koomen
06-55708603

Marcel Mooij
06-50524333

www.mooijenkoomen.nl



-15-

JUNIORENNIEUWS
Juniorennieuws

Zaalvoetballen

Op dinsdag 28 december gaan we weer zaalvoetballen in sporthal de Oosterhout (bij ‘t veld van Alkm. 
Boys). Iedereen die niet in een selec� e speelt is van harte welkom.

‘t Tijdschema:

C-junioren: 09.00-11.30  Aanmelden tussen 8.30 en 8.45.

B-junioren: 11.30-13.30  Aanmelden tussen 11.00 en 11.15.

A-junioren: 13.30-15.00  Aanmelden tussen 13.00 en 13.15.

meisjes:     15.00-17.00  Aanmelden tussen 14.30 en 14.45.

Je hoe�  er dit jaar niets voor te betalen, maar kom wél op � jd !

Je leest er meer over !

De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal !!

O� ewel: welk niet-selec� eteam behaalt ‘t hoogste gemiddelde wedstrijdpunt in de gespeelde 
compe� � ewedstrijden ?

Per 1 november is de tussenstand als volgt:

plaats: el� al:  aantal wedstrijden: aantal punten:  doelsaldo: gem. wedstrijdpunt:

  1e B4   6   18  43-  6  3,00

  2e B3   7   18  41-12  2,57

  3e Za.A2   7   18  25-11  2,57

  4e C5   5   12  33-14  2,40

  5e C6   6   12  20-28  2,00

  6e MC2   7     9  19-28  1,29

  7e C3   6     7  17-27  1,17

  8e MB1   6     6  14-21  1,00

  9e C4   6     6  20-31  1,00

10e B5   7     6  24-49  0,86

11e Zo.A1   8     4    8-30  0,50

12e MC1   6     0   2-25  0,00

13e B6   6     0    9-60  0,00

Tot zover de eerste tussenstand. ‘t Zegt weliswaar nog niet alles, maar dat de B-junioren en de Za.A2

‘t ver gaan schoppen is welhaast zeker. Wordt vervolgd.



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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Soccer-Center Alkmaar
FootGolf Open 2010

Zondag 28 november 2010

PROGRAMMA

11:00  uur De deelnemers worden ontvangen in het clubhuis van golfbaan 
Sluispolder met koffi e, thee & gebak.

11:30  uur De deelnemers ontvangen bij hun inschrijving een lunchpakket, de 
spelregels, een mooie Windbreaker, een voetbalbal en uiteraard de 
scorekaart. Graag allen een nette zwarte broek aan tijdens het Soccer-
Center Footgolf Open 2010. Voetbalschoenen zijn toegestaan.

   
   Voor een extra spelelement plaatsen we een Longest schot & Nearest 

schot op respectievelijk hole 4 en 15.

12:30  uur Aanvang van de 18 holes Foot Golf wedstrijd in de vorm van een 
shotgun. 

Uw gasten spelen een ronde op de schitterende 18 holes baan van 
Sluispolder. Een interessante baan, rijkelijk voorzien van bunkers en 
waterpartijen, die bij veel holes voor een extra handicap zorgen. Door 
de ligging van de baan, dicht bij de kust, is de bijna altijd aanwezige 
wind ook een bepalende factor in het spel. De holes krijgen een 
speciale cup voor de voetbal, de plaats op de fairway wordt nader 
bepaald door de greenkeepers in overleg met de organisatie. 

 In de turn serveren wij de spelers een warm drankje & een 
heerlijk broodje rookworst.

16:30  uur De spelers keren terug bij het clubhuis. Na de ronde liggen er 
handdoeken voor uw gasten gereed in de kleedkamers. In het clubhuis 
serveren wij een aperitief met bittergarnituur van warme hapjes. 

ca. 18:00 uur Prijsuitreiking met aansluitend een heerlijk winters buffet van diverse 
stamppotten.

FOOTGOLFTOERNOOI
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FOOTGOLFTOERNOOI

De kosten voor deelname aan de prestigieuze Soccer Center Alkmaar 
Footgolf Open 2010 zijn € 65,- per persoon.
Incl. windbreaker, voetbal, alle hapjes, diner en natuurlijk 
fantastische prijzen!!

Maak € 65,- over naar Rabobank Alkmaar, S. Houtenbos 
rekeningnummer 315790008. Vermeld je naam en telefoonnummer 
om je inschrijving te bevestigen.

Overgemaakt = deelnemen!
Niet overgemaakt = niet deelnemen!

Vragen? Bel:
Paul 06 20610675

Sander 06 51013369
Roland 06 50606311

   Footgolf 2010  Paul van der Zel, Sander Houtenbos, Roland op de Weegh
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POSITIEF COACHEN 
Workshop ‘Psychologische Aspecten van Coaching’  daverend suc-
ces!
Afgelopen vrijdag avond 22 oktober heeft de eerste workshop plaatsgevonden: Psychologische Aspecten van Coaching. De 
workshop is gegeven door één van onze sponsoren Herman Cornet van Notus Training en Coaching. Tijdens deze interactieve 
avond hebben de aanwezige trainers en begeleiders meer inzicht gekregen in de psychologische basisprincipes van coaching 
en training. De zaterdag direct volgend op de workshop gonsde het al van de uitspraken, positieve reacties en vooral de vraag 
naar opvolging en verdieping. We zijn ondertussen alweer in gesprek met Herman om te zien hoe we een goede opvolging 
kunnen geven aan deze zeer succesvolle avond. We zullen hier dan ook spoedig op terugkomen. Herman, ontzettend bedankt 
namens het jeugdbestuur van Kolping Boys en ik durf te zeggen namens alle aanwezigen. 

Erik Zonneveld

Voorzitter Pupillencommissie

Interview Marc Lammers over positief coachen
Waarom positief coachen

In het begin van zijn coachcarrière lag voor Marc Lammers het accent op technische innovatie. Een revolutionaire hockey-
stick waarmee je de bal beter vast kan houden, een videobril voor de coach om strafcorners meteen terug te kunnen kijken 
en oortjes voor de spelers zodat ze de aanwijzingen van hun coach perfect kunnen horen. Zowel die stick als de oortjes zijn 
inmiddels verboden door de hockeyfederatie. Marc moest dus iets anders zoeken om toch te winnen van ploegen die net zo 
goed kunnen hockeyen, want de verschillen tussen de teams in de wereldtop zijn minimaal. En dat vond hij: positief coachen. 
Dankzij zijn mental coach. “Ik ben altijd iemand geweest van experts om me heen. Ik weet veel maar niet alles en dus moet 
je goede mensen inhuren. Zo ook een mental coach. En die hield niet alleen de spelers, maar ook mij een spiegel voor. Want 
wie coacht de coach? Als je midden in het proces zit, zie je echt niet alles. Hij leerde mij hoe je spelers beter kunt maken door 
de wetten van de psychologie te hanteren. Je zorgt ervoor dat spelers optimaal presteren door ze zelfvertrouwen te geven. 
En dat doe je via een positieve aanpak. Het heeft het verschil gemaakt. Naast een stukje geluk, wat er altijd bij komt kijken, 
is dat de laatste stap geweest om er voor te zorgen dat we wél eerste zijn geworden.” “Kijk, ik heb nog nooit een wedstrijd 
gewonnen op de zwakke punten van het team. Maar dat principe had ik eerst niet door. Vroeger had ik het als coach met mijn 
spelers vooral over wat zij niet goed deden. Daar hamerde ik voortdurend op. Met als gevolg dat ze het niet zo leuk vonden bij 
mij. Bij een training bijvoorbeeld keken ze op hun horloge wanneer het afgelopen was. Het plezier was er af. Maar nog erger, 
het deed hun zelfvertrouwen niet goed. En dat merkte je tijdens de wedstrijden. Onzeker en zenuwachtig waren ze. Want ze 
waren bezig met wat ze niet goed konden. Door mij! Het gevolg was dat we net niet eerste werden. Natuurlijk waren we goed. 
Alle Oranjespelers kunnen goed hockeyen. Maar dat kunnen die spelers van al die andere landen ook. Qua hockey zitten al die 
topteams zo’n beetje op het zelfde niveau. Als je je wilt onderscheiden, zul je dus net dat beetje méér moeten brengen. Dan 
zul je dus ook onderscheidende spelers moeten hebben. Die specifi eke kwaliteiten hebben en daarin excelleren. En daarnaar 
ben ik op zoek gegaan.” 

Waarom een negatieve aanpak niet werkt

“Het werkt in mijn ogen als volgt. Iemand is ergens niet zo goed in. Dan zeg je dat als coach tegen zo’n speler. ‘Daar ben je niet 
zo goed in, doe dat nou beter.’ Een natuurlijke refl ex van een coach. Je ziet wat niet goed gaat en daar ga je aan werken. Je 
wilt immers dat je spelers beter worden. Het gevolg is wel dat zo’n speler niet lekker in z’n vel zit. Hij moet iets gaan doen waar 
hij niet zo goed in is. Met alle gevolgen van dien. Maar wat misschien nog wel erger is, je gaat daar ook op trainen en tijdens 
de wedstrijden op letten. En dat zal best enig effect opleveren, maar echt heel goed wordt het nooit. Het is tenslotte iemands 
zwakke plek. In de tussentijd heb je verwaarloosd waar iemand wél goed in is. En dat gaat daardoor achteruit. De aandacht 
ging namelijk naar zijn zwakke plek uit. Zo creëer je middelmatige spelers, waar er heel veel van zijn. Of zoals ik het altijd zeg: 
eenheidsworsten.”

Hoe ziet positief coachen er in de praktijk uit 

“Het kan ook anders. Als je een speler complimenten geeft over wat hij goed doet, krijgt hij zelfvertrouwen. Daar groeit hij van. 
Het gevolg is dat hij met plezier speelt en veel durft. En dat levert rendement op. Vervolgens ga je trainen op zijn sterke punten 
en wordt hij nóg beter in waar hij al goed was. Het wordt een uitblinker in het veld. In de tussentijd werk je natuurlijk net zo 
goed aan zijn zwakke punten. Maar de meeste aandacht gaat uit naar zijn sterke punten. Bij iemand die een sterke backhand 
heeft en een minder goede forehand, gaat bij mij 80% van de aandacht uit naar de backhand van zo’n speler. Want ik wil niet 
dat die slechter wordt, nee, die moet juist nóg beter worden. En die forehand verbeter je met al dat trainen bijna stiekem ook. 
Samen met de lol die de speler hierin heeft, krijg je resultaat. Met de focus op het positieve haal je het beste uit een speler.” 
“Een ander voorbeeld: wij zijn heel goed in strafcorners. Bij ons leidt 30% van de strafcorners tot een doelpunt, terwijl dat bij 
andere toplandenteams op 11% ligt. Maar dat is juist geen reden om dit onderdeel te laten rusten. Sterker nog, juist omdat we 
daar zo goed in zijn, trainen we er extra op. Tenslotte gaat niet iedere corner er in. We proberen naar 40% te groeien voordat 
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die andere landen het rendement van hun strafcorners ook naar onze 30% hebben gebracht. Zo blijf je altijd voorop lopen.”

“Positief coachen betekent ook dat je van resultaatdoelstellingen naar taakdoelstellingen gaat. Ik bedoel daar het volgende 
mee. Door een resultaatsdoelstelling breng je veel spanning in een team. Als je zegt dat we de wedstrijd moeten winnen, leg 
je veel druk op je spelers. Maar zij hebben daar weinig invloed op. Er zijn immers talloze factoren die bepalen of je wint of niet. 
Dus zij hebben het niet in eigen hand. En worden onrustig. Als je je focust op de handelingen die de spelers in die wedstrijden 
moeten gaan verrichten, en dus taakdoelstellingen oplegt, geef je ze iets in handen waar ze wél invloed op hebben. Zij bepalen 
immers zelf of ze hun eigen taak uitvoeren en hoe ze dat doen. Dat levert veel minder stress op. Sporters gaan daardoor net 
zo goed spelen als op de training. Daar zie je vaak dat alles lukt. Dat komt omdat er dan geen druk op ligt. Dat moet je in een 
wedstrijd ook zien te bereiken. Ik heb het in mijn teambesprekingen dan ook nooit over winnen. Daar praten wij niet over. Win-
nen is een gevolg. Wel weet de groep waar wij mee bezig zijn, wat onze droom is. Dat is Olympisch kampioen worden. In een 
vroege fase heb je het daar met elkaar over. Maar vervolgens praat je met elkaar over hóe we gaan spelen, niet wat we daar 
mee moeten bereiken.” 

Complimenten geven moet je niet alleen in de groep doen, maar vooral ook in een persoonlijk gesprek met je spelers, aldus 
Marc Lammers. “Bij een nabespreking had ik tegen het team gezegd dat ik trots was op de jongste spelers. Ondanks hun ge-
brek aan ervaring, hadden zij het bijzonder goed gedaan. Maar ik kreeg weinig reactie. Tot mijn mental coach zei: gaan nou 
naar die jongste spelers toe en vertel het ze persoonlijk. Toen ik dat deed, glommen hun ogen van trots. Ik begreep daar niets 
van, want ik had het toch al in de groep gezegd? Het werkt dus pas echt als je het heel persoonlijk maakt: iemand aanspreken, 
in de ogen kijken en zeggen: ‘ik vond jou heel goed vandaag’. Dat zij weten dat het niet over een groep spelers gaat, maar echt 
over die spelers zelf.” “Belangrijk bij positief coachen is ook dat je niet alleen zegt dat je spelers het goed hebben gedaan, 
maar ook wát ze goed hebben gedaan. En dat je ze dat ook zelf laat vertellen. Stel open vragen. Als je vraagt: ‘Waar ben je goed 
in?’, hebben ze daar in het begin vaak geen antwoord op. Ze moeten zich daar eerst bewust van worden. En als ze weten waar 
ze goed in zijn, weten ze ook waar hun verbeterpunten liggen. Ik laat ze daar niet alleen over nadenken, maar ook een plan 
opstellen. Ze moeten op grond van vragen die ik ze stel zelf analyseren, afspraken maken en acties bedenken, opschrijven, in 
de groep presenteren, in de praktijk uitproberen, teruglezen, aanpassen. Net zo lang doordenken tot ze op een heel concreet 
niveau uitkomen, waar ze echt mee aan de slag kunnen. En omdat ze het zelf bedacht hebben, gaan ze er ook echt voor. De 
acceptatie is dan optimaal. Om beter te worden in waar ze goed zijn lopen ze keihard, zeker als het niet alleen vanuit de coach 
komt. De motivatie komt echt vanuit de spelers zelf.” Om er meteen aan toe te voegen: “Niet dat het alleen maar draait om 
wat de spelers zelf willen hoor. Ik denk dat bij mij 60% vanuit mij komt en dat spelers voor 40% zelf mogen meedenken.” “Bij 
positief coachen hoort ook dat je je spelers de ruimte geeft om hun grenzen op te zoeken, wat ze wel niet kunnen en hoe ver ze 
zich kunnen ontwikkelen. En kun je als speler alleen door fouten durven te maken. Dat betekent dat je als coach niet meteen 
moet roepen: ‘Niet doen!’. Het zelf ervaren is de beste leerschool.” 

Positief coachen bij de jeugd 

Het stellen van open vragen werkt net zo goed bij de jeugd, vertelt Marc Lammers. “Mijn dochter van 7 jaar oud hockeyt ook, 
bij de Etjes. Mijn vrouw coacht het team. En toen de spelers op een kluitje liepen, zei ze tegen haar: ‘Hier moet je staan!’. In de 
tweede helft speelt het team de andere kant op en zijn alle posities natuurlijk gespiegeld. Maar mijn dochter ging op precies 
dezelfde plek staan. ‘Sta je weer verkeerd!’ , riep mijn vrouw boos. Maar in haar beleving deed ze het juist precies goed. Toen 
ik dat tegen mijn vrouw aangaf, zei ze: ‘Nou, doe jij het dan!’. Ik heb mijn dochter bij me gehaald, op mijn knieën gegaan om 
op gelijke hoogte te komen en ben haar vragen gaan stellen. ‘Wat is jouw positie?’. Dat wist ze wel: ‘Rechtsvoor.’ ‘Oké’, zei ik 
toen, ‘en waar is dat, rechtsvoor?’. Ze moest even nadenken. Keek goed naar haar handen om uit te vogelen wat ook al weer 
links en rechts was, en zei toen: ‘Daar!’. En ze heeft nooit meer fout gestaan.” Verder moet je bij de jeugd als coach in kleine 
stapjes denken. Want jij bent in jouw redenatie misschien al veel verder dan het kind. “Een coach riep tegen een speler: ‘Je 
moet overspelen!’. Maar de speler heeft geen idee wat ie moet doen en houdt de bal bij zich. Waarop de coach boos wordt en 
de speler de bal maar over de zijlijn speelt. ‘Je moet wel goed kijken’, roept de coach nog kwader. ‘Ik kijk toch’, snauwt de speler 
terug. Voor zijn eigen gevoel klopt dat ook. Hij kijkt, maar naar de bal die hij bij zich heeft. En niet naar zijn teamgenootjes die 
vrij staan. Hij heeft dus ook geen idee hoe hij moet overspelen. Een coach die in kleine stapjes denkt, roept niet dat zo’n speler 
moet overspelen, maar dat ie zijn neus niet naar beneden moet houden maar omhoog. En dan ziet de speler ineens dat zijn 
maatjes vrij staan en speelt hij de bal wel over. Belangrijk is ook om als coach te vragen aan zo’n speler: ‘Wat moet ik in zo’n 
geval roepen?’. Als de speler zelf bedenkt: ‘Neus omhoog!’, weet je ook zeker dat hij begrijpt wat je bedoelt als je in het vervolg 
die aanwijzing geeft.” 

Waarom coaches toch kiezen voor een negatieve aanpak 

Veel coaches kiezen niet voor een positieve aanpak omdat ze bang zijn dat spelers lui en gemakzuchtig worden. Ben je niet 
bang dat spelers naast hun schoenen gaan lopen van complimenten? “Nee hoor, helemaal niet. Ze lopen juist harder. Wel 
moet je een goed moment kiezen. Lang vóór een WK bijvoorbeeld, kies ik wat vaker voor een stevige aanpak. Maar vlak voor 
het WK kunnen complimenten echt geen kwaad.” Angst om gezag te verliezen, kan een andere reden zijn waarom coaches 
voor een negatieve aanpak. Marc Lammers heeft daar niets mee. “Dat staat zo haaks op mijn visie. Waar het om gaat is dat 
je als coach je spelers beter maakt. Als zij zien dat jij dat kan, heb je hun respect. Niet door ze af te blaffen. Maar juist door ze 
positief te benaderen en verantwoordelijkheid te geven.”Waarom veel coaches dan toch voor een negatieve aanpak kiezen? “Ik 
denk dat het alles met de Nederlandse cultuur te maken heeft. Goed nieuws is geen nieuws. En met het feit dat coaches vaak 

POSITIEF COACHEN 
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niet de tijd krijgen om het uit te proberen. Kijk maar naar het voetbal. Niet presteren, dan lig je er als coach nog halverwege het 
seizoen uit. En als een positieve aanpak niet meteen tot resultaat leidt, wordt dus ook meteen gezegd: zie je wel, het werkt niet. 
De druk is te groot om er de tijd voor te nemen. Coaches durven dan niet en blijven hetzelfde doen wat ze altijd doen, hoe zij 
zelf zijn opgevoed. Ik heb een aantal jaren de tijd gekregen om te bewijzen dat het ook anders kan. En dat het effect heeft. Je 
ziet het ook bij Foppe de Haan. Die heeft heel lang op dezelfde plek gezeten en kreeg dus wel de tijd om er aan te werken. Het 
kan dus wel, ook in het voetbal. Mijn advies is dus: durf te investeren in positief coachen. Al maak je maar een kleine stap, je 
spelers voelen het meteen. Misschien dat het eerst ten koste gaat van het resultaat. Oude gewoonten moeten eerst afgeleerd 
worden. Maar vervolgens gaat het werken en ben je blij dat je het gedaan hebt.” 

Talentvolle jeugd snel laten doorstromen 

Als jeugdspeler heeft Marc Lammers veel verschillende coaches meegemaakt. En die kozen inderdaad veelal voor een nega-
tieve aanpak. Dat hij daar in die tijd zelf toch niet zoveel last van heeft gehad, komt omdat hij altijd beter was dan zijn leeftijds-
genootjes. “Dat merkte ik en gaf me zelfvertrouwen. Maar dat veranderde toen ik van de jeugd overging naar de senioren. Daar 
was ik niet meer de allerbeste en werd ik meedogenloos met mijn minpunten geconfronteerd. Het heeft ervoor gezorgd dat ik 
minder ging presteren. Ik had tijd nodig om mij op mijn gemak te voelen. Achteraf gezien ben ik daar niet zo gelukkig mee. Je 
moet uitblinkende spelers niet te snel naar boven halen. Het is beter om ze eerst zelfvertrouwen te geven. Laat ze excelleren in 
hun eigen leeftijdscategorie, zodat niet steeds de nadruk komt te liggen op wat je niet goed kan. En niet wordt verbloemd waar 
je wél goed in ben. Laat talentvolle spelers dat zelfvertrouwen kweken waardoor ze de top ook echt kunnen halen. Het is bij mij 
gelukkig goed gegaan, maar ik vind het echt gevaarlijk om talenten te snel te laten doorstromen naar de top.”

Variëren in coachsstijl 

“Als coach moet je bezeten zijn van je sport. Als je die passie weet over te dragen aan je spelers, ben je goed bezig. Vervolgens 
moet je variëren met diverse coachstijlen. De kop boven een interview met een van mijn speelsters was: ‘Ik kan mijn coach 
soms wel schieten’. Dat lijkt misschien pijnlijk, maar ik was er niet ongelukkig mee. Dat zit ‘m in het woordje soms. Het klopt, ik 
kan spelers soms keihard aanpakken. Als ik denk, ze verslappen en nu het is het goed om  stevig in te grijpen, dan loop ik daar 
niet voor weg. Je voelt het gewoon als dat een keer nodig is. Ook moet je keihard durven ingrijpen als spelers de afspraken niet 
nakomen. Dat hoort er net zo goed bij. En ik haal gerust rotstreken uit. In een voorbereidingsfase op een belangrijk toernooi 
een hele zware tegenstander opzoeken en ze dan vlak voor de wedstrijd heel moe maken. Zodat je weet dat de kans groot is 
dat je de wedstrijd verliest. Om de spelers weer op scherp te zetten. En als ze wel winnen, hebben ze hun grenzen weer een 
stukje verlegd en is het ook goed. Of een speelster boos maken om iets kleins. Maar je moet niet áltijd keihard zijn. Als een 
negatieve aanpak een gewoonte wordt, is het effect weg. De basis is positief coachen, dat werkt. En daar bovenop varieer je.”

Herkennen en acceptatie

“In het begin was ik als coach onzeker. Ik was opgeleid om te weten wat de zwakke punten van mijn spelers waren en daar 
aan te werken. En dat straalde ik ook uit. Als je mij de naam van een speler noemde, wist ik zo acht zwakke punten op te noe-
men. Die had ik in het vizier. Vroeg je mij naar de sterke punten van die speler, dan kwam ik hooguit tot één. Want daar had ik 
eigenlijk niet echt goed over nagedacht. Nu is dat omgedraaid. Ik weet van mijn spelers vooral de sterke punten. En die spelers 
merken dat. Die durven zich daardoor ook kwetsbaar op te stellen. In een omgeving waarin je met elkaar praat over wat goed 
gaat en mensen zelfvertrouwen hebben, durven spelers toe te geven waar ze niet goed in zijn. Ze weten dat ook van elkaar en 
accepteren dat. Want ze weten ook van elkaar waar ze wel goed in zijn. Ik kan dat illustreren aan de hand van het volgende 
voorbeeld. Een van mijn speelsters is zo fanatiek dat die nog wel eens loopt te schelden op haar medespelers in het veld. Voor-
heen kreeg die speler voortdurend op d’r kop. En ontstond er ruzie in de groep. Als je echter van elkaar weet dat zo’n speler 
dat nodig heeft om tijdens een wedstrijd fel te zijn en in het veld vechtlust te tonen, accepteer je dat. Natuurlijk praten we met 
elkaar over waar de grens ligt, want het moet niet te ver gaan. Maar de spelers weten: zo zit ze in elkaar. Inzicht hebben in 
hoe je zelf bent en hoe je teamgenoten zijn, dan pas lukt het om elkaar te accepteren. Daar hebben we veel winst uit gehaald. 
Als je binnen een team zo’n fase van acceptatie hebt bereikt, praten de spelers niet meer over elkaar, maar tegen elkaar. Ir-
ritaties worden uitgesproken. En komen ook veel minder vaak voor want mensen worden in hun waarde gelaten. We zien hun 
kwaliteiten en proberen ze niet anders te maken dan ze zijn. We houden niet van eenheidsworsten, we houden van diversiteit, 
van verschillende krachten, die opgeteld tot iets unieks leiden. Als een speelster het goed doet op televisie en vaak met haar 
snufferd op de buis te zien is, ontstaat er bij ons geen jaloezie in de groep. Want die meiden zeggen gewoon: zij is daar goed 
in, ik ben goed in andere dingen. Dat is respect hebben voor elkaar. Als je die fase bereikt hebt, kun je werkelijk trots zijn op 
wat je met elkaar hebt.”

POSITIEF COACHEN 
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30 oktober 2010

Wieringermeer A1-Kolping Boys A2 (3-6)
De uitwedstrijd naar Wieringermeer was een makkie, dachten we. Kolping Boys staan boven aan en Wieringermeer onderaan, 
even naar Slootdorp en de punten ophalen. Tijn van Veen was geblesseerd.

Onderschatting is een groot gevaar kwamen we al snel achter. In de 3e min. viel Wouter Korse, 2 tanden door z’n lip uit. In-
valler Jasper Bakker werd 2 min. later van achteren met 2 benen omver geschoffeld.  Weer 2 min. later werd Jasper Bakker 
aan de zijlijn met een sliding de bal afgepakt en met het andere been zijn standbeen weggemaaid. De scheidsrechter stuurde 
Jasper Bakker voor 5 min. naar de kant, omdat hij op de leiding commentaar gaf. De toon was gezet, maar we waren nog  niet 
wakker geschut, we kwamen toch even de drie punten ophalen. In de 16e min. was het David Zentjens die de bal oppikte even 
over de middenlijn en een paar meter doorliep. Van grote afstand tekende hij met hard schot de 0-1 aan. Nog geen 2 min. 
later was een communicatie fout tussen Justin van den Berg en Ruben Haverkate, wat de oorzaak was voor de 1-1. In de 18e 
min. schoot Michel de Wit van grote afstand, helaas tikte de keeper van Wieringermeer de bal net over. Het spel ging over en 
weer, de Wieringers waren gewoon feller dan de Oudorpers.  In de 32e min. pikte David Zentjens de bal op en week uit naar 
de linker zijlijn. Wouter Korse aangemoedigd door de supporters om mee te rennen, kwam door het midden. David gaf de bal 
voor en Wouter tikte de bal met buitenkant rechts in de rechter bovenhoek, terwijl hij naar de linker paal liep. Was het tegen 
Reiger Boys al mooi om achter zijn standbeen te scoren, maar deze was nog mooier. In de 44e min. mochten Wieringermeer 
een corner nemen., de bal werd afgeslagen en kwam randje 16 terecht, waar een schutter van Wieringermeer stond. Hij schoot 
tegen de lat en de bal verdween via het achterhoofd van keeper Justin van den Berg in het doel. Justin handjes omhoog??!! 
De  ruststand was 2-2.

Na de thee begon Kolping Boys ook te voetballen. Hoewel onze tegenstanders weer fel begonnen, bleven we breed uit elkaar 
staan en de bal elkaar toespelen. In de tweede helft hadden we ook een andere scheidsrechter, we dachten nog dat kan nooit 
slechter, valse hoop.

In de 20e min. onderschepte Roël van Somsbeek de bal en speelde deze naar Jasper Bakker. Jasper ging na 2 man voorbij te 
hebben gespeeld naar de achterlijn en trok voor . 

David Zentjens stond allen voor de keeper en lied de beste brave man de verkeerde kant op duiken, 2-3. 

In de 24e  min. verovert Michel de Wit de bal op het middenveld en loopt door op de keeper, hij schiet van randje 16, de keeper 
laat los en Michel tikt de 2-4 erin. Er knakte iets bij de Wieringers, want in de 26e min. pikte Jasper Bakker de bal van een 
tegenstander af en gaf een pass op Robin van Velthuizen. Robin draaide van z’n directe tegenstander weg en schoot tegen de 
keeper. Wouter Korse was alert en tikte de 2 -5 erin. In de 31e min. kreeg Wieringermeer zomaar een penalty cadeau, om dat 
deze jongen zo mooi over zijn eigen benen viel, 3-5. Maar in de 39e min. was het Steven de Jong die de bal op Wouter Korse 
speelt, Wouter trekt voor, Michel de Wit schiet op doel en de afgeketste bal wordt door Steven de Jong ingetikt. Eindstand 3-6. 
Wat we geleerd hebben is dat je geen tegenstander mag onderschatten en de scheidsrechters ook niet.

Een Trouwe Supporter

JUNIORENVERSLAGEN 

De Flamingo’s’64 1-Kolping Boys 1 (2-2) www.ronhilhorst.nl



-25-

Verzwakt Kolping Boys B3 moeizaam langs Berdos 
Blessures, de herfstvakantie en daardoor noodzakelijke omzettingen maakten dat Kolping Boys B3 niet optimaal aan de start 
verscheen tegen middenmoter Berdos B2. Wat vooraf ingeschat werd als een eitje, bleek uiteindelijk een regelrechte ‘billenkn-
ijper’ te worden. Kolping mocht zich met de 2-1 zege in de handen wrijven: de koppositie blijft echter behouden. 

De ploeg van coach Gerard Twisk ging van start met een verzwakte aanval. Topscorer Amin Charik moest de nog steeds aan 
zijn duim geblesseerde doelman Leon Met vervangen. En tot overmaat van ramp is ook rechtsbuiten Nishanth Sinnathamby 
voor langere tijd geblesseerd. Daardoor liep aanvaller Quinn Veenstra er voorin een beetje verloren bij. Toch was juist hij het die 
de score na een kwartier opende. Halverwege de helft van de tegenstander pikte hij de bal op, zette vervolgens goed door en 
deponeerde het leer in de verste hoek: 1-0. 

Toch bleef Kolping moeite houden met Berdos, dat over rappe aanvallers beschikte. Een Bergense uitval leidde in de 25ste min-
uut tot de verdiende gelijkmaker: 1-1. Kolping probeerde het daarna wel, maar kwam niet veel verder dan enkele afstandsscho-
ten van de nummer 10 Maurice Twisk die echter zuiverheid misten. 

Na rust met Amin Charik in de vertrouwde spitspositie en Maurice Twisk op doel, startte Kolping voortvarend. Dat kwam ook al 
doordat de slapjes spelende Emiel Langedijk was vervangen door de draver Leon Met. Diens duim is weliswaar geblesseerd, 
maar aan zijn onderstel mankeert niets. Na vijf minuten verzond de opgerukte verdediger Nick Brouwer een kanonskogel die 
helaas slechts de lat van het Berdos-doel teisterde. Maar even later liet Amin Charik zien dat hij niet voor niets topscorer van 
B3 is. Met een geplaatst schot van de rand van het strafschopgebied liet hij de de Berdos-goalie kansloos: 2-1. 

De Bergenaren roken echter dat er meer dan een nederlaag in zat. Voortdurend werd de Kolping-defensie beproefd. De backs 
Tom van de Laar en Gino Bacaj acteerden houterig. En ook het Oudorpse middenveld opereerde zwak met een trage Jo-
chem Hoogesteijn en een onzichtbare Charlie Plas. Zeven minuten voor tijd kwam Kolping goed weg in een situatie die de ge-
schiedenis zal ingaan als het ‘Wonder van Oudorp’: een Bergense aanval mondde uit in een boogbal over de kansloze keeper 
Maurice Twisk heen. Iedereen telde de gelijkmaker al. De toegesnelde verdediger Dex Bakkum (man of the match)  probeerde 
de bal in een uiterste poging te onderscheppen. En tot grote opluchting van alles wat Kolping Boys was belandde het leer door 
zijn interventie tegen de lat. Het laatste fl uitsignaal van de goed leidende scheidsrechter Jan Mienes kwam als een bevrijding.   

Opstelling: Amin Charik,  Tom van de Laar, Nick Brouwer, Dex Bakkum, Gino Bacaj, Charlie Plas, Jochem Hoogesteijn, Emiel 
Langedijk (46. Leon Met), Julian Vos (75. Emiel Langedijk),  Maurice Twisk, Quinn Veenstra.

Afwezig: Jean Pierre Dijkstra, Sander Doornbos (vakantie Lissabon), Justin Melchers (geschorst/ fungeerde als grensrechter), 
Nishanth Sinnathamby (blessure). 

© Paulus Plas

Wedstrijdmoment Kolping Boys B3-Berdos B2

JUNIORENVERSLAGEN 
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Berichtje van Sinterklaas voor de kabouters, mini’s, F-jes en E-tjes
We hebben een berichtje ontvangen dat Sinterklaas en zijn Pieten op WOENSDAGMIDDAG 24 NOVEMBER naar Kolping Boys 
komen! De Sint had helemaal in Spanje gehoord van onze voetbalschool en hij wil dit graag eens meemaken. Ook de pieten 
zijn er heel nieuwsgierig naar en nemen hun voetbalschoenen mee...

Van 15.45-17.30 uur worden de kabouters, mini’s en F-pupillen verwacht en van 17.45-19.00 uur de E-tjes. De training van 
deze dag gaat ‘ gewoon’  door, dus trek je voetbalkleren aan. Natuurlijk mag je je ook verkleden, zolang je maar je voetbalsch-
oenen en scheenbeschermers aantrekt. 

Schrijf de datum en tijd vast in je agenda en in de volgende Treffer meer Sint-nieuws!

Groet, de Sinterklaascommissie

Kolping Boys D8- Reigerboys D8 (2-0)
Als een soort Peter van der Voorst reed ik zaterdag ochtend richting sportpark “De Nollen”. Ook al ben ik een nogal onbekende 
verslaggeefster. Het is met hulp van hogerhand uiteindelijk gelukt om een interview te regelen met de spelers van D8. Uiter-
aard is dit heel bijzonder want meestal zijn de spelers onbereikbaar voor commentaar. Zelfs mijn ultieme wens om een kijkje 
te nemen in de kleedkamer zou uitkomen op deze zaterdag. Omdat het qua tijd niet zou lukken om iedereen aan het woord 
te laten krijg ik volgende week nog een kans de rest van het team te interviewen. Het had al hard geregend deze ochtend en 
het veld lag er niet goed bij. Ook niet alle toeschouwers hadden gerekend op dit modderbad. Maar niet getreurd want voordat 
de wedstrijd begon, maakte de wolken ruimte voor de zon en werd het voor het publiek aangenaam om langs de lijn te staan. 
De wedstrijd beloofde spannend te worden, want ook Reigerboys heeft een onverslagen status. Tijdens de rust mocht ik in de 
kleedkamer de spelers interviewen. Hieronder het verslag. De ruststand van deze wedstrijd was 1-0 en de eindstand 2-0.

Mijn eerste vraag was voor onze doelpuntenmaker Dennis.  

Dennis, je maakte de eerst goal. Was hiermee dat toon gezet? En wat was hierover jou gevoel? Dennis: “De Reigerboys 
gaven behoorlijk wat druk en daarom was het belangrijk om de voorsprong te hebben. Ik zag het als mijn taak om dit doelpunt 
te maken en ben blij dat het goed is gelukt. Ik ben een man van daden niet van woorden.”

Youp, jij was als verdediger behoorlijk aanwezig deze eerste helft en eigenlijk onmisbaar. De afgelopen wedstrijden zijn 
met zoveel punten gewonnen dat je als verdediger niet echt aan de beurt komt, maar nu heb je ons serieus laten zien hoe 
goed je bent. Wil je meer van dit soort wedstrijden of verwacht je in de tweede helft meer van je aanvallende teamgen-
oten? Youp: “glunder, glunder. Ja, deze wedstrijd heb ik hard moeten werken. Erg lekker, maar ik hoop wel dat in de tweede 
helft wat meer wordt aangevallen. Ik zit goed in mijn vel en ga de 2e helft gewoon zo door.Als het aan mij ligt wordt er geen 
tegendoelpunt gemaakt.”

Jaimy, voor jou was dit de tweede wedstrijd. Hoe gaat het? Jaimy: “Lekker, ik moest deze helft wel hard werken. De partij was 
duidelijk zwaarder dan vorige week, maar ik heb wel een voldaan gevoel over mijn prestaties deze wedstrijd.”

Dean, je zit lekker in de wedstrijd vandaag. We zien mooie acties en er wordt veel over rechts gespeeld waardoor je veel 
kansen krijgt en deze ook pakt. Krijgen de jongens van de linkerkant nog een kans of wordt dit jouw wedstrijd? Dean: “Ik 
ben super fi t vandaag en dat kun je zien in mijn spel. Uiteraard ga ik nog voor een doelpunt vandaag en ben ik van plan ook 
in de 2e helft lekker te voetballen.”

Na de tweede helft werd er door Dean nog een doelpunt gemaakt en eindigde de wedstrijd met 2-0. Op de valreep kreeg ik nog 
even de kans om de man van de wedstrijd aan te spreken:

Dean, je bent je belofte nagekomen en hebt nog een mooi doelpunt gemaakt. Hoe was dit voor jou? Dean: “Dat is natuurlijk 
super. Als je goed voetbalt en het wordt beloond met een doelpunt. Ook was deze tegenstander pittig en moest de verdediging 
hard werken. Ik kreeg mijn kans en heb hem gepakt. Toch lekker om met 2-0 voor te staan. Dan valt er een stukje spanning 
weg.”

Ik bedank de spelers en vraag nog even aan de coach wat hij van de wedstrijd vond.

Alex, ben tevreden over de wedstrijd vandaag?” Alex: “Ben zeker tevreden. Was een Lekkere wedstrijd, winst is binnen, maar 
het kan altijd beter. Tijdens de rust heb ik aangegeven dat de passes te zwak waren. De jongens moeten leren strakke harde 
passes te geven waardoor er meer tempo in het spel komt en meer balbezit is. Dat zag ik in de eerste helft te weinig. In de 
tweede helft was duidelijk te zien dat ze deze opmerking hebben meegenomen en zag je veel meer samenwerking. Ik ben trots 
op ze! “

 Na deze wedstrijd neemt D8 de leiding in de competitie. Voldaan ga ik naar de kantine om een lekkere kop koffi e te drinken. 
Volgende week zaterdag heb ik een afspraak met D8 in Limmen. Ben benieuwd of ze daar ook de sterren van de hemel zullen 
spelen.

Carin 

PUPILLENNIEUWS+VERSLAGEN 
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Egmondia E2-Kolping Boys E6
Na 3 weken werd er eindelijk weer eens gevoetbald en wel een uitwedstrijd bij Egmondia E.2. Werd er ondertussen helemaal 
niks gedaan? Misschien voor sommigen wel, voor een aantal niet.

Er werd voor de vakantie gewoon training door Jaap gegeven. Bijzonder aan deze training was, dat Jonathan aanwezig was. 
Normaal zit hij in Leiden, maar omdat ze daar vakantie hadden, was hij in Alkmaar en kon hij een keer mee trainen, erg gezel-
lig. Het weekend erop was een vrij weekend en de woensdag daarop was er een techniek dag bij Kolping Boys. Helaas waren 
er niet veel spelers van E.6 aanwezig, alleen Ashley, Nasim en Jur. Zij vonden het alle drie een hele leuke dag, Nasim werd 
de beste speler van de dag en Jur won de grote voetbalquiz, alleen Ashley viel buiten de prijzen en dat is jammer,. Het laatste 
weekend van de vakantie zou er dan tegen Zeevogels gevoetbald worden, maar deze wedstrijd werd al vroeg uit het programma 
gehaald.

Dan maar weer een keer trainen. Het was duidelijk te zien wie nog wat in de vakantie gedaan had en wie niet, sommigen 
stelden conditioneel gezien toch wel erg teleur, maar goed , dat kan zo weer bijgelopen worden. De trainer liet duidelijk merken 
dat de kantjes er niet afgelopen konden worden en eiste van de spelers dat er scherp en serieus getraind werd, helaas kon dat 
niet iedereen opbrengen, waardoor hij vaak de training moest stil leggen, om spelers op hun verantwoordelijkheid en op het 
teambelang te wijzen; voetbal is tenslotte een sport die je met z’n allen doet.

Dan nu de wedstrijd: helaas kon ik er niet bij zijn. Ik moest deze dag werken in verband met de startersdag van de Kamer van 
Koophandel, minder leuk, minder spannend, maar zeker zo vermoeiend. Van de getuigen ter plaatse, al dan niet staande in het 
veld, heb ik het volgende kunnen opvangen. Onder een heerlijke zon speelde Egmondia heel hard en zeker niet altijd fair. Bjorn 
en Jan waren er om verschillende redenen niet. (ziek en een hand blessure) De spelertjes van Egmondia (9 of 10 jaar in deze 
klasse) waren regelmatig beledigend naar de tegenstander toe en soms zelfs racistisch, gelukkig kon Nasim daar heel goed 
mee omgaan, goed zo Nasim! Nasim heeft op de enige en juiste wijze gereageerd, door een doelpunt te scoren, de 2-0. Jur 
had daarvoor al de 1-0 gemaakt, alweer zijn 5e doelpunt als laatste man zijnde. De paar kansen die Egmondia kreeg werden 
goed gepareerd door Max. 

Erg frappant was, dat er geen pupillendoelen op het veld stonden, maar handbaldoelen, kennelijk hanteert Egmondia zijn 
eigen afmetingen. Ook Ashley was nog dicht bij een doelpunt, maar helaas lukte het haar niet om te scoren, had dit met de 
afwijkende doelen te maken? Zeker! Door het dicht op het doel spelen van Egmondia, was het dus bijna niet mogelijk om dicht 
bij het doel te komen. Al met al een eindstand van 2-0 voor Kolping: 3 punten in de tas en geen doelpunt tegen, we gaan lekker, 
de 3e plaats ligt in het verschiet...

Loet

Berdos F5 - Kolping F8, weer een doelpunten festijn.
Sinds een paar weken is de F8 van Kolping actief. 8 jongens en een meisje zijn de 1e jaars F ontgroeit en zijn klaar voor 7 
tegen7 wedstrijdjes. De eerste twee wedstrijden waren echte doelpuntenfestijnen. De nieuwe F’ jes van zowel Zeevogels als 
Berdos F4 waren niet opgewassen tegen onze hongerige tijgers. In twee thuiswedstrijden werden deze ploegen met respec-
tievelijk 15-0 en 19-0 verslagen. Meer tegenstand kreeg de F8 in de onderlinge wedstrijd tegen Kolpin F7: 1-1. Dit was echt 
een spannende en leuke wedstrijd. Ook de oefenwedstrijd tegen Kolping F4 was een leuke, 8-8. Bij rust stond de F7 nog met 
5-3 achter, knap werd het gelijkspel uit het vuur gesleept.

Zo kon de F8 zich op zaterdag 30 oktober opmaken voor de eerste uitwedstrijd. Helaas zonder onze enige dame in de ploeg, 
Sanne is gestopt met voetballen. Zo’n 1e uitwedstrijd geeft extra spanning, voor het eerst in je voetballoopbaan bij een andere 
club voetballen en de douche daar, zou die wel warm zijn? 

In de vroege ochtend werd afgereisd naar Bergen, waar de wedstrijd tegen Berdos F5 wachtte. Berdos F5 had al twee keer 
gewonnen, dus we verwachten wel wat tegenstand. Ahum, direct na de aftrap kwam er een voorzet van Lars en de bal werd 
direct knap ingeschoten door…. 0-1. In rap tempo werd het 0-2 (uit een mooie voorzet schoot Stije in haast onmogelijke positie 
de bal hard in het dak van het doel), 0-3 etc tot bij rust 0-10 op het denkbeeldige scorebord stond. Helaas geen tegenstand van 
betekenis dus. Koen stond de 1e helft op doel, maar kreeg geen bal te verwerken. Jammer voor de toeschouwers, de voetball-
ers kon het niet deren, scoren is immers hartstikke leuk! 

Doel voor de tweede helft was om iedereen een doelpunt te laten scoren, dat lukte bijna, alleen Luuk kreeg de bal net niet goed 
voor z’n voet en kwam niet tot scoren. In de tweede helft stond Ivan op doel, ook hij had niets te doen. De einduitslag werd 
uiteindelijk 0-19. De grote vraag was uiteraard of dit voldoende zou zijn om in de ranglijst boven Kolping F7 te blijven. Helaas, 
de F7 had Berdos F4 met 21-0 ingemaakt, en staat daardoor op de ranglijst net boven de F8. Zo blijft dat gelukkig toch lekker 
spannend.

Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Alcmaria Victrix F6, deze ploeg staat nu nog bovenaan de ranglijst, we hopen dus 
weer op een mooie spannende wedstrijd. Zet em op jongens!

Antoine, vader van Lars

PUPILLENVERSLAGEN 






