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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 8 2010  Volgende treffer 7 december 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 5 december

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter   Info
zaterdag 27-nov 1 (zon) Huizen 1 14:30 14:00 Wielen, R.C.L. van der Beker
zaterdag 27-nov B1 OSV B1 13:00  Mienis, Jan   Oefen
zaterdag 27-nov B3 Vrone B2 14:45 14:00 Breedt, Jan
zaterdag 27-nov C2 Reiger Boys C2 14:45 14:00 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 27-nov D1 HSV D1 10:15  Velden, Ruben van der
zaterdag 27-nov D9 Kolping Boys D10 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 27-nov D10 Kolping Boys D9 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 27-nov E1 Kolping Boys E4 10:00  Berghammer, Herman
zaterdag 27-nov E6 Zeevogels E2 11:30 11:00 Reedijk, Alessio
zaterdag 27-nov E11 KSV E9 11:30 11:00 Goede, Kees de
zaterdag 27-nov F3 LSVV F3 11:30 11:00 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 27-nov F7 Alcmaria Victrix F6 11:30 11:00 Savonije, Laura
zaterdag 27-nov Mini’s Mini’s 11:30 11:10 
zaterdag 27-nov 1e jr F 1e jr F 11:30 11:10 

zondag 28-nov 7 (zon) Uitgeest 8 (zon) 12:00 11:30 Kokkelink, Angelo
zondag 28-nov 9 (zon) SVW 27 10 (zon) 10:00 09:30 Kramer, Paul
 
zaterdag 4-dec Mini’s Mini’s 09:00 08:40 
zaterdag 4-dec 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 
zaterdag 4-dec B1 Purmersteijn B1 13:00  Billor, M.
zaterdag 4-dec MB1 Assendelft MB1 14:45  Kraakman, Jan
zaterdag 4-dec C2 Koedijk C2 14:45 14:00 Jongh, Sean de
zaterdag 4-dec C3 Castricum C1 13:00 12:15 van der Velden, Arjen
zaterdag 4-dec C5 Bergen C3 13:00 12:15 Breedt, Jan
zaterdag 4-dec D1 FC Volendam D2 11:30  Hamersveld, Jelle van
zaterdag 4-dec D3 HSV D2 09:00 08:30 Velden, Ruben van der
zaterdag 4-dec D6 Adelbert St D2 09:00 08:30 Twisk, Gerard
zaterdag 4-dec D8 SVW 27 D7 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 4-dec D9 Zeevogels D3 10:15 09:45 Tielbeke, Jesse
zaterdag 4-dec D10 Koedijk D9 11:30 11:00 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 4-dec MD1 SVW 27 MD2 10:15 09:30 Jong, Bruce de
zaterdag 4-dec E2 Zeevogels E1 09:00  Goede, Kees de
zaterdag 4-dec E5 Reiger Boys E6 10:15  Brederode, Tim van
zaterdag 4-dec E6 Berdos E3 10:15 09:45 Wasity, Ahmed
zaterdag 4-dec E7 Egmondia E2 11:30 11:00 Groot, Bart
zaterdag 4-dec E10 SVW 27 E11 10:15 09:45 Venneker, Cor
zaterdag 4-dec E14 SVW 27 E14 11:30 11:00 Sluijter, Tobias
zaterdag 4-dec F1 AFC 34 F1 09:00 08:30 Berghammer, Herman
zaterdag 4-dec F3 Reiger Boys F3 10:15 09:45 Reedijk, Alessio
zaterdag 4-dec F6 Egmondia F2 09:00 08:30 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 4-dec F7 Berdos F4 09:00 08:30 Savonije, Laura
zaterdag 4-dec F8 Berdos F5 10:15 09:45 Ouder

zondag 5-dec 2 (zon) DEM 2 (zon) 11:00 10:30 Drijver, P.J.
zondag 5-dec 6 (zon) Alkmaarsche Boys 5 (zon) 10:00 09:30 Kokkelink, Angelo
zondag 5-dec 8 (zon) WMC 5 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul
zondag 5-dec 10 (zon) Victoria O 7 (zon) 14:00 13:30 Visser, Marco
zondag 5-dec DA1 (zon) Victoria Boys DA1 (zon) 14:00  Loon, C.J.C. van
zondag 5-dec A1 (zon) LSVV A3 (zon) 14:00  Kasaza, Juvenal
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 5 december

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 27-nov Koedijk B2 B2 13:00 12:00 
zaterdag 27-nov Berdos B3 B6 14:00 13:00 
zaterdag 27-nov Meervogels 31 C2 C3 14:30 13:30 
zaterdag 27-nov Jong Holland C3 C5 10:30 09:30 
zaterdag 27-nov AFC 34 D3 D3 12:30 11:35 
zaterdag 27-nov Foresters de D4 D7 09:00 08:05 
zaterdag 27-nov HSV D4 D8 12:30 11:35 
zaterdag 27-nov HSV E2 E2 10:30  
zaterdag 27-nov Reiger Boys E3 E3 10:55 10:00 
zaterdag 27-nov Foresters de E6 E5 11:30  
zaterdag 27-nov Duinrand S E2 E7 09:00 08:05 
zaterdag 27-nov Koedijk E11 E9 10:00 09:05 
zaterdag 27-nov SVW 27 E10 E10 10:15 09:20 
zaterdag 27-nov Alcmaria Victrix E3 E14 09:00 08:05 
zaterdag 27-nov Schagen F1 F2 10:00 09:05 
zaterdag 27-nov Berdos F3 F6 09:30 08:35
 
zondag 28-nov Vrone 7 (zon) 5 (zon) 12:00 11:00 
zondag 28-nov Dynamo 5 (zon) 6 (zon) 14:00 13:00 
zondag 28-nov Victoria O 7 (zon) 10 (zon) 10:30 09:30 
zondag 28-nov KSV 8 (zon) 11 (zon) 11:00 10:00 
zondag 28-nov Foresters de 7 (zat) 7 (zat) 11:00 10:00 
zondag 28-nov Limmen DA1 (zon) DA2 (zon) 14:00 13:00 
zondag 28-nov Limmen DA2 (zat) DA3 (zat) 10:00 09:00 
 
zaterdag 4-dec Berdos A1 A2 14:30 13:30 
zaterdag 4-dec KSV B2 B2 14:30 13:30 
zaterdag 4-dec Vitesse 22 B3 B3 14:45 13:45 
zaterdag 4-dec Alcmaria Victrix B2 B4 12:00 11:00 
zaterdag 4-dec Berdos B3 B5 14:30 13:30 
zaterdag 4-dec Adelbert St B2 B6 11:00 10:00 
zaterdag 4-dec Koedijk C1 C1 15:00  Krikke, P.
zaterdag 4-dec VVS 46 C2 C4 13:15 12:15 
zaterdag 4-dec Foresters de C5 C6 13:00 12:00 
zaterdag 4-dec Purmerend MC1 MC1 12:30 11:15 
zaterdag 4-dec Duinrand S MC1 MC2 12:15 11:15 
zaterdag 4-dec Jong Holland D3 D4 10:00 09:05 
zaterdag 4-dec Koedijk D5 D5 10:00 09:05 
zaterdag 4-dec Flamingo s 64 (de) D2 D7 11:00 10:05 
zaterdag 4-dec SVW 27 E1 E1 10:15  
zaterdag 4-dec BOL E1 E3 09:00 08:05 
zaterdag 4-dec FC Castricum E2 E4 10:00  
zaterdag 4-dec Koedijk E7 E8 10:00 09:05 
zaterdag 4-dec Berdos E6 E9 10:30 09:35 
zaterdag 4-dec Foresters de E11 E11 11:30 10:30 
zaterdag 4-dec Bergen E4 E12 09:00 08:05 
zaterdag 4-dec KSV E8 E13 10:30 09:35 
zaterdag 4-dec SVW 27 F2 F2 11:30 10:35 
zaterdag 4-dec Adelbert St F1 F4 09:30 08:35 
zaterdag 4-dec AFC 34 F4 F5 09:00 08:05 

zondag 5-dec KFC 1 (zon) 1 (zon) 14:30  Meekes, M.
zondag 5-dec Hugo Boys 2 (zon) 3 (zon) 11:00 10:00 
zondag 5-dec Purmerend 4 (zon) 4 (zon) 14:30 13:30 
zondag 5-dec Koedijk 6 (zon) 5 (zon) 14:00 13:00 
zondag 5-dec Wijk aan Zee 4 (zon) 7 (zon) 11:00 10:00 
zondag 5-dec KSV 7 (zon) 9 (zon) 11:30 10:30 
zondag 5-dec Velsen DA1 (zon) DA2 (zon) 14:30  
zondag 5-dec WMC DA1 (zon) DA3 (zon) 11:00 10:00 
zondag 5-dec EVC A1 A1 12:00  Gruijthuijsen, J.F.J.



…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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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 4 en 5 december

   Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag:   4 december

08:30 uur:   Senioren 5

13:00 uur:    Senioren 5

 

Zondag:    5 december

10:00 uur:    Junioren B3

13:00 uur:    Junioren B3

Secretariaat:  

Zaterdag:    4 december

12:00 uur:    Paul Konijn en Jan Bolt

Zondag:    5 december

08:30 uur:    Jeroen Wijts en Ome Jaap

13:00 uur:   Janneke Ruijs

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:    

Zaterdag/Zondag 27 en 28 november

   Groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag:   27 november

08:30 uur:   Senioren 4

13:00 uur:    Senioren 4

 

Zondag:    28 november

10:00 uur:    Junioren B2

13:00 uur:    Junioren B2

Secretariaat:  

Zaterdag:    27 november

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    28 november

08:30 uur:    Herman Berghammer

13:00 uur:   Piet Ursem

 

De wedstrijdballen voor de bekerwedstrijd:

Kolping Boys 1-Huizen 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Baron Verberne Bestratingsbedrijf
Lorenzstraat 3c 1821 BR Alkmaar

072-5204477
Specialist in alle soorten bestratingen, tevens ook rioleringswerken

&
Jako Sports

De Kledingsponsor van Kolping Boys, verkrijgbaar bij Intersport Megastore
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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 17 december

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Maandag 6-dec 22:00 Thuis De Mijse Jong Holland 6 166413 geen scheids
Maandag 13-dec 22:00 Thuis De Watertoren Castricum 2 166397 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
Maandag 6-dec 21:45 Thuis Waardergolf AyyildizSpor VE1 24638 geen scheids
Vrijdag 17-dec 21:45 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. VE2 164970 geen scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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
Dinsdag 7-dec 19:55 Uit Europahal DGAC/Duingroet DA5 8001 wel scheids
Maandag 13-dec 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Vrone DA4 14394 geen 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 zaalvoetbal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.   
  

     PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys 1 - Huizen 1

Naam:                  Mickey Peereboom
Leeftijd:                12
Team:                   D3                              
Positie:                 Rechtsbuiten
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     4e seizoen     
Op welke school zit je?              Dalton College                      
Welke voetbalclub is je favoriet?        AZ                
Welke speler is je voorbeeld?             Messi 
Wie vind je de beste voetbaltrainer?     Barry Wijnen natuurlijk ! (D3)  
Welke muziek vind je mooi?                Van alles, behalve klassiek
Wat is je lievelingseten?                      Pizza            
Wat zijn je hobby’s                              Voetballen    
Wat is je lievelingswens?         Voetballen bij AZ of in het buitenland



-9-

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 !

B5 raakt in de recordboeken !!

Wel eens gehoord van een 10-10 eindstand ???

Afgelopen zaterdag stond die op het wedstrijdformulier van B5 in de thuiswedstrijd tegen Limmen B2.

B5 ging voortvarend van start en stond binnen een half uur op een 5-2 voorsprong.

De ruststand was 6-5 voor B5.

Binnen 5 minuten was de stand gelijk : 7-7.

Limmen dacht de buit binnen te hebben, want ze liepen uit naar 7-10.

B5 liet haar karakter zien en kwam snel terug tot 10-10 !

Beide teams gingen voor de 11-10, maar “gelukkig”bleef ‘t 10-10 !

Deze wedstrijd verdiende geen verliezer, er waren alleen maar winnaars !

JUNIOREN NIEUWS
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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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4e Kolping Boys Kerstmaaltijd op zaterdagavond 18 december
Hierbij nodigen wij, namens het bestuur van Kolping Boys, alle senioren 60+ vrijwilligers uit voor de 4e Kolping Boys Kerst-
maaltijd op zaterdag 18 december. Een uitgebreide broodmaaltijd met soep vooraf, bediening aan tafel, oude herinneringen 
ophalen en na afl oop voor de liefhebber een wijntje of een borrel: Wie wil dat niet?

 Binnen 2 weken ontvangen alle 60+ vrijwilligers bij Kolping Boys een uitnodiging om met partner deel te nemen aan de Kolp-
ing Boys Kerstmaaltijd. Er wordt u gevraagd om een bevestiging want we willen uiteraard graag weten op hoeveel deelnemers 
we kunnen rekenen.

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

Tot 18 december!

Lia van der Waal en Gerard Venneker 

VRIJDAG 26 NOVEMBER DE GROTE KOLPING BOYS VOETBALQUIZ
 Beste Grote voetbalkenner,

* De oorsprong van het betaald voetbal in Alkmaar begint op 13 april 1954 toen de profclub Alkmaar ‘54 werd opgericht die 
zich samen met nog negen andere clubs aansloot bij de zogenaamde ‘wilde’ Nederlandse Beroeps Voetbalbond (NBVB). De 
allereerste profwedstrijd in Nederland werd op 14 augustus 1954 gespeeld op het gemeentelijk sportpark (de drafbaan) tus-
sen de teams van Alkmaar ‘54 en Venlo (3-0). De ‘wilde competitie’ was geen lang leven beschoren want in november 1954 
ging ook de KNVB over op profvoetbal en ging de NBVB op in de KNVB. Tachtig clubs konden aan een profavontuur beginnen. 
Hoeveel geld verdienden de spelers van Alkmaar ‘54 per overwinning?

 * David Beckham en Victoria Adams hebben drie zonen: Brooklyn, Romeo en Cruz. Wat is de achterliggende reden om de 
eerste zoon Brooklyn te noemen?

* Noem 2 andere oud voetbalverenigingen welke in Oudorp gehuisvest waren?

Aanstaande vrijdag 26 november om 20.00 uur vindt in de kantine van Kolping Boys de grote voetbalquiz plaats.  Je kunt per 
koppel deelnemen. Op vrijdag 26 november vanaf 19.30 uur is de kantine van Kolping Boys open. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 5,- en de koffi e zal klaar staan. We willen alle deelnemers verzoeken om op tijd aanwezig te zijn zodat we om 20 uur kunnen 
starten met de quiz.

 De volgende koppels hebben zich al aangemeld. Inschrijven kan uiteraard ook op vrijdag 26 november in de kantine van Kolp-
ing.

 1 Jeroen Dekker - Henk Zeegers, 2 Paul Schmidt - Tim Schmidt, 3 Ron Pander - Ted Quant, 4 Geert Bossers - Dimitri Hartenberg, 
5 Bart Koenis - Pascal Hartenberg 6 Dirk Molenaar - Peter Groot, 7 Fons Veel - Elbert Veel, 8 Boy Brugman - Verry Veel, 9 Ruud 
Leeuwenkamp - Floris Oudejans, 10 Jan Kraakman - Piet Ursem 11 Nico Koelman - Mieke, 12 Dick vd Gragt - Mike de Wit, 13  
Robin Bruin - Yuri Scholte 14 Dirk Klanker -  Maurice Dignum, 15 Jenny Scholte - Jaap de Vries 16 Rob Hulst - ..., 17 Ed Duinmei-
jer -  Gerard Hulst, 18 Frank van der Hoek en Dirk Voorwalt, 19 Bies en Cas Hanique, 20 Monique Ebbeling -  Sharon Peetoom 
21 Simon Reus - Janneke Ruijs, 22 Nico Kieft - Peter Verhoeven, 23 Erwin de Vries -  Jan Kroon, 24 Ronald Wijts - Tim Borst, 25 
Peter Stigter - Joery Rowinkel 26 Jerry Beentjes - Robin Beentjes, 27 Martijn van Dijk - Dave Kruijer, 28 Rick Schreuder - Jeroen 
van der Graaff, 29 Johnny Smit - Edwin Korver 30 Kris Venneker - Joost Klaver, 31 Rick Konijn - Maikel van Scheijen , 32 Anko 
- Gerard Floris, 33 Rob Bakker - Arthur Florijn  

 Antwoorden op de eerder gestelde vragen:

* Weet jij of de gebroeders De Boer samen meer of minder dan 178 interlands hebben gespeeld? Antwoord, meer, nl 179

* Weet jij hoeveel strafschoppen Nederland miste tijdens de halve fi nale tegen Italië bij Euro 2000? Antwoord 5

* Weet jij het antwoord op de vraag: Welke Belgische club speelt er “achter de kazerne”? Antwoord KV Mechelen

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

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

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

(antwoorden eerste 3 vragen: 1. 50 gulden, 2. In Brooklyn ontdekt Victoria dat ze zwanger was, 3. SDW, VVO, De Randers, 
ASV)

KOMT ALLEN, en geniet van onze eerste VOETBALQUIZ!!!!

KERSTMAALTIJD+VOETBALQUIZ
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          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

         
          

                       

VOETBALQUIZ
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Frans Koomen
06-55708603

Marcel Mooij
06-50524333

www.mooijenkoomen.nl
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Barpersoneel gevraagd voor dinsdagavond of donderdagavond
Nu Ria Lankreijer haar afscheid heeft aangekondigd als kan-
tinemedewerkster, op 16 december staat zij voor het laatst achter 
de bar,  dreigt er een gat te ontstaan in de kantinebezetting op de 
belangrijkste trainingsavonden: de dinsdag- en de donderdaga-
vond. Omdat het onwaarschijnlijk is dat we weer een ‘kanjer’ als 
Ria vinden die in haar/zijn eentje de doordeweekse kantinedien-
sten wil  lopen, zijn we op zoek naar duo’s of koppels die één keer 
in de maand één avond bardienst willen lopen.

Heb je zin om samen met een vriend/vriendin/kennis een keer 
in de maand, op de dinsdag- of donderdagavond, onze trainings-
groepen van een bak koffi e of een drankje te voorzien, dan kan 
je je aanmelden bij  Gerard Venneker (06-22986200/ vrijwilliger
s@kolpingboys.nl). Ervaring achter de bar is meegenomen, maar 
niet noodzakelijk, indien nodig verzorgt Kolping Boys begeleiding 
en een Hygiëne cursus. Een kantinedienst start om 19.30 uur en 
duurt tot 23.00 uur, inclusief opruimen en afsluiten. Vele handen 
maken licht werk, we mikken op minimaal 4 koppels, zodat we in 
ieder geval op de donderdagavond de kantine kunnen openen.

Gerard Venneker

vrijwilligerscoördinator

BARPERSONEEL

Sint en zijn pieten danken de Spar in Oudorp voor het strooigoed voor het Sinterklaasfeest!

                     
          vrijdag              

26 November 2010

KOLPING BOYS GROTE

VOETBALQUIZ

                     
                       



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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SINTERKLAAS KLEURPLAAT
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SINTERKLAASFEEST PUPILLEN

SINTERKLAAS EN PIETEN WOENSDAG 24 NOVEMBER BIJ KOLPING 
BOYS!
Beste kinderen en ouders,

Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij dit jaar ook bij Kolping Boys langskomt. Dat is geweldig nieuws natuurlijk! Nu wil de 
Sint heel graag komen zien hoe een voetbalschool er nu eigenlijk uit ziet. Daar heeft hij en zijn pieten namelijk nog nooit van 
gehoord! Nou, wij wel en dat kunnen wij ze zeker laten zien toch? Hoe ziet deze bijzondere voetbalmiddag eruit?

 

Voor de mini’s, kabouters en F-pupillen:
- Kabouters, mini’s en F-pupillen verzamelen woensdag 24 november om 15.45 op de oprijlaan van Kolping Boys;

- Op de oprijlaan maken we een mooie haag, om de Sint en zijn pieten te ontvangen (ouders, we hebben jullie hulp hier bij 
nodig!);

- In de bijlage en in De Treffer van dinsdag 23 november staat een kleurplaat van Sinterklaas, die kan thuis ingekleurd worden 
en aan de Sint gegeven (of een eigen tekening natuurlijk);

- Kinderen die als (voetbal)piet verkleed willen, leuk! Wel gewoon voetbalschoenen, sokken en scheenbeschermers aan. Er 
wordt ook gevoetbald;

- Om 16.00 uur komt Sinterklaas aan;

- Per groep mogen de kinderen twintig minuutjes naar Sint in de kantine (jullie horen ter plekke wie wanneer mag). Ouders 
graag buiten wachten, anders barst de kantine uit zijn voegen;

- De kinderen die niet bij Sint zijn, hebben gewoon voetbalschool-training. Nou ja, gewoon...Deze keer zal het wat anders zijn 
dan normaal...

- Om 17.30 uur krijgen de kinderen hun kadootje, en gaan de kinderen naar huis.

- Opgeven voor het feest is niet nodig, het is voor iedereen die wil (en als je niet wilt komen ook goed natuurlijk)

 

Voor de E-teams die op woensdagmiddag altijd al trainen
- Gedurende de reguliere woensdagmiddagtraining van 17.45 uur is de Sint in de kantine voor de E-pupillen;

- Elk team kan naar de kantine komen en bij de Sint een zak met kadootjes halen (we roepen om wel team naar de kantine 
kan komen); 

- Sint zal dan een gesprekje hebben met het team;

- Voor iedereen is er een kadootje, warme chocomelk en pepernootjes.

- Deze teams kunnen na het bezoekje aan de Sint gewoon verder gaan trainen, zoals gewoonlijk. 

- De E6en E11/ E12 trainen normaal op de woensdag respectievelijk om 14:00 uur en 15.15 uur. Deze trainingen kunnen niet 
doorgaan ivm met het Sint-feest van de jongere pupillen. Als het kan deze trainingen dus verzetten naar 17.45 uur. En anders, 
zie hieronder. Jullie trainer heeft hierover met jullie contact.

 

Voor de teams die niet op de woensdagmiddag trainen
- Deze teams kunnen ervoor kiezen hun training voor deze week naar deze woensdagmiddag te verzetten (17.45-19.00). Dan 
kan je eerst even naar de Sint, wat drinken, en dan trainen.

- Je kan er met je team ook voor kiezen om het te laten zoals het is (dus niet woensdag naar de SInt te komen). Dan kun je bij 
de eerstvolgende training in de kantine een zak met kadootjes halen voor je team en samen chocomelk drinken en pepernoten 
eten. Jullie trainer heeft hierover contact met jullie.

Voor vragen kun je terecht bij je trainer of bij esther.de.vries@xs4all.nl.

Een hartelijke groet, namens de Sinterklaascommissie,

Esther de Vries
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JUNIORENVERSLAGEN
13 november 2010

HCSC A1-Kolping Boys A2 (1-0)
We speelden uit tegen het andere Den Helder, HCSC. We kwamen met drie auto’s aan en de vierde was nog onderweg. Vandaar 
dat we met 11 man starten en de overige twee waren dus nog onderweg. Afwezig door blessures en Sinterklaas intocht waren 
Tijn van Veen , Yannick Zuurbier en Wouter Korse Omdat onze dug-out leeg was, speelde HCSC vanaf de aftrap een moordend 
tempo, maar Kolping Boys A2 speelde in dat tempo mee. We hadden in die fase geluk dat Joost Huese tot twee keer van de 
doellijn redde, ongelofelijk hoe hij dat toch maar deed. Het hele team toonde een grote inzet en dat hielp ons op de been. Na 
een kwartier waren de Heldernaren uitgeraasd, en voerde Kolping Boys steeds meer acties op de helft van de tegenstander uit. 
We bouwden aan een overwicht.  Michel de Wit kwam in de 13e min. alleen voor de keeper, maar helaas stond deze jongen in 
de weg. We kregen over en weer nog we wat kansjes, maar de ruststand bleef 0-0. 

In de eerste kwartier van de tweede helft kreeg Kolping Boys toch echt een paar grote kansen, deze werden echter niet ver-
zilverd. In de 31e min. sloeg het noodlot toe, Roëll van Somsbeek trok zijn hand in het strafschopgebied van Kolping Boys 
vlug terug, halaas kwam de bal nog net tegen zijn hand aan. Op het appelleren van een paar spelers van HCSC besloot de sc-
heidsrechter als nog een strafschop te nemen. Met Justin van den Berg tussen de palen hadden we een kans, hij dook naar de 
goede hoek, terwijl de bal langs de paal schampte in het doel, 1-0.  Rick de Moel dacht nog wat Joost Huese kan, kan ik ook en 
hij redde ook nog een keer van de doellijn. We gingen met een kater richting Oudorp. Volgende week de topper tegen BOL A1.

Een Trouwe Supporter

20 november 2010

Kolping Boys A2-BOL A1
BOL A1 is onze naaste concurrent om de bovenste plek, zij hadden de laatste weken klinkende overwinningen behaald, dus 
dat beloofde wat . De meeste jongens van BOL en Kolping Boys kennen elkaar van school. In de geledere van BOL speelt sinds 
een jaar ook Sander Twisk, oud speler van Kolping Boys. Door blessures deden bij ons David Zentjens en Tijn van Veen niet 
mee, dat scheelt een slok op een borrel. Het was zo druk in de kleedkamers, dat onze jongens zich omkleedden in een schei-
drechters kleedkamer en het ballenhok. In de rust kregen we wel een eigen kleedkamer, welke inmiddels leeg stond. BOL A1 
lied zich in het begin van de wedstrijd terugdrukken door Kolping Boys. In de 13e min. kreeg Kolping de tweede corner . De 
bal kwam voor de voeten van Rick de Moel randje 16, Rick speelde de bal op Michel de Wit. Michel zetten twee tegenstanders 
op het verkeerde been en speelde Steven de Jong aan. Steven speelde de bal naar links randje 5 meter en daar stond Joost 
Huese al klaar, 1-0. In de 31e min. redde Joost Huese net als vorige week tegen HCSC weer van de doellijn, toch wel lekker 
twee keepers tegelijk in het veld.

In de 34e min. werd er wederom en corner door BOL afgeslagen, Jasper Bakker pikte de bal op en passde op Steven de Jong, 
Steven trekt voor. De bal belandt voor de voeten van Rick de Moel, welke te zacht uithaalt. Maar via een kluts toch nog in het 
doel verdwijnt, 2-0

In de 39e min. schot een speler van BOL van afstand op het doel van Kolping Boys, Justin van den Berg stopte de bal in de 
lucht, draaide zich half om en stapte met bal en al over de doellijn!!! Juist dat was dan 2-1??. Dit was tevens de ruststand.

In de rust besproken we, hoe we het middenveld beter konden bemannen, want daar mankeerde het bij ons aan. 

In de tweede helft nam BOL het heft vanaf het begin in handen, we kwamen haast niet meer over de middenlijn. Dit resulteerde 
in de 10e min in de 2-2. In de 30e min. kon een speler van BOL zo door het midden van onze verdediging lopen om de 2-3 te 
scoren. In de 39e min. riep Phranz al naar Steven de Jong dat hij kon wisselen, maar BOL nam aan de Andre kant vlug een 
ingooi. Steven liep nog wel terug, maar kwam te laat. 2-4. Dat was niet slim van de coach.

Conclusie BOL was ons dit keer te sterk.

Een Trouwe Supporter

Sint en zijn pieten danken de Spar in Oudorp voor het strooigoed voor het Sinterklaasfeest!
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Lusteloos Kolping Boys B3 gefl atteerd langs Jong Holland
 Na een slechte generale repetitie volgt meestal een goede uitvoering, luidt de volkswijsheid. Laten we hopen dat dat voor 
Kolping Boys B3 ook geldt. Lusteloos won de ploeg van coach Gerard Twisk  en ook nog gefl atteerd met 1-4 van een stug Jong 
Holland B2. Het komende duel tegen het sterke Alcmaria B1 zal toch anders moeten. Wint Kolping die wedstrijd, dan ligt de 
weg naar het najaarskampioenschap helemaal open. Op het klein formaat bijveld langs de paardenrenbaan verzuimde Kolp-
ing het spel breed te houden. Daardoor was het overvol in het centrum. Gevolg was veel balverlies en aanvallen die vroeg 
smoorden. Tekenend was dat het eerste Kolpingdoelpunt  – overigens al na vijf minuten – ontstond uit een spelhervatting. Een 
door Jochem Hoogesteijn goed geplaatste corner belandde perfect op het hoofd van Maurice Twisk die simpel kon inkoppen: 
0-1. Tot aan de rust hielden beiden ploegen elkaar in evenwicht. De verdediging van Kolping stond goed. In het midden Sander 
Doornbos en Nick Brouwer en aan de zijkanten een goed controlerende Charlie Plas en een uitstekend spelende Tom van de 
Laar. Minder draaide het middenveld met Jochem Hoogsteijn, Maurice Twisk en Eimiel Langedijk. Daardoor werden de spitsen 
Quinn Veenstra en Amin Charik niet goed bediend. Vleugelaanvaller Julian Vos liep er helemaal verloren bij. 

 In de tweede helft hing de gelijkmaker in de lucht. Kolping had veel overtredingen nodig om de Jong Holland-voorwaartsen af 
te stoppen. Maar in de 20ste minuut nam de ploeg verder afstand. Dex Bakkum passte op Maurice Twisk die een prachtige solo 
door het strafschopgebied van de tegenstander succesvol afrondde: 0-2. De overwinning leek in de tas te zitten, maar enkele 
minuten later had Jong Holland al weer aansluiting. Een uitval mondde uit in een hard schot, waartegen de weer herstelde 
doelman Leon Met kansloos was: 1-2. Zou het weer een ‘nagelbijter’ worden? Kolping liet de aanhang gelukkig maar kort in 
het ongewisse. Een naar links uitgeweken Quinn Veenstra zette prachtig voor en stelde spits Amin Charik in staat tegendraads 
in te koppen: 1-3. In die fase liet Kolping zien dat het wel degelijk kan voetballen. Zo werd een razendsnelle combinatie over 
meerdere schijven besloten met een prachtig schot van Emiel Langedijk tegen de lat. Vlak voor tijd was het wel raak. Het eerder 
succesvolle duo Veenstra-Charik bepaalde de eindstand op: 1-4.

 Coach Gerard Twisk was tevreden met deze uitslag, maar minder enthousiast over het vertoonde spel. Mogelijk had het vol-
gens hem te maken met een wedstrijd de avond tevoren: Kolping B3 fungeerde als sparring partner voor scheidsrechters in 
opleiding. Of zou het gelegen hebben aan het bezoek van een aantal spelers aan het supergezellige cafe de Amstel? 

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

Afwezig: Nishanth Sinnathamby (gebleseerd), Gino Bacaj, Justin Melchers (geschorst). 

© Paulus Plas

Arbitrale blunder kost Kolping Boys B3 kampioenschap
“Hij had al een overtreding in de zestien gemaakt. Maar toen dezelfde speler de bal tegen zijn eigen hand speelde, besloot ik 
alsnog een penalty te geven. Het is secondewerk.”  Die wonderlijke verklaring voor zijn ingrijpende beslissing van de tot dan 
toe goed leidende scheidsrechter Sean de Jongh deed de wedstrijd kantelen. Het gaat Kolping Boys B3 mogelijk het kampioen-
schap kosten. Een drama in zakformaat, want op dat moment stonden de Oudorpers met 2-1 voor tegen aartsrivaal Alcmaria 
Victrix B1. Het betekende een tweede onfortuinlijke nederlaag, na het eerdere al even onverdiende verlies tegen die andere 
concurrent Koedijk. Kolping zal alle zeilen moeten bijzetten om nog tweede te worden in  de najaarscompetitie van de 2e 
klasse 04. En dat terwijl de ploeg van coach Gerard Twisk op de titel leek af te stevenen. Want er was slechts een achterstand 
op Alcmaria van een punt. Vooraf was dus duidelijk wat de inzet was van het duel, waarin Alcmaria het best van start ging. Al 
na vijf minuten beoordeelde Kolping-keeper Leon Met een hoge voorzet verkeerd, waarna een van de Alcmaria-aanvallers kon 
inkoppen: 0-1. Kolping Boys verwerkte de tegenslag echter goed en kwam snel terug. In de vijftiende minuut scoorde een goed 
doorzettende Quinn Veenstra vanuit een rommelige situatie in het strafschopgebied: 1-1. Het spel golfde op en neer waarbij 
vooral Maurice Twisk zich op het middenveld   onderscheidde door zijn grote inzet. Beide ploegen kregen kansen. Keeper Leon 
Met verrichtte aan Kolping-kant een paar fraaie reddingen en behoedde zijn ploeg voor een achterstand. In de 35ste minuut 
kreeg Kolping op rechts een vrije trap die Maurice Twisk in het strafschopgebied deponeerde. De afvallende bal werd vervol-
gens door linksbuiten Julian Vos meteen ingeschoten. Fraai krulde hij het leer in de bovenhoek: 2-1.   

 Alcmaria maakte een aangeslagen indruk. Het was waarschijnlijk de eerste keer dat de koplopers tegen een achterstand 
aankeken. En Kolping straalde zelfvertrouwen uit. Totdat die fatale 70ste minuut aanbrak. Maurice Twisk probeerde in zijn 
eigen strafschopgebied de bal met een omhaal weg te werken en raakte daarbij per ongeluk zijn eigen hand: strafschop! Alc-
maria liet zich dit buitenkansje niet ontgaan en faalde niet vanaf elf meter: 2-2. 

Tot ontzetting in de gelederen van Kolping dat geen kans kreeg van de schrik te bekomen. Want enkele minuten later sneed de 
Alcmaria-aanval als een mes door de ontregelde Kolping-defensie: 2-3. Kolping probeerde uit alle macht nog wat terug te doen, 
maar Alcmaria verzette zich hevig. Te hevig, wat de scheidsrechter ertoe noopte enkele gele kaarten en vijf strafminuten uit te 
delen. Kolping bleef met de moed der wanhoop aandringen. Bij een van die aanvallen ging spits Amin Charik te hard door op de 
Alcmaria-keeper: geel! De hardleerse topscorer heeft nog altijd niet begrepen dat je een beslissing van de scheidsrechter moet 
accepteren en bleef protesteren. Dat leverde hem terecht rood op. Dat Alcmaria er daarna nog 2-4 van maakte is slechts

JUNIORENVERSLAGEN
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 van belang voor de statistieken. 

Aan coach Gerard Twisk de taak zijn mannen – met nog twee wedstrijden te gaan - weer op te peppen. 

 Opstelling: Leon Met, Tom van de Laar (50. Julian Vos) , Nick Brouwer, Sander Doornbos, Charlie Plas, Dex Bakkum, Maurice 
Twisk, Emiel Langedijk, Julian Vos (46.Jochem Hoogesteijn), Amin Charik (76. rood), Quinn Veenstra. 

Afwezig: Nishanth Sinnathamby (geblesseerd), Justin Melchers (geschorst).  

 © Paulus Plas

Kolping Boys B4–BKC B1 uitslag: 3-2
Vandaag een iets sterkere tegenstander voor B4. Hoewel Kolping een duidelijk veldoverwicht had duurde het toch lang voordat 
de eerste goal viel. Uit een voorzet van Falco scoorde Oe de 1-0. Goede mogelijkheden werden niet benut. Omdat de verdedig-
ing van Kolping, Vigo, Dennis, Anton , Mahad en afwisselend Jack, goed stond, kwam BKC er ook niet echt door.

Na de rust de 2-0. Een fraai genomen corner genomen door Oe werd door Suleman goed binnengeknikt, 2-0. BKC deed nog 
iets terug. Ruben wist zijn vingers nog wel uit een cross geschoten bal tegen de bal te krijgen, maar de bal belande toch in het 
net.  Daarna was het meteen weer raak voor Kolping. Ditmaal was het Oe die uit een voorzet van Daniel de bal binnenkopte. 
3-1. BKC kwam nog terug tot 3-2. De overwinning kwam niet meer in gevaar. Het was dat er slordig met de kansen werd omge-
sprongen, anders was de uitslag hoger uitgevallen.

De Koots!

LSVV B3–Kolping Boys B4 uitslag 1-7
Op het fraaie kunstgras gaf LSVV de eerste 20 minuten goed weerstand. Kolping ging zoals gewoonlijk fl itsend uit de start-
blokken. Gescoord werd er niet omdat de goede keeper in de weg stond of de kansen niet benut werden. Uit een fraaie voorzet 
van Ryan kopte Oe de bal via de onderkant lat het veld weer in. Na 20 minuten was het Oe die uit een diep gegeven bal van Sev 
de 0-1 aantekende. Daarna gaf Oe goed af op Sev en die schoot de bal van ruim 20 m stijf in de kruising, 0-2. Voor de rust nog 
0-3. Wederom Oe die fraai wist te scoren.

Na de rust deed LSVV nog iets terug, 1-3. Kolping bouwde vervolgens de score uit tot 1-7 door doelpunten van Daniel, Suleman, 
Oe op aangeven van Roy en de laatste ook door Oe op aangeven van Mahad. Roy schoot vervolgens nog op de paal en Daniel 
dacht waarschijnlijk aan rugby toen hij de bal vanaf de penaltystip over het doel schoot. De score had dus nog veel hoger kun-
nen uitvallen. Door goed verdedigend werk hoefde Rubin nauwelijks in actie te komen.

Zaterdag 20 november 2010

Kolping Boys B4–FC Uitgeest B3 uitslag 4-0
Op papier tegen nummer drie van de ranglijst. Een goed combinerend Kolping wist de eerste helft wel kansen te scheppen 
maar niet te scoren. Jack kwam met een schot tegen de paal nog het dichtst bij een treffer. Uitgeest wist goed stand te houden 
maar zelf tot niets te komen. Rubin moest wel een keer handelend optreden om een treffer te voorkomen.

Met de rust was de stand nog 0-0. Na de rust was het al snel raak. Daniel schoot vanaf de rand zestien de bal in de rechter 
beneden hoek, 1-0. Kort daarna maakte Oe de 2-0 na een mooie voorzet van Daniel. Omdat de verdediging weer goed stond 
te spelen en de middenvelders ook goed aansloten kwam Uitgeest nauwelijks aan echt aanvallen toe. Zonder andere spelers 
tekort te doen stak Mahad vandaag boven zichzelf uit. Ook Jack slalomde er regelmatig lekker door maar miste het geluk op 
een goal. Halverwege zorgde Ryan voor de 3-0. Falco wist er uiteindelijk nog 4-0 van te maken op aangeven van Roy. Oe schoot 
nog een bal fantastisch richting kruising maar de goede keeper wist 5-0 te voorkomen. Kolping speelde de wedstrijd verder 
beheerst uit. 

De Koots! 

JUNIORENVERSLAGEN
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Koedijk E3-Kolping Boys E3
 We schrijven 30 oktober 2010. In Koedijk staat een klein windje en een smal zonnetje. We spelen vandaag tegen de E3 en 
dat wekt de indruk dat we een gelijkwaardige tegenstander hebben. Als we de jongens van Koedijk in het vizier krijgen valt op 
dat ze een stuk kleiner zijn dan onze jongens. Maar dat dat niks te betekenen heeft blijkt al zodra het startsignaal klinkt! Deze 
jongens spelen strak over en weten  zo mooi op te bouwen dat het gelijk 1-0 komt te staan. Ons hele middenveld is leeg (?) 
waardoor we als ware overspoeld worden. Petje af voor het samenspel van deze tegenstanders! Als JP even later z’n doel uit 
moet komen om een doelpunt te voorkomen kan hij de overmacht niet  alleen aan en gaat de bal alsnog het doel in. 2-0. Nu 
zien we wel wat meer dreiging vanuit onze kant en dat is knap herstelt hoor mannen! Het zorgt er zelfs voor dat we vlak voor 
het rustsignaal ook scoren. Gijs plaats zijn doelpunt kalm en beheerst tussen de benen van de keeper door.Rust: 2-1

In de kleedkamer onstaat er een zucht van verlichting als de coach onze jongens meegeeft dat hij het helemaal goed vindt 
gaan. Dat hadden ze niet verwacht! Vol goeie moed stappen ze dan ook het veld weer op...... Net zoals in de eerste helft scoort 
Koedijk kort na het startsignaal. 3-1. Wij spelen nu wel wat meer over en komen vaker richting het doel van de Koedijkers. Als 
Levi de bal er rustig in kopt (3-2) na een goeie cornerbal van Gijs ziet het er zelfs even goed uit voor ons. Ook JP weet nog een 
sterke aanval te redden maar moet er daarna toch weer een in zijn doel zien gaan. De eindstand: 4-2. Al met al hebben jullie je 
knap geweert, jongens! Penalty’s gescoord door: Luke, Hessel, Thijs en JP en ??( zelf even doorgeven, graag).

Kolping Boys E3-SSV E1
Zaterdag, 6 november. Na een enerverende week qua onduidelijkheden gaan onze kinderen weer net zo onbevangen en fris 
als altijd het wedstrijdveld op. We spelen vandaag tegen het eerste team van Stompetoren maar die hebben er dan ook maar 
één, weten wij aan de zijlijn. Alsof de rollen na vorige week zijn omgedraaid scoren wij nu kort na het startsignaal. 1-0. (Luke) 
En of het nou wel of niet door zijn mooie, rode SPARTA sokken komt; hij plaatst ook de 2-0! Als Gijs er de 3-0 op laat volgen en 
JP een vrije trap blokt beginnen onze mannen opgewonden te raken. Er wordt heel mooi overgepasst en goed op elkaar gelet. 
Hier groeien ze van! Levi speelt geweldig op zijn nieuwe positie en maakt alle juiste passes! Jeroen is ook helemaal terug en 
zorgt voor de broodnodige rust! Maar zijn topper beleven wij allen als hij als laatste man naar voren komt en de bal er vanaf 
het middenveld in schopt!! De keeper van SSV is echt wel goed en ook hij weet een vrije trap te blokken. De continue dreiging 
voor zijn doel vergt al zijn concentratie en dat is er bij JP nou net even af door al die activiteit bij de tegenstander. SVV ziet een 
klein gaatje en schiet net over het hoofd van JP de 4-1. Rust. “Inzet en werklust” geeft de coach mee als compliment en we 
genieten.

Ook in de tweede helft wordt er mooi gespeeld, vanaf de zijlijn zijn er meer toeschouwers bijgekomen wat ook een compli-
ment is... We hebben een heel goeie scheidsrechter (Jesse Tielbeke) die alle actie prima overziet. Want actie is er volop: er 
worden namelijk nog 6 doelpunten gezet. Luke komt onder de schaafwondjes te zitten door z’n slidingen op het kunstgras en 
ook Jimmy en Jeroen wagen een poging! SVV komt nog een keer in de buurt maar schieten langs ons doel. Levi overziet het 
allemaal en zorgt ook voor rust in het spel. Jesse scoort de 5e en dan raakt Thijs geblesseerd waarop we de waterzak van SVV 
aangegeven krijgen. Even later scoort Thijs het 6e doelpunt. Gijs plaatst er nog eens 3 (7,8,9) achter elkaar en Jimmy scoort 
de laatste. Eindstand: 10-1. Vandaag is het SVV die zich helemaal liet overspoelen door z’n tegenstander waardoor er weinig 
goeds uit hun voetjes kwam. Toch geven ze allemaal netjes een handje en valt er ook hier geen onvertogen woord. Luke, Thijs, 
Jeroen, Jesse en Jimmy plaatsen hun penalty

 

Kolping Boys E6 - Duinrand S E.2
Na een stormachtig en regenachtig weekje ging de wedstrijd tegen Duinrand E.2 wel door. Het plaatselijke E-veld bij Kolping 
Boys was goed bespeelbaar en werd er weer eens op echt gras gevoetbald, dit leek toch alweer een eeuwigheid geleden. Onze 
E.6 kwam bijzonder slap uit de startblokken. Er werden wel wat kansen gecreëerd, maar Bjorn en vooral Nasim bakten er niks 
van. Vooral de kans van Nasim, vrij voor de keeper, had beter gemoeten. Van een korte afstand schoot hij gewoon tegen de 
keeper op. ook werd er slap verdedigd en liep iedereen maar wat te doen. Bij een spaarzame aanval van Duinrand werd er 
verkeerd weggewerkt, slecht gedekt, met als gevolg dat Max kansloos was op het schot van de spits: 0-1 ruststand.

Coach Rob heeft toen hele harde woorden gesproken in de kleedkamer en dat had gelukkig zijn uitwerking. De 2e helft ging 
het er een stuk fanatieker aan toe en al heel snel werd er 1-1 gemaakt. Bij een afgeslagen corner bracht Jur de bal opnieuw 
het strafschopgebied in, toen ging de bal omhoog en via de hak (?) van Eray en nog een tegenstander ging de bal het doel in. 
Daarna kon Bjorn uit een corner van Jan mooi de 2-1 intikken en even later stond Bjorn weer goed na een voorzet van Jur: 3-1. 
Helaas ging |Bjorn zich daarna meer met de tegenstander bemoeien dan met het voetballen en was coach Rob genoodzaakt 
Bjorn even aan de kant te laten. Het toetje kwam op naam van Ashley. Zij zocht de zijkant wel goed op en ging er over de rech-
terkant vandoor. Even overwoog ze af te spelen, maar besloot toen door te lopen en op doel te knallen en met een mooi schot 
in de korte hoek bepaalde zij de eindstand op 4-1. Een lastige wedstrijd, waarbij veel spelers onder de maat speelden werd 
zodoende toch nog gewonnen en staan we op dit moment op de 3e plaats.

Loet
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KSV E4 – KOLPING BOYS E6 1-0 
De weer goden zijn ons weer gezind dit weekend. Lekker zacht weer en de grasmat licht er bij KSV ook goed bij. Niet allemaal 
op tijd of aanwezig (Joaquim en Jan) maar de harde kern is er. We willen graag eindigen op de derde plaats dit jaar en dat zou 
door winst een stuk makkelijker zijn. Er wordt van veld gewisseld doordat er op het toegewezen veld geen goed doelen staan 
(dat hebben we eerder mee gemaakt) 

Helaas is de trainer van de tegenpartij ook de scheidsrechter. Iets wat ons later behoorlijk in de weg staat. Maar goed. We 
starten goed en spelen mooi de bal rond. Doordat de KSV ook breed speelt hebben wij ook ruimte op het veld. KSV speelt ook 
goed en daardoor komen er voor beide kanten kansen om te scoren. Wat opvalt, is doordat wij moeten aanpassen aan de 
tegenstander wij zelf ook beter de fl anken gebruiken en daardoor meer ruimte op het middenveld krijgen. Er wordt veel vanaf 
de buiten kanten aangevallen en we verdienen te scoren. Het afmaken word of door te snel te schieten op doel of door geluk-
kige voeten en benen van KSV niet beloont. Het is zelfs KSV wat door niet fl uiten van de scheidsrechter voor een overtreding 
op voorsprong komt. Weer een inhaalrace……… 

Koppies 30 seconden naar beneden en daarna weer vol er in om op gelijke voet te komen(net als vorige week). Een paar 
vervelende overtredingen van KSV worden wel gegeven maar nauwelijks verder aandacht gegeven. Iets wat vreemd is dan 
ook de reactie van de coach uhhh scheidsrechter als Nasim een zelfde overtreding maakt waar vel op gereageerd wordt door 
de coach uhhh scheidrechter. Hier wordt natuurlijk door de begeleiding van Kolping op gereageerd iets wat volgens de coach 
uhhh scheidsrechter niet terecht was. 

Rust…. 

Tweede helft komt KSV er niet meer aan te pas. Kolping Boys overheerst maar de ballen treffen de paal, lat, missende been 
bewegingen of worden naast of over geschoten. Het wordt een billenknijpend einde maar er deze keer is te weinig tijd om gelijk 
te komen. Wehaden veel meer vediend en zelf kunnen afdwingen. Bij het penalty schieten lukt het ook niemand om de bal 
achter de keeper krijgen. Ik heb deze week wel een goed spelende E6 gezien wat door domme pech en helaas ook niet goed 
uitspelen of afmaken van kansen heeft verloren. Het breder op het veld spelen ging wel erg goed dus hier moeten we verder 
mee. Trainen op afmaken en uitspelen zal ons verder brengen. 

Rob

De Foresters E9–Kolping Boys E8 1-4 
Na een fors verlies bij Reiger Boys met 5-0 , 0-8 tegen bergen E1 en geen inzet, hebben we de kinderen van E8 weten wakker 
te schudden. Dat moest zich nu uit betalen in goed spel en inzet, met een hele omschakeling in het team begonnen we aan 
fel de wedstrijd. Ja uw hoort het goed (FEL) en dat was ook zo gelijk de beuk erin, duels gewonnen en je niet aan de kant laten 
zetten. Met dank aan de John en Simone voor de training en vooral het loopwerk is zo belangrijk voor de kinderen. ( Coördinatie 
gevoel) Nu Naar de wedstrijd na 5 minuten was het al raak een goede goal van Maartje, die door goed samen te werken met 
Ashley een harde schuiver langs de keeper wist te knallen. Door goed te staan en opdrachten uit te voeren gingen we vrolijk 
door met aanvallen en sterk verdedigen, waardoor Jordy de 0-2 op het bord kon zetten. Toen we met een 0-2 de rust ingingen 
en veel blije gezichten zag, begon het praatje van trainer Jacco en het gaat goed met wat kleine opmerkingen ( positief ). De 
tweede helft gingen we goed van start fel erop en aanpakken die hap, gelijk een vrije trap die Maartje met haar harde schot 
maar moest nemen. De koe bij de horens gepakt en snoeihard achter de keeper in het netje en de 0-3 was een feit, terwijl er 
achter een on oplettendheidje was van onze verdedigers en Damian een sliding uit moest voeren. Werd door de tegenstander 
geprofi teerd en met Damian op de grond liggend de bal in ons doel verdween, een foutje kan gebeuren maar blijf altijd oplet-
ten en om je heen kijken naar de tegenstander. Lars die een uitstekende wedstrijd speelde en zijn opdracht goed uitvoerde, 
haalde verwoestend uit en raakte de lat waar de bal uiteen spatten. Remco die het scepter zwaaide in de verdediging, wist 
alles met inzet en juiste inschatting op te lossen. Lisanne die als vanouds weer de pitbull was en geen meter ruimte gaf aan de 
tegenstander, daarbij Kevin het juiste voorbeeld gaf aan ons allen en als een wervelwind over het veld heen ging. Jordy maakte 
nog even met een geplaatst schot in de hoek de overwinning compleet 1-4 en weer drie punten in de tas. 

Goed gewerkt rakkers en ouders bedankt voor de support 

Trainer Jacco 

 

Alkmaarsche Boys E2 – Kolping Boys E8 2-5 
Vroeg verzamelen om de wedstrijd van de week te spelen, sommigen waren al vooruit op de fi ets om de boel te verkennen. 
Aan gekomen bij de Alkmaarsche Boys werd al snel duidelijk dat de tegenstander al snel een antwoord hadden op de E8, Ha 
Ha Ha we moeten tegen meisjes, en toen wisten ze nog niet dat de andere het hele team kan voetballen als Barcelona. Met 
lekker warm te hebben gelopen en een balletje trappen, waren wij er klaar voor en kon de tegenstander zijn borst nat maken. 
Het fl uitsignaal begon en binnen drie minuten lag de bal al in het netje, door een harde pegel van Ashley in de bovenhoek 0-1 
is een feit. Lekker doorgaan en iedereen was hard aan het werken en als team aanwezig op het veld, Remco hield de wacht 
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achterin en stuurde Twan en Lisanne naar de juiste tegenstanders om te dekken en de bal af te pakken. Op het middenveld 
was het niet anders waar Maartje haar mannetje stond en ook iedereen op de juiste plaatsen liet staan, met een Joris die 
van voor naar achter van links naar rechts bewoog( ook de aandachtige lezer kan nu inhaken ) hij was dan ook erg moe na 
de wedstrijd. Twan die achter zijn mannetje stond en door Erwin en Jacco werd opgepept en daardoor elke keer de bal wist 
te onderscheppen en zelf langs de lijn aan de haal ging waaruit Ashley de tweede goal kon scoren Ja Ja 0-2. Lars die alleen 
een taak opgedragen kreeg in deze partij, bij de man blijven, storen,lastig zijn en de bal afpakken en deze taak ook zorgvuldig 
uitvoerde (Klasse ventje). Lisanne en Kevin weer als een wervelwind over het veld, en wat uitmondde in een fantastische goal 
van Kevin die met zijn uitstekende linker been het net liet bollen achter de keeper 0-3. In de kleedkamer kon de trainer alleen 
maar complimentjes geven en nog even wat onevenheden weghalen, maar toen de tweede helft begon moest iedereen nog 
even opstarten en zo viel al gauw de bal achter Damian 1-3, met de bal naar het midden kon Damian weer regelmatig aan 
de bak en werd Alkmaarsche Boys steeds sterker, maar met een mooie uitval van Maartje en een hard schot waar de keeper 
duidelijk te laat was lieten we het publiek en de ouders in extase en gauw gingen we weer verder voordat de ouders in de hek-
ken hingen. Na de mooie treffer van Maartje was het Kevin die met Lisanne door de tegenstander heen slalomde en het Kevin 
was die Ashley wegstuurde voor een haar derde Doelpunt van de wedstrijd aantekende, en het nog daarna een treffer van de 
tegenstander incasseerde en de eindstand van 2-5 op het scorebord verscheen. 

Top gespeeld en ouders weer bedankt voor de support, jullie zijn net zo belangrijk als de spelers van E8. 

Ga zo door en dan komen de punten vanzelf, blijf hard werken en trainen. 

Trainer Jacco 

Kolping Boys F2–Jong Holland F1   2–7
Keeper Mike was ziek! Paniek. Gelukkig wisten we dit tijdig en konden we Mats, die al eens had aangegeven ook wel te willen 
keepen, geestelijk voorbereiden op zijn nieuwe taak voor de wedstrijd tegen Jong Holland. Ondanks de F2 pas om 10:15 moest 
spelen, was het team nog niet helemaal wakker. Binnen 30 seconden na de aftrap lag de bal al in het doel van de F2: 0-1. 
De F2 herpakte zich snel en er werden een paar mooie aanvallen opgezet. Slechts een paar minuten later wist Shane door te 
breken en een verdediger van Jong Holland in het doelgebied op het verkeerde been te zetten. Shane gaf een mooie, scherpe 
voorzet op Artinjo, die deze aanval keurig afrondde en van dichtbij de gelijkmaker scoorde: 1-1. Kort daarop stoomde Dave op 
over de linkerfl ank, maar zijn schot ging naast. Even werd Jong Holland in de verdediging gedrukt, maar dit duurde niet lang. Bij 
een aanval van de tegenstander werd er hard op het doel van de F2 geschoten, maar keeper Mats had een perfecte redding. 
In de loop van de eerste helft nam Jong Holland nam het initiatief over en de verdediging van de F2 was niet meer bij de les. 
Aanvallers van de tegenstander werden totaal niet aangepakt en volledig vrij gelaten. Bij een volgende aanval van Jong Holland, 
stond er een speler van de tegenstander helemaal vrij voor het doel. Deze Jong Holland-speler werd goed aangespeeld en kon 
van dichtbij scoren: 1-2. Het middenveld van de F2 bleef maar een beetje hangen en kwam hun verdediging niet te hulp. De 
F2-verdedigers konden deze overmacht van Jong Holland niet tegen houden en in korte tijd vlogen de doelpunten de F2 om de 
oren en was de achterstand opgelopen tot 1-5. De F2 probeerde toch nog een tegenaanval op te zetten. Ruben stoomde over 
de rechterfl ank op en gaf een perfecte, hoge voorzet op Artinjo, die helemaal vrij stond in het doelgebied van Jong Holland. 
Artinjo kopte de bal net naast het doel en was tot ver in de rust duizelig van deze harde bal op zijn voorhoofd. Kort voor de rust 
wist Tim door goed verdedigingswerk een grotere achterstand te voorkomen.

Nadat in de rust de spelers van de F2 waren aangespoord om beter te verdedigen en nadat keeper Mats, die het bijna niet 
meer zag zitten, een pep-talk had gekregen, begon de F2 wat sterker aan de tweede helft. Al vrij snel kon Ruben over de fl ank 
opkomen en gaf een mooie voorzet op Shane, die scoorde en de achterstand verkleinde tot 2-5. Toen een volgende aanval van 
Jong Holland in het doelgebied van de F2 werd afgeslagen en Quinten de bal probeerde uit te verdedigen, vergat hij zich om te 
draaien voordat hij hard uithaalde. Hierdoor schoot hij recht op zijn eigen doel af. Gelukkig stond keeper Mats goed opgesteld 
en kon hij de bal klemvast pakken. Gedurende het verdere verloop van de tweede helft verdedigde de F2 wat feller, maar Jong 
Holland was duidelijk beter. Zowel aanvallend, als in de verdediging. De F2 moest nog twee doelpunten incasseren, zodat de 
wedstrijd uiteindelijk met 2-7 werd verloren.

Sander

Kolping Boys F2 – Uitgeest F4   2 – 2
Na een vrij weekend stond er een thuiswedstrijd tegen Uitgeest F4 gepland. Het was duidelijk, dat de winter in aantocht is, want 
er waren weer twee zieken bij de F2. Dit keer lagen Ian en Quinten in de lappenmand. De F3 moest eerder op de dag ook thuis 
spelen en daar konden we gelukkig een extra speler vinden. Emre was bereid om direct na zijn wedstrijd bij de F3 in te vallen bij 
de F2. Direct vanaf de aftrap golfde het spel heen en weer en hielden beide partijen elkaar redelijk in evenwicht. Gedurende de 
eerste helft kreeg de F2 langzaam wat meer overwicht, wat resulteerde in een paar zeer goede kansen. Dit kwam mede doordat 
de keeper van Uitgeest zeer vaak, erg ver uit zijn doel kwam. Hierdoor maakte hij het onze spitsen soms moeilijk, maar soms 
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lag het doel van de tegenstander ook helemaal open. Bij een uitbraak van de F2 werd de vrijstaande Artinjo aangespeeld, die 
alleen recht op de keeper af ging. De keeper van Uitgeest kwam ver uit, dreef Artinjo naar de zijkant en zijn schot ging maar net 
naast. Even later werd de bal door de F2 weer diep in de vrije ruimte gespeeld. Artinjo stormde er achteraan, maar weer kwam 
de Uitgeest-keeper ver uit zijn doel. Hierdoor kon Artinjo niet goed uithalen en ging zijn schot helaas weer net naast. Ondertus-
sen kwam de verdediging van de F2 af en toe ook zwaar onder druk te staan, maar door een sterk optreden van Tim bleef de 
achterhoede overeind. Kort daarop wist Shane door te breken. Weer kwam de keeper van Uitgeest erg ver uit zijn doel en op 
het juiste moment haalde Shane hard uit. De Uitgeest-keeper strekte zich en kon nog net de bal met één hand wegtikken, wat 
resulteerde in een hoekschop. De bal werd in een mooie boog voor het doel van de tegenstander gebracht en werd door een 
speler van Uitgeest net over zijn eigen doel heen gekopt. De F2 mocht nu een corner aan de andere kant nemen en deze werd 
door Emre helaas net naast gekopt. Ondanks de vele kansen voor de F2, gingen de spelers met een 0-0 stand de rust in.

Nadat de F2 er in de rust opgewezen was, dat als ze wat feller zouden spelen er hier zeker een overwinning behaald kon 
worden, werd er direct goed en scherp aan de tweede helft begonnen. Dit resulteerde al vrij snel in een doelpunt voor de F2. 
Bij één van de aanvallen van de F2 wist Mats in het drukke strafschopgebied om een paar tegenstanders heen te spelen en 
van dichtbij schoot hij de bal vlak langs de paal het doel in: 1-0. Nu moest de F2 doordrukken en de score verder uitbouwen. 
Maar het tegenovergestelde gebeurde: de inzet van het hele team zakte als een kaartenhuis in elkaar. En dat terwijl de tweede 
helft nog maar net begonnen was. De spelers van Uitgeest roken hun kans en gingen ijverig op zoek naar de gelijkmaker. De 
verdediging van de F2 kwam zwaar onder druk te staan, maar met veel moeite en een beetje geluk wisten ze er iedere keer 
toch uit te komen. Bij een volgende aanval van Uitgeest, werd de bal niet echt hard op het doel geschoten. Keeper Mike had 
alle ruimte om de bal te pakken, maar in plaats daarvan probeerde hij de bal weg te schieten. Hij schoot de bal zomaar tegen 
een speler van Uitgeest aan, die nog in het doelgebied stond. Deze tegenstander draaide zich snel om; haalde hard uit en voor 
keeper Mike kon reageren vloog de bal van dichtbij het doel in 1-1. De F2 schrok wakker; wilde toch eindelijk weer eens met 
een overwinning van het veld afstappen en probeerde zich een beetje te herpakken. Voorzichtig trok de F2 het initiatief weer 
naar zich toe en werden er een aantal aanvallen opgezet. Spits Shane wist over de rechtkant door te breken en op het moment 
dat de keeper van Uitgeest weer uit zijn doel wilde komen, schoot Shane de bal hard en laag in de verre hoek: 2-1. Gelukkig 
weer op een voorsprong. Het einde van de wedstrijd was in zicht. Zou de F2 dan toch eindelijk weer een overwinning behalen 
en de broodnodige drie punten pakken? De spelers zouden het nu toch niet meer uit handen geven? In de laatste minuut wist 
Uitgeest er nog een aanval uit te persen. Ondanks dat er nog twee eigen verdedigers stonden, kwam keeper Mike extreem ver 
zijn doel uit en stormde hij op de doorgebroken tegenstander af in plaats van dit aan de verdediging over te laten. Hij dook 
niet op de bal, maar wilde dit voetballend oplossen. Mike werd uitgekapt en het doel lag helemaal open. Van een behoorlijke 
afstand kon een Uitgeest-speler de gelijkmaker simpel binnenschieten: 2-2. Helaas, een onnodig gelijkspel, terwijl hier echt 
gewonnen had kunnen worden. Geen punt gepakt, maar twee punten laten liggen. Het is afwachten, wat Victoria O, SVW 27 F2 
en de Foresters dit weekend gedaan hebben. Alleen bij verliespartijen van deze teams kan de F2 op doelsaldo toch nog in de 
ranglijst stijgen naar een 9de plaats. Anders zakt de F2 verder weg op de ranglijst naar de 12de en één na laatste plek. Emre, 
bedankt voor het invallen. Goed gespeeld.

Sander

HSV F2–Kolping Boys F2   5–3 
De “griepepidemie” was uitgeraasd binnen de F2 en het hele team was weer op sterkte voor de uitwedstrijd tegen de F2 van 
HSV in Heiloo. Na het onnodige gelijkspel van vorige week, hoopte de trouwe aanhang van de F2, dat het team zich dit keer 
volledig zou inzetten om een er een overwinning uit slepen. Helaas was het al weer vrij snel duidelijk, dat de F2 niet vol over-
gave speelde. Hoe goed en fel er ook getraind wordt, tijdens de wedstrijden ontbreekt het keer op keer aan gedrevenheid. 
Zowel voor de trainer, als voor de begeleiders is het nog onduidelijk wat de oorzaak van deze wedstrijdmentaliteit is. Het lijkt 
wel of de F2 bang is om tegen “vreemde” tegenstanders te spelen, terwijl er toch zoveel voetbalkwaliteit in het team zit. Nadat 
aan het begin van de wedstrijd beide partijen een paar aanvallen hadden opgezet, nam HSV het initiatief langzaam over. Dit 
kwam niet zo zeer door de kwaliteiten van HSV, maar door het wegzakken van de inzet van de F2. Een volgende aanval van 
HSV strandde op de rand van het strafschopgebied. Toch schoot een HSV-speler de bal zachtjes richting het doel van de F2. 
Het was onduidelijk of het een voorzet was of een gericht schot op doel. De bal rolde langzaam door het geheel vrije strafschop 
gebied richting het doel van de F2, maar niemand deed iets. Ondanks dat er alle tijd was, schoten de verdedigers de bal niet 
weg en onze keeper stond erbij en keek er naar. En zo rolde de bal langzaam de hoek van het doel in: 1-0. De F2 kon deze 
teleurstelling maar moeilijk verwerken en dat uitte zich ook in de verdere inzet van het team. HSV rook, dat er meer te halen 
viel en drukte de F2 verder in de verdediging. Eén van deze aanvallen resulteerde in een hoekschop voor de tegenstander. De 
HSV-speler, die deze hoekschop nam, krulde de bal over de achterlijn weer terug het veld in ter hoogte van de tweede paal, 
waar twee tegenstanders helemaal vrij stonden. Van zeer korte afstand werd de bal door een HSV-speler simpel ingetikt. De 
scheidsrechter van HSV had niet waargenomen, dat de bal al tijdens het schot over de achterlijn was geweest en keurde het 
doelpunt goed: 2-0. Misschien geïnspireerd door deze onrechtvaardigheid, maar de F2 leefde een klein beetje op. Er werden 
weer wat tegenaanvallen opgezet, maar de F2 wist niet echt dichtbij het doel van de tegenstander te komen. Een afstandschot 
van Mats ging naast en even later stuiterde een afstandschot van Quinten via de benen van de HSV-keeper terug het veld in. 
Artinjo was alert en schoot deze terugstuiterende bal direct hard op het doel van HSV af. Helaas ging het schot maar net naast. 
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Bij een aanval van de tegenstander, wist een HSV-speler over de linkerkant door te breken. Met een fantastisch schot krulde hij 
de bal over onze keeper in de verre kruising: 3-0. Vlak voor de rust zette de F2 nog een aanval op. Er werd een goede voorzet 
op Shane gegeven, maar helaas kon hij de achterstand niet verkleinen en ging zijn schot net naast.

In de rust kreeg de F2 een stevige “pep-talk”, waarin werd aangegeven, dat de wedstrijd nog lang niet verloren was. De voet-
balkwaliteiten van de F2 waren duidelijk beter, dan die van HSV, maar de spelers moesten het wel laten zien en geen onnodig 
ontzag hebben voor de tegenstander. Dit werkte gelukkig. De inzet van de F2 aan het begin van de tweede helft was duidelijk 
een heel stuk beter. De spelers gingen nu echt voor de bal in plaats van maar een beetje met de tegenstander mee te lopen. 
Al heel snel betaalde deze betere instelling zich uit en scoorde Shane de 3-1. Helaas scoorde HSV kort daarop vanuit een vrije 
trap weer de 4-1. Dit keer liet de F2 zich niet uit het veld slaan en bleef de ene na de andere aanval opzetten. Eén van de aan-
vallen leverde de F2 een hoekschop op. Onze corner-specialist Dave draaide de bal perfect voor het midden van de het doel van 
HSV. Mats bedacht zich geen moment en kopte de bal via de binnenkant van de eerste paal in het doel: 4-2. De F2 begon er nu 
zelf ook weer helemaal in te geloven en HSV werd even de verdediging ingedrukt. Bij een volgende aanval van de F2, stormde 
de onvermoeibare Shane over de rechter fl ank op. Hij trok een aantal spelers van de tegenstander met zich mee en hierdoor 
kwam Dave helemaal vrij te staan voor het doel van HSV. Shane gaf een perfecte voorzet op Dave, die feilloos binnenschoot: 
4-3. Zou de F2 er na een 3-0 achterstand, dan toch nog een gelijkspel uit weten te slepen? Naar aanleiding van de getoonde 
inzet aan het begin van de tweede helft zou het wel verdiend zijn geweest. De F2 ging op zoek naar deze gelijkmaker en zette 
weer een volgende aanval op. Ondanks dat het zeer druk was in het doelgebied van HSV, wist de F2 van dichtbij toch op het 
doel te schieten. Een HSV-speler hield overduidelijk met zijn arm dit schot tegen. De F2 had hier een strafschop voor moeten 
krijgen, maar ondanks dat iedereen duidelijk had gezien, dat het schot door de arm van een tegenstander was geblokt, had de 
scheidsrechter van HSV deze overtreding (als enige) niet waargenomen. Hier werd de F2 de kans op een gelijkspel ontnomen. 
De teleurstelling was groot en de F2 had moeite zich te herpakken na deze beslissing van de scheidsrechter. Kort hierna brak 
HSV door de verdediging van de F2 heen en scoorde de 5-3. De inzet en motivatie van de F2 zakte weer helemaal weg, maar 
gelukkig resulteerde dit niet in meer tegendoelpunten. Kom op mannen, toon meer inzet en laat die voetbalkwaliteiten, die jul-
lie echt wel hebben, meer zien! De inzet aan het begin van de tweede helft resulteerde direct in 3 doelpunten. Laat deze inzet 
de volgende keer tijdens de hele wedstrijd zien!

Sander

Kolping Boys F8–Alcmaria Victrix F6
Na weer een reuze overwinning op Berdos F5 wachtte ons nu Alcmaria Victrix F6, de enige tegenstander die tot  dan toe nog 
geen punt verloren had. Maar ja, die hadden natuurlijk nog niet tegen de Kolping Boys F8 gespeeld dus dat varkentje zouden 
we wel even wassen. Ondanks alle grote overwinningen en het goede spel van de F8, mochten we dit keer niet  op het hoofd-
veld spelen, maar moesten we een heel eind lopen naar het verste veld. Het had de dagen ervoor fl ink geregend dus het gras 
was wel wat drassig. Onze mannen hadden er echter zin in en wisten maar al te goed dat ze tegen een goede tegenstander 
moesten spelen.  Met onze nieuwste aanwinst, Duncan,  nog even aan de kant en Lars op doel begonnen we de wedstrijd onder 
leiding van onze jonge scheidsrechter Tim. Het bleek al gauw dat Alcmaria inderdaad een goed team had met een paar snelle 
spelertjes. Het ging dus helemaal niet zo makkelijk als tegen Berdos maar dat is toch eigenlijk ook veel leuker voetballen. Toch 
scoorde Koen 1-0 met een mooi laag schot in de hoek. De wedstrijd werd wel wat feller en de coach van Alcmaria begon zich 
ook wat met onze jonge scheidsrechter  Tim te bemoeien. Dat was minder leuk. Niet zo lang na ons eerste doelpunt kreeg Alc-
maria een vrije trap niet zo ver van het Kloping boys doel. De bal werd ineens en hard op doel geschoten en hoewel Lars hem 
bijna had ging de bal er toch in. Toen was het zo maar 1-1. Oeps, nu moest de F8 wel even aan de bak. Gelukkig kreeg Siebe, 
met zijn kort geknipte  koppie, het op zijn heupen. Hij scoorde met prachtige harde schoten twee keer van grote afstand waar 
de Alcmaria keeper echt niet bij kon. Toen konden we rusten met een voorsprong van 3-1. 

Stije ging de tweede helft op doel. Het leek erop dat Alcmaria wat peptalk had gehad in de rust want ze begonnen heel sterk 
en waren in het begin heel vaak bij het doel van Stije te vinden. We kwamen er niet zo goed uit en Alcmaria scoorde ineens 
3-2.  Ja, nu moest er wel een schepje bovenop, want we wilden niet gelijkspelen of verliezen. Gelukkig konden we de voor-
sprong weer wat vergroten tot 4-2 doordat Lars uit een corner tegen wat benen van Alcmaria aanschoot en de bal er zo maar 
inging. De coach van Alcmaria begon toen echt wel vervelend te doen tegen onze scheidrechter Tim. Tim was het op een geven 
moment zat en liep het veld uit. Zo wilde hij niet meer fl uiten en gelijk had ie.  Maar ja, onze jongens wilden natuurlijk graag 
doorvoetballen. Gelukkig lukte het Niels, onze coach, na wat praten om Tim toch door te laten gaan met de wedstrijd. Maar net 
een minuut nadat we weer waren begonnen schoot iemand een bal tegen Tims bril en toen was hij een glas kwijt. Toen kon hij 
echt niet meer verder en nam de vader van Luc de zware taak over.  Er waren nog zo’n vijf minuten te spelen en na alle rumoer 
van daarvoor, lukte het Siebe om de bevrijdende goal te maken met zijn…..(linker)chocoladebeen, 5-2 en dat was tevens de 
eindstand van de wedstrijd. Het was moeilijk mannen maar jullie hebben weer heel goed je best gedaan en zo winnen is leuker 
dan met 19-0, toch (of niet)? We gaan nog steeds gelijk op met de F7, die met 5-1 had gewonnen. Dat wordt nog een span-
nend slot van de competitie. Laten we ook hopen dat we de volgende wedstrijden gewoon lekker kunnen voetballen zonder 
incidenten en oponthoud. 

Jan, vader van Siebe
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