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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Het jaar is wederom weer voorbij gevlogen, dit is de laatste Treffer van dit  
jaar.

Voor de jeugd worden er de aankomende weken weer zaalvoetbal tournooien 
georganiseerd.

Vrijdag 1 januari is er de fi nale van het penaltyschieten met aansluitend de 
nieuwjaarsreceptie! Komt allen.

De redactie wenst iedereen Gezellige feestdagen en een Gezond en sportief 
2010 toe!

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

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

BESTUUR
VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Jenny Scholte 06-52493164
PENNINGMEESTER
Richard Mooser 072-5347256
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 06-51603833
PUPILLEN
Gerard Twisk 072-5112281
ALGEMENE ZAKEN
Dirk Veel 072-5128581

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

OVERIGE FUNCTIES
HOOFDTRAINER
Robin Ernest 06-31028894
HOOFD-JEUGD
Dik Norder 06-15941252
TERREINDIENST
Gerard Bobeldijk 06-55875274
LEDENADMINISTRATIE
Jacques Peetoom 072-5119980
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Wout van Dijk 072-5115723
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Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270

ERE-LEDEN
1998 Gerard Floris
2002 Ger v/d Waal
2009 Cor Venneker
2009 Dirk Veel

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

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

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl.
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KANTINENIEUWS
De Nieuwjaarsreceptie:
Het bestuur nodigt alle leden, vrijwilligers en vrienden van Kolping Boys uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2010. De 
receptie start om 16.00. Rond 16.30 uur is er een offi cieel gedeelte, waarna het feest kan losbarsten.

Aanbeveling: voorafgaande aan de receptie zijn vanaf 14.30 uur de fi nales van het penaltyschieten. 

Het bestuur

 

De oudere vrijwilligers Kerstmaaltijd
De derde Kerstmaaltijd voor de oudere Kolping Boys vrijwilligers was afgelopen weekend weer een succes. Door het slechte weer 
waren er wel een aantal afzeggers, maar met 60 deelnemers was de kantine goed gevuld. Een kantine als vanouds schitterend 
ingericht door de familie Pronk. In het openingswoord van Gerard Venneker werden de aanwezige vrijwilligers bedankt voor hun 
inzet en Stef en Betty van Bakel, die vorige week hun 50 -jarig huwelijk hadden gevierd, op een bos bloemen getracteerd. Voor 
aanvang van de maaltijd werden de organisatoren van de avond: Lia van der Waal en Gerda Reus, en de dames van de bedien-
ing, alvast in het zonnetje gezet. Daarna kwam de soep op tafel, gevolgd door luxe broodjes, kerststol en moscovische tulbant, en 
genoeg soorten vlees en kaas. En tussen de happen door was er uiteraard genoeg tijd om even lekker bij te kletsen. Na het eten 
droegen zowel Lia van der Waal als Piet van Alphen een stukje voor, de rode draad in de verhalen was dat je veel waardering en 
plezier krijgt als je dingen samen doet of samen beleeft. Zo’n gezamenlijke Kerstmaaltijd is natuurlijk een mooie manier om dat 
in de praktijk te ondervinden. 

Daarna was het woord aan Cor Venneker. Met een ‘petje op / petje af ‘ Quiz wist hij de aanwezige scherp te houden. Na een 
spannend ‘tweegevecht’ met Betty van Bakel was het uiteindelijk Ben Pranger die met de eer en een boek over Kampioenen, ging 
strijken.

De andere aanwezige moesten het doen met een afscheidsdrankje. Dat overigens ook prima smaakte. Rond kwart voor tien was 
het feest ten einde.

Tot de volgende Kerstmaaltijd, Vrijwilligersfeestavond, Nieuwjaarsreceptie ....

Gerard Venneker

Kantinenieuws
Aangezien het voor Ria Lankreijer bezwaarlijk is geworden om voor zowel door de weeks als in de weekenden de kantinebezetting 
te regelen is Jos de Jong weer genegen om de indeling m.b.t. de weekend diensten voor haar rekening te nemen. Er is dan ook 
afgesproken, dat Ria de diensten door de weeks van maandags t/m vrijdags organiseerd en dat Jos haar werkzaamheden zich 
beperkt tot alleen de weekenden. Voor de diverse commissies is het dan ook van belang, dat wanneer zij door de weeks van de 
kantine gebruik willen maken, dat zij vroegtijdig met Ria kontakt opnemen.

Aangezien we tijdens de nieuwjaarsreceptie zelf voor de muziek zullen zorgen kunnen we de prijzen handhaven op het niveau van 
vorig jaar t.w.: 16 munten voor E. 20,--. 8 munten voor E. 10,-- en 4 munten voor E. 5,--.

Als laatste hebben we moeten besluiten de kantine op de dinsdagavonden gesloten te houden. Het blijkt dat openstelling in de 
afgelopen maanden totaal niet rendabel is geweest. Afgezien van de gratis koffi e die verstrekt wordt aan de trainers en het enkele 
fl esje fris dat na de training wordt verkocht, wordt er niets omgezet. Het is dan ook duidelijk, dat we hiervoor niet een vrijwiliger 
voor vier en half uur kunnen belasten en de hele avond voor niets de verwarming en de verlichting kunnen laten draaien. De train-
ers kunnen uiteraard op de dinsdagavond gebruik maken van de in het wedstrijdsecretariaat aanwezige koffi ezetapparaat.

Mocht de kantine toch open moeten omdat er een extra aktiviteit is neem hierover dan vroegtijdig kontakt op met Ria.

Als laatste wenst de kantinecommissie alle leden, vrijwilligers en overige Kolping Boys vrienden/vriend-
innen prettige feestdagen en een voorspoedig 2010.

Uitslag Klaverjasdrive vrijdag 18 December 2009.
Afgelopen vrijdag was de 3e drive van het seizoen. Deze drive stond volledig in het teken van kerst. De kantine was sfeervol 
versierd en met een opkomst met 16 tafels en een aantal bar hangers was het weer zeer gezellig. Wat opviel was dat er weer een 
aantal nieuwe koppels aan het kaarten waren hopelijk mogen we die de volgende drive weer begroeten. Ook de speciale kerstpri-
jzen vielen bij een ieder goed in de smaak. De uitslag van afgelopen vrijdag:
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ZAALVOETBAL JUNIOREN
1. George Roemy(Rik) en Brad Pit(Jerry)  5708 punten
2. Theo en Richard     5541 punten
3. Melanie en Melissa    5478 punten
4. Petra en Johan     5263 punten
5. Monica en Boris     5085 punten
Poedelprijs Dick en Wendy     3248 punten 

Vooral de mannen van de 1e plaats waren compleet in hun nopjes met deze uitslag. Pit en Roemy hebben dit tot in de late 
uurtjes gevierd. Verder wensen wij iedereen een fi jne feestdagen en een gezond en sportief 2010 Tot de volgende drive.

Monique Ebbeling, Ineke Verberne, Petra Duijneveld en Martijn van Dijk

De volgende drive is op vrijdag 22 januari 2010 om 20.00 uur. Komt allen.

Zaalvoetballen op maandag 28 december !!!!!
De maandag ná het Kerstweekend gaan we vanaf 9 uur ’s morgens de zaal in. Met liefst 117 junioren(jongens en meisjes). Dit jaar 
kunnen we terecht in Sporthal “de Oosterhout”, die naast de velden van Alkm. Boys ligt. We hebben weer een indeling gemaakt 
van de spelers die zich opgegeven hebben. Mocht je je niet opgegeven hebben en wil je tóch meedoen, kom dan evengoed. We 
hebben de ploegjes bewust klein gehouden, zodat er altijd nog iemand bij kan !

Wat neem je mee ? : goede zaalschoenen (niet met zwarte zolen), je voetbalkleren en douchespullen.
Wat neem je niet mee ? : waardevolle spullen (mobiel, sieraden), een eigen bal.

Zorg dat je op tijd in de zaal aanwezig bent, zodat we geen tijd tussendoor verliezen. We hopen, dat er weer net zo sportief 
gestreden wordt als de afgelopen jaren. We streven ernaar volgens de gebruikelijke zaalregels te spelen, maar we zullen ook coulant 
zijn; het gaat per slot van rekening om de spelvreugde ! Veel plezier allemaal.

De poule-indelingen: het eerstgenoemde team krijgt de hesjes aan !

Poule 1: C5 + C6 + C7   rechtsbuitens:  linksbuitens:  middenvoors:
  9.00-  9.22 rechtsbuitens-linksbuitens Roy Kolt  Tobias Sluijter  Batur Hayat
  9.22-  9.44 middenvoors-linksbuitens Maarten Vrasdonk Battal Kolukissa  Samuel Barrera
  9.44-10.06 middenvoors-rechtsbuitens Reduan Boubessad Nick Miedema  Mitchel v.Vloten
     Rodney v.Vloten  Stephan v.d.Leur  Thomas Born
     Alexander Cabrera Nawied Naser  Raul Peereboom
        Kevin Zonneveld

Poule 2: C3 + C4   keepers:  achterhoede:  middenveld:  voorhoede:
10.10-10.25 keepers-achterhoede Riduan Essalhi Bart Groot  Mark Vroegop  Bojan Kok
10.25-10.40 middenveld-voorhoe. Julian Vos Youri Smorenberg Diandro Senchi  Leon Met
10.40-10.55 middenveld-keepers  Quinn Veenstra Sammy Kootiarab Jochem Hoogesteijn Charlie Plas
10.55-11.10 achterhoe.-voorhoede Daan Bekker Tom v.d. Laar  Justin Melchers  Amin Charik
11.10-11.25 achterh.-middenveld Emiel Langedijk Sander Doornbos  Maurice Twisk  Dex Bakkum
11.25-11.40 voorhoede-keepers

Poule 3: B4 + B5      spielmachers:  spelmakers:
11.45-12.30 spielmachers-spelmakers (onderlinge wedstrijd) Vigo Bizot  Mahad Abdilahi
       Timucin Alagoz  Jim Reus
       Abdulah Artan  Gino Bacaj
       Ruben v.d. Velden Ogur Duru
       Erim Ispir  Mastafa Hamich
       Sharan Gayadien  Suliman Noor

Poule 4: B2 + B3   linksbacks: rechtsbacks:  laatste mannen:  voorstoppers:
12.30-12.45 linksbacks-rechtsb. Nick Brouwer Raymond Kesselaar Danny Florijn  Mike Vonk
12.45-13.00 laatste man-voorstop. Jassine Mellah Rogier Molenaar  Milan van Reenen Ralph Kocken
13.00-13.15 laatste man-linksback Kai Zeverink Ali Aydogan  Thiemo Koster  Jasper Bakker
13.15-13.30 rechtsback-voorstop. Joost Huese Justin v.d. Berg  Ruben Haverkate  Tijn van Veen
13.30-13.45 rechtsb.-laatste man Devon Hoogland Johan v.d. Sluis  Robin v. Velthuizen Steven de Jong
13.45-14.00 voorstop.-linksbacks Yannick Zuurbier    Roël v. Sonsbeek
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Poule 5: zon.A2 + zon.A3     topscorers:  libero’s:
14.00-14.45 topscorers-libero’s (onderlinge wedstrijd) Stephan v.d. Bosch Wessel Stal
       Dion Huisman  Joey Kiela
       Thijs den Hartigh  Pertti Marees
       Stefan Franke  Jules de Boo
       Stefan Zwaga  Yorian Frederiks
       Daan de Boo  Morrison

Poule 6: de meisjes: zij spelen van 14.45 een onderlinge competitie tot 17.00 onder leiding van Herman Berghammer.
                                   Coördinatrice Marion Dolsma maakt de ploegindeling in de zaal bekend.
         De volgende meiden hebben zich opgegeven:
Minka Bibo  Iris Berkhout  Samira Bleeker   Cindy Schouten
Talitha Cool  Leonie Douma  Judith Vogel   Zoe Meijer
Jamilla de Rooij  Winona de Rooij  Laura Groot   Wafa Nassiri
Manon Bloemink  Tessa Hartman  Quen Nuygen   Mirella Siem a Joe
Kimberly de Waard Rosa Horn  Romy Neijendorff  Romy van der Vorst
Jolien de Vries  Jenna Pagel  Maaike Leefl ang   Larissa Tieleman
Anna   Melanie Kaptein  Celina Jansen   Samantha van der Linden
Laura Bier  Charlotte Leinarts Tamara Kerkhof   Lois Polderman
Mandy Kesselaar  Els ter Berg  Michelle Croque   Laura Vogel

De juniorencommissie wenst eenieder fi jne feestdagen en
uiteraard een gezond en sportief goed 2010 !!!!
 

ZAALVOETBAL JUNIOREN
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TERREINDIENST JUNIOREN
Terreindienst 2009/2010
Bijgaand treffen jullie de terreindienst indeling voor de tweede helft van het seizoen 2009/2010. Door het wegvallen van een 
aantal teams kan het voorkomen dat je als team 3½x dienst draait in plaats van de oorspronkelijke 3x. Kijk dus even goed naar 
het schema om voor jouw team te bepalen wanneer er terreindienst dient te worden gelopen.

Indien er sprake is van een gedeeltelijke afgelasting of je bent er niet zeker van of de voetbal doorgaat neem dan altijd contact op 
met het wedstrijdsecretariaat (072-5612439). Zij kunnen beoordelen of de terreindienst benodigd is. Bepaal dus nooit zelfstandig 
om niet te verschijnen tijdens de terreindienst. Hiermee kun je de medewerkers van het secretariaat in verlegenheid brengen.  

Aan ieder team zal voorafgaand aan de terreindienst op de zaterdag of zondag  worden gevraagd om de personen op te geven 
welke terreindienst gaan lopen. Deze personen worden dan ook verwacht op de tijdstippen:

Zaterdag:  08:30 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 17:30 uur 

Zondag:  10:00 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur 
 

Met vriendelijke groeten,

 

Gerard Bobeldijk 

g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl 

tel: 06-55875274

 

Terreindienst seizoen 2009/2010 Tweede helft

Datum: Dag  Elftal:  

16/01/10 Zaterdag  Senioren 3

17/01/10 Zondag  C1

23/01/10 Zaterdag  Senioren 3

24/01/10 Zondag  C1

30/01/10 Zaterdag  Senioren 3

31/01/10 Zondag  C1

6/02/10 Zaterdag  Senioren 4

7/02/10 Zondag  C2

13/02/10 Zaterdag  Senioren 4

14/02/10 Zondag  C2

20/02/10 Zaterdag  Senioren 4

21/02/10 Zondag  C2

27/02/10 Zaterdag  Senioren 5

28/02/10 Zondag  B3

6/03/10 Zaterdag  Senioren 5

7/03/10 Zondag  Senioren 10

13/03/10 Zaterdag  Senioren 5

14/03/10 Zon-ochtend Senioren 8

  Zon-middag B2

20/03/10 Zaterdag  Senioren 8

21/03/10 Zondag  Senioren 8

Datum: Dag  Elftal: 

27/03/10 Zat-ochtend A2 Zondag

  Zat-middag Senioren 6

28/03/10 Zondag  Senioren 8

3/04/10 Zaterdag  Pasen

4/04/10 Zondag  Pasen

10/04/10 Zaterdag  A2 Zondag

11/04/10 Zondag  A2 Zondag

17/04/10 Zat-ochtend A2 Zondag

  Zat-middag Senioren 11

18/04/10 Zondag  Senioren 11

24/04/10 Zaterdag  A3 Zondag

25/04/10 Zondag  Senioren 11

1/05/10 Zaterdag  A3 Zondag

2/05/10 Zon-ochtend B1 - zat

  Zon-middag B4

8/05/10 Zaterdag  A3 Zondag

9/05/10 Zon-ochtend C2

  Zon-middag A1 zaterdag
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VERSLAGEN JUNIOREN
Zaterdag 12 december 2009

Winkel B2–Kolping Boys B4  uitslag: 2-1
Heel merkwaardig. We gaan er in de breedte op vooruit met een goede speler als Suleman en vervolgens twee keer op rij een 
nederlaag. Dit keer geheel in de stijl van AZ. Verliezen in de laatste seconde van de extra tijd. Dat doet heel pijn. 

Thuis zeer ruim gewonnen, maar uit weet je het tegen dit soort clubs. Hier stond niet de B2 die we kenden van de thuismatch. 
Hier stond een, zeg maar gerust, half B1 team. Enfi n, leuk om dan te zien hoe B4 hier mee omgaat! 

In de beginfase kwam Kolping goed weg met een bal op de lat. De eerste helft had Winkel een overwicht, maar Kolping hield 
goed stand. Tot de 20ste minuut. Een opkomende middenvelder van Winkel slalomde recht door het centrum dwars door de 
verdediging en schoot vervolgens knap binnen, 1-0. Kolping had enkele goede mogelijkheden op de gelijkmaker, maar het 
vizier van Ugur stond niet op scherp. Duidelijk was ook dat enkele spelers van Kolping ritme en conditie misten! 

De tweede helft een feller Kolping. Ryan moest al vroeg de strijd staken vanwege een ongelukkige blessure. Was het tegen 
SVW al raak, nu weer. De kansen waren er op de gelijkmaker, maar de grootste kans was voor Winkel, dat zich vooral beperkte 
tot verdedigen. De inzet van Winkel eindigde uiteindelijk op de paal. Daarna was er direct het antwoord van Kolping. Ugur legde 
de bal terug op Suleman die vanaf de zestien de bal hoog buiten het bereik van de toch lange keeper het doel in schoot, 1-1. 
Winkel werd na deze treffer met de rug tegen de muur gezet maar hield toch stand. De bal wilde er voor Kolping niet in. Dan 
zul je het altijd zien! De scheids telde na de reguliere speeltijd twee minuten extra tijd bij. In de allerlaatste seconde forceerde 
Winkel een vrije trap op een meter of 20 van het doel van Kolping. De hard ingeschoten bal werd door een speler van Winkel 
vol op de pantoffel in een streep langs Ruben geschoten, 2-1. Ongeloof op de gezichten van alles wat voor Kolping was. Uit nijd 
schopte Ruben nog met zijn voet tegen de paal wat hem twee gekneusde tenen opleverde.

Er is nog niks verloren. Volgende week uit op papier BOL B2. Geen misselijke tegenstander want op papier is dit nu de koploper 
en in de praktijk speel je bij BOL tegen hun B1!! 

Helaas kan De Koots hier niet bij zijn vanwege een verblijf in het buitenland. Jongens, als het doorgaat, zet hem op!

De Koots!

Tumultueus gelijkspel Kolping C3 tegen Reiger Boys
Al na tien munten drukte de aanvankelijk correct leidende scheidsrechter Boom zijn stempel op de wedstrijd. De doorgebroken 
Quinn werd onreglementair tegengehouden door een Heerhugowaardse verdediger: Rood! en dus een voortijdige gang naar 
de kleedkamer. Wie echter denkt dat Kolping het man-meer-voordeel optimaal benutte, komt bedrogen uit. Kolping schiep zich 
in de resterende eerste helft te weinig kansen. Opvallende momenten waren twee drollige fouten van keeper Leon. En het uit 
het veld zenden wegens praten van linksbuiten Sammie. Een euvel waarmee C3 te vaak kampt en zich zelf ook benadeelt. 
Ondanks herhaalde tirades van coach Willem Tielbeeke wil het er bij het merendeel van de veertien C3-ezels niet in dat je met 
praten en schelden geen doelpunten maakt.  

Na rust behield Kolping een overwicht. Het resulteerde in een goede steekpass van Amin op Quinn die de Reiger Boys-doel-
man beheerst passeerde. Kolping bleef aandringen, maar net als tegen Koedijk faalde de aanval: Quinn, Amin, Julian, maar 
ook middenvelder Daan lieten het afweten. De scheidsrechter had overigens opnieuw een rode kaart kunnen uitdelen toen 
de doorgebroken Emiel door twee man werd gemangeld. Maar dat vond hij kennelijk te veel van het goede. Wel kreeg even 
later Julian geel wegens wel zeer opzichtig shirtje-trekken. Naarmate het einde naderde, sloop de onzekerheid er bij Kolping 
in. Reiger Boys daarentegen kreeg steeds meer vertrouwen en maakte het de Kolping-verdediging heel lastig. Die had helaas 
een tot dan toe zeer goed spelende Sander zien uitvallen met een liesblessure waar hij al langer last van heeft.  Vlak voor tijd 
werd het score-verzuim Kolping fataal. Reiger Boys drong door in het Oudorpse strafschap gebied waarbij Dex hands zou heb-
ben gemaakt: penalty! Keeper Leon zat in de goed hoek, maar kon de gelijkmaker toch niet voorkomen: 1-1. Een oliedomme 
Charlie maakte daarop van zijn hart geen moordkuil en werd terecht naar de kant gestuurd door de arbiter. Hij had zijn ploeg 
op die manier behoorlijk kunnen duperen, maar gelukkig hield de verdediging stand.

Bij winst had Kolping Reiger Boys, dat de tweede plaats bezette, gepasseerd. Maar  opnieuw door matig spel en onvermogen 
om te scoren blijven de zwart-witten steken op de derde positie. Enige lichtpuntje is dat de ploeg de minst gepasseerde verd-
ediging heeft in de Tweede Klasse C tot aan de winterstop.

Paulus
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 22 januari

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Dinsdag 5-jan 21:00 Uit De Oostwal Vrone 8 14528
Vrijdag 15-jan 21:50 Thuis Alkmaar-Noord Amstelhoek 1 9434
Maandag 18-jan 19:15 Uit De Hoornse Vaart Mix/Makel Alkmaar 3 9969

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Zaterdag 2-jan 19:20 1e wedstr. De Oostwal KERSTOERNOOI 
Maandag 4-jan 22:00 Uit De Hoornse Vaart Koedijk 4 141388
Maandag 11-jan 20:10 Thuis De Hoornse Vaart Alkmaarsche Boys 5 141389
Vrijdag 22-jan 22:10 Uit Europahal Bar Danc. Cha Cha 2 141387

Veteranen 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 28-dec 19:15 1e wedstr. De Oostwal KERSTTOERNOOI

Dames 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 4-jan 19:15 Thuis De Hoornse Vaart SVW ‘27 Da3 21499

Junioren A1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 8-jan 19:15 Uit De Meent Alcmaria Victrix A1 17533
Vrijdag 15-jan 19:15 Thuis De Hoornse Vaart WS A2 159601

Junioren B1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 8-jan 19:00 Uit De Oostwal Vrone B1 18094
Vrijdag 22-jan 19:00 Thuis De Oostwal Schagen B1 177969

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

Alle zaalvoetballers van Kolping Boys, plezierige feestdagen en een sportief en gezond 
2010 toegewenst!   

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden, vrijwilligers,trainers,begeleiders,supporters en vrienden van Kolping Boys uit voor de Nieuw-
jaarsreceptie op vrijdag 1 januari 2010. De receptie start om 16.00. Rond 16.30 uur is er een offi cieel gedeelte, waarna het 
feest kan losbarsten.

U bent van harte welkom!

Het bestuur
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Maandag 28 december 

Zaalvoetbal in De Rietschoot
Elftal  Aanvang Aanwezig  Einde wedstrijden      
F1 09:00 08:45  11:30
F2 09:00 08:45  11:30
F3 09:00 08:45  11:30
F4 09:00 08:45  11:30
F5 09:00 08:45  11:30
1e j. 11:30 11:15  14:00
MINI-p 11:30 11:15  14:00

Pupillencommissie

Voorzitter:    

Gerard Twisk                 072-5112281

Wedstr.secretaris:    

Jaap de Vries                072-5617201

D-coördinator:          

Leo Wortel                    06-20607212

               072-5158200

E-coördinator:       

Marcel Pranger          06-20405206

F, mini en kabouter coördinator:   

Esther de Vries          06-29384508

Activiteiten:              

Monique Ebbeling       06-57033330 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator

Geboorteaar 1997 en 1998 is 

D-pupil

Geboorteaar 1999 en 2000 is 

E-pupil

Geboortejaar 2001 is 2e jaars 

F-pupil

Geboortejaar 2002 is 1e jaars 

F-pupil

Geboortejaar 2003 is 

Mini-pupil

Geboortejaar 2004 en 2005 is 
Kabouter   

Dinsdag 29 december 

Zaalvoetbal in De Rietschoot
Elftal  Aanvang Aanwezig  Einde wedstrijden      
E1 14:00 13:45  16:30
E2 14:00 13:45  16:30
E3 14:00 13:45  16:30
E4 14:00 13:45  16:30
E5 11:30 11:15  14:00
E6 11:30 11:15  14:00
E7 11:30 11:15  14:00
E8 11:30 11:15  14:00
E9 11:30 11:15  14:00
E10 09:00 08:45  11:30
E11 09:00 08:45  11:30
E12 09:00 08:45  11:30
E13 09:00 08:45  11:30
E14 09:00 08:45  11:30

Woensdag 30 december 

Zaalvoetbal in De Rietschoot
Elftal  Aanvang Aanwezig  Einde wedstrijden  
D1 14:00 13:45  16:30
D2 14:00 13:45  16:30
D3 14:00 13:45  16:30
D4 11:30 11:15  14:00
D5 11:30 11:15  14:00
D6 11:30 11:15  14:00
D7 11:30 11:15  14:00
D8 09:00 08:45  11:30
D9 09:00 08:45  11:30
D10 09:00 08:45  11:30
MD1 09:00 08:45  11:30

Het adres van De Rietschoot is Saskerstraat 22  1831 CR Koedijk

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden, vrijwilligers,trainers,begeleiders,supporters en 
vrienden van Kolping Boys uit voor de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 1 januari 
2010. De receptie start om 16.00. Rond 16.30 uur is er een offi cieel gedeelte, 
waarna het feest kan losbarsten.

U bent van harte welkom!

Het bestuur
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PUPILLENNIEUWS
OPROEP!OPROEP!OPROEP!
Vergeten na de training van de D1 en D2 een oranje trainings jas met grijze mouwen van het merk nike, dit staat op de voorkant 
bij de rits beschreven NI aan de ene kant en KE aan de andere kant, maat 152, bij kolping nergens te vinden,misschien bij 
iemand in bezit!

Kan ingeleverd worden bij het secretariaat van kolpingboys

BVD een ouder

Start voorjaarscompetitie 
De voorjaarscompetitie start weer op 30 januari, enkele teams beginnen één week eerder met een bekerwedstrijd. Indien er 
interesse is kan er ook onderling gespeeld worden op 23 januari. De competitie eindigt in het weekend van 1 mei, waarna in de 
maand mei nog diverse toernooien worden gespeeld. Het pupillentoernooi van Kolping Boys staat gepland op 29 en 30 mei  

De trainingen van de overige pupillenteams starten weer vanaf 18 januari.

Zaalvoetbal in de Rietschoot te Koedijk tijdens kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie houden we het traditionele zaalvoetbaltoernooi in De Rietschoot te Koedijk, adres Saskerstraat 22.  
De pupillen spelen dan onderling en zijn ongeveer 2,5 uur bezig De F- en MINI-pupillen spelen op maandag 28 december, E-
pupillen op 29 december en D-pupillen op 30 december.

Exacte tijden zie wedstrijdprogramma
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FINALE PENALTYSCHIETEN
NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI 2010, FINALE PENALTYSCHIETEN PUPILLEN
 
De volgende spelers van de voorrondes van het penaltyschieten worden uitgenodigd voor de fi nale 
op Nieuwjaarsdag. 

F1   Loran Schouten  E1 Daan Eskes   D1    Gilliano Pawiroastro
F2 Bjarne Rijnders  E2 Chiel van Berkel  D2 Daan Muis 
F3 Lance Beets   E3     D3 Robert Bos
F4 Wouter Rooseboom- E4     D4 Nog niet bekend
 De Vries   E5     D5 Iefke Grotenhuis
F5 Hugo Plas   E6     D6 Bruce de Jong
     E7     D7 Ryan Joël Vroling
     E8     D8 Dylan Soeters 
     E9     D9 Jim Polderman 
1e jaar 
F-pup Jorn van Baal  E10     D10 Mike van Zijl
 Mats Reus   E11     MD1 Laura Savonije
 Vijay Dijkstra   E12 
 Tom Peetoom  E13 
MINI Brian Damsma  E14 
 Roman Hoogland   
 Jesper Mannes     
 

     Aanvang Aanwezig
1e jaars- en Mini pup 14:30  14:15
F-pupillen       14:50  14:35

    E-pupillen   15:10  14:55
 D-pupillen   15:40  15:25

Na afl oop van het schieten vindt de prijsuitreiking plaats. Alle spelers en ouders worden vriendelijk 
verzocht aanwezig te zijn. Iedere speler krijgt een prijs.

De winnaars van de E-pupillen zijn nog niet bekend.

N.B. INDIEN EEN SPELER NIET AANWEZIG KAN ZIJN. GAARNE AFBELLEN BIJ DE 
COÖRDINATOR OF JAAP DE VRIES Tel  072-5617201 
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys MD1 - SVW MD2
Vandaag eindelijk weer eens een wedstrijd na ruim een maand. De vorige wedstrijd tegen SVW was geëindigd in een 10-0 over-
winning. De familie Berkhout was goed vertegenwoordigd vandaag. Sarah uiteraard op doel, zus Iris was de scheidsrechter, pa 
Andre langs de lijn als vlagger en opa als toeschouwer. Als we nu niet zouden winnen. Ook nu weer veel spel op de helft van 
SVW. De opdracht voor de vleugelspelers Britt en Pauline was om het veld breed te houden. Dit deden ze goed, ze kwamen 
vaak tot de achterlijn met daarna een voorzet. Pauline ging goed door op links, kwam voor de keeper en passeerde haar met 
een punter in de korte hoek, 1-0. Al snel daarna was het Jip die de 2-0 noteerde en Britt de 3-0. Daarna was het Willemijn-tijd. 
Als spits kwam ze 2 maal alleen op de keeper af en beide keren speelde ze op het laatste moment de bal te ver voor zich uit. De 
keeper kon de inzet blokkeren. Vader Erik riep al om een wissel, maar bij de derde aanval was het dan toch raak, 4-0. Rust.

De 2e helft gingen we op dezelfde voet verder. De achterhoede had het niet moeilijk, maar moest wel blijven opletten voor de 
enkele aanvallen van SVW. De score liep verder uit door Lauri (2x), Pauline, Laura, een eigen doelpunt en de eerste treffer van 
Samira. Zij had bijna nog de mooiste gemaakt, een volley uit een corner kwam in de handen van de keeper. Eindstand 10-0. 
Goed werk meiden. Hopelijk nog 1 wedstrijd voor de winterstop tegen Meervogels. 

Matthieu.

Kolping Boys E11-Vrone E8
Na twee weken rust kon E11 eindelijk weer eens aantreden en wel tegen Vrone E8. Nu is dit team geen hoogvlieger, maar je 
mag niemand onderschatten. De woensdag ervoor hadden we op de training afscheid genomen van onze topscoorder Bjorn, 
hij is tussentijds overgeheveld naar een van de selectie elftallen; de E4. Bjorn, veel succes in E4, hopelijk leg je ze daar ook 
zoveel in als bij ons!

Zonder de topscoorder begon precies op tijd de wedstrijd op ons kunstgrasveld.  Coach Rob trok alle registers uit de kast om 
tot winst te komen en liet om onbegrijpelijke redenen de scheidsrechter al na 5 minuten vervangen. Nadat deze wissel had 
plaatsgevonden kon onder leiding van dit jeugdige scheidsrechterstalent verder gevoetbald worden, hij deed dat trouwens 
uitstekend!

Over het scoreverloop kan ik u niet veel vertellen, want toen E11 eenmaal warmgedraaid was regende het doelpunten, uitein-
delijk werd het 13-0! Tot de doelpuntenmakers behoorden Jan; 4x waaronder een paar hele mooie, de beide Nassims, allebei 
3x geloof ik. In ieder geval heb ik ook nog Jonathan zien scoren. Dat was helemaal leuk, aangezien zijn vader als een ware Jan 
de Bont met een fi lmcamera langs de kant stond, goed gedaan Jonathan!

Max ging uiteindelijk ook van zijn doel af om mee te voetballen zodat hij ook goed bij het spel betrokken werd. hadden jullie op 
het eind meer overgespeeld en minder voor eigen succes gegaan, dan had de 20 doelpunten erin gezeten! Jullie hebben ons 
in ieder geval weer een leuke ochtend bezorgd. 

Op woensdag werd tijdens de training de voorronde voor de penaltybokaal gehouden onder de bezielende leiding van Jaap. 
Uiteindelijk bleek onze keeper Max de best penaltynemer, met Ashley als een goede tweede. Max, jij gaat ons op nieuwjaarsdag 
vertegenwoordigen, succes! (mocht Max verhinderd zijn dan komt automatisch nummer twee aan de beurt Ashley!) Mocht ik 
jullie niet meer zien voor de vakantie, dan wens ik jullie, ook namens Jur, allemaal een hele fi jne vakantie en fi jne feestdagen 
toe en tot in het nieuwe jaar! Dit geldt natuurlijk ook voor de trouwe supporters!

Loet 

12 december 

Vios F1-Kolping Boys F1 stand 0-7
Vroeg in de ochtend scheen in Warmenhuizen de zon. De ouders en trainers stonden nog wakker te worden aan de kant terwijl 
onze mannen aan het bikkelen waren. Vanaf het begin van de wedstrijd vond het spel voornamelijk plaats op de helft van de 
tegenstander. Al snel schoot Loran een prachtige bal op de lat en Jan op de paal. Dat zette natuurlijk nog geen zoden aan de 
dijk. Na een wat rommelige start kwam er ineens meer lijn in het spel. Na een perfecte voorzet van Samathar, tikte Quinten de 
eerste bal in de goal. Vlak daarna kwam via een voorzet van Jan Quinten opnieuw bij het doel, 2-0. En ja hoor, toen Coen de bal 
voorgaf aan Quinten, maakte hij de 3-0. Hattrick voor Quinten, knappe prestatie. 

Vlak voor rust schoot Loran met een heel mooi afstandschot de 4e bal in het doel. In de rust, was naast de limonade plaats 
voor een tactiekbespreking. Zo maakte Jan het 5e, 6e en 7e doelpunt, hattrick nummer 2 dus. Tijmen en Beau zorgden ervoor 
dat de nul behouden kon blijven en Nino, Loran en Coen bestreken het hele middenveld.

Waren het nu Jos z’n “gouden“ wissels, de 28 schoten op doel die we telden of de vraag of de mannen wel of geen winterkam-
pioen worden? Het feit blijft dat de eerste helft van de competitie erop zit, de F1 daarin ongeslagen bleek en dat er vooral met 
heel veel plezier is gevoetbald. Zet ‘m op mannen in het nieuwe jaar!

Ilse (moeder van Jan)
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PUPILLENVERSLAGEN
F5 tegen Vrone F3: 2-2
Wat een enorme teleurstelling voor de jongens als de zaterdag wedstrijd niet door gaat. Er worden hele belangrijke vragen 
gesteld: waarom gaat het niet door? Wat maakt het uit dat het gras nat is? Moeten we niet voor de zekerheid gaan kijken? 
Gelukkig, deze week ging het dan wel door. De tegenstander vraagt of er 8 tegen 8 gespeeld kan worden? Natuurlijk, want dan 
hoeven we niet te wisselen, omdat niet iedereen er is wegens ziekte en zeer! Wat wil je nog meer, iedereen een hele wedstrijd 
spelen.

De tegenstander heeft een team met duidelijk grotere spelertjes. De Kolping jongens hebben dat echter helemaal niet door. 
Er zijn maar twee dingen belangrijk zijn: De Bal en Het Doel van de tegenstander. Dat is dan ook meteen de reden waarom het 
in het begin wat minder gaat. Iedereen gaat voor de bal, en er zit niet veel lijn in. De spelertjes van Vrone weten niet wat ze 
overkomt. Zo veel speelvreugde hadden ze nog niet eerder gezien. Vrone weet gebruik te maken van de situatie en verrast de 
Kolping keeper met een hard schot: 0-1. Niet veel later een stevige overtreding tegen Kolping. Na een blessure behandeling, 
neemt Tycho plaats achter de bal en legt hem na een korte aanloop met een mooie boog in de rechter kruising: 1-1.

Coach Kai spreekt tijdens de rust Benjamin, Bryan, Chip , Mike, Noah, Rowen, Tycho & Dentrey (wie is nou wie?) toe. Het gevolg 
is dat er zich na de rust inderdaad een ander soort wedstrijd ontvouwd. Iedereen houdt z’n plekje beter in de gaten. Echter, net 
zoals in de eerste helft, valt er een vrij snel doelpunt voor Vrone. Nu door een diepe bal te spelen, die de Kolping verdediging 
en keeper verrast: 1-2. Kolping barst echter van zelfvertrouwen en gaat voor de gelijkmaker. Er wordt gecombineerd over links 
en rechts en Rowen besluit om het eens te proberen van afstand. En ja hoor, de Vrone keeper had geen schijn van kans: 2-2. 
Daarna ontstaat er enorme druk op het doel van Vrone. De bal gaat links naast en vlak daarna rechts naast. Een corner van 
links en meteen daarna van rechts. Maar de bal wil er helaas niet meer in. Eindstand 2-2.

Dan is het natuurlijk nog niet afgelopen, want iedereen, bekend en onbekend, mag onderweg naar de kleedkamer horen dat 
ze 2-2 hebben gespeeld (tegen wie ook alweer pap??).

Mannen, heel goed gedaan!

PV 


