
-1-

DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

In deze Treffer een vooraankondiging van het Mixtoernooi op pagina 4. 

Op woensdag 31 maart is er een extra ledenvergadering gepland omtrent de 
contributieverhoging. Op pagina 12 stelt de nieuwe voorzitter van de pupil-
lencommissie zich aan u voor.
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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
Erik Zonneveld                   06-53554452
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
BEZORGING CLUBBLAD
Wout van Dijk 072-5115723

REDACTIE
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 Landelijk= Da1
   West 1 cat. A =1e, 2e,  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
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BESTUURSNIEUWS

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

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

Partycentrum Meereboer.
Voor Bruiloften en partijen met verassend lage All-in prijzen

Herenweg 81  1829 AC Oudorp
072-5114927

en
‘Ons Cafe ´t Kantoor

Verdronkenoord 110 1811 BH Alkmaar
072-5150411 

Extra ledenvergadering>contributieverhoging
Het bestuur is voornemens een extra ledenvergadering uit te schrijven met als doel goedkeuring van de leden te verkrijgen voor 
een contributieverhoging vanaf het seizoen 2010/2011. De vergadering staat gepland voor 31 maart om 20.00uur in de kantine.
Nadere informatie hierover volgt in de volgende “Treffer” en via de website.

Uitgave clubblad “De Treffer”
Het bestuur heeft besloten om met ingang van het seizoen 2010/2011 het clubblad “De Treffer” digitaal uit te gaan brengen. 
Voor degene waar dit een probleem oplevert overwegen we nog om in een kleine beperkte oplage de “Treffer” als overgang nog 
als hardcopy uit te brengen. Nadere informatie hieromtrent volgt nog in de komende periode.

RTV Alkmaar bij Kolping Boys
Afgelopen vrijdag was RTV-Alkmaar bij ons te gast met het radioprogramma “Sportcafé on Tour”. Een wekelijks terugkerend 
programma op lokatie, van 7 tot 9, met informatie en interviews over Sport in Alkmaar. Presentatoren Robin Korving en Rob 
Mooij deden de interviews, de techniek en de muziekkeuze was in handen van Rodger van der Zwaan, en Joop Sinke was verant-
woordelijk voor de algehele coördinatie. 

Omdat die avond ook de maandelijkse klaverjasdrive werd gehouden was het gezellig druk in de kantine. Het hoofdonderwerp 
van de uitzending was de jeugdopleiding van Kolping Boys. De sprekers van Kolping Boys kant waren in meerderheid trainers en 
begeleiders van de selectieteams: Thijs van den Oord (trainer van de D1 en speler van het 1e), Ronald Wijts (trainer van de B1), 
Dennis de Nijs (toekomstig trainer van de C1), Marion Dolsma (lid van de Damescommissie en trainster/begeleidster Dames B1), 
Fien Timisela (trainster/coach Dames 2), Matthieu de Jong (trainer/coach MD1) en Joery Rowinkel (trainer van de E1). Naast 
de trainers en begeleiders werden ook Ton Berkhout (BTC), Fons Veel (Sponsorcsie), Gerard Floris (Sportraad, en erelid) en Jan 
Brammer (voorzitter) geïnterviewd. 

De gehele uitzending is terug te beluisteren via uitzending gemist op de RTV-A website: Sportcafé on Tour, vrijdag 19 februari 
2010, 19.00 - 20.00 uur, en 20.00 - 21.00 uur. 

Meer foto’s zijn te zien op www.ronhilhorst.nl.
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 6 en 7 maart

 Groep 3+4

Zat./Zon. 13 en 14 maart

 Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag: 6 maart

08:30 uur: Senioren 5

13:00 uur:  Senioren 5

 

Zondag:  7 maart

10:00 uur:  Senioren 10

13:00 uur:  Senioren 10

 

Zaterdag:  13 maart

08:30 uur: Senioren 5

13:00 uur: Senioren 5

 

Zondag:  14 maart

10:00 uur:  Senioren 8

13:00 uur: Junioren B2

 

Secretariaat:  

Zondag:  7 maart

08:30 uur:   Ome jaap en 

 Co Joppe

13:00 uur:   Simon Reus

 

Zondag:  14 maart

08:30 uur:  Richard Meijer

13:00 uur Paul Konijn

 

Zondag 7 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Vitesse 22 1  14:00 12:00 Schipper, R.A. 
2e VVW 2  11:00 10:30 Peeters, R.P.M. 
3e Foresters de 5  12:00 11:30 M. Wijnen
4e Koedijk 5  12:00 11:30 M. Visser
5e Egmondia 5  12:00 11:30 I. Aydogan
6e Vesdo 2  10:00 09:30 

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
8e VIOS-W 5  14:00 13:00
9e GSV 3  12:00 11:00
10e SVW 27 11  11:00 10:00
11e Uitgeest 12  12:45 11:45
DA2  Berkhout DA1  12:00 11:00
A1 (zat) Zouaven De A1 11:30 
A1 (zon) HSV Sport  A2  12:00 11:00
A2  IVV A2  10:00 08:30
A3  Schagen A2  14:00 13:00

Zondag 14 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
4e LSVV 4  12:00 11:30 M. Wijnen
8e Rijp (de) 4  12:00 11:30 N. Pater
10e Sp. Krommenie 4    14:00 13:30 M. Visser
11e KSV 7  10:00 09:30 N. Neuvel
A1 (zon) VVS 46 A1  12:00 11:30 J. Rowinkel
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e DWS 1  14:00 12:00 Ooijkaas, S. 
3e Wieringerwaard 2  11:00 10:00 
5e SVW 27 7  14:00 13:00 
6e JVC 5  12:00 11:00 
9e Berdos 6  11:00 10:00 
DA1  Medemblik DA1  14:30 13:30 Metzke, J.A.W. 
DA2  LSVV DA1  12:30 11:30 
A2  Vitesse 22 A3  14:00 12:30 
A3  VZV A1  13:00 12:00 
                  

BOS-scheidsrechterscursus bij Kolping Boys.
Op 5 maart a.s. zal er bij Kolping Boys een nieuwe scheidsrechterscursus worden 
gestart. Dit is de BOS cursus. Er zijn op dit moment 3 gegadigden namens Kolp-
ing maar er is nog wel meer ruimte.  De cursus start op 5 maart, er zijn in totaal 
7 vrijdagavonden verdeeld over 10 weken dat er les wordt gegeven.

Mocht je interesse hebben, geef je z.s.m. op bij Piet Ruijs  06 – 5158 3134 of 
Janneke 06 – 2312 8469.

Wacht met opgeven niet te lang want vol = vol.
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TERREINDIENST EN MIXTOERNOOI
TERREINDIENSTSCHEMA
Hopen dat de weergoden ons voor de rest van het seizoen gunstig gezind zijn en dat we met z’n allen weer wekelijks tegen het 
bekende balletje kunnen trappen. Dit betekent ook dat terreindienstschema weer opgepakt gaat worden. Zoals bekend loopt ied-
er team 3 1/2 dag terreindienst en zijn er per dagdeel 2 personen welke de dienst uitvoeren. In onderstaand schema nogmaals 
de indeling voor het lopende seizoen. 

Hierbij het verzoek aan de begeleiders/aanvoerders om mij tijdig te informeren welke personen de dienst gaan uitvoeren. Dit kan 
per e-mail naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. 

Terreindienstschema 2010 

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
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

MIXTOERNOOI ZONDAG 16 MEI 2010
Hierbij wil ik jullie allen uitnodigen om mee te doen aan het Kolping Boys mixtoernooi. Deze wordt dit jaar georganiseerd op 
zondag 16 mei. Reden van deze tijdige aankondiging is dat het mixtoernooi dit jaar in het Hemelvaartweekend valt. Ik hoop dat 
jullie daar rekening mee kunnen houden en dus ‘gewoon’ gezellig aanwezig zullen zijn!!!

De teams gaan net als vorig opgesplitst worden in een recreatieve-, prestatieve- en een familiepoule. Bij prestatief moet je denken 
aan de teams welke absoluut de fi nale willen halen; strijdend voor elke meter, gezegend met een sterke conditie en de wil om de 
fi nale te behalen spelen zij hun wedstrijden. Bij recreatief is de insteek iets anders; ‘gewoon’ gezellig een potje willen voetballen 
en waar winnen of verliezen helemaal niet belangrijk is. Dit jaar hebben we ook de familiepoule; teams bestaan hier uit een mix 
van volwassenen en kinderen. Dit kunnen allemaal familieleden zijn maar het kan ook zijn dat vrienden en vriendinnen met hun 
kinderen gezamenlijk een paar wedstrijdjes willen voetballen.  

Alle wedstrijden worden ook dit jaar ook weer 7 tegen 7 gespeeld. Van deze 7 dient er minimaal 1 dame/meisje in het veld te 
staan. De wedstrijden starten om 12 uur en om 16 uur zijn we klaar met voetballen. 

Uiteraard staat er weer een springkussen, een gatenschietdoek, hebben we live muziek (wie zal er optreden?) en gaan we weer 
BBQ-en!!! 

Wil je je als team zijnde alvast aanmelden? Stuur een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij alvast aan of je presta-
tief, recreatief of in de familiepoule wilt gaan voetballen. 

Inschrijven kan ook bij Ton Schut of Janneke Ruijs.

Groet, Gerard Bobeldijk
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INGEZONDEN STUKJE
Gaat de Treffer verdwijnen?
Voetbalhelden zijn er in geboren. Sportieve veldslagen zijn er in weergegeven. Reputaties soms op het spel gezet. De Treffer, het 
schriftelijke communicatieorgaan van Kolping Boys bij uitstek. Een monument. Er zijn jaren geweest dat de leden reikhalzend 
uitkeken naar de (toen nog) wekelijkse bezorging van de Treffer. “Is de Treffer er al”, klonk het dan wat nerveus, in de zwart-witte 
huiskamers.

Nu gaat het gerucht dat dit icoon gaat verdwijnen! Onze eerste reactie was uiteraard: Is er dan niets meer heilig in dit land? Want 
wat is het volgende denk je dan. Een fusie met Vrone? Een voetbalkleedkamer met minaretten? Geen bier meer in de kantine?

In september 1958 verscheen de eerste Treffer. Ruim 50 jaar geleden zag op initiatief van dorpskapper Louis Steverink ons 
clubblad het levenslicht. Hij zou zich in z’n graf omdraaien als hij dit hoorde! En hoe kijken inmiddels grijzende eminenties hier 
tegenaan? Wordt het tijd voor een revolte? Mannen van het eerste uur als Siem Smit, Dirk Buisman, Jaap Tamis, Sam van Won-
deren, Theo (de witte parel) Mul en Cor (Colle) de Wit? Bepaald niet de minsten!

Kijk, dat de plaatselijke kapelaan (geestelijk adviseur Kapelaan Lammertink) het voorwoord niet meer doet, daar kunnen we 
inmiddels wel mee leven. Dit ondanks het feit dat Kolping Boys is gevestigd op Rooms Katholieke fundamenten. Maar de Treffer 
die gaat verdwijnen?

Zo bracht de huishoudbeurs van een aantal weken geleden mij weer eens op nostalgische gedachten. Ooit heeft Piet Rood om die 
reden eens afgezegd voor een wedstrijd op zondag om daar met z’n Nel heen te kunnen gaan. Sindsdien voert Piet het all-time 
klassement aan van voetballers die (om wat voor reden dan ook) op een toch wel kwalijke manier in het nieuws zijn gekomen. Dat 
is het harde van de voetballerij: je kunt in een wedstrijd met 0-3 achterstaan. Als invaller laat de coach je de laatste 10 minuten 
nog even meedoen. Prompt scoor je 4 keer, de ene goal nog mooier dan de ander. Maar toch is er dan altijd nog dat klassement. 
Het klassement dat niet liegt.

Het doet me dan ook deugd om Piet Rood mede te kunnen delen dat ie na zo’n 20 jaar afgelost wordt van de eerste plaats. Wat 
was er namelijk aan de hand. Familieleden van oud-coach van Kolping Boys Willem van Baar hadden een surpriseparty voor hem 
geregeld in Hoorn. Willem wist van niks en wilde het feit dat ie 60 werd ook graag anoniem houden. Ook Bep wist van niks. Totdat 
Gerard Min, beter bekend als Calimero, de kapsalon aan de Bovenweg binnen kwam wandelen en Bep even op de hoogte stelde 
dat ie er ’s avonds niet bij kon zijn (moest ergens anders een feessie vergallen). Uiteraard is het voor het budget altijd prettig als 
Calimero niet komt dus je verwacht eigenlijk een zucht van verlichting. De uitkomst laat zich raden. Bep heeft het voor Willem 
nog geheim kunnen houden. Maar u begrijpt het: de titel “de Judas van het jaar” was geboren. Zoals gezegd zijn we altijd nog een 
beetje een RK-club nietwaar. Maar waar kunnen we dit soort verhalen voortaan kwijt?

Toegegeven: het gerucht over het verdwijnen van de Treffer heb ik vernomen van de Kleine Bruine Man, en die had het weer van 
Jaap Zonneveld. Maar die mannen (nou ja, mannen) zeggen toch niet zo maar wat? Wanneer is de eerstvolgende ledenvergade-
ring? 

Oh ja: afgelopen zondag 28 februari 2010, Kennemers 10-Kolping Boys 11 afgelast.

Peter Groot
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PROGRAMMA JUNIOREN
Zaterdag 6 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 DEM B1 13:00  Loogman, G.A.M. 
B2 DWOW B1 14:45 14:00 J. Breedt
B3 Bergen B2 14:45 14:00 J. Kraakman
MB1 Duinrand S MB1 13:15 12:30 E. van Dronkelaar
C2 Hollandia T C1 14:45 14:00 S. de Jongh
C6 Reiger Boys C5 13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
C7 Koedijk C8 13:15 12:30 J. Mienes
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA1 NVC MA1 14:30 12:45 
B4 SVW 27 B4 14:45 13:50 
B5 Bergen B3 10:15 09:15 
C1 Always Forward C1 14:00  Janssen, K.C. 
C3 Reiger Boys C2 12:30 11:45 
C4 Berdos C3 12:00 11:10 
C5 Meervogels 31 C3 12:30 11:30 
MC1 Opperd./Twisk MC1 10:45 09:30 

                  

Zaterdag 13 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 KFC A1 14:45  Nauta, C. 
MA1 AS 80 MA1 14:00 13:15 J. Kraakman
B4 Reiger Boys B3 14:45 14:00 J. Mienes
B5 Vrone B4 13:00 12:15 E. van Dronkelaar
C1 AFC 34 C1 13:00  Walta, J. 
C3 Egmondia C1 16:00 15:15 P. Kramer
C4 Reiger Boys C4 14:30 13:45 A.M. v.d. Velden
C5 Vitesse 22 C5 13:00 12:15 J. de Wit
MC1 Koedijk MC1 16:00 15:15 S. de Jongh
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Uitgeest B1 14:45  Jonker, D. 
B2 Geel Zwart 30 B1 13:15 12:00 
B3 Koedijk B4 13:00 12:10 
MB1 BOL MB1 10:30 09:40 
C2 Texel 94 C1 13:00 10:30 
C6 Koedijk C7 11:15 10:20 
 

Juniorencommissie

Voorzitter:                 Richard Meijer          06-51603833
Secretaris/penningmeester:  Raijmond de Niet     06-53607334
Wedstrijdsecretaris:  Piet Ursem              072-5152633/06-15477268
A-coördinator:           Michael Schelhaas   06-10584148
B-coördinator:          Evert v. Dronkelaar     072-5721403
C-coördinator:          Plien Kok                 072-5626923/06-13643036
Meisjes -coördinator: Marion Dolsma 06-55170176

Donderdag 11 maart

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 KFC B1 19:30  Veltman, W. 
 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 6 en 7 maart

 Groep 3+4

Zat./Zon. 13 en 14 maart

 Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag: 6 maart

08:30 uur: Senioren 5

13:00 uur:  Senioren 5

 

Zondag:  7 maart

10:00 uur:  Senioren 10

13:00 uur:  Senioren 10

 

Zaterdag:  13 maart

08:30 uur: Senioren 5

13:00 uur: Senioren 5

 

Zondag:  14 maart

10:00 uur:  Senioren 8

13:00 uur: Junioren B2

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  6 maart

Paul Konijn en Jan Bolt

 

Zaterdag:  13 maart

Paul Konijn en Ton Groot
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NIEUWS JUNIOREN
Toernooien in 2010 .
De volgende toernooien zijn er tot dusver bekend.
Het kan zijn, dat er nog wat kleine verschuivingen of aanvullingen plaatsvinden. Hou daarom de laatste mededelingen in de Treffer 
goed in de gaten !

Wanneer ?  Waar ?  Welke elftallen ?
  5 april   Overbos   A3 – C2 – C3 – C7

13 mei   Lisse   C1
13 mei   Vios   B2 – B3 – B4 – B5 – C3 – C4 – C6 – C7

15 mei   Jong Holland  C2 – C5

22 mei   Castricum  B2 – B3 – B5

23 mei   Castricum  C3 – C4 – C7

30 mei   Oosthuizen  A3 – B3 – C3 – C5
30 mei   D.T.S.   A2 – B2 – B4 – B5 – C2 – C4 – C6

  6 juni   Medemblik  A2 – B2 – B4 – C3 – C4 – C5

Penalty-schieten .
In maart zullen voor alle elftallen de voorrondes plaatsvinden. Dit wordt door de eigen begeleider/trainer geregeld.
Elke speler neemt dan 5 strafschoppen op de keeper (van een ander team !). Per 4 deelnemers in de voorronde gaat er één naar de 
fi nale.
Dus: 1,2,3,4,5,6 of 7 deelnemers in de voorronde----------- 1 fi nalist
              8,9,10 of 11 deelnemers in de voorronde--------------- 2 fi nalisten
 12,13,14 0f 15 deelnemers in de voorronde------------ 3 fi nalisten

De fi nale is op maandag 26 april vanaf 19.00 onder de bezielende leiding van de heren v. Dronkelaar en Berghammer.

Jongens en meiden zet hem op !

Het wel en wee van de junioren !
We proberen zo langzamerhand de draad weer op te pakken na deze rommelige winterperiode.
Soms weten we het zelf ook niet meer, wat er nu wél of juist niet is doorgegaan.
In ieder geval heeft A1 na de Kerst 2 thuiswedstrijden gespeeld: één verloren van Soest en één gewonnen van concurrent Hellas 
Sport (3-2). Ze staan weer op een niet-degradatieplaats, maar dat zegt nog niets omdat er nog zeer veel ingehaald moet worden. 
Ook C1 verloor en won 1 keer, maar daarmee lijken de kampioenskansen plots wel aanzienlijk minder geworden. B1 schuift via 
een overwinning weer op naar de bovenkant van de middenmoot.

Afgelopen weekend een zeer beperkt (inhaal)programma.
Voor B1 is de 1-1 tegen Castricum, gezien de competitiestand, een vrij normale uitslag.
Ook de C1 voldeed aan de verwachtingen en veegde Koedijk C1 met 5-0 van het veld. Keurig. 
Voor C2 was de 2-0 nederlaag bij BOL C1 natuurlijk teleurstellend. Maar er volgen nog genoeg wedstrijden !
Ook de C3 van Willem Tielbeke verloor en wel bij Koedijk C2 met 3-2.
Helaas werd de wedstrijd van A1, als enige in de poule, weer afgelast. Het schiet zo niet erg op, want ze moeten nog maar liefst 12 
(!!) competitiewedstrijden en staan b.v. 6 wedstrijden op de Zouaven achter.

We gaan er van uit, dat we vanaf komend weekend weer eens een aantal volledige programma’s kunnen afwerken.
Veel succes, mannen !
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JUNIORENVERSLAGEN
Weer onverdiend verlies Kolping C3 tegen Koedijk
Is Koedijk C2 de ‘Angstgegner’ van Kolping Boys C3? Een tegenstander waartegen je opziet waardoor het ook nooit wil lukken. 
Het begint er zo onderhand wel op te lijken. In de eerste competitiehelft werd al een keer onverdiend verloren. Nu was het weer 
raak, ondanks redelijk spel van Willem Tielbeeke’s ploeg. 

De eerste helft kende een rommelig verloop met veel balverlies aan beide kanten. Pas in de 20ste minuut deed zich de eerste 
kans voor. Justin mikte met een uitgekiend schot op de rechter benedenhoek, maar de Koedijk-goalie redde bekwaam. Een 
minuut later kreeg  Koedijk een goede kans toen Dex er op snelheid werd uitgelopen. De bal ging echter naast. Mooiste kans 
was er voor Julian op twee meter afstand van het Koedijk-doel. Een goede combinatie van Emiel en Justin  mondde uit in een 
voorzet die de Kolping-spits meteen inschoot. Helaas hoog over.

Het eerste kwartier van de tweede helft bepaalde het verdere verloop van de wedstrijd. Binnen tien minuten keek een beduusd 
Kolping tegen een 3-0 achterstand aan. Een beetje onnodig want bij twee goals was er sprake van eigen fouten. 

Bij een hoge vrije trap stond keeper Leon met open mond toe te kijken hoe de houdbare bal over hem heen zeilde: 1-0.  Nog 
geen minuut later verzuimde de Kolping verdediging in te grijpen en dat betekende 2-0. Even later werkte Amin een inzet ver-
keerd weg door de bal in de voeten van een Koedijk-aanvaller te spelen: 3-0. 

Niemand gaf meer een cent voor de kansen van Kolping. Maar de ploeg vocht zich wonderwel terug. Een steekpass van Jochem 
werd door een goed doorzettende Emiel met de punt van de schoen afgerond: 3-1. En toen vlak daarop uit een corner Charlie 
met een magnifi eke kopbal het leer in de rechterkruising deponeerde (3-2), ging de Oudorpse aanhang er eens lekker voor 
zitten. 

Kolping drong de tegenstander ver terug, want het rook de gelijkmaker. Bij enkele corners zat de ploeg er dichtbij, maar het 
wilde niet lukken. Tien minuten voor tijd kreeg Sammy de ultieme kans op de gelijkmaker. Een vrije trap van Jochem belandde 
voor zijn voeten. Maar de Kolping-linksbuiten schoot vlak voor doel torenhoog over. 

Paulus

TERREINDIENSTSCHEMA
Hopen dat de weergoden ons voor de rest van het seizoen gunstig gezind zijn en dat we met z’n allen weer wekelijks tegen het 
bekende balletje kunnen trappen. Dit betekent ook dat terreindienstschema weer opgepakt gaat worden. Zoals bekend loopt 
ieder team 3 1/2 dag terreindienst en zijn er per dagdeel 2 personen welke de dienst uitvoeren. In onderstaand schema nog-
maals de indeling voor het lopende seizoen. 

Hierbij het verzoek aan de begeleiders/aanvoerders om mij tijdig te informeren welke personen de dienst gaan uitvoeren. Dit 
kan per e-mail naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. 

Terreindienstschema 2010 

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
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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ZAALVOETBAL
Programma t/m maandag 29 maart 

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Donderdag 4-mrt 20:10 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. 6 11217
Vrijdag 12-mrt 19:15 Thuis De Lelie Akersloot Mix/Makel. Alkm. 3 9435
Maandag 15-mrt 21:20 Uit Waardergolf SVW ‘27 6 10246
Vrijdag 26-mrt 21:05 Thuis Alkmaar-Noord HSV 3 9439

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 15-mrt 22:00 Uit Sportpaleis Alkmaar AFC ‘34 7 141395
Dinsdag 23-mrt 21:00 Thuis De Oostwal Bar Danc. Cha Cha 2  141397

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 12-mrt 22:00 Thuis De Meent Hink Sport LSVV VE2 19314
Woensdag 24-mrt 19:00  De Oostwal ZAALDIENST 3e beurt
Woensdag 24-mrt 20:50 Thuis De Oostwal Koedijk VE2 19307
Maandag 29-mrt 21:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar HZV/Het Vennew. VE3 19312

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 10-mrt 20:10 Uit De Oostwal Vrone Da4 22321
Maandag 29-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart OZV/Eet. de Otter DA4 21503

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 3-mrt 19:15 Uit Noorderend KSV A2 177843
Maandag 15-mrt 20:00 Uit De Weyver Hoogwoud ZHO/De Weyver A1 178884
Woensdag 24-mrt 19:00 Thuis De Oostwal de Ruif A1 177890

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 5-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew. B2 178066
Maandag 15-mrt 19:40 Uit Spartahal Schagen Schagen B1 178101

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 6 maart

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
D1 Purmerend D1 11:30  
D2 Koedijk D2 09:00  René Vroegop
D3 SVW 27 D3 11:30 11:00 Duncan Bons
D6 Berdos D3 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
D10 AFC 34 D5 10:15 09:45 Nick Molenaar
E4 Duinrand S E4 09:00  ouder
E5 SVW 27 E5 10:15 09:45 ouder
E7 Alcmaria Victrix E4 10:15 09:45 ouder
E11 Vrone E7 10:15 09:45 ouder
E12 Apollo 68 E2 11:30 11:00 C.Venneker
E14 AFC 34 E7 11:30 11:00 ouder
F2 Berdos F1 10:15  ouder
F3 Foresters de F4 09:00 08:30 ouder
F5 BOL F1 09:00 08:30 ouder
F6 Flamingo s 64  F2 09:00 08:30 ouder
MP1 MINI-pupillen 09:00 08:40 
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D4 SVW 27 D4 09:00 08:10
D5 Victoria O D2 10:00 09:05
D7 KSV D4 13:00 12:10
D8 Vrone D4G 09:45 08:55
D9 HSV D5 12:30 11:30
MD1 Adelbert St MD1 11:00 10:00
E1 Volendam (rkav) E1 10:30 
E2 HCSC E1 10:30 
E3 HSV E4 10:30 
E6 BOL E1 09:00 08:10
E8 Vrone E3 10:30 09:45
E9 Jong Holland E6 08:45 07:55
E10 SVW 27 E7 09:00 08:10
E13 Vrone E9 09:30 08:45
F1 JVC F1 11:00 
F4 Berdos F2 09:30 08:40
F7 SSV F1 10:00 09:10
                         
AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN VANAF NU OOK OP DE WEBSITE  

Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603.
Het gehele pupillenvoetbal valt onder District West 1 Categorie B uitgezonderd 
de D1, welke in Categorie A valt.

Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begelei-
ders gebeld worden, die op hun beurt de spelers van zijn of haar team bellen. 
TEVENS ZULLEN DE AFGELASTINGEN VAN DE THUIS-EN UITWEDSTRIJDEN 
VANAF 08:00 UUR ZATERDAGMORGEN OP DE WEBSITE WWW.KOLPINGBOYS.
NL VERMELD WORDEN IN HET WEDSTRIJDPROGRAMMA.. 
Het verzoek aan U is om niet naar het complex te bellen. De telefoonlijn is dan 
overbezet en wij kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen over het 
al of niet doorgaan van de wedstrijden.

Aanvangstijden wedstrijdprogramma 13 Maart

Zaterdag 13 maart zijn er een groot aantal thuiswedstrijden vastgesteld door de 
KNVB. Hierdoor is het noodzakelijk dat er diverse wedstrijden met een andere 
aanvangstijd beginnen dan wat gebruikelijk is. Ook het verzoek aan de leiders en 
scheidsrechters om op tijd te beginnen. 

Pupillencommissie

Voorzitter:    

Erik Zonneveld             06-53554452

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:              

Vacant

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   
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Zaterdag 13 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 WSV 30 D1 11:30  M. Stigter
D4 Foresters de D5 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
D5 Koedijk D5 09:00 08:30 Duncan Bons
D7 Berdos D4 11:15 10:45 René Vroegop
D8 Kolping Boys D10 11:30 11:00 Justin v.d. Berg
D8 Kolping Boys D10 11:30 11:00 Justin v.d. Berg
D9 Bergen D4 11:30 11:00 Brian v.Esseveld
MD1 Reiger Boys MD1 12:30 11:45 Emiel Langedijk
E1 Helder Den FC E1 10:15  ouder
E2 KSV E1 09:00  ouder
E3 Koedijk E3 09:00  ouder
E6 Berdos E2 10:15 09:45 Tobias Sluijter
E8 Jong Holland E3 10:00 09:30 Bojan Kok
E9 LSVV E6 10:00 09:30 ouder
E10 HSV E7 10:15 09:45 ouder
E13 KSV E7 10:15 09:45 ouder
F1 Koedijk F1 08:45  ouder
F4 Zeevogels F2 08:45 08:15 ouder
MP1 MINI-pupillen 09:00 08:40 
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D2 Flamingo s 64  D1 12:30 
D3 Vrone D2 10:15 09:20
D6 LSVV D4 11:45 10:55
E4 AFC 34 E2 10:30 
E5 Meervogels 31 E7 09:00 08:05
E7 Alcmaria Victrix E2 10:15 09:25
E11 Berdos E5 10:45 09:55
E12 Zeevogels E4 09:00 08:05
E14 KSV E9 10:30 09:40
F2 SVW 27 F2 09:00 
F5 Foresters de F7 09:00 08:10
F6 SVW 27 F5 11:30 10:40
F7 Berdos F3 09:30 08:35
 
AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN VANAF NU OOK OP DE WEBSITE  

Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603.
Het gehele pupillenvoetbal valt onder District West 1 Categorie B uitgezonderd de 
D1, welke in Categorie A valt.

Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders 
gebeld worden, die op hun beurt de spelers van zijn of haar team bellen. TEVENS 
ZULLEN DE AFGELASTINGEN VAN DE THUIS-EN UITWEDSTRIJDEN VANAF 08:00 
UUR ZATERDAGMORGEN OP DE WEBSITE WWW.KOLPINGBOYS.NL VERMELD 
WORDEN IN HET WEDSTRIJDPROGRAMMA.. 
Het verzoek aan U is om niet naar het complex te bellen. De telefoonlijn is dan 
overbezet en wij kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen over het al 
of niet doorgaan van de wedstrijden.

Aanvangstijden wedstrijdprogramma 13 Maart

Zaterdag 13 maart zijn er een groot aantal thuiswedstrijden vastgesteld door de 
KNVB. Hierdoor is het noodzakelijk dat er diverse wedstrijden met een andere 
aanvangstijd beginnen dan wat gebruikelijk is. Ook het verzoek aan de leiders en 
scheidsrechters om op tijd te beginnen.

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Pupillencommissie

Voorzitter:    

Erik Zonneveld             06-53554452

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:              

Vacant

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   
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PUPILLENNIEUWS
Voorzitter pupillen commissie
We hebben allemaal kunnen lezen dat Gerard Twisk na een lange tijd is gestopt met het voorzitterschap van de pupillen com-
missie. Wij, de leden van de pupillencommissie ( Esther, Marcel, Leo, Jaap en ikzelf), willen Gerard bij deze nogmaals danken 
voor alle werkzaamheden, uren en gedrevenheid die Gerard in de club en de commissie heeft gestoken. Gerard Bedankt!

De voorzittershamer moet overgenomen worden en ik zal hem oppakken. Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Erik 
Zonneveld en ben sinds een jaar of 9 betrokken bij de club als enthousiaste voetbalouder en vrijwilliger. Ik heb Kolping Boys 
altijd als een leuke club ervaren en heb altijd met veel plezier mijn bijdrage geleverd aan de kinderen en de club in de vorm van 
trainer, coach en coördinator van de toernooien. Ik ga dan ook met vol enthousiasme en vertrouwen mijn nieuwe functie binnen 
de club tegemoet. Je kunt me in principe iedere zaterdag vinden langs de lijn en in het wedstrijdsecretariaat. 

Wil je nu zelf ook wat doen voor de kinderen en de club? Schiet mij of mijn collega commissie leden gewoon eens aan. Er zijn 
nog diverse functies open, waaronder:

Twee moeders ( of vaders natuurlijk) voor de activiteiten commissie.

Twee vaders ( of moeders natuurlijk) om onze mini’s / kabouters en 1e jaars FF-ies te begeleiden op zaterdag en/of 
woensdag middag. 

Een voetbalclub kan alleen fl oreren met een goede schare vrijwilligers. Ik daag je dan ook uit je op te geven als vrijwilliger om 
zo het speelplezier van de kinderen te verhogen. Er is altijd wat en het hoeft echt niet teveel tijd te kosten.

Tot langs de lijn.

Erik
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping E9 – Koedijk E10 (7-2)

Na alle afgelastingen was het eindelijk 
weer eens zover dat E9 het veld op mo-
cht. Gewapend met 3 gast spelers om-
dat Jurian, Nicolas, Nick en Daan het 
voetbal deze week voor de skies hadden 
verruild, gingen de heren vol enthousias-
me het veld op. Gelukkig was trainer Jan 
er ook, zodat hij de heren nog wat aan-
wijzingen kon geven langs de zij lijn. De 
eerste helft verliep nogal stroefjes. De 
heren hadden hun plek in het veld nog 
niet lekker gevonden en het samenspel 
was nog ver te zoeken. Dit leverde 2 be-
nutte kansen op voor Koedijk. Gelukkig 
konden we de rust nog wel in met 2-1 
doordat Jurre de bal, na een mislukte 
poging van Dean het doel nog in wist te 
krijgen. 

Trainer Jan heeft waarschijnlijk in de 
kleedkamer een heftig woordje met de 
heren gesproken, want alle hangende 
koppies kwamen weer vol goede moed 
voor de 2e helft het veld op. De heren 
hadden het spelletje weer door! Prachtig 
samenspel en een goede conditie zorgde 
er keer op keer voor dat de bal voor de 
voeten van interim spits Jurre werd ge-
legd, die de bal zonder enige moeite 
in het doel schoot.  Hoogstandjes van 
Anino met een indraaiende corner en 
prachtige pass langs de zijkant van Dean 
resulteerde in maar liefst 6 doelpunten 
voor Kolping. Met een eindresultaat van 
7-2 is Koedijk volledig afgedroogd. En 
dat was precies de bedoeling deze re-
genachtige zaterdagmiddag! Onze win-
terkampioenen konden tevreden naar 
huis. 

Carin

Kolping Boys E11–SVW 27 E7

Nadat Koning Winter de E.11 weer tot 
een tijdelijke rustpauze had gedwongen 
kon er eindelijk  gevoetbald worden en 
wel in Heerhugowaard tegen SVW E.7. 

Toen we daar om 8.30 uur aankwamen 
was er nog volop ruimte op de parkeer-
plaatsen, zou het toch niet doorgaan? 
Wat bleek, alleen de wedstrijden op het 
enige kunstgrasveld gingen door en de 
rest was afgelast, gelukkig mochten we 
op dat kunstgrasveld.

Om 9.00 uur begon de wedstrijd en 
werd er lekker gevoetbald. Gelukkig was 
onze spits Bjorn weer terug in ons elftal 
en dat zorgt natuurlijk wel voor wat meer 
snelheid en gevaar voorin. Meteen werd 
SVW onder druk gezet en lipen we al 

spoedig uit naar 3-0. De goals werden 
gemaakt door Nassim E , Jan en een ei-
gen doelpunt van de keeper, die de bal 
in het eigen doel sloeg.

Ook SVW kwam er tegen de rust nog 
eens gevaarlijk uit en bij slap ingrijpen 
bij een corner maakten zij nog 3-1.

In de tweede helft kreeg Nassim E me-
teen een hele grote kans. Vrij voor de 
keeper bleef hij te lang wachten, waar-
door de keeper vlak voor zijn neus stond 
en hij de bal er niet meer in kreeg, effe 
eerder schieten Nassim!

Daarna ging SVW meteen fl ink in de 
aanval en door slecht verdedigen, niet 
praten met elkaar, niet goed uikomen 
en weglopen bij de bal als deze hoog 
gespeeld wordt, stond het na 5 minuten 
al 3-3, het zou toch niet gebeuren dat 
we deze wedstrijd gingen verliezen?

Vervolgens begon het ook nog eens te 
sneeuwen en niet zo’n klein beetje ook, 
het veld werd langzaam wit en glad en 
het doel aan de overkant was voor het 
publiek bijna niet meer te zien. Gelukkig 
ging de verdediging met Ashley, Ercan, 
Joaquim en Jur beter draaien en kreeg 
SVW geen grote kansen meer. Onze an-
dere spits, Nassim B, die de hele wed-
strijd nog bijna niks knaps had gedaan 
liet daarna nog even zien hoe je alleen 
voor de keeper moet afronden en hij 
deed dat zelfs twee keer! eindstand 5-3 
voor Kolping!!

Jongens wat hebben jullie het jezelf 
moeilijk gemaakt, maar wel een terech-
te uitslag, gefeliciteerd. Volgende keer 
meer voor elkaar werken, de doelpunten 
komen niet vanzelf, de tegendoelpunten 
wel. Na afl oop trakteerde Bjorn nog op 
chips omdat hij 10 jaar was geworden, 
gefeliciteerd Bjorn!

Loet (vader van Jur)

Kolping Boys F6–SVW 27 F5 (4–3) 

Nadat vorige week de eerste uitwed-
strijd tegen Flamingo’s 64 F2 werd ge-
wonnen met maar liefst 3-11, dacht de 
F6 voor het begin van de thuiswedstrijd 
tegen SVW 27 F5 al weer aan een grote 
overwinning. Maar SVW maakte het de 
F6 moeilijker, dan ze in hun overmoed 
gedacht hadden. Het begin van de wed-
strijd golfde, met name op het midden-
veld, op en neer, en beide teams kregen 
niet echt veel kansen. De aanvallen wer-
den ruim voor het doelgebied al weer 
in de kiem gesmoord. Na ongeveer 10 

minuten wist de F6 door te drukken en 
kreeg Ian een zeer goede kans, die door 
de keeper van SVW werd gestopt. Nu 
kwam de wedstrijd pas echt op gang en 
even later kon Ian weer uithalen. Helaas 
ging zijn schot net naast het doel. Ook 
SVW kreeg nu meer kansen en wist 
na een aanval van de F6 snel om te 
schakelen. Een doorgebroken SVW-spe-
ler stormde op het doel af, maar keeper 
Dave had een goede redding. De F6 
ging snel in de tegenaanval en Quinten 
schoot maar net naast. Nadat keeper 
Dave weer een paar goede reddingen 
had, vond Shane, dat het allemaal lang 
genoeg geduurd had. Kort voor de rust 
kreeg hij het op de heupen, wist twee of 
drie SVW-spelers te omzeilen en haalde 
van een behoorlijke afstand hard uit. De 
keeper van SVW kon er niet meer bij en 
de bal vloog hoog het doel in: 1-0. Even 
later scoorde Mats 2-0 en met deze 
stand ging de F6 de rust in.

Na de rust ging de F6 er direct weer vol 
tegenaan om de score verder op te vo-
eren. Quinten had twee goede kansen, 
maar kreeg de bal er helaas niet in. Na-
dat een schot van Emre was gestopt, 
scoorde hij even later toch de 3-0. SVW 
gaf nog niet op en bleef maar aanval-
len. Weer wist een SVW-speler door te 
breken en alleen op onze keeper af te 
komen. Keeper Artinjo stopte het harde 
schot in de korte hoek. De F6 kreeg het 
wat moeilijker en Emre schoot met goed 
verdedigingswerk onze keeper te hulp. 
Toch wist de F6 goed uit deze moeilijke 
situatie te komen en even later scoorde 
Ian 4-0. Zou het dan toch weer een grote 
uitslag worden? 

Halverwege de tweede helft een 4-0 
voorsprong, dat kan toch niet meer mis 
gaan? Dat dacht de F6 ook en de spe-
lers werden wat gemakzuchtiger. Na een 
nieuwe aanval van de F6 bleven de spe-
lers een beetje voor het doel van SVW 
hangen en vergaten terug te gaan om 
te verdedigen. SVW maakte hier handig 
gebruik van en zij scoorden hun eerste 
doelpunt van de wedstrijd: 4-1. De F6 
werd niet wakker geschud door dit te-
gendoelpunt en slechts even later was 
het al 4-2 door een verdedigingsfout 
achterin. 

SVW rook hun kansen en de F6 kwam 
goed weg, toen SVW eerst snoeihard 
tegen de paal schoot en kort daarop de 
buitenkant paal raakte. Ondanks deze 
“waarschuwingen” vergat de F6, na een 
aanval, nog steeds snel de verdediging 
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PUPILLENVERSLAGEN
in te gaan en SVW wist zelfs de 4-3 te 
scoren. Het zou toch niet waar zijn? Een 
4-0 voorsprong in een paar minuten uit 
handen geven? Gelukkig wist Ruben 
scherp te blijven en leverde hij op het 
laatst nog goed en nuttig verdediging-
swerk. Toen was daar het verlossende 
eindsignaal. Op de valreep toch nog een 
overwinning!

Johan en Sander

F7  scoort er op los!

Wat een sneeuw! De wedstrijd tussen 
de F7 en SSV F1 werd gevoetbald in een 
witte wereld. SSV F1, het vlaggenschip 
van de SSV F pupillen, had geen schijn 
van kans tegen onze Kolping Boys.  Vanaf 
de start overheerste de zwart witten. 
Met goed combinatievoetbal werden de 
SSV-ers in de verdediging gedrukt. Het 
duurde 4 minuten toen Sten een corner 
nam. Kasper tikte de bal slim in de link-
erhoek van het SSV doel. 1-0. Daarna 
volgde kans op kans. Dirk, Mart, Sten en 
Lucas kregen een paar goede kansen. 
Melle, de doelman van SSV, hield goed 
stand. Na weer een mooie combinatie 
tussen Lucas en Mart, scoorde Sten be-
heerst de 2-0. 

Ondertussen begon het stevig te sneeu-
wen en de lijnen van het veld waren nog 
moeilijk te zien. SSV kreeg zelfs een 
paar kleine kansen maar Oscar hield 
zijn doel goed schoon en ook Luca ver-
dedigde regelmatig prima uit. Na een 
scherpe pass van Oliver en wat verwar-
ring achterin bij SSV, knalde Sten de 
3-0 rechts naast de keeper.  SSV liet 
de moed niet zakken en zocht de aan-
val. Door een goede ingreep van Luca 
kwam de bal via Dirk bij Vijay. Met een 
prachtige boogbal schoot hij, onhoud-
baar voor de keeper, de ruststand  4-0 
op het scorebord.

Na de thee, trok Kolping Boys weer ten 
strijde. Gelukkig was het de tweede helft 
droog en dat was ook wel erg fi jn voor de 
ouders langs de kant, die weer in grote 
getale aanwezig waren. En dit mag ook 
wel eens worden gezegd, het is mooi 
om te merken dat er alleen positieve 
en versterkende toejuichingen van hun 
kant komen.  Dat is ook te merken aan 
de sfeer op het veld en in de groep. De 
jongens zijn steunend naar elkaar.

SSV was niet van plan om zonder doe-
lpunten naar Stompetoren terug te rei-
zen. Dus trokken ze ten aanval. Ze kre-
gen een paar kansen die uitstekend door 

Luca, die de tweede helft op doel stond, 
werden gepareerd.  Al snel verzwakte de 
aanvalskracht van SSV en een mooie in-
dividuele actie van Kasper deed het net 
in het SSV doel weer bollen: 5-0.  Kolp-
ing Boys nam het initiatief weer meer en 
meer in handen en na een mooie steek-
pass van Mart kon Sten zijn derde van 
de wedstrijd scoren: 6-0.  Er kwamen 
nog kansen voor Vijay, Sten, Lucas en 
Oliver maar Melle, de SSV keeper, stond 
steeds in de weg. Een mooie goal van 
Mart in de laatste minuten van de wed-
strijd, luidde het einde in van deze F7 
zevenklapper. Goed gedaan mannen!

Herman (vader van Kasper)

Kolping Boys F7 wint ondanks verlies

Het was weer geen weer op zaterdago-
chtend. Na de sneeuw van vorige week 
was het nu de regen en een koud windje 
die het niet gemakkelijk maakte voor 
de ouders aan de kant. Maar wat een 
hartverwarmende wedstrijd hebben ze 
gezien! Berdos was in de kleur van de 
HULK gestoken en zo voetbalden ze ook. 
Ze waren sterk en vooral een zekere Alex 
kon er heel wat van. Kolping Boys begon 
gretig. Ze hadden wel zin in een echte 
wedstrijd. Vijay en Mart waren op vakan-
tie en met gastspeelster Erin stormde ze 
vol vertrouwen in de aanval om de eerste 
goal te scoren. En dat viel niet mee. Het 
was Berdos die de score opende. De 
zwart-witten raakte een beetje van slag, 
want dat was even een tegenvaller. Ber-
dos maakte hiervan gebruik en scoorde 
kort daarop nog twee keer. Vooral het 
werk van die goed voetballende Alex. 

Kolping Boys kreeg, na deze heftige 
opening, meer vat op de wedstrijd.  Goed 
verdedigend werk van Oliver en Luca 
zorgde ervoor dat Berdos minder kansen 
kreeg.  En de kansen die ze kregen wer-
den door het goede keeperswerk van 
Oscar gekeerd. Langzaam begon ook 
het middenveld met Lucas, Kasper, Erin 
en Dirk wat meer overwicht te krijgen.  
Door goed samenspel werd Sten voorin 
steeds vaker bereikt. In een uitval, nad-
at Oscar weer een prachtige redding had 
gemaakt, kwam de bal via Sten bij Dirk 
terecht die door de benen van de keeper 
de 1-3 scoorde.  Kort daarna kregen hij, 
Lucas en vooral ook Sten nog een paar 
kansen om te scoren. Uiteindelijk was 
het toch weer Berdos die het verschil 
kon maken. Na een kogel van Alex werd 
de russtand bereikt :4-1.

De tweede helft begon zoals de eerste. 
Berdos overrompelde vanaf de start 
de zwart-witten door drie keer achter 
elkaar te scoren: 7-1.  Luca, die weer in 
de tweede helft op doel stond, kon daar 
weinig aan doen. En het bleef maar re-
genen.  Het zag er triest uit voor de F7. 
Hoe zouden ze met deze tegenslag om-
gaan? Er vloeide hier en daar zelfs een 
traan in het veld. En toen gebeurde het. 
Met rechte ruggen werden de schoud-
ers eronder gezet. Mentaal sterker dan 
het huidige AZ begon de F7 aan een 
inhaalrace.  Na een mooie solo op een 
pass van Oliver, scoorde Sten zeer be-
heerst 7-2.  Nog geen minuut later was 
het weer Sten, na goed doorzetten van 
Lucas, die kon scoren.  7-3.  En Kolping 
Boys bleef maar komen. Na een goede 
actie van Kasper kreeg Oscar de bal en 
die soleerde knap twee man voorbij en 
met een prachtige lob verraste hij de 
keeper. 7-4.  Alex van Berdos scoorde 
vervolgens toch weer de 8-4.  

Kolping Boys bleef doorknokken.  Erin 
stoorde goed op het middenveld en door 
een mooi balletje van Sten kon Oscar 
weer scoren: 8-5.  Het ging in een hoog 
tempo heen en weer.  Weer was het 
Alex van Berdos die het verschil groter 
maakte 9-5.  Er volgde nog een slotof-
fensief van Kolping Boys. Dirk kreeg de 
bal via een mooie actie van Oscar vrij 
voor het doel en scoorde 9-6.  De laat-
ste actie was voor de scheidsrechter. 
Met een frivool fl uitje eindigde hij deze 
boeiende wedstrijd. De F7 heeft laten 
zien dat ze tegen een stootje kunnen. 
Verliezen hoort ook bij sport. Het gaat er 
om hoe je daar mee om gaat en wat je 
er van leert.  En de winst van deze wed-
strijd is dat de jongens blijven voetbal-
len als het even tegenzit en ze elkaar in 
het veld blijven steunen. Groots jongens 
en natuurlijk niet te vergeten onze fan-
tastische invalmeid Erin!

Herman (vader van Kasper)


