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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Aankomende vrijdag kunt u weer klaverjassen in de kantine! 

Op de pagina’s 6 tot en met 8 vindt u de inhoud van de extra ledenvergade-
ring. 

Ook is er in deze Treffer aandacht voor een nieuw op te zetten voetbalschool 
binnen Kolping Boys. U kunt u aanmelden als vrijwiliger voor deze voetbal-
school.

De redactie

Jaargang 51, Nummer 16  Volgende treffer 
16 maart 2010   30 maart 2010
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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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RENTREE VAN EEN ZWART/WIT VOETBALDIER

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Velsen 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Eysper-Reus BV tegelzetbedrijf.
Albatrosweg 38 1826 KH Alkmaar

072-5613268
&

Haker Natuursteen
Het adres voor alle werkzaamheden in natuursteen

Herculesstraat 28 1812 PH Alkmaar
072-5402726

PUPIL VAN DE WEEK,   Kolping Boys 1 - Velsen 1

Naam:       Roy Nijholt
Leeftijd:       12
Team:       D3
Positie:       Spits
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?  2 jaar
Op welke school zit je?    Regenboog
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?    Maradona
Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Louis van Gaal
Welke muziek vind je mooi?    Rap en hippop
Wat is je lievelingseten?    Pizza
Wat zijn je hobby’s     Voetballen, toneel spelen rappen
Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer

De rentree van een zwart/wit voetbaldier
Zondagmorgen 7 maart 2010 reden wij (in een grote stoet) naar het rustieke dorpje Groot Schermer met een selectie van maar 
liefst 16 liefhebbers. Onder deze liefhebbers een hele speciale; 42 jaren jong,  al vanaf zijn jeugd actief  bij Kolping Boys,  en heeft 
het zelfs (in het verre verleden) tot het eerste geschopt.

Het was een regenachtige zondagmorgen 2 november 2008 op het sportcomplex t’ Lood waar wij tegen het 5e elftal van 
Flamingo’s 64 moesten aantreden. Halverwege de eerste helft ging hij  in balbezit uit het niets knielend naar het (kunst)gras. 
Eerst keek hij nog even kwaad achter zich naar de mogelijke dader , maar er was helemaal geen tegenstander in de buurt. Hij 
voelde even aan de plek waar de pijn vandaan kwam, en toen kwam het besef dat zijn achillespees afgescheurd was. Een operatie 
en een lange revalidatie volgde.

Met tennis en zaalvoetbal werkte hij weer aan zijn rentree voor op het veld. Eind december 2009  gaf hij aan dat hij er weer hele-
maal klaar voor was. En afgelopen zondag was het zover, de rentree van een zwart/wit voetbaldier in de Schermerpolder.

Om hem niet meteen voor de GSV leeuwen te werpen, werd hij de eerste speelhelft op de bank (warm ) gehouden. Genietend van 
de jonge generatie op zijn positie(s), zag hij hoe het elftal op een makkelijke 3-0 voorsprong kwam. In de rust werden al zijn spieren 
nog even losgelopen, ja hij was er weer helemaal klaar voor. Hij nestelde zich achter de twee spitsen  als een echte nummer 10. 
Ouderwets kappend en draaiend vertoonde hij zijn kunsten, alsof  hij nooit weg is geweest. Met zijn elf jaren jongere ploeggenoot 
zette hij een prachtige aanval op en daar dook hij voor de keeper op, een schitterende GOAL  van dit zwart/witte voetbaldier was 
het eindresultaat. Hij is het spelletje nog lang niet verleerd en lijkt fi tter dan ooit, wij hopen dat we nog jaren mogen genieten van 
de voetbalkunsten van dit unieke zwart/witte voetbaldier.

Wilt u ook genieten van dit zwart/witte voetbaldier, aanstaande zondagmorgen om 10.00 uur op een van de velden van Sportcom-
plex “De Nollen”kunt u hem vinden. 

Een liefhebber van dit zwart/witte voetbaldier
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 20 en 21 maart

 Groep 2+1

Zat./Zon. 27 en 28 maart

 Groep 4+3

Terreindienst:  

Zaterdag: 20 maart

08:30 uur: Senioren 8

13:00 uur:  Senioren 8

 

Zondag:  21 maart

10:00 uur:  Senioren 8

13:00 uur:  Senioren 8

 

Zaterdag:  27 maart

08:30 uur: A2 Junioren

13:00 uur: Senioren 6

 

Zondag:  28 maart

10:00 uur:  Senioren 8

13:00 uur: Senioren 8

 

Secretariaat:  

Zondag:  21 maart

08:30 uur:  Ton Vrasdonk

13:00 uur: Piet Ursem

 

Zondag:  28 maart

08:30 uur: Co Joppe

13:00 uur:  Paul Konijn

 

Zondag 21 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Velsen 1  14:00 12:00 Lamkaddem, B. Ben
3e Bergen 2  12:00 11:00 P. Kramer
5e LSVV 5  12:00 11:30 M. Visser
6e Vrone 6  10:00 09:30 M. Stigter
9e Vrone 8  10:00 09:30 J. Rowinkel
DA1  RKHVV DA1  14:00 13:30 Gruijthuijsen, J.F.J. 
A2  DEM A2  12:00 11:00 I. Aydogan
A3  LSVV A3  10:00 09:30 N. Pater

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
2e Kennemers 2  11:00  Beentjes, J.L.M. 
4e Dynamo 3  11:30 10:30 
8e Alkm. Boys 8  10:00 09:00 
10e Vitesse 22 10  10:45 09:45 
11e ADO 20 14  12:15 11:15 
A1 Purmerend A1 14:30  Geest, W. v.d.
A1 (zon) Always Forward A1  11:00 09:30 

Zondag 28 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
4e Bergen 3  12:00 11:30 P. Kramer
6e Bergen 4  10:00 09:30 N. Pater
8e VIOS-W 4  12:00 11:30 M. Wijnen
9e Flamingo s 64 5  10:00 09:30 P. Ruijs
10e Limmen 8  14:00 13:30 
11 Vitesse 22 11  10:00 09:30 G. Twisk
A1  Victoria O A1  12:00  I. Aydogan

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e Zilvermeeuwen 1  14:00  Loen, J.H. van
2e Vrone 2  11:00 10:00 Windt, A.J.L.K. van der
3e Koog De 2  11:00  
5e Zeevogels 3  11:00 10:00 
DA1  TONEGIDO DA1  14:30  
DA2  Socrates FC DA1  14:30  
A3  Nieuwe Niedorp A2 14:00 13:00 

Donderdag 18 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
DA1  Medemblik DA1  20:00 19:30 Boer, M.L. de

Dames 1 tegen Medemblik dames 1
Aanstaande donderdag spelen de dames van Kolping Boys het restant van de 
wedstrijd tegen Medemblik DA1. De wedstrijd zal worden hervat bij de stand 1-0 
in het voordeel van Medemblik. De wedstrijd dient nog 80 minuten te duren.
De wedstrijd wordt hervat met een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied 
van Medemblik. Na 35 minuten zal voor rust worden gefl oten. Medemblik mag 
de aftrap van de 2e helft nemen. Beide verenigingen mogen met 11 speelsters 
beginnen en hun 3 wisselspeelsters nog inbrengen.
Kolping Boys verdedigt het doel het dichtst bij de kantine. Er wordt gespeeld op 
het kunstgrasveld. De wedstrijd staat o.l.v. de heer M.L. de Boer.
Kom de dames komende donderdag aanmoedigen, ze rekenen op jullie.
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Klaverjassen bij Kolping Boys 2009/2010
Klaverjassen op vrijdag 19 maart

Vrijdag 19 maart wordt er weer gekaart in de kantine van Kolping Boys.  Dus komt allen 19 maart 
naar Kolping om gezellig te kaarten. Let op ben je 5 van de 7 drives aanwezig geweest dan maak 
je aan het einde van het klaverjasseizoen kans op de spectaculaire hoofdprijs. Wat de prijs precies 
inhoud vermelden we bij de uitslag van de komende drive.
Op de volgende data vinden de drives plaats in de kantine van Kolping Boys: 
 
   
Vrijdag 19 maart 
   
Vrijdag 16 april
Noteer deze data dus alvast in de agenda.
-----------------------------------------------------------------------------
Inschrijfgeld:    5 euro per koppel
Aanvang inschrijven:  19:30 uur (kom op tijd want vol = vol)
Start Klaverjassen:   20:00 uur
Locatie:    Kolping Boys kantine

Feestavond laatste klaverjas 16 april 2010.
Tijdens de laatste klaverjas drive worden er 2 rondes gekaart i.p.v. 3.  Aansluitend wordt het klaverjas 
seizoen afgesloten met een gezellige feestavond.  Tijdens deze avond wordt er ook afscheid genomen 
van Ria Lankreijer.  Dus kom 16 april naar de laatste klaverjasdrive dan maken we er gezamelijk een 
groot feest van.

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

Een berichtje …………………..een berichtje
Na 22 jaar weekenddiensten te hebben gedraaid en 7 jaar de klaverjasavonden te hebben voorzien 
van een hapje en een drankje heb ik besloten  Om op de zaterdagen en de klaverjasavonden te stop-
pen. Helaas hebben we nog steeds mensen nodig om de kantine draaiende te houden (al is het maar 
1 x in de 6 weken). Wil je, draag je Kolping een warm hart toe en heb je zin om Kolping Boys hierin te 
steunen, geef je dan op.

Met sportgroeten, Ria Lankreijer.

KLAVERJASSEN BIJ KOLPING BOYS
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CLUBNIEUWS
Van Papier naar Digitaal!
Het bestuur heeft in de vorige Treffer aangekondigd dat met ingang van het seizoen 2010/2011 het clubblad “De Treffer” digitaal 
via de website www.kolpingboys.nl beschikbaar zal worden gesteld.

Het wedstrijdprogramma is al enkele jaren via de KNVB website www.voetbal.nl en via www.kolpingboys.nl beschikbaar en in 
toenemende mate zal ook het overige clubnieuws, waaronder aankondigingen van het bestuur en wedstrijdverslagen via onze 
eigen website www.kolpingboys.nl worden aangeboden aan de leden.

 Als overgang, om vrijwilligers tegemoet te komen die (nog) niet beschikken over een mogelijkheid om de website te bezoeken, 
overweegt het bestuur om, in een kleine beperkte oplage een kale versie (alleen de redactiepagina’s) van de “Treffer” als als 
hardcopy uit te brengen. Ook zijn er plannen om een (maandelijkse) nieuwsbrief (A4-tje) met aankondigingen en wetenswaardigh-
eden uit te gaan brengen en op papier beschikbaar te stellen in de kantine. Meer informatie volgt in de komende clubbladen. In 
de komende periode worden als eerste alle vrijwilligers die aan het clubblad meewerken op de hoogte gesteld van de uiteindelijk 
veranderingen en wat het betekent voor hun bijdrage aan het clubblad.

 Iedereen die zich nu al via de Digitale Treffer op de hoogte wil laten houden kan zich aanmelden via de website (menu Club > 
clubblad) of via webredactie@kolpingboys.nl met vermelding van naam en e-mail adres.)  

 

Project “Samenspelen doe je ook met je tegenstander”
Kolping Boys gaat meedoen aan het project “Samenspelen doe je ook met je tegenstander”, dat Frank van der Hoek, werkzaam 
bij de Brijder stichting en vader van twee Kolping Boys pupillen, samen met collega Michiel Polter heeft opgezet, om de jeugd 
kennis te laten maken met het begrip ‘normen en waarden’ rond het voetbalveld. 

Hoofddoel van het project is het uitdragen van normen en waarden binnen de vereniging door de jeugd zelf, sub doel is het op 
het ‘rechte pad’ brengen/ondersteunen van een moeilijk team. Het project draait om het bijbrengen van kennis en vaardigheden 
m.b.t. normen en waarden aan jeugdige voetballers, zodat zij die kennis weer kunnen doorgeven aan hun ouders, aan Kolp-
ing Boys spelers, maar ook aan de tegestander. Startpunt zijn de normen en waarden die de jeugdige spelers zelf belangrijk 
vinden. 

Het project bestaat uit een cursus met 2 avondsessie(s) (in plaats van een training) en een afsluitende avond waarbij de jeug-
dleden aan hun ouders presenteren wat zij geleerd hebben. Het project start eind maart en wordt begin april afgerond. Voor het 
project zijn 2 teams door de club geselecteerd. Als het project aanslaat zal het een jaarlijks vervolg krijgen. Het project wordt 
ondersteunt door Hoofdjeugd Dick Norder, C-coördinator Plien Kok en D-coördinator Leo Wortel. 

In de volgende Treffers zullen de resultaten van de cursus verder worden toegelicht.

Gerard Venneker

vrijwilligerscoördinator v.v. Kolping boys

“Met het oog op de toekomst”
De Sportredactie van rtv Alkmaar start zaterdag 27 februari 2010 met een nieuwe sportrubriek ‘Met het oog op de toekomst’. 
Hierin staat het aanstormende Alkmaarse voetbaltalent centraal. Juniorverslaggever Koen Roozendaal bezoekt elke zaterdag een 
thuiswedstrijd van een Alkmaars pupillenteam. Na de wedstrijd interviewt hij enkele spelertjes en spreekt hij met hen over de 
wedstrijd en over henzelf als voetballer bij hun club. De interviews worden op zondag tussen 14.00 en 17.00 uur uitgezonden in 
het wekelijkse sportprogramma ‘Sportlive’ van rtvA. Om in aanmerking te komen om de nieuwe sportrubriek mee te werken hoeft 
u zich niet aan te melden. Koen, onze junior verslaggever selecteert namelijk zelf de wdestrijden die hij gaat bezoeken.

Om deze nieuwe sportrubriek onder de aandacht te brengen van uw jeugdleden vragen wij u de bijgaande fl yer op uw website te 
plaatsen om de nieuwe sportrubriek te promoten binnen uw vereniging. Tevens willen wij u vragen als onze junior verslaggever 
zich bij uw vereniging meldt dat hij door een van uw vrijwilligers wordt opgevangen en geinformeerd waar de betreffende wedstrijd 
wordt gespeeld.

Zaterdag 27 februari bezoekt Koen Roozendaal de wedstrijd: SV Koedijk E4 - AFC’ 34 E2

Zaterdag 6 maart bezoekt Koen Roozendaal de wedstrijd: AFC’34 F5 - ADO’ 20 F8

‘Sportlive’ is te beluisteren via de ether op FM 105.3,via de kabel upc op 103.3, als geluid achter rtvA tekst-tv en op internet via 
http://www.rtv-a.nl/cms/index.php/dut/LIVE-RADIO. Sportliefhebbers in Alkmaar stemmen af op ‘Sportlive’

Namens de sportredactie wensen wij u veel plezier met de interviews.

Joop Sinke, Sportredactie rtv Alkmaar, T 06-39337837
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EXTRA LEDENVERGADERING
Extra ledenvergadering 31 maart 2010 om 20.30 uur kantine Kolping Boys

Geachte leden,

Het bestuur heeft een extra algemene vergadering uitgeschreven met als doel goedkeuring van de leden te 
verkrijgen voor een contributieverhoging ingaande het seizoen 2010 / 2011.

Waarom een contributieverhoging?

De aanleg van een nieuw kunstgrasveld op ons huidige A-veld brengt voor onze vereniging extra kosten 
met zich mee. Een hogere huur, kosten voor de verlichting en hogere energie/verbruikskosten betekenen op 
jaarbasis een structurele verhoging van de kosten met €11.000,=.

Waarom toch een kunstgrasveld?

Door de aanleg van een kunstgrasveld maken we ons complex veel meer rendabel. We creëren hiermee veel 
meer trainingscapaciteit en wintermogelijkheden voor al onze leden waarbij  ons huidige “grastrainingsveld” 
als trainingsveld komt te vervallen en gebruikt gaat worden als extra wedstrijdveld. Hierdoor ontstaat er extra 
ruimte in de weekeinden voor het spelen van al onze wedstrijden. Ook hebben we bij uitval van de competitie 
meer mogelijkheden voor het spelen van oefenwedstrijden.

Financiële situatie.

Financieel gezien is Kolping Boys een gezonde vereniging. Echter door recessie, teruglopende kantine 
inkomsten en sponsorgelden wordt het voor de vereniging steeds moeilijker om het hoofd boven water te 
houden. Door de “vriendenclub Kolping Boys” is een substantiële bijdrage toegezegd in de onkosten welke wij 
als vereniging moeten maken voor de inrichting rondom het kunstgrasveld. De contributies, sponsorgelden en 
kantine inkomsten worden benut voor de gehele vereniging zowel recreatief als prestatief.

De voorgestelde contributies na de verhoging zijn als volgt:

Senioren                                    € 164,=          ( is nu € 149,= )
Junioren A                                 € 134,=          ( is nu € 124,= )
Junioren B/C                             € 119,=          ( is nu € 109,= )
Pupillen D/E/F/Minipupillen    €  99,=           ( is nu €  90,= )
Kabouters                                  €  47,=           ( is nu €  42,= )

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage loten Grote Clubactie.
Deze zijn voor de senioren/junioren € 6,= voor twee loten en de pupillen € 3,= voor één lot.
De verhoging is inclusief de jaarlijkse infl atie.
De contributiebedragen zullen na de verhoging ook meer in lijn liggen met vergelijkbare verenigingen.

Procedure contributiebetaling.

De volgende procedures zijn van toepassing indien de verschuldigde contributie niet op tijd wordt betaald.
- De contributie wordt geïncasseerd door een automatisch incasso.
- Bij niet automatisch incasso wordt het inschrijfgeld omgezet in administratiekosten.
- Contributie dient betaald te zijn vóór 1 september.
- Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met €10,= administratiekosten en dient binnen 14 

dagen te zijn betaald.
- Betalingen via automatisch incasso welke worden gestorneerd, worden beschouwd als niet te zijn 
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ontvangen en zullen worden verhoogd met €10,= administratiekosten en dienen binnen 14 dagen te 
zijn betaald.

- Leden die op 1 oktober nog niet hebben betaald zullen worden geschorst tot het moment dat de 
contributie inclusief administratiekosten is ontvangen.

- Indien op 1 november nog geen betaling heeft plaats gevonden zullen de desbetreffende leden worden 
uitgeschreven door de vereniging bij de KNVB.

- De elftalbegeleiders/trainers zullen hiertoe van de ledenadministrateur een overzicht ontvangen.
- Leden kunnen betaling in meerdere termijnen met de ledenadministrateur overeenkomen. Ook hier 

geldt dat bij geen tijdige betaling op de overeengekomen data het bedrag verhoogd wordt met € 10,= 
administratiekosten.

- Leden welke aan het einde van het seizoen nog niet aan alle verplichtingen hebben voldaan worden 
door de vereniging bij de KNVB uitgeschreven.

- Het bestuur houdt zich het recht voor om in laatste instantie de achterstallige betalingen aan een 
incassobureau ter incasso over te dragen, waarbij de extra kosten voor uw rekening komen.

- Indien een lid overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging dienen alle betalingen te 
zijn voldaan, indien niet alles voldaan is zal Kolping Boys geen medewerking verlenen aan de 
overschrijving.

- Daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur van Kolping Boys.

Selectiebijdrage.

Het bestuur stelt voor om van alle spelende leden die deel uitmaken van een selectieteam een extra bijdrage 
boven op de contributie te vragen. Meer trainingsuren, ter beschikking gestelde kleding, gediplomeerde 
betaalde trainers en overige extra faciliteiten liggen ten grondslag aan deze bijdrage.

Voorstel selectiebijdrage:
Senioren Heren / Dames                    1 – 2                     € 20,=
Junioren A/B/C/ meisjes A                1 – 2                     € 17,50
Pupillen D/E/F                                   1 – 2                     € 15,=

De selectiebijdragen zullen apart in rekening worden gebracht, nadat bekend is wie in welke selectie zal 
spelen. De acceptgiro’s zullen vanaf 1 oktober worden verzonden en dienen binnen 30 dagen te worden 
voldaan.

Afsluiting.

Het bestuur heeft besloten tot de oprichting van een beheerstichting. In de extra vergadering op 31 maart ’10 
zullen wij u hier nader over informeren.

Voor de plannen omtrent de bouw van 3 extra kleedkamers, een jeugdhonk en bestuurskamer annex 
ontvangstruimte heeft het bestuur groen licht gegeven voor het aanvragen van de bouwvergunning.
Planning is dat de werkzaamheden in 2011 aanvangen waarbij gerekend met een grote mate van 
zelfwerkzaamheid. Hierdoor kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden.
Deze plannen zullen geen invloed hebben op de contributie.
In de najaarsvergadering van september’10 zullen we u hier nader over informeren.

Bovengenoemde onderwerpen willen wij graag met u afstemmen.
Wij spreken de wens uit dat het een vruchtbare extra algemene ledenvergadering mag zijn.

EXTRA LEDENVERGADERING
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Agenda:

1- Opening.
2- Toelichting op te richten beheerstichting.
3- Contributieverhoging.
4- Selectiebijdrage.
5- Rondvraag.
6- Afsluiting.

Het bestuur.

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. 

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.  Of dat bv de ouders van pupillen E7 tezamen 
met de kinderen deelnemen aan het toernooi!!    
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.  Inschrijven kan alleen op teambasis, dus niet individueel. Ook mensen van buiten 
Kolping Boys zijn van harte welkom om deel te nemen aan het toernooi. 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 prestatief, recreatief of in de familiepoule wilt gaan voetballen. 

Inschrijven kan ook bij Ton Schut of Janneke Ruijs. 

Groet, Gerard Bobeldijk

EXTRA LEDENVERGADERING
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PROGRAMMA  JUNIOREN
Zaterdag 20 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Vitesse 22 B1 13:00  Braaksma, P.J. 
B2 Zeevogels B1 14:45 14:00 J. Kraakman
MB1 Berdos MB1 13:15 12:30 S. de Jongh
C2 BOL C1 14:45 14:00 J. Breedt
C3 Koedijk C2 13:15 12:30 E. van Dronkelaar
C7 Limmen C3 13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
MC1 Medemblik MC1 14:45 14:00 René Vroegop
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA1 AS 80 MA1 14:15 12:30
B3 Berdos B2 12:00 11:00
B4 SRC B2 14:00 13:00
C4 Victoria O C2 10:00 09:00
C5 Reiger Boys C6 13:00 12:10
C6 SVW 27 C5 13:15 12:15

                  

Zaterdag 27 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 EDO hfc A1 14:45  Spanjaart, B.M. 
B4 KSV B3 14:45 14:00 A.M. v.d. Velden
C4 HSV C3 13:15 12:30 J. Kraakman
C5 Vrone C4 13:15 12:30 E. van Dronkelaar
C6 Jong Holland C3 13:15 12:30 J. Kraakman

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A2 (zon) ODIN 59 A5 15:30 14:00 
B1 Hoofddorp s.v. B2 14:30  Mathu, J.A. 
B2 Bergen B1 12:45 11:45 
MB1 Texel 94 MB1 13:00 10:30 
C2 Succes C1 13:30 12:15 
C3 HSV C2 14:30 13:30 
C7 AFC 34 C3 12:30 11:40 
MC1 Flevo MC1 11:00 09:45 
 

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

Dinsdag 23 maart

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 DEM B1 19:30  Pieterse, J.B.C. 

DIENSTEN:  

Kantine:  

Zat./Zon. 20 en 21 maart

 Groep 2+1

Zat./Zon. 27 en 28 maart

 Groep 4+3

Terreindienst:  

Zaterdag: 20 maart

08:30 uur: Senioren 8

13:00 uur:  Senioren 8

 

Zondag:  21 maart

10:00 uur:  Senioren 8

13:00 uur:  Senioren 8

 

Zaterdag:  27 maart

08:30 uur: A2 Junioren

13:00 uur: Senioren 6

 

Zondag:  28 maart

10:00 uur:  Senioren 8

13:00 uur: Senioren 8

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  20 maart

Paul Konijn en Jan Bolt

Zaterdag:  27 maart

Paul Konijn en Ton Groot
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Het wel en wee van de junioren .

Laten we beginnen met de C1, wat won van koploper AFC’34. Na een zeer spannende strijd, waarin Kolping een 2-0 voorsprong 
verspeelde, wonnen de onzen middels een schitterende vrije trap met 3-2. Wel verdiend, zeker als je nog de 2 ballen tegen de lat 
meetelt, waarvan die van Rodney een beter lot verdiende.
Voor AFC waren de druiven zuur; voor hen staat immers de topper tegen Foresters nog op het programma.
De week ervoor won C1 ook al en wel met 5-1 bij Forward C1. De eindsprint lijkt echter geen kampioenschap op te leveren. De 
strijd gaat tussen AFC en Foresters, maar je weet ’t nooit natuurlijk……
B1 is het spoor even bijster, want er zijn 3 nederlagen geleden. Met 4-1 verliezen bij KFC en met 0-4 van DEM verliezen kan, 
maar als je 5 minuten voor tijd met 2-1 voorstaat bij Uitgeest moet de partij min of meer in de tas zitten. Niets is minder waar, want 
ze verloren alsnog met 3-2. Sneu.
Als een scheidsrechter voor het begin fl uit, begint meestal de wedstrijd. Niet echter voor de spelers van A1 !
Ze stonden collectief toe te kijken hoe tegenstander KFC de bal binnen 10 seconden achter keeper Tim in het net had liggen. Dus 
werd het een wedstrijd van “achter de feiten aanhollen”. En dat valt niet mee.
Als dan vlak na de rust KFC wederom toeslaat na onoplettendheid in de Kolpingdefensie is het pleit beslecht.
Het werd 1-3 en dat tegen een tegenstander die zéker te pakken was.

Van de overige teams gaat B3 door op de weg, die voor de Kerst al ingeslagen was: 2 keer winst: 4-0 op Bergen en 11-3 op Koedijk 
!. We zagen ook de C5 2 keer winnen: 4-3 op Meervogels en 6-3 op Vitesse.
Het team van Peter en Jan (zon.A2) heeft er na de winter blijkbaar ook zin in. Twee afgetekende overwinningen tegen de onderste 
2 ploegen (8-0 en 9-0) liegen er niet om.
Twee nederlagen zagen we voor de C4 van René Vroegop: 2-1 bij Berdos en 2-3 thuis tegen het sterke Reiger Boys. Ook voor de 
B2 van Phranz Bakker gaat het nog niet crescendo. Eerst met 4-2 verliezen van DWOW en daarna aan het kortste eind trekken bij 
Geel Zwart (3-1). Zijn we niet gewend van jullie, mannen !
Voor de B4 konden we een eclatante 10-2 overwinning op Reiger Boys aantekenen. Keurig.
Verder met de C’s. C7 bond Koedijk met 4-0 aan de zegekar en C6 was blij met een punt bij datzelfde Koedijk (4-4), na de 2-4 
nederlaag tegen Reiger Boys. Datzelfde Reiger Boys schijnt tegen ons C3 niet al te sportief te zijn geweest, want er werden wat 
C1-spelers opgesteld om de Willem Tielbekebrigade tegen te houden en dat lukte (5-4 voor Reiger Boys). Tegen Egmondia kon C3 
slechts ten dele revanche nemen (1-1).
Thuis won C2 nog verrassend van Texel C1. Op het Waddeneiland verloren ze met 3-1. Diezelfde uitslag stond de week ervoor 
tegen Hollandia T. C1 op het formulier.
De zon.A1 heeft het moeilijk en verloor met 0-2 van HSV Sport en met 0-4 van VVS A1.
Zon.A3 verraste middels een 2-2 gelijkspel bij VZV A1. De week ervoor verloren ze kansloos met 4-0 van Schagen A2.

Dat niet alleen sommige teams wat moeizaam de winter zijn doorgekomen, maar ook de gastheer van het wedstrijdsecretariaat 
Paul Konijn blijkt uit het volgende:

- Paul liet de scheidsrechter van de C1 onder de rust lekker op een houtje bijten: de goede man kreeg geen thee !
- Paul had er grote moeite mee om Reiger Boys C4 een kleedkamer toe te wijzen. Moesten ze nu wél of niet in kleedkamer 

5 ? Of tóch in kleedkamer 7 ?
- Paul was vergeten, dat het wel handig is om een scheidsrechter af te bellen als de wedstrijd niet doorgaat.(Of moeten we 

daar Piet Ursem op aanspreken, Paul ?)

Ach Paul, we nemen ’t je heus niet kwalijk, want er staan gelukkig véél meer geweldig goede dingen tegenover, maar die vergeten 
we helaas te melden. 
We zijn trots op je, maar wilden dit tóch even kwijt.
Paul, tot zaterdag ! Met een lekker bakkie koffi e maak je weer veel mensen blij.

SVW 27 B4 – Kolping Boys B4  uitslag: 3-2
Ondanks de vele blessures toch nog een team op de been gebracht. Aan de lange lijst is ook Mike Beekhuis toegevoegd die zijn 
arm/pols heeft gebroken. Het breukgehalte van B4 is dit jaar dramatisch hoog.  De tweede wedstrijd van 2010 en niet tegen 
de minste tegenstander. Onder gure omstandigheden met de wind tegen was er de eerste helft sprake van een gelijk opgaande 
strijd. Desondanks wist SVW vlak voor de rust toch twee keer te scoren. Na de thee was het Kolping Boys dat met goede com-
binaties en de wind in de rug SVW onder druk zette. Echter een counter van de thuisploeg betekende 3-0.  Kolping gaf nog wat 
extra gas en SVW kwam mede door goed verdedigend werk van Kolping zijde er totaal niet meer aan te pas. Uiteindelijk toch 
de verdiende treffer van Kolping. Roy legde ter hoogte van de rechtercornerplaats met zijn linker de bal goed voor het doel en 
Ugur knikte hoogopspringend de bal met het hoofd fraai binnen.

De tweede goal liet niet heel lang op zich wachten. Bloyce schoot vanaf de linkerkant van grote afstand de bal met een fraaie 
lob over de keeper, 3-2. SVW wankelde maar de verdiende gelijkmaker viel niet mede dankzij sterk keeperswerk van de SVW 
goalie. Vlak voor tijd kreeg SVW nog een dot van een kans, maar ook zij slaagde er niet meer in de stand te veranderen. Jam-
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NIEUWS JUNIOREN
mer van het verlies want een gelijk spel was zeker verdiend geweest. Het vertoonde spel stemt echter hoop voor het vervolg 
van de competitie. 

De Koots!

Kolping Boys B4 – Reiger Boys B3  uitslag: 10-2
Van de waslijst met geblesseerden kan een naam doorgestreept worden. Falco is weer terug en hij zou vandaag een belan-
grijke stempel op de wedstrijd drukken. Vanaf het begin zette Kolping gelijk fl ink druk en dit resulteerde binnen 5 minuten in 
de 1-0.  Na een vlotte combinatie speelde Ugur de bal goed in op Roy. Deze legde vervolgens de bal goed neer bij de verste 
paal plaatste waar Jack vervolgens kon  afmaken. Kort daarna de 2-0. Falco gaf goed af op Ugur en dit betekende 2-0. Met 
een beetje mazzel had het de eerste helft al 5-0 moeten zijn, maar paal en lat (Roy) stonden meer treffers in de weg. Door 
concentratiegebrek aan Kolping kant wist Reigerboys nog tweemaal tegen te scoren.  Vlak voor de rust een goed doorgezette 
actie van Vigo tot aan de achterlijn. Ugur wist na de goede voorzet zichzelf met een mooie beweging vrij te spelen voor de goal 
en scoorde beheerst de 3-2, tevens de ruststand. 

Na de rust was het snel gedaan met Reiger Boys. Kolping combineerde er vrolijk op los en in een rap tempo vlogen de goals (7 
stuks) erin. Het duo Ugur en Falco scoorden er fl ink op los, terwijl ze beiden ook betrokken waren bij diverse assists. Ook Roy 
kwam nog twee maal tot scoren en Fabian wist ook eenmaal het net te vinden. Gezegd moet worden dat de Kolping verdediging 
in de 2e helft goed stond. Met name Dennis en Arthur speelden een dijk van een wedstrijd achterin en lieten de aanvallers van 
Reiger Boys niets toe. Ruben had zodoende een redelijk rustige middag.

De Koots!

Kolping C3 en Egmondia doen aan klantenbinding
Een duel op het scherpst van de snede. Een heerlijke wedstrijd waarin voor elke meter werd gevochten en bovendien boeiend 
tot het laatste fl uitsignaal. De confrontatie met het sterk geachte Egmondia C1 eindigde in een terecht 1-1 gelijkspel. Een 
voetbalgevecht dat kan worden bijgeschreven in Het Grote Boek. Van meet af aan was duidelijk dat er twee ploegen op het veld 
stonden die aan elkaar gewaagd waren. Beide verdedigingen gaven weinig kansen weg. Totdat de fatale 14e minuut aanbrak. 
Keeper Leon beoordeelde een hoge voorzet volkomen verkeerd, waarna een van de Egmondia-voorwaartsen de bal simpel in 
het Kolping-doel kon deponeren: 0-1.  Daarna ontspon zich een vinnig duel waarin Kolping het vooral moest hebben van scho-
ten uit de tweede lijn van Maurice, Quinn en Amin. Laatsgenoemde was in de 29ste minuut bijna succesvol. Maar zijn fraaie 
afstandsschot caramboleerde via de paal het veld weer in. Na rust trok een gemotiveerd Kolping opnieuw ten aanval. En in 
de 12e minuut kwam de beloning. Een corner van rechts werd door spits Amin met een droge knal vakkundig afgerond: 1-1. 
Daarna gingen beide ploegen voor de zege. Zowel Kolping als Egmondia kregen kansen, de Egmonders iets meer - ook al door 
de grillig acterende Leon die mooie reddingen afwisselde met misgrepen. Laatste man Sander – goed geassisteerd door een 
trapvaste Jochem – had het druk. En voorin waren Quinn en Emiel bij uitvallen gevaarlijk. Bij een corner sloop verdediger Char-
lie naar voren, maar zijn kopbal zeilde net naast de kruising. Het laatste fl uitsignaal van de uitstekend leidende scheidsrechter 
Kramer leidde tot een warm applaus van zowel de Kolping- als Egmondia-aanhang. 

Paulus

Kolping C3 bestolen door Reiger Boys: 4-5
Een nederlaag met een hele vieze bijsmaak. Want wat moet je nou doen als Kolping Boys C3 tegen een Reiger Boys C2, waarin 
maar liefst vijf C1-spelers staan opgesteld. Protesteren? Van het veld lopen? Of gewoon er het beste van maken? Dat laatste 
deden de mannen van een knarsetandende coach Willem Tielbeke, maar leuk is anders. 

Kolping Boys ging ondanks de snerpende kou goed uit de startblokken. Al na enkele minuten zette Emiel zijn ploeg op een 
0-1-voorsprong na een pass van Quinn. De vreugde was echter van korte duur. Nog geen minuut later was het 1-1 na een ver-
dedigingsfout van laatste man Sander. Toch behield Kolping het initiatief. Quinn probeerde het met een schot van afstand dat 
zowaar doel trof: 1-2. En toen Amin een fout van de Heerhugowaardse keeper afstrafte (1-3), leek er geen vuiltje meer aan de 
strakblauwe lucht. 

Maar na rust stond er een heel ander Reiger Boys op het veld, dat zoals gezegd danig versterkt was met C1-spelers. En voor 
Kolping het wist was de stand na enkele minuten al gelijk getrokken. Kolping kwam nog even terug. Halverwege de tweede helft 
zette Quinn Kolping op een 3-4-voorsprong uit een vrije trap. Maar de overmacht van de tegenstander was te groot. Vijf minuten 
voor tijd slaagde Reiger Boys er in nog twee maal te scoren: 5-4. 

De motivatie van Kolping C3 wordt op deze manier wel zwaar op de proef gesteld. Ook tegen Koedijk, dat zich versterkte met 
B-spelers, werd al op een soortgelijke manier verloren. En zo raakt een eventuele titel wel heel erg ver achter de horzion. Aan 
coach Willem Tielbeke de lastige taak om zijn jongens over deze tegenslagen heen te helpen.

Paulus 



-12-

Vrijwilligers voor de Voetbalschool gevraagd.
Voor het komende seizoen zijn we druk bezig om een invulling te geven aan een goed trainingsprogramma voor de niet selectie 
teams binnen de jeugdafdeling van Kolping Boys. We hebben een behoorlijk ambitieus plan ten doel gesteld dat ervoor moet 
zorgen dat we een trainingsprogramma aan de jonge kinderen en oudere jeugd op een hoger niveau en meer gestructureerd 
kunnen aanbieden. Tevens willen we het programma waarborgen voor de toekomst. Om dit plan tot een succes te maken hebben 
we jouw hulp nodig. Eerst een uitleg wat we willen gaan doen. We willen voor de gehele niet selectie jeugd, van de kabouters 
tot de A junioren beginnen met een Voetbalschool . Een vergelijkbare opzet van deze school draait overigens al bij onze C 
junioren.  Wat houdt de voetbalschool in? 
De bedoeling is dat de we trainingen gaan geven volgens de circuit methode. Praktisch houdt dit in dat er meerdere teams 
samen getraind gaan worden door meerdere trainers tegelijk. De circuits zorgen voor een goede afwisseling door middel 
van meerdere trainingsvormen. De verschillende trainers zorgen voor een goede opvang van trainingen bij evt. onverhoopte 
afwezigheid van een enkele trainer. De trainingen worden opgezet en geleid door een “Hoofd Trainer voetbalschool”. Deze 
hoofdtrainer heeft al ervaring in het geven van trainingen en kan zijn kennis uitdragen naar de assistent trainers. De assistenten 
begeleiden de voetballers tijdens de circuit trainingen. 
De voordelen van deze voetbalschool zijn groot:

1. De trainingen zullen geleid worden door ervaren hoofd trainers.
2. De hoofd trainers worden rechtstreeks ondersteund door de BTC en Hoofd Jeugd bij het opzetten van het 

trainingsprogramma. 
3. Bij ziekte van 1 van de trainers kan dit opgevangen worden door de overige assistent trainers. 
4. De assistent trainers kunnen zelf zonder ervaring beginnen en direct helpen met de training. Ze worden gedurende het 

jaar meer bedreven in het geven van trainingen en maken kennis met de theorie en uitvoering hiervan. De assistenten 
rollen er dus langzaam en natuurlijk in en worden niet meteen in het diepe gegooid.

5. De samenwerking tussen de trainers zal er toe leiden dat het niveau van de trainers (en trainingen) snel hoger wordt 
waardoor het voor de betrokkenen ook weer leuker wordt om trainingen te geven.

6. De eigen tijd die de trainers in de club steken wordt tot een minimum beperkt.
7. De gehele jeugd krijgt altijd een kwalitatief goed trainingsprogramma aangeboden, zonder alleen maar afhankelijk te 

zijn van de welwillende vaders of moeders. 

Dit plan kan alleen maar lukken als jij ons en de Kolping Jeugd gaat helpen. Wie zoeken we dan? 

Mini’s & Kabouters: 1 hoofd trainer voetbalschool en 5 assistent trainers voetbalschool
F Pupillen: Hier worden de teams gesplitst in 1e en 2e jaars. Hier hebben we dus per leeftijdsgroep 1 hoofd trainer en 4 assistent 
trainers nodig.
E Pupillen: Ook hier wordt er een 1e en 2e jaars indeling gemaakt. Per leeftijdsgroep 1 hoofd trainer en 4 assistent trainers.
D Pupillen: Ook hier wordt er een 1e en 2e jaars indeling gemaakt.  Per leeftijdsgroep 1 hoofd trainer en 4 assistent trainers.
C Junioren: 1 hoofd trainer en 5 assistent trainers
B junioren: 1 hoofd trainer en 3 assistent trainers
A Junioren 1 hoofd trainer en 2 assistent trainers

Ben je gewoon een enthousiaste vader of moeder, maar geen ervaren trainer, kun je goed met een leeftijdscategorie omgaan, 
lijkt het je leuk om wat met trainingen te gaan doen en wil je nog wat leren ook? Geef je dan op als assistent trainer 
voetbalschool. Heb je al eens training gegeven, heb je een goede kijk op voetbal, heb je gemerkt dat je het kunt en een volgende 
stap wilt maken in je rol als trainer? Geef je dan op als hoofd trainer voetbalschool. 

Je kunt je opgeven bij Dik Norder ( Hoofd Jeugd) via telefoonnummer 
06 159 412 52  of  per email  diknorder@gmail.com

Je kunt je ook opgegeven bij:
Richard Meijer (voorzitter junioren commissie)
telefoon 06 51603833 , email  r-meijer@quicknet.nl

Erik Zonneveld ( Voorzitter Pupillencommissie ) 
telefoon 06 53 55 44 52, email erik_zonneveld@hotmail.com

Alvast bedankt voor je inzet namens Dik Norder, Richard Meijer, Ton Berkhout en Erik Zonneveld.

VOETBALSCHOOL
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 2 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 26-mrt 21:05 Thuis Alkmaar-Noord HSV 3 9439

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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. 
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 24-mrt 20:00 Uit De Bloemen Castricum HSV Da1 132391
Maandag 29-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart OZV/E. de Otter DA4 21503

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 24-mrt 19:00 Thuis De Oostwal de Ruif A1 177890

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Geen programma tot en met 2 april

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 20 maart

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D3 Duinrand S D2 11:30 11:00 H. Berghammer
D5 Reiger Boys D5 09:00 08:30 Duncan Bons
D6 Duinrand S D3 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
D7 Reiger Boys D7 10:15 09:45 Nick Molenaar
E3 Vrone E2 10:15  Jelle van Hamersveld
E4 Foresters de E3 09:00  ouder
E5 Vrone E4 10:15 09:45 Tobias Sluijter
E9 AFC 34 E5 11:30 11:00 Iris Berkhout
E11 SVW 27 E7 10:15 09:45 ouder
E12 Dynamo E4 11:30 11:00 C. Venneker
E14 KSV E10 09:00 08:30 ouder
F1 Reiger Boys F2 09:00  ouder
F2 Dynamo F1 10:15  ouder
F5 Flamingo s 64  F1 09:00 08:30 ouder
F7 Vrone F5 10:15 09:45 ouder
MP1 MINI-pupillen 09:00 08:40 
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Ajax D3 10:00 
D2 KSV D1 11:30 
D4 AFC 34 D4 09:00 08:10
D8 AFC 34 D5 12:30 11:35
D9 Foresters de D7 13:00 12:00
D10 KSV D5 11:30 10:30
MD1 SVW 27 MD1 11:30 10:30
E1 Purmerend E1 11:15 
E2 JVC E1 11:00 
E6 HSV E6 10:30 09:35
E7 AFC 34 E4 09:00 08:10
E8 SSV E1 10:00 09:10
E10 Berdos E5 10:45 09:50
E13 Duinrand S E5 10:30 09:35
F3 SVW 27 F4 09:00 08:10
F4 Reiger Boys F4 08:45 08:00
F6 Alcmaria Victrix F3 09:00 08:10
                         

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 27 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 Reiger Boys D2 09:00  G. Twisk
D4 Meervogels 31 D2 10:15 09:45 Jelle van Hamersveld
D8 KSV D5 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
D9 SVW 27 D8 10:15 09:45 Brian v.Esseveld
D10 Reiger Boys D8 11:30 11:00 Duncan Bons
MD1 Meervogels 31 MD1 11:30 10:45 H. Berghammer
E2 DWOW E1 09:00  Nick Molenaar
E6 Reiger Boys E7 10:15 09:45 Bojan Kok
E7 LSVV E3 10:15 09:45 Tobias Sluijter
E8 Egmondia E2 11:30 11:00 ouder
E10 Vrone E7 10:15 09:45 ouder
E13 SVW 27 E9 10:15 09:45 ouder
F3 Reiger Boys F7 09:00 08:30 ouder
F4 Vrone F2 09:00 08:30 ouder
F6 Reiger Boys F9 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 
D1 SVW 27 D1 13:15 
D3 AFC 34 D2 09:00 08:10
D5 KSV D3 11:30 10:35
D6 Adelbert St D2 11:00 10:05
D7 Flamingo s 64  D2 10:15 09:20
E1 WV-HEDW E1 10:00 
E3 Foresters de E4 10:15 
E4 SVW 27 E3 10:15 
E5 Alcmaria Victrix E3 10:15 09:20
E9 Koedijk E10 08:45 07:55
E11 HSV E7 10:30 09:35
E12 KSV E8 10:30 09:35
E14 SVW 27 E11 10:15 09:20
F1 ZAP F1 09:30 
F2 Foresters de F2 09:00 
F5 Foresters de F5 09:00 08:05
F7 Egmondia F2 09:30 08:35
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Woensdag 31 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Always Forward D1 18:30  M. Stigter
D9 Foresters de D5 18:30 18:00 Brian v.Esseveld (beker)
E10 SRC E4 18:30 18:00 Duncan Bons   (beker)
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
E5 Berdos E1 18:30 17:35  beker

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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VOETBALSCHOOL
Vrijwilligers voor de Voetbalschool gevraagd.
Voor het komende seizoen zijn we druk bezig om een invulling te geven aan een goed trainingsprogramma voor de niet selectie 
teams binnen de jeugdafdeling van Kolping Boys. We hebben een behoorlijk ambitieus plan ten doel gesteld dat ervoor moet 
zorgen dat we een trainingsprogramma aan de jonge kinderen en oudere jeugd op een hoger niveau en meer gestructureerd 
kunnen aanbieden. Tevens willen we het programma waarborgen voor de toekomst. Om dit plan tot een succes te maken hebben 
we jouw hulp nodig. Eerst een uitleg wat we willen gaan doen. We willen voor de gehele niet selectie jeugd, van de kabouters 
tot de A junioren beginnen met een Voetbalschool . Een vergelijkbare opzet van deze school draait overigens al bij onze C 
junioren.  Wat houdt de voetbalschool in? 
De bedoeling is dat de we trainingen gaan geven volgens de circuit methode. Praktisch houdt dit in dat er meerdere teams 
samen getraind gaan worden door meerdere trainers tegelijk. De circuits zorgen voor een goede afwisseling door middel 
van meerdere trainingsvormen. De verschillende trainers zorgen voor een goede opvang van trainingen bij evt. onverhoopte 
afwezigheid van een enkele trainer. De trainingen worden opgezet en geleid door een “Hoofd Trainer voetbalschool”. Deze 
hoofdtrainer heeft al ervaring in het geven van trainingen en kan zijn kennis uitdragen naar de assistent trainers. De assistenten 
begeleiden de voetballers tijdens de circuit trainingen. 
De voordelen van deze voetbalschool zijn groot:

1. De trainingen zullen geleid worden door ervaren hoofd trainers.
2. De hoofd trainers worden rechtstreeks ondersteund door de BTC en Hoofd Jeugd bij het opzetten van het 

trainingsprogramma. 
3. Bij ziekte van 1 van de trainers kan dit opgevangen worden door de overige assistent trainers. 
4. De assistent trainers kunnen zelf zonder ervaring beginnen en direct helpen met de training. Ze worden gedurende het 

jaar meer bedreven in het geven van trainingen en maken kennis met de theorie en uitvoering hiervan. De assistenten 
rollen er dus langzaam en natuurlijk in en worden niet meteen in het diepe gegooid.

5. De samenwerking tussen de trainers zal er toe leiden dat het niveau van de trainers (en trainingen) snel hoger wordt 
waardoor het voor de betrokkenen ook weer leuker wordt om trainingen te geven.

6. De eigen tijd die de trainers in de club steken wordt tot een minimum beperkt.
7. De gehele jeugd krijgt altijd een kwalitatief goed trainingsprogramma aangeboden, zonder alleen maar afhankelijk te 

zijn van de welwillende vaders of moeders. 

Dit plan kan alleen maar lukken als jij ons en de Kolping Jeugd gaat helpen. Wie zoeken we dan? 

Mini’s & Kabouters: 1 hoofd trainer voetbalschool en 5 assistent trainers voetbalschool
F Pupillen: Hier worden de teams gesplitst in 1e en 2e jaars. Hier hebben we dus per leeftijdsgroep 1 hoofd trainer en 4 assistent 
trainers nodig.
E Pupillen: Ook hier wordt er een 1e en 2e jaars indeling gemaakt. Per leeftijdsgroep 1 hoofd trainer en 4 assistent trainers.
D Pupillen: Ook hier wordt er een 1e en 2e jaars indeling gemaakt.  Per leeftijdsgroep 1 hoofd trainer en 4 assistent trainers.
C Junioren: 1 hoofd trainer en 5 assistent trainers
B junioren: 1 hoofd trainer en 3 assistent trainers
A Junioren 1 hoofd trainer en 2 assistent trainers

Ben je gewoon een enthousiaste vader of moeder, maar geen ervaren trainer, kun je goed met een leeftijdscategorie omgaan, 
lijkt het je leuk om wat met trainingen te gaan doen en wil je nog wat leren ook? Geef je dan op als assistent trainer 
voetbalschool. Heb je al eens training gegeven, heb je een goede kijk op voetbal, heb je gemerkt dat je het kunt en een volgende 
stap wilt maken in je rol als trainer? Geef je dan op als hoofd trainer voetbalschool. 

Je kunt je opgeven bij Dik Norder ( Hoofd Jeugd) via telefoonnummer 
06 159 412 52  of  per email  diknorder@gmail.com

Je kunt je ook opgegeven bij:
Richard Meijer (voorzitter junioren commissie)
telefoon 06 51603833 , email  r-meijer@quicknet.nl

Erik Zonneveld ( Voorzitter Pupillencommissie ) 
telefoon 06 53 55 44 52, email erik_zonneveld@hotmail.com

Alvast bedankt voor je inzet namens Dik Norder, Richard Meijer, Ton Berkhout en Erik Zonneveld.
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PUPILLENVERSLAGEN
SVW27 E7 -  KolpingBoys E10

Zes Maart, na een l-a-n-g-e rustperiode 
hebben we eindelijk weer eens een wed-
strijd! Dankzij Jimmy’s vader hebben we 
in de winterstop een paar keer op za-
terdag mogen trainen in zijn sportzaal 
maar op het veld was het weer behoo-
rlijk aftasten. Hoewel onze jongens hun 
taken uitvoerde was het spel chaotisch 
en niet al te best. Toch waren we veel 
beter dan de tegenstanders die de hele 
wedstrijd geen kans tegen ons hadden. 
Vier doelpunten werden er gemaakt, 
drie door Luke Dekker waarvan de 3-0 
in de kruising het hoogtepunt van de 
wedstrijd was en 1 door Gijs. 

De eerste punten zijn binnen, nu het 
overspelen nog iets beter uitvoeren en 
dan de rest van het seizoen weer iedere 
week genieten!

KolpingBoys E10   -   HSV E7

Op doelman JP en de back’s Jimmy en 
Devrim na kregen alle andere jongens 
deze wedstrijd een andere positie van 
onze coach.

De belangrijkste wisseling was de posi-
tieruil van Jeroen, nu mid-mid, en Levi, 
nu laatste man. En dat bleek geen slech-
te keus.

Het team speelde heel soepel en dat 
kwam het spel ten goede. Dit zag er een 
stuk beter uit dan de vorige keer! De sa-
menwerking was optimaal wat ook kwam 
door de sturing van de coach vanaf de 
zijlijn. Door zijn aanwijzingen op te vol-
gen wisten ze precies waar de bal heen 
moest. HSV had in de 1e helft wel wat 
kleine kansjes maar ze wisten niet door 
te breken en het zag er dan ook naar uit 
dat onze super keeper JP weinig te doen 
zou krijgen. Rechtsvoor Jimmy was goed 
in vorm; hij ging veel naar voren maar 
hield ook z’n positie.

Zijn lange afstand passes zien er indruk-
wekkend uit en het duurt vast niet lang 
meer of hij weet precies vanwaar hij de 
bal er nog in kan krijgen! Vandaag lukte 
hem dat nog niet maar het leverde wel 
lekkere assists op voor Thijs en Devrim 
die de bal helaas niet wisten te plaat-
sen. Thijs schoot zijn kans wel strak op 
de lat wat ook heel kunstig is!

In de 22ste minuut ging ons eerste doe-
lpunt er, op een wonderlijke manier, toch 
eindelijk in. Om Thijs te helpen schoof 
Luke, nu laatste man, 

omdat hij veel werk te doen kreeg.

Terug op het veld voor de tweede helft, 
met wind mee gingen we weer lekker 
van start, Milan begon als wissel maar 
moest snel het veld weer in omdat Lu-
cas last van zijn hiel kreeg. Snel even 
wat cold spray erop en Lucas gaf alweer 
aan dat hij kon spelen. In de tweede 
helft bleven we ijzersterk voetballen, 
met verschillende leuke acties en goede 
passen die onze vrije spelers bereikten,  
kregen we verschillende goede kansen. 
Nick zorgde voor gevaar op de rechter-
kant, had nog een paar gevaarlijke scho-
ten op doel maar miste net. Uiteindelijk 
hebben we nog drie keer kunnen scoren, 
met twee doelpunten van Bulend en één 
doelpunt van Arthur. Eén van die doe-
lpunten was een mooie combinatie van 
Lucas met Bram en Arthur die met links 
scoorde. 

Jongens van de E7, jullie hebben het 
zeer goed gedaan; Levent zeer sterk als 
achterste man, net even sneller dan de 
spitsen van Alcmaria, loste alles rustig 
en tactisch op,  Bulend als een kleine 
Suarez een plaag voor de tegenstander, 
Nick op de rechterkant goed werkend, 
probeerde veel de bal te veroveren, 
jammer van de kansen die er net niet 
in gingen, Bram als stoorzender en 
aanspeelpunt voorin speelde ook een 
puike wedstrijd, Arthur vloog de hele 
linkerkant over en soms ook nog van 
links naar rechts, Lucas speelde perfect 
samen met Arthur op de linkerkant en 
pakte ook nog vele keren de bal af van 
de tegenstander. Het werd nog wel een 
paar keer gevaarlijk in ons doelgebied 
toen Lucas de verdediger last van zijn 
hiel kreeg en bijna niet meer kon lopen. 
Gavin als betrouwbare keeper en baas in 
zijn doelgebied,  slim met de uittrappen, 
soms heel snel en soms even rust ne-
mend. Milan is dit seizoen bij ons team 
gekomen, speelde helemaal een goede 
wedstrijd, durft mee naar voren te gaan, 
is rustig en een echte balveroveraar.

Alcmaria kon nog één keer scoren in de 
tweede helft door een klein foutje van 
ons in de verdediging, maar natuurlijk 
niemand die dat erg vond, fouten maken 
is ook voetbal, daar leer je van.

Eindstand 3-5

Een schitterende wedstrijd mannen!

We hebben met zijn allen genoten van 
een mooie en boeiende wedstrijd!

Henk (vader van Lucas)

Alcmaria E2 - KolpingBoys E7

Bij de training van woensdagmiddag 
waar alle spelers zoals altijd weer aan-
wezig waren, hadden we lekker en fa-
natiek getraind. Tijdens de partijvormen 
liepen de gemoederen soms hoog op. 
We waren helemaal klaar voor de wed-
strijd tegen de E2 van Alcmaria Victrix. 

Zaterdagmorgen half tien verzamelen, 
Rory had zich netjes afgemeld voor deze 
wedstrijd, Arthur en zijn moeder gingen 
met de fi ets naar Alcmaria, de rest met 
de auto.

Aangekomen bij Alcmaria, ons omgek-
leed in kleedkamer 6, en eerst nog lekker 
even inspelen op het A-veld. Wat zagen 
we daar aan de andere kant van het veld 
staan? Was dat onze tegenstander of 
waren dat D-jes die ‘verdwaald’ waren? 
Ze waren allemaal een kop groter en we 
keken letterlijk een beetje tegen ze op. 
Een paar minuten voor de aanvang van 
de wedstrijd, het team even bij elkaar, 
voor de laatste aanwijzingen. Lucas was 
als eerste reserve. We spraken af dat 
we slim zouden gaan spelen, bij balbezit 
snel vrijlopen en vragen naar de bal.

Na het eerste fl uitsignaal ging het voort-
varend, we zochten de ruimte op, vooral 
aan de zijkanten, liepen goed vrij en 
maakten verschillende mooie acties. 
Gedurende de eerste 15 minuten kwa-
men we op een 0-2 voorsprong met doe-
lpunten van Bulend en Arthur. Levent 
was zeer goed als achterste man, rustig 
de bal aannemend en naar de vrije man 
passend. Milan had honger naar de bal, 
zat overal goed tussen en bleef rustig met 
de bal om de vrije man weer te zoeken. 
Lucas speelde op links met voor hem 
Arthur en samen waren ze de baas over 
de hele linkerkant. Bram was deze wed-
strijd aanvoerder en deed het heel goed, 
was goed aanspeelbaar en stond enige 
keren alleen voor de keeper maar miste 
wat geluk. Gavin verrichtte prima keep-
erswerk, was bij alle corners de baas in 
zijn doelgebied en met snelle uittrappen 
bereikte hij slim de aanvallers. Nog voor 
het eindsignaal van de eerste helft kon 
Alcmaria 2 keer scoren, helaas, maar 
we gaven de moed niet op. Het was nog 
maar rust en gingen met een 2-2 stand 
de kleedkamer in. Eerst even lekker wat 
drinken, afgesproken dat we allemaal 
op dezelfde plaats wilden blijven spelen, 
omdat het een wedstrijd was, waar we 
allemaal ongeveer evenveel balcontact 
kregen. Gavin wilde ook keeper blijven,  
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via links naar voren waar hij de bal aan-
nam en ‘m weer naar Thijs terug speel-
de. Weer speelde Thijs de bal naar Luke 
die een gaatje gevonden had waarin die 
vrij stond en weer speelde Luke ‘m naar 
Thijs die inmiddels ruimte kreeg voor 
het doel van HSV. Thijs loste zijn schot 
die de keeper niet kon houden en uit z’n 
handen liet vallen waardoor zijn mede-
HSVer de bal er zelf intikte! Wat een 
pech voor HSV! Maar het was wel 1-0 
voor ons en dat konden we horen ook: 
wissels Jroen en Gijs gaven daar enthou-
siast blijk van!!

In de tweede helft werd er ook goed 
gespeeld en niet alleen door onze E10. 
Ook de jongens van HSV hadden een 
pep-talk gehad. Jeroen genoot zichtbaar 
van zijn positie als mid-mid en wist al 
een paar keer richting doel te komen. We 
hadden een aantal kansen om te scoren 
maar die gingen over en/of naast. Ook 
uit de corners wisten we geen eer te be-
halen en toen brak ook HSV nog eens uit. 
Levi kon zijn nieuwe positie niet bewijzen 
omdat hij wissel stond. Maar zo kreeg JP 
de kans om iedereen weer eens te laten 
zien wat een goeie keeper hij is want hij 
wist de bal prachtig te stoppen.  

Het tweede doelpunt kwam uit het link-
erbeen van Luke die met de bal was 
meegelopen nadat ie ‘m eerst naar Gijs 
gepassed had die de bal op zijn beurt 
naar Jesse passte die ‘m net niet raken 
kon. Zodoende kwam de bal weer voor 
de voeten van Luke en werd de stand 
héél even 2-0 met nog maar 4 minuten 
speeltijd. HSV had er meer dan genoeg 
van en braken uit pure verontwaardig-
ing opnieuw door. Dit keer was er geen 
houden meer aan en zagen we een 
mooie, hoge bal over het hoofd van JP 
suizen. Scheidsrechter Iwan fl oot af en 
daarmee werd het 2-1

Berdos E5 - Kolping Boys E11

De vierde wedstrijd alweer na de win-
terstop, een uitwedstrijd tegen Berdos 
E.5. Bij Berdos aangekomen bleek de 
E.11 vrijwel compleet, alleen onze spits 
Nassim B. was er niet, maar Jonathan 
was er wel voor de 1e keer weer bij, daar 
was iedereen erg blij mee. Dit gaf coach 
Rob in ieder geval twee wisselmogeli-
jkheden, dat zou nog wel een van pas 
kunnen komen, zeker ook omdat Berdos 
geen wissels had.

De 1e helft speelden we met wind 

tegen. Desondanks werden er veel 
kansen gecreeerd maar de die gingen 
er allemaal niet in. De voeten stonden 
niet recht, veters misschien niet goed 
gestrikt, maar ondanks het grote veldo-
verwicht gingen vrijwel alle ballen naast 
of waren ze te makkelijk om de keeper 
van Berdos het moeilijk te maken. Ons 
kanon Jan probeerde het van afstand, 
maar ook dat lukte deze keer niet. 
Ook schieten op doel vanaf de achter-
lijn van de tegenstander heeft geen zin, 
die ballen gaan er nooit in, afspelen is 
dan veel beter, maar dan moet het mid-
denveld wel aansluiten.Ook Berdos kon 
weinig aanrichten, want met Ashley en 
de steeds beter spelende Joaquim in 
de verdediging kreeg Berdos in de be-
ginfase geen kans. Na een scrimmage 
voor het doel van Berdos wist Bjorn met 
een hakje de 1-0 te maken. Daarna ging 
Kolping nog meer druk zetten en nog 
meer naar voren spelen waardoor Ber-
dos twee keer gevaarlijk kon uitbreken. 
Twee keer kwamen ze vrij voor de keep-
er, maar door goed opstellen en uitlopen 
kon Max twee super reddingen verrich-
ten, anders hadden we zeker met 2-1 
achter gestaan, klasse Max!

Tweede helft wind in de rug en al heel 
snel viel de 2-0 door alweer Bjorn. 
Daarna scoorden ook nog Nassim E. 
en weer Bjorn en liep de score verder 
uit. Toen eiste de scheidsrechter van 
Berdos even de hoofdrol voor zich op 
door Bjorn 5 minuten van het veld af te 
sturen, dit bracht zelfs de altijd rustige 
coach Rob even van slag. Jammer was 
dat deze beste man ook tevens bezig 
was zijn elftal te coachen, terwijl aan 
het fl uiten was, erg verwarrend. Ercan 
maakte met een mooie solo, en dus een 
man minder op het veld, het volgende 
doelpunt en vanuit een corner kon Jur 
zijn eerste doelpunt van na de winter-
stop scoren. Ook Bjorn propte erg nog 
maar eens eentje in, waardoor de eind-
score op 7-0 werd gezet. Zoals een sup-
porter van Berdos het goed verwoordde: 
“scheids laat deze marteling eindigen” 
fl oot de scheids voor het eindsignaal en 
waren de meegereisde ouders, opa en 
zus van de spelers bijzonder tevreden 
over het eindresultaat. Jongens, jullie 
hebben het heel goed gedaan, achterin 
niks weggegeven, en voorin lekker ges-
coord, jullie draaien goed mee, succes 
volgende week!

Loet (vader van Jur)

Kolping Boys E11 - Vrone E7

Eindelijk weer eens een wedstrijd op een 
beetje normale tijd;10.15 uur en wel op 
het tweede gedeelte van het kunstgras-
veld. Onder een waterig zonnetje maar 
met een ijskoude wind ging de E.11 met 
precies 7 man richting de aftrap tegen 
Vrone E.7. Nassim B. was helaas ziek, 
beterschap Nassim! Gelukkig kwam 
Joaquim vlak voor tijd ook nog en had 
coach Rob 1 wisselmogelijkheid.

De jongens van Vrone zagen er toch wel 
behoorlijk stevig uit, dit zou wel eens 
een zware pot kunnen worden.

Nadat de vader van Ercan als sc-
heidsrechter de wedstrijd in gang had 
gezet, volgde een spannende 1e helft. 
In het begin veel strijd op het midden-
veld, zonder echte doelkansen. De 
achterhoede met Joaquim, Ashley en 
Jur hadden het prima voor elkaar en er 
kwamen dan ook weinig St Pancrassers 
doorheen. Het middenveld moest ook 
fl ink aan de bak, maar onder leiding van 
Jan werd de tegenstander goed onder 
druk gehouden, prima jongens! Ook Max 
moest op doel goed blijven opletten. Hij 
zorgde met snelle spelhervattingen datt 
Kolping meteen weer aan aanvallen kon 
beginnen. Met de snelle Bjorn kwam er 
toch een mooie kans die het meteen 
verzilverde en  Ercan maakte nog 2-0 
voor de rust.

Tweede helft was nog maar net begon-
nen of Nassim maakte een schitterend 
doelpunt, hij kapte twee man uit en 
schoot de bal mooi in de hoek. Daarna 
kreeg Ercan ook nog een hele mooie 
kans, maar vrij voor de keeper gooide 
hij er (letterlijk) met de pet naar, bal 
naast. Daarna bleek toch wel dat Kolp-
ing er dankzij de straffe trainingen er 
beter conditioneel voor stond dan Vrone 
en via Bjorn en Nassim, die beide nog 
meerdere keren scoorden liep de stand 
uiteindelijk op naar 9-1. Jan en Ashley 
probeerden het nog met afstandscho-
ten, maar die lukten vandaag niet zo. 
Met de penaltyserie gingen ook bijna 
alle ballen erin, zelfs Tom (broertje van 
Bjorn) schoot een penalty erin!  Max 
wist erer veel tegen te houden, al met 
al een hele plezierige ochtend voor de 
vast kern supporters! Na afl oop kreeg 
elke speler van de vader van Bjorn nog 
een zakje snoep als beloning voor deze 
mooie prestatie, bedankt Ab!!

Loet (vader van Jur)

JVC F1 - KolpingBoys F1
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Zaterdag 6 maart. Een prachtige dag is 
aangebroken. Lekker fris en een mooi 
zonnetje, de ideale dag om naar Julia-
nadorp af te reizen. Om 9.30 uur ver-
trokken we, helaas zonder Samatar en 
Bekir, beiden zijn geveld door de griep, 
beterschap mannen!

Zonder wissels kwam Kolping wat stroef 
uit de startblokken. De eerste 5 minuten 
waren voor JVC, maar zij verzuimden te 
scoren. Dat deed Loran na 7 minuten 
wel, 0-1! Tegen de verhouding in, dat 
wel. 1 minuut later werd het door Quint-
en zowaar bijna 0-2, maar de perfect 
fl uitende scheidsrechter fl oot af. Nie-
mand weet waarom, maar we weten wel 
dat je bij het ingooien met twee benen 
op de grond moet blijven staan. Kolping 
kwam steeds beter in de wedstrijd, er 
werd goed overgespeeld en ook de ver-
dediging stond als een huis. Beau had 
een paar mooie reddingen, waarvan 
1 mooie zweefduik. Coen ving de aan-
vallers van JVC goed op en had een paar 
mooie rushes naar voren. Niet veel later 
scoorde Jan toch de 0-2. De scheids 
zat zo lekker in de wedstrijd dat hij de 
tijd geheel vergat. Na 25 minuten trok 
Jos toch maar aan de bel en konden we 
lekker opwarmen in de kleedkamer.... 
niet dus. Bij JVC is het meteen wisselen 
van helft en doorgaan. Zo konden we in 
de fl ow lekker door ballen, Jan maakte 
de 0-3 en met een schitterende pegel 
tegen onderkant lat maakte Nino 0-4. 
Het spel van Kolping bleef verzorgd, 
JVC kwam er niet aan te pas. Tegen het 
einde stoomde Thijmen van achteruit op 
en kon zo over de as van het veld door-
stomen: 0-5! Groot feest dus. 

Mannen, jullie hebben een geweldige 
wedstrijd gespeeld. Ook de coaches 
waren vol lof over jullie spel. Volgende 
week wacht Koedijk thuis, dat wordt vast 
weer zo’n mooie pot.

Groeten, Antoine

ps, ik zet nog wat foto’s op de site

SVW ’27 F2–Kolping Boys F2

Geschreven door Jos Rijnders

Zaterdagochtend 8 uur: verzamelen bij 
de Nollen. Alle mannen aanwezig en op 
weg naar SVW. Vorige keer verloren met 
1 doelpunt verschil, dus was vandaag 
de dag om te winnen. Maar oke met de 
F2 weet je het niet. Zoals ik vertelde in 
het vorige verslag wil het niet zo lukken 
met het maken van doelpunten.

De aftrap: Direct bij aanvang ging de F2 
in de aanval. De eertste 10 minuten hin-
gen de mannen als bijen voor het doel  
van SVW. Kansen genoeg maar een 
bal er in TRAPPEN? Nee helaas . Sietse 
kwam diverse malen goed op hield de 
bal goed bij zich en gaf goed voor. Maar 
ja, dan moet iemand hem er in schiet-
en... Maar helaas. Lars en Joey van de 
K hadden ook diverse kansen maar het 
bleef 0-0. SVW stond eigenlijk alleen 
maar te verdedigen en had zo nu en 
dan een uitval en stuitte dan op Tim of 
Minne. Vandaag was de samenwerking 
tussen Tim en onze keep Bjarne goed. 
Praten met elkaar en de bal terugspelen 
op Bjarne. Bij een aanval  van SVW ging 
de bal wel heel lullig het doel van Bjarne 
in. Tussen drie van onze verdedigers 
door. Dus weer achter met 1-0. Echt te-
gen de verhoudingen in. Maar ja als je 
als ploeg een aanval hebt en scroord 
dan doe je het goed. De koppies gingen 
dit maal niet hangen en de mannen zo-
chten weer de aanval op. RUST.

De tweede helft begon weer aanvallend, 
maar scoren nee. Nu moet ik zeggen 
dat de keeper van SVW wel keer op keer 
geluk had. Op rechts kwam Joey Oud 
vaak door maar was vaak te laat met 
de voorzet. Dat is wel jammer want als 
je eerder zou voorzetten heeft Sietse 
veel ruimte om te scoren. Uit een kluts 
voor het doel van SVW gaat de bal dan 
eindelijk in het doel  via Joey van de K. 
Dat was een opkikker 1-1. Oke lekker 
hoor ik Amine schreeuwen en nu door 
duwen. Sem krijgt ook nog wat kansen, 
maar nee, niets lukt om te scoren. Weer 
een van de weinige uitbraken van SVW. 
De verdeiging is te laat, Bjarne moet uit-
lopen en daar is de 2-1. Goed gezien van 
onze keep maar helaas was deze bal niet 
te houden. Bij deze stand bleef het. Jam-
mer, want in de eerste helft had de F2 al 
zeker met 0-5 moeten voorstaan en in 
de tweede helft ook weer legio kansen.

Nou mannen jullie waren in ieder geval 
uitgeslapen! Volgende week weer, maar 
dan wel die bal erin TRAPPEN. 

Goed weekend en maandag weer train-
en....

Kolpingboys F2 - Berdos F1

Geschreven door Jos Rijnders

Met een lekker zonnetje en niet al te 
koud begonnen de mannen aan de 
wedstrijd. In de eerste 5 minuten twee 
dotten van kansen, maar helaas lukte 

het Lars niet te scoren (Dat is het grote 
probleem van de F2: niet altijd scoren 
bij mooie kansen). Maar goed het stond 
dus nog steeds 0-0.

Het spel was niet geheel oké, maar tot 
nu toe geen tegen doelpunt. Enige mi-
nuten later een

aanval van Berdos: 1 man alleen op 
onze keeper Bjarne af die verzuimde 
sneller in te lopen en daardoor het 
eerste doelpunt om zijn oren kreeg. Al 
snel was het 0-2. Niet goed verdedigd.... 
Was niet nodig. 

We gingen de rust in.

Wat is er aan de hand met de F2? Voor 
de winterstop was het en ander ver-
haal: lekker overspelen, direct de te-
genstander op zoeken en druk zetten. 
Van dit alles is nog maar weinig over. De 
tegenstander krijgt alle ruimte om aan 
te vallen. Bij balverlies wordt geen actie 
ondernomen, maar afgewacht.

Na rust weer nieuwe kansen. Het spel 
is iets beter. Joey van de kerkhof staat 
in de spits en Minne, Sem en Tim staan 
samen in de verdediging. Na enkele mi-
nuten een overtreding van Berdos op 
Bryan. Redelijk in de buurt van het doel 
van Berdos. Een vrije trap wordt genom-
en door Tim..... over een muurtje van 3 
Berdossers heen en.... zo het doel in! Na 
weer een tegendoelpunt van Berdos te 
hebben geïncasseerd een waanzinnige 
actie van Sietse. Een speler van Berdos 
liep zo ongeveer over de hele lengte 
van het veld met Sietse mee, maar de 
bal bleef bij Sietse. Tot aan zijn laatste 
trap die de bal het doel in leidde. Ein-
delijk, we komen op gang.... maar wel 
een beetje laat. Berdos scoort nog de 
2-5 (mooi doelpunt).

Jammer mannen, maar het is niet an-
ders. Volgende week allemaal vroeg 
naar bed op vrijdag en zaterdag fris en 
fruitig van start!

De F5 weet weer wat winnen is.

Na de eerste twee partijen van 2010 
te hebben verloren,  werd vorige week 
thuis met 4-3 gewonnen van Bol F2.  
Vandaag de uitwedstrijd tegen de F7 
van Foresters. Met  Max op doel, Hugo 
en Noah in de verdediging, Chip, Chevell 
en Rowan op het middenveld en Mike en 
Benjamin in de spits, werd er afgetrapt. 
Meteen werd duidelijk dat de jongens 
steeds beter gaan overspelen. Eerst 
wat twijfelend, maar ze vonden elkaar 
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al snel steeds beter. Benjamin was de 
eerste die scoorde. Hij benutte mooi 
een vrije trap. Daarna een tegendoe-
lpunt, ook een vrije trap die hard werd 
ingeschoten en Max kansloos liet. Toen 
was het echter weer Kolping die met fel 
spel en goed verdedigen de wedstrijd 
in handen nam en via Rowan en weer 
Benjamin, uitliep naar 1-3. Iedereen liet 
zich van zijn beste kant zien. Goede uit-
trappen van Max, een mooie sliding van 
Noah, schijnbewegingen en hakjes van 
Rowan, een solo in volle vaart langs de 
lijn van Hugo, Mike met goed overzicht 
en tomeloze inzet, mooie passes van 
Chip, Benjamin behendig aan de bal en 
gevaarlijk voor het doel en Chevell die 
loerde op een kans om een doelpunt te 
maken.

In de rust bedacht Kai een mooie cor-
nervariant die nog meer doelpunten 
moest gaan opleveren. De jongens lu-
isterden aandachtig. Max had de smaak 
van het keepen te pakken en vroeg of 
hij de tweede helft weer op doel mocht.  
Dit leverde hem applaus van Kai en zijn 
teamgenoten op.

De tweede helft verliep minder spec-
taculair. Waren de jongens vermoeid 
of wat? Braken ze hun hersens over de 
cornervariant…?Toch viel er nog een 
mooi doelpunt te genieten van Rowan na 
een prachtige pass van Chip. Eindstand: 
1-4! En, Max wil misschien wel de vaste 
keeper worden van de F5. Niet gek als je 
zag hoe hij na afl oop de nodige penalty’s 
stopte!

Jan Pieter

Kolping F6 – Flamingo’s 64 F2 

Het was heerlijk weer om te voetballen: 
lekker fris, strakke blauwe lucht met een 
fel zonnetje en weinig wind. De F6 had 
de uitwedstrijd tegen de Flamingo’s 64 
F2 met grote cijfers gewonnen en onder 
deze ideale weersomstandigheden, 
moest er thuis toch ook wel weer een 
overwinning in zitten. Bij het betreden 
van het veld, zag het zevental van de Fla-
mingo’s er anders uit dan vorige keer. Ze 
hadden nu zelfs een echte keeper. Het 
bleek dat bij uitwedstrijd drie Flamin-
go’s, waaronder hun keeper, ziek waren 
(vogelgriep?). De F6 liet zich niet impo-
neren, door dit “andere” zevental en 
ging vol uit de startblokken. Direct in de 
eerste minuut had Tim een zeer goede 
kans om te scoren, maar hij schoot net 
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naast. Kort daarna haalde Ian van een 
behoorlijke afstand uit, maar zijn af-
standschot ging helaas over het doel. In 
het begin, was het eenrichtingsverkeer 
naar het doel van de Flamingo’s, maar 
de F6 kreeg de bal er maar niet in. Veel 
ballen gingen naast of over, maar ook 
de keeper van de Flamingo’s had zeer 
veel goede reddingen. Eindelijk, na een 
mooie voorzet van Shane, wist Emre de 
1-0 te scoren. De F6 bleef aanvallen, 
maar de keeper van de Flamingo’s wist 
zijn doel schoon te houden. Bij een plot-
selinge uitbraak van de tegenstander, 
kon een Flamingo-speler van afstand 
hard uithalen. Keeper Quinten, die tot 
dan toe, weinig tot niets te doen had, 
sprong hoog naar de bal. Hij greep de 
bal, maar niet klemvast. Helaas, glipte 
de bal door zijn handen heen het doel in: 
1-1. De F6 ging er direct vol tegenaan en 
weer had Ian een mooi afstandschot, dit 
keer met een verraderlijke stuit. Maar 
de Flamingo-keeper wist ook deze bal te 
stoppen. Ook Shane had nog een goed 
kans, maar zijn schot ging net naast. Na 
deze aanvallen kwam de F6 behoorlijk 
in de verdrukking, maar door zeer goed 
verdedigingswerk van Ruben ging de F6, 
na een aantal angstige momenten, toch 
met een gelijke stand de rust in.

Na de rust begon de F6 direct weer fel 
en werd volop de aanval gezocht. Echter, 
de keeper van de Flamingo’s stond keer 
op keer in de weg en hij wist heel wat 
ballen te stoppen. Bij een volgende aan-
val scoorde Quinten van dichtbij de 2-1 
en even later wist Shane de 3-1 erin te 
schieten. Hing er dan toch een overwin-
ning in de lucht, ondanks dat de Flamin-
go’s dit keer op volle sterkte waren? Alle 
spelers van de F6 wilden  nu wel scoren 
en helaas vervielen ze een beetje in 
dezelfde “fout” als bij de vorige wedstri-
jden: ondanks de aanwijzingen, te veel 
spelers voorin, te laat terugkomen om 
te verdedigen en nonchalant geworden 
door de voorsprong na de twee snelle 
doelpunten. Hierdoor kregen de Flamin-
go’s meer kansen en konden ze een 
paar keer gevaarlijk uitbreken. Zo rustig 
als Quinten het in de eerst helft op doel 
had, zo zwaar had Ian het als keeper 
in de tweede helft. Ian had een aantal 
mooie reddingen, maar bij de zoveelste 
uitbraak van de Flamingo’s was het dan 
toch raak: 3-2. De Flamingo’s wilden 
na de zware nederlaag van vorige keer 
niet weer van de F6 verliezen en gaven 
daarom niet op. Uiteindelijk trad Emre 
verdedigend nog een paar keer goed 

op, maar de Flamingo’s wisten tegen 
het eind van de wedstrijd toch de geli-
jkmaker te scoren: 3-3. Scherp blijven 
mannen! Ook bij een voorsprong.

Johan en Sander

SSV F3-kolpingboys F7 (1-10)

Het weer was ons eindelijk goed 
gestemd. Met een prachtig zonnetje 
maar met een ijzige koude wind stonden 
de ouders weer langs de lijn. De schrijv-
ende pers had moeite met de pen van-
wege de koude handen.Het fl uit signaal 
ging en nog geen minuut later was het 
Lukas die met een prachtige actie al-
weer voor de 0-1 zorgde. Het spel van 
SSV was verzorgder als dat van Kolping 
maar de beste kansen waren voor Kolp-
ing.Langzaam kwam Kolping beter in 
zijn spel wat eindigde met een vloeiende 
soloactie van Dirk die de bal knap in de 
onderhoek raak schot 0-2. Dirk kreeg 
het op zijn heupen en met weer een solo 
actie en een goede pass op Lukas stond 
het alweer  0-3. Wat een goede groep 
zo bij elkaar iets wat we moeten koes-
teren. De individuele klasse van Kasper 
is zowel vanaf links als recht een genot.
Een goede pass van Kasper op Mart was 
alweer goed voor de 0-4.Na een over-
treding van SSV was het Kasper die de 
vrije trap nam. Na een korte scrimmage 
voor het SSV doel werd de bal wegge-
trapt door Greverie(de zwarte parel van 
SSV). Het spel van Kolping kwam eindel-
ijk in zijn vertrouwde ritme. De jongens 
hebben ook oog voor elkaar wat af en 
toe bekrachtigd wordt met een knappe 
pass naar elkaar. Zo ook nu weer op een 
pass van Lukas op Mart maar Ollie liep 
in de weg dus leverde deze aanval niets 
op.Maar de 5de goal kon niet lang uitbli-
jven en daar zorgde Sten voor met een 
prachtig afstandschot.

Eindelijk mochten de ouders samen met 
de schrijvende pers even naar binnen 
om ons even bij de kachel te nestelen.
Dit mocht niet lang duren want daar kwa-
men de toreodoren alweer. Met de koffi e 
in de hand waren wij weer klaar voor de 
2de helft.De 0-6 bleef lang uit waarbij 
ik dacht aan iets raars in de limonade. 
Maar we zijn verwend want daar lag de 
0-6 alweer in het doel na een mooie 
voorzet van Mart op Vijah. De Kolping 
show kreeg een keurig vervolg met een 
1 tweetje via Mart en Vijah wat helaas 
geen goal op leverde.Uit deze mislukte 
1 twee kwam toch nog een corner die 
netjes werd ingeschoten door Mart. Wat 
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een mooie kereltjes zeg zo bij elkaar.De keeperswissel is elke week weer goed georganiseerd(allebei klasse keepers). Oscar 
steekt zonder moeite het hele veld over en Luca gooit zich argeloos voor elke bal! Klasse jongens.Het was toch de nieuwe aan-
winst van SSV de met een goede run voor de eer van Stompetoren zorgde. Mooie goal Greverie.

Niet veel later was het kasper weer met een dribbel die zorgde voor de 1-8.Met goed ingrijpen van Ollie en Dirk werd achterin 
niet nog meer gescored door SSV. In de laatste paar minuten van de wedstrijd regent het corners van waaruit Sten weer goed 
intikte1-9.En met een afstandschot van Vijah die snoei hard op de paal belande waarbij Sten weer alert intikte 1-10

Een prachtige show van een geweldig Kolping F7

Op naar het kampioenschap  

Dirk (vader van Dirk)      

Kolping Boys MD1
Zaterdag 27 februari eindelijk weer eens een wedstrijd. In de voorjaarspoule zijn we ingedeeld met de 3 beste teams van de na-
jaarspoules. Reiger Boys is vandaag de tegenstander. Ondanks dat we 2 maanden geen wedstrijdritme hadden, zag het spel er 
niet verkeerd uit. De spits van Reiger Boys was sterk en maakte de 1-0. Niet veel later ging Britt goed door en scoorde de 1-1.

Het begin van de 2e helft begonnen we slecht. Binnen 3 minuten stond het al 3-1. Dit konden we niet meer goed maken, eind-
stand was 4-1.

Een week later tegen de meiden van St. Adelbert. Iedereen was fi t, met 15 meiden ging de reis naar Egmond-Binnen. Adelbert 
had een goede ploeg met een sterke voorhoede. Die maakten vandaag het verschil. Er werd hard gewerkt, maar we konden 
niet voorkomen dat Adelbert kon scoren. Zelf kwamen we wel een paar keer in de buurt van het doel van Adelbert, maar dat 
leverde geen goals op.

Eindstand 6-0.

Een week later alweer de return tegen Reiger Boys. In de kleedkamer werd de taktiek voor vandaag doorgenomen. Chris stond 
centraal achterin om de spits uit te schakelen. De eerste 20 minuten waren voor ons. We speelden vaak op de helft van Reiger 
Boys, en kregen zo een aantal kansen. Helaas geen goal. Wel aan de andere kant. De linksvoor ging er vandoor en scoorde de 
0-1. Niet veel later werd het 0-2. Een klutsbal viel tussen 2 verdedigers in en Reiger Boys scoorde.

Na rust Rianne in de spits voor wat meer lengte. Ook in de 2e helft werd er goed gespeeld. Er waren een aantal mooie com-
binaties te zien, met 4 keer direkt spel al hoogtepunt. Door een vreemde beslissing van de scheids kregen we een strafschop 
mee. Laura verzilverde dit kado, 1-2. Rianne kreeg daarna een goede kans, maar haar inzet kwam op de lat terecht. Reiger 
Boys kwam later weer goed op gang en wist nog 2 keer te scoren, 1-4. We probeerden hier nog wat aan te veranderen, maar 
helaas bleef dit de eindstand.

Na 3 wedstrijden zitten we weer in het goede ritme. Helaas nog geen punten gehaald, maar het voortoonde spel ziet er goed uit. 
Als we nog wat scherper zijn in het verdedigen en het afronden, dan zullen de eerste punten niet lang op zich laten wachten.  

Matthieu.
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