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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

De laatste weken gaat het uiterst crescendo met het 1e.

De laatste 3 wedstrijden werden gewonnen!!!

Verderop in de treffer vindt u nog aankondigingen van diverse gebeurtenis-
sen

- Mixtoernooi

- Klaverjassen

- Vriendenclub 25 jaar
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DE WEDSTRIJDBALLEN

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1-De Flamingo’s 1 
Zijn beschikbaar gesteld door:

Conijn Parket en Projectvloeren
Parket-Sport en bedrijfsvloeren voor projecten en bedrijfsvloeren 

Kamerlingh Omnesstraat 15 1821BP Alkmaar
072-5206464

en
Jako Sports, de kledingsponsor van Kolping Boys, 

verkrijgbaar bij Intersport Megastore

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1-Stormvogels 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

GBS Boon Steigerbouw.
Vreekesweid 44 1721PR Broek op Langendijk

0226-342241
en

Super de Boer W.v.d.Voort
Altijd op zoek naar het beste

Oudorperplein 11 1823 HA Alkmaar
072-5275000

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1-DEM 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Intersport Megastore
5000 m2 Sport en Lifestyle

Noorderkade 154 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum Noorderkade
072-5140600

en
Baron Verberne Bestratingsbedrijf

Specialist in alle soorten bestratingen, tevens rioleringswerkrzaamheden
Lorenzstraat 3c 1821 BR Alkmaar

072-5204477



-3-

PUPIL VAN DE WEEK: Kolping Boys 1-Stormvogels 1

Naam:       Bruce de Jong
Leeftijd:       12
Team:       D6
Positie:       Linksvoor
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 6
Op welke school zit je?    Het Kompas
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?   Moussa Debele
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Louis van Gaal
Welke muziek vind je mooi?   Rap
Wat is je lievelingseten?    Piza
Wat zijn je hobby’s     Voetballen, gamen en buiten spelen
Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer

PUPIL VAN DE WEEK: Kolping Boys 1-DEM 1

Naam:       Steven Gonggrijp
Leeftijd:       12
Team:       D5
Positie:       Laatste man
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 7
Op welke school zit je?    PCC
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?   Moussa Dembele
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Mijn vader
Welke muziek vind je mooi?   Alles
Wat is je lievelingseten?    Kip Tandoori
Wat zijn je hobby’s     Voetballen,buiten spelen, gitaarspelen en
       tafeltennis
Wat is je lievelingswens?    Timmerman worden

PUPIL VAN DE WEEK: Kolping Boys 1-De Flamingo´s 1

Naam:       Gile Tadic
Leeftijd:       12
Team:       D1
Positie:       Aanvaller
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 5
Op welke school zit je?    Jan Arentz
Welke voetbalclub is je favoriet?   PSV
Welke speler is je voorbeeld?   Zlatan Ibrahimovic
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Thijs van den Oord
Welke muziek vind je mooi?   Alles
Wat is je lievelingseten?    Nassi
Wat zijn je hobby’s     Voetballen en computeren
Wat is je lievelingswens?    Prof voetballer

PUPILLEN VAN DE WEEK
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PROGRAMMA ZONDAG ELFTALLEN

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Maa. 3 en 5 april

 Groep 1 en 2

Zat./Zon. 10 en 11 april

 Groep 5 en 6

Terreindienst:   

Zaterdag:  10 april

08:30 uur: A2 (zon) junioren

13:00 uur: A2 (zon) junioren

 

Zondag:  11 april

10:00 uur:  A2 (zon) junioren

13:00 uur: A2 (zon) junioren

 

Secretariaat:  

Zaterdag: 3 april

15:30 Piet ursem

Paasmaandag:5 april

12:30 Simon Reus 

 

Zondag:  11 april

08:30 uur: Co Joppe

13:00 uur: Paul Konijn

 

Zaterdag 3 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Stormvogels 1  17:00  Laan, A. van der
2e Helder Den FC 2  17:00  Bruggeling, M. 

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
DA1  Fort. Wormerv. DA1 14:00 13:00 Wezel, F. 
                  

Zondag 12 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Flamingo s 64  1 14:00 12:00 Hond, M. de
2e Fort. Wormerv. 2  11:00 10:30 Valentijn, R.P. 
3e Schagen 3  12:00 11:00 M. Wijnen
4e SVW 27 6  14:00 13:30 M. Visser
5e Winkel 2  12:00 11:30 J. Rowinkel
8e Victoria O 5  12:00 11:30 G. Twisk
10e Uitgeest 11  14:00 13:30 N. Pater
A3  ZAP A2  10:00 09:00 N. Neuvel
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
6e KSV 4  14:00 13:00
9e AFC 34 6  12:00 11:00
11e WMC 6  11:30 10:30
DA1  KFC’71 DA1  14:00 13:00
A1  Grasshoppers A1  11:45 10:45
A2  SVA A2  14:00 12:30

Maandag 5 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1 DEM 1  14:00 12:00 Kampen, N. van
DA1  Berghuizen DA1  14:00 13:30 Ellis, K. 

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek    
2e SVW 27 2  11:00 10:00 Cirk, F.J. 
A3 Overbos (Hoofddorp)13:30 12:00 laatste wedstrijd 16:50  
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Rare gasten …..
Momenteel reis ik veel met de trein van Alkmaar Noord naar Den Haag. Om de tijd de doden lees ik graag een boek. Zo ben ik 
onlangs begonnen in een afscheidskadootje uit Amsterdam genaamd “In de schaduw van de bal” door Gerrit Valk. Het handelt 
over de donkere aspecten uit de geschiedenis van het voetbal. In het hoofdstuk “voetbal en misdaad” viel mijn oog op blz 42 
en 43. “Diverse malen zijn voetballers die afkomstig zijn uit de Randstad en vooral uit Amsterdam in verband gebracht metr 
georganiseerse misdaad. Zo kwam de Amsterdamse amateurtopclub Türkiyemspor meerdere malen negatief in het nieuws. 
Haar voorzitter, Nedam Imac, werd in 2007 geliquideerd. Hij bleek een van de kopstukken te zijn van de Turkse heroïnemaf-
fi a. (en nu komt het …). Het Alkmaarse voetbaltalent Ali A, die als aanvoerder speelde bij Türkiyemspor, werd verdacht van de 
moord op Imac. Ali A. bleek in zijn jeugd over zo veel voetbalkwaliteiten te beschikken dat hij werd opgenomen in de voetbals-
chool van AZ. Naar verluid miste hij echter de discipline en de ambitie om door te kunnen breken als profspeler. Ali A. is niet 
alleen in verband gebracht met déze moord, ook zou hij de opdracht hebben gegeven voor de moorden op Thomas van der 
Bijl en Kees Houtman. Mogelijk was hij de tussenpersoon van de topcrimineel Dino S., die veelvuldig werd gesignaleerd bij 
de Turkse club. Einde citaat. Gerrit Valk noemt als bronnen het Noord-Hollands Dagblad van 2 juni 2007 en de website www.
onore.wikispaces.com/akgun. Hoe komt het toch dat deze naam me zo bekend voorkomt?

Ik moest er onbewust even aan denken tijdens mijn dienst afgelopen zaterdagmiddag in de kantine. Er zijn namelijk niet voor 
het eerst rare gasten gesignaleerd in de kantine. En dan doel ik niet op supporters van de tegenpartij of wat dan ook. Neen. 
Aan het einde van de middag dienen we tegenwoordig de chips etc. op te bergen want anders wordt het opgegeten door de 
muizen in de kantine! 

U kent onze langharige speler Nico van Baar? Zoon van onze oud-voorzitter Klaas van Baar. Tijdens de thuiswedstijd tegen KSV 
was Nico bij diverse ingooien in de ogen van Mike van Dekken wat te lang aan het talmen. En werd Nico dus op z’n Vandekki-
aans daarop gewezen. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat het er inderdaad op leek dat Nico zijn haar goed aan het doen was. 
In ieder geval: een klein confl ict was geboren. Nico in de rust gewisseld, niet nagezeten wat op zich voor een speler van Kolping 
Boys 11 gelijk staat aan vloeken in de kerk. En sindsdien ook niet meer verschenen. Of het toeval is dat ook neef Piet sindsdien 
niet meer komt laat ik in het midden. De rest van het elftal denkt dat als er één van Baar kwaad is, de rest automatisch mee 
doet. Ik zal eens vragen hoe buurman Willem van Baar hier tegenaan kijkt.

Broer Aag was na een verblijf van 10 weken in Australië weer in Nederland. Het eerste dat hij opppakte was de gang naar de 
Swieberkeuken van de Kleine Bruine Man. Deze meldde dit feit ook braaf in de kleedkamer afgelopen zondag. Waarbij ik me 
opeens afvroeg welk bier in Australië wordt verkocht en hoe het eigenlijk smaakt. Uiteraard wist Hans dat precies. Het bier met 
het blauwe etiket, Foster’s genaamd. Uiteraard is het niet te vergelijken met het Nederlandse bier als Heineken en Amstel. 
Maar, zo luidt sinds zondag “de eerste wet van de Kluine Bruine Man” : je bek gaat er naar staan! Na verloop van tijd weet je 
niet beter en als je dan opeens Heineken of Amstel drinkt dat vind je dat niet eens lekker. Waarvan akte.

Peter Groot

RARE GASTEN..........
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MIXTOERNOOI 2010

              

      16 MEI 2010       

zondag

MIXTOERNOOI
7 TEGEN 7

PRESTATIEF, RECREATIEF, FAMILIAIR

IEDER TEAM MINIMAAL 1 DAME

AANVANG 12 UUR

SATE BBQ-EN OM 17 UUR (8 EURO PP) 

SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK

‘DAS ALTIJD GEZELLIG’

Aanmelden bij Janneke Ruijs, Ton Schut, Simon Reus of Gerard Bobeldijk

              

      16 MEI 2010
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KLAVERJASSEN BIJ KOLPING BOYS

Uitslag Klaverjassen 
Vrijdag 19 maart 2010

Vrijdag 19 maart hebben we weer gekaart. De opkomst was niet echt denderend, met 12 tafels. Dit 
moet bij de laatste klaverjas op 16 april toch zeker beter kunnen. Al met al was de sfeer en gezelligheid 
er zeker niet minder op. De uitslag was wel wat verrassend te noemen. Voor de 2e achtereenvolgende 

keer gingen Monica en Boris er met de 1e plaats vandoor. Onderstaand de volledige uitslag:

1e Monica en Boris  5696 punten
2e Marieke en Petra  5584 punten
3e Nico en Arnold  5483 punten
4e Ben en Ab   5288 punten
5e Co en Gerard   5070 punten

De poedelprijs konden we overhandigen aan Bart en Ruud met het magere puntenaantal van 3094.

Laatse klaverjasdrive op Vrijdag 16 april 2010
LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!!

De laatste klaverjasdrive is dit jaar op Vrijdag 16 april 2010 aanvang 19.30 uur.
Tijdens de laatste klaverjas wordt de prijswinnaar getrokken van degene die 5 van 7 drives aanwezig is 

geweest. Wat de prijs precies inhoud blijft een verassing.
Tevens wordt er de laatste klaverjas op gepaste wijze afscheid genomen van Ria Lankreijer. Zei heeft 
besloten om volgend seizoen niet door te gaan met de barwerkzaamheden tijdens het klaverjassen. 

Dus kom vrijdag 16 april om 19.30 uur gezellig kaarten, dan sluiten we dit klaverjasseizoen feestelijk 
met elkaar af.

-----------------------------------------------------------------------------

Inschrijfgeld:  5 euro per koppel

Aanvang inschrijven:  19:00 uur (kom op tijd want vol = vol)

Start Klaverjassen:  19.30 uur
Locatie:  Kolping Boys kantine

Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Martijn van Dijk en Ineke Verberne.
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Vriendenclub 25 jaar, 15 mei 2010 !!

Zoals al eerder aangekondigd:  op 15 mei 2010 viert de Vriendenclub haar 25-jarig bestaan. In die 25 jaar zijn er 
zeer veel zaken gerealiseerd op ons complex mede dankzij de Vriendenclub, denk aan:

• De tribune;

• Het pannaveldje;

• Het clubhuis;

• Het kunstgrasveld met verlich� ng;

• Het speeltuintje

• Etc. etc.

Daarnaast hee�  de Vriendenclub een groot aantal commissies geholpen bij het realiseren van de doelstellingen 
(b.v. jeugdtoernooien en het paastoernooi).

Natuurlijk staan we op zaterdag 15 mei uitgebreid s� l bij dit jubileum. Op deze dag organiseren we:

• Vanaf 12.00 uur een prach� ge stadswandeling door Alkmaar met o.a. een bezoek aan de molen van Piet en 
het Biermuseum. 

• Aansluitend vanaf 16 uur een informele recep� e waarbij we met onze leden, geïnteresseerden en onze 
gastheer: het hoofdbestuur van Kolping Boys terugkijken op 25 jaar Vriendenclub.

• ’s Avonds vanaf 20.00 uur een feest dat geheel in het teken staat van de oprich� ngs� jd van de 
Vriendenclub: de 80’s !! Uiteraard verwachten we hierbij alle mensen in de juiste 80’s ou� it.

Al onze leden ontvangen nog  een offi  ciële uitnodiging voor deze dag, maar noteer de datum alvast in de agenda 
en zoek de juiste ou� it alvast bij elkaar!!

En wilt u hierbij zijn, maar bent u nog geen lid ?? Geen probleem, wordt nu lid en u mist niets van deze ac� viteiten 
en uw steunt Kolping Boys in het realiseren van al haar doelstellingen.

1 berichtje naar: vriendenclub.kolping@hetnet.nl is voldoende om ook lid te worden van onze Vriendenclub 
(slechts 50 euro per jaar !!) 
Kijk ook eens op onze website: h� p://vriendenclubkolpingboys.voetbalt.com

Wij hopen op uw (blijvende) steun en wij zorgen voor blijvende steun aan ons Kolping Boys !!

Bestuur Vriendenclub: Jacco, Minou, Kristin, Carla en Henk

VRIENDENCLUB 25 JAAR
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STEUN HET KWF , SPONSOR PAUL VESSIES                                                                                             

STEUN HET KWF SPONSER PAUL VESSIES

    Doe je mee? Waaraan? Fietsen met HLB for KWF?  

In een laat stadium ben ik (Paul Vessies) gevraagd om mee te fi etsen met het team van HLB Schippers voor het KWF. 
Zoals bij veel van dit soort ac� viteiten word je gevraagd nadat je zelf je interesse hebt laten tonen bij je collega’s. Al 
snel krijg je de volgende zin te horen: “Doe je met ons mee?”.  

Je eerste reac� e is in deze vaak iets van “Moah” of “ik doneer wel wat”.

Echter na het stellen van de vraag “doe je met ons mee” had ik gelijk zoiets van “Ja ik doe mee”. Je gedachten dwalen 
af. Je denkt al aan je familieleden, kennissen, bekenden die de strijd hebben verloren of nog aan het strijden zijn. Veel 
van deze mensen al� jd de hoop hebben gehad dat er een wonder zou komen. Dat hun ziekte alsnog te genezen zou 
zijn met de juiste behandeling. Dat de wetenschap toch net op � jd het gewenste medicijn zou vinden. 

Nu gaan we fi etsen om de wetenschap te helpen. Helpen door geld in te zamelen om toch dat medicijn te vinden 
waar anderen zo op hadden gehoopt. Geld waarmee nog meer onderzoeken gedaan kunnen worden, met daarin de 
hoop dat het wonder alsnog gevonden wordt. Misschien nog niet voor iedereen op � jd, maar misschien wel voor je 
zelf of voor je naasten en velen anderen.

Dus kom op doe met ons mee en Doneer! Laten we met z’n allen zorgen voor een mooi bedrag waar goede 
onderzoeken mee gedaan kunnen worden.

Wil je doneren dan kan dit via de website WWW.HLBFORKWF.NL en dan via Teamleden kom je op mijn pagina 
terecht. Dona� es kunnen op basis van een vast bedrag of per beklimming. Mijn doel is om deze reuze Alp 3 keer te 
beklimmen.  Doneren per voetbalteam kan natuurlijk ook!
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BESTUURSNIEUWS EN A2 DOOR IN DE BEKER

Loek Roeland overleden
Op vrijdag 26 maart j.l. is Loek Roeland, na een lang ziekbed, overleden. Loek was jarenlang werkzaam voor de KNVB, o.a. als 
regiocoach/coördinator voor scheidsrechter zaken, en ondersteunde daarmee onze club en andere clubs in de regio op het 
gebied van arbitrage. In 2007 heeft Loek nog geholpen bij het opstellen van ons arbitrageplan. We hebben veel te danken aan 
Loek en zullen de goede samenwerking missen. 

Loek ligt thuis (Magnolialaan 80, 1834 KE Sint Pancras) en op woensdag 31 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 
21.00 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen. 

Er is een condoleanceregister geopend op www. condoleance.nl (http://www.condoleance.nl/12551/loek--roeland.html).

Op vrijdag 2 april om 12.00 uur is er een samenkomst in “De Regenboog”, Bovenweg 91, 1834 CC Sint Pancras, om stil te staan 
bij het leven van Loek. Vooraf, vanaf 11.00 uur, is er  gelegeheid de familie te condoleren. Na de samenkomst wordt Loek in 
besloten kring begeleid naar het crematorium.    

Wij wensen zijn vrouw Maria, kinderen en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van v.v. Kolping Boys

BEKERWEDSTRIJD ODIN ’59 A5 - KOLPING BOYS A2 (zon)

Vooraf schatte ik deze tegenstander (inside info: een lang bij elkaar spelend vriendenteam) in als een maatje te groot. Dik 
bovenaan in de derde klasse B, winnen met 5-1 van Purmersteijn A1 (zon) en een gemiddelde van 6 voor en 1,5 tegen per 
wedstrijd!!! Dat is toch geen gemakkelijke tegenstander.

Een bekerwedstrijd, op zaterdag zodat een aantal jongens of hun werk of de voetbal moesten afzeggen, waardoor we aangevuld 
met enkele jongens uit de A3 en B3 (bedankt Sean, Stefan, Ali, Rick en Danny) naar Heemskerk vertrokken. 

Met de wind iets tegen, hadden we al gauw in de gaten dat Odin erg makkelijk voetbalde, zij kregen een aantal goede kansen 
en na een minuut of 20 stond het meer dan verdiend 1-0. Een paar minuten later joeg Rutger, uit een corner, met een mooie 
voetbeweging de bal in één keer tegen de touwen: 1-1. Daar schrok Odin even van. Even maar, want met de ene na de andere 
aanval probeerden ze de voorsprong weer terug te krijgen. Dat lukte 10 minuten voor de rust 2-1 en toen vlak voor rust zelfs de 
3-1 op het scorebord stond, werd doorbekeren ineens toch wel een lastig verhaal, zeker omdat Jules onze spelverdeler op het 
middenveld vlak voor rust geblesseerd van het veld moest.

In de rust de nodige omzettingen gedaan en afgesproken dat we volle bak erop zouden gaan. Odin kwam wat slap uit de 
kleedkamer….maar de knal van dik 20 meter van Dion zat wel heel mooi in de kruising. Toen een paar minuten later Mark er 
plotseling 3-3 van maakte dachten we…. hé het is weer een wedstrijd. Odin dacht daar anders over en een minuut later stonden 
ze alweer met 4-3 voor. De rest van de 2e helft stond bol van strijd, tegenhouden, geluk en ballen naar voren knallen. Niet hele-
maal zoals je voetbal hoort te spelen, maar zaterdag tegen deze sterke tegenstander kon het niet anders. Toen plots 5 minuten 
voor tijd Vincent Vleugel alleen voor de keeper verscheen en koelbloedig de 4-4 maakte. Dikke vreugde en nog meer strijd om 
de aanvallers van Odin tegen te houden. Dat lukte met enig geluk en gebikkel van o.a. Pertti, Christian en Artiom. Einde wed-
strijd 4-4, waarna de scheids 2 x 15 minuten wilde gaan verlengen. Nee…strafschoppen nemen zeiden Jan en ik. Nee…verlen-
gen wilde Odin (die dachten natuurlijk: in 30 minuten gaan we toch wel een paar keer scoren). Navraag door de scheids leverde 
uiteindelijk een penaltyserie op. Spanning, onbekendheid en onervarenheid met dit fenomeen, maakte het voor iedereen héél 
spannend en apart. Natuurlijk professioneel overleg met de hele groep om 5 jongens aan te wijzen die koelbloedig genoeg 
waren om dit te klaren. De eerste penalty van Odin (keeper) werd gelijk gestopt door Joey. Onze eerste man Jelle schoot zijn 
strafschop dwars door het net….0-1. De tweede van Odin en onze tweede door Mark zaten er keurig in: 1-2. De derde maakte 
Odin en Rutger plaatse zijn penalty wel hard, maar niet zuiver in de hoek: 2-2. Balen…Ik vond het een mooi gezicht dat Rutger 
goed werd opgevangen door de groep!!! Ik had vooraf ook duidelijk gemaakt: als je een penalty neemt kan je hem ook wel eens 
missen. De vierde van Odin werd gestopt door Joey en een (KB)gejuich steeg op. Onze vierde schoot Vincent Klein Robbenhaar 
er kogelhard in: 2-3. De vijfde van Odin zat er onhoudbaar in en toen moest Dion (later bleek met knikkende knieën) de beslis-
sende vijfde nemen. Hij legde hem rustig neer, trapte de grond naast de bal nog even aan, nam een aanloop en…….raak……3-4 
en door in de beker. De hele groep, ouders en begeleiding ontplofte, rende achter Dion aan die zich op de grond liet vallen en 
de hele groep dook boven op hem…..deze taferelen zie je doorgaans alleen op de televisie. In de kleedkamer, onder het genot 
van een biertje, was een enorme vreugde, maar ook ongeloof hoorbaar. Dit ging gepaard met gezang zoals: “Kampioenen” en 
“Ja, één ding is zeker, Kolping Boys wint de beker”. Wie gaat dit Kolping Boys A2 stoppen? Ik hoop voorlopig niemand. 

Coach Peter. 
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PROGRAMMA  JUNIOREN

Woensdag 7 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 ZOB B1 18:45  Heij, C.M. 
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B2 SVW 27 B2 18:45 17:45

Zaterdag 10 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Zeeburgia A1 14:45  Bie, J. de
MA1 NVC MA1 14:45 14:00 S. de Jongh
B2 SVW 27 B2 14:45 14:00 E. van Dronkelaar
MB1 Winkel MB1 13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
C1 HCSC C1 13:15  Zandbergen, G. 
C2 Helder Den FC C2 11:30 10:45 J. Mienes
C3 Zeevogels C1 13:15 12:30 J. Breedt
C7 Uitgeest C4 14:45 14:00 J. de Wit
MC1 VVS 46 MC1 13:15 12:30 J. Kraakman

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Vrone B1 14:00  Lagerwey, M. 
B3 Jong Holland B2 12:45 11:45 
B4 VIOS-W B3 14:30 13:30 
C4 Apollo 68 C1G 14:30 13:30 
C5 HSV C4 12:30 11:30 
C6 KSV C4 14:30 13:30 

Woensdag 31 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Zouaven De A1 19:30  Sanou, R.J. 

Maandag 5 april
 
Uit
Elftal Tegenstander     Aanvang    Vertrek 
A3 Overbos (Hoofddorp)   13:30        12:00 laatste wedstrijd 16:50 
C2 Overbos (Hoofddorp)    09:00        07:30 laatste wedstrijd 12:20
C3 Overbos (Hoofddorp)    09:00        07:30 laatste wedstrijd 12:20
C7 Overbos (Hoofddorp)    09:25        07:55 laatste wedstrijd 12:45

Dinsdag 6 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Zeeburgia A1 18:45  Couturier, E. 

Dinsdag 13 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 DEM A1 19:30  Dam, E. 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Maa. 3 en 5 april

 Groep 1 en 2

Zat./Zon. 10 en 11 april

 Groep 5 en 6

Terreindienst:   

Zaterdag:  10 april

08:30 uur: A2 (zon) junioren

13:00 uur: A2 (zon) junioren

 

Zondag:  11 april

10:00 uur:  A2 (zon) junioren

13:00 uur: A2 (zon) junioren

 

Secretariaat:  

Zaterdag: 10 april

Paul Konijn en Jan Bolt
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Toernooien in 2010.

Twee Treff ers geleden stonden de toernooien gepubliceerd. Nu al is er ’t één en ander veranderd ! Daarom publiceren we nu een 
vernieuwde lijst van de toernooien in april, mei en juni.

Wanneer ?  Waar ?   Welke teams ?  

 5 april   Overbos   A3 + C2 + C3 + C7

13 mei   Lisse   C1

13 mei   Vios   B2 + B3 + C3 + C4 + C6

15 mei   Jong Holland  C2 + C5

22 mei   Castricum  B2 + B3 + B4

23 mei   Castricum  C3 + C4 + C7

30 mei   Oosthuizen  A3 + B3 + C3 + C5

30 mei   D.T.S.   A2 + B2 + B4 + C2 + C4 + C6

6 juni   FC Medemblik  A2 + B2 + B4 + C3 + C4 + C5

Penaltyschieten 2010.

Als ’t goed is, zijn de voorrondes in volle gang. Dat moet ook wel, want de fi nale-avond is op maandag 26 april vanaf 19.00 uur. 
Mark Steenstra en Patrick de Vries, de beide selec� ekeepers van de senioren, verdedigen om de beurt het doel. In de Treff er 
van 13 april willen we graag de namen van alle fi nalisten publiceren. Daarom moeten de namen uiterlijk het Paasweekend 
doorgegeven zijn aan de coördinatoren. We zijn benieuwd welke speelsters en spelers op 26 april in de fi nale staan !

Het wel en wee van de junioren .

We splitsen het deze keer maar weer in 2 weekends.  Allereerst het weekend van 20 en 21 maart . Er zijn dit weekend wel een 
paar grote uitslagen te noteren. Wat te denken van de 7-6 overwinning van B4 op SRC B2. En de 5-4 zege van C7 op Limmen C3. 
En dan de 8-5 winst van C5 op Reiger Boys C6 ! En de 4-4 van C6 (de 2e opeenvolgende 4-4 !) tegen SVW C5. Ook B3 deed een duit 
in het zakje: 7-2 op Berdos B2. Eén goal minder viel er bij de zat.A1. Zij liepen met 6-2 over concurrent Purmerend heen. En dat 
was natuurlijk lekker. 

Weer een goal minder maakte de zon. A3 en met 5-2 kwamen ze heel verrassend uit de hoek, want zó vaak winnen ze niet. Nóg 
meer posi� ef nieuws kwam er van de C3 wat zich revancheerde op Koedijk C2 en met 3-1 won. We zijn benieuwd wat Paulus 
er nu weer van vond….. Correspondent “een trouwe supporter”zal ook wel een mening hebben over de 0-1 nederlaag van B2 
tegen Zeevogels B1. Zal hij b.v. gezien hebben hoe coach Phranz een bal die niet “uit” was tóch met z’n hand beroerde ?  De 
0-1 stond ook bij de zon. A2 op het formulier na hun wedstrijd tegen koploper DEM. Jammer, we hebben coach Peter er niet 
over gesproken. Was ’t onverdiend, Peter ?  De zon. A1 verraste met een 1-1 gelijkspel bij subtopper Alw. Forward A1. Zi� en er 
nog meer van zulke surprises aan te komen ? C4 lijkt na de herindeling het spoor behoorlijk bijster. Ook Victoria C2 was met 4-
2 de baas. Het gelijkspel van B1 tegen Vitesse kon achteraf net zo goed schri� elijk afgedaan worden. Niet opwindend, dus. Des 
te opwindender was het bij de C2 tegen BOL C1. Een 3-1 voorsprong werd door de groenwi� en tenietgedaan en de 3-3 deed 
de emo� es bij Kolping overkoken, hetgeen resulteerde in 2 rode kaarten. Jammer, laat ’t een waarschuwing zijn, mannen. En 
C1 dan ?  Ze waren vrij en zullen ongetwijfeld getuige zijn geweest van het 2-2 gelijkspel tussen hun concurrenten AFC’34 en 
Foresters. Een guns� g resultaat, ware het niet, dat AFC nóg een stekie moet laten vallen om de ploeg van Jeroen Peetoom in een 
kampioenschap te laten geloven. Hoe duur is de nederlaag thuis tegen de Zouaven geweest ? We houden ’t in de gaten.

27 en 28 maart 2010:

Een zeer fel strijdend A1 had méér verdiend tegen topper EDO ! De eindstand werd bepaald door een ongelukkig veroorzaakte 
strafschop 10 min. voor � jd, die door keeper Tim bijna nog gepakt werd. (0-1) De B1 daarentegen won in de laatste minuten in 
Hoofddorp van de plaatselijke B2 (1-2). C1 was vrij. Succes C1 was voor onze C2 de ideale tegenstander om revanche te nemen op 
’t vorige 3-3 gelijkspel tegen BOL. En ’t werd dan ook revanche:2-3 winst in Hippo ! Ook eindelijk eens winst voor de C4.  HSV C3 
moest er met 4-2 aan geloven. Dezelfde stand stond er voor de C5 tegen Vrone, maar trokken de Vroneanen aan ’t langste eind. 
C6 kon tot aan de rust meedoen tegen koploper Jong Holland, maar werd na de rust overlopen (2-8). Ook C7 had weinig in te 
brengen, want ze verloren met 7-0 bij AFC’34 C3. B4 trof KSV B3 (dat zonder zijn zgn. dispensa� espelers moest aantreden) en won 
met 10-1. Grote klasse, we zagen zelfs keeper Ruben een keer scoren. Verrast werden we door de maar liefst 6-1 overwinning die 
de zon. A1 boekte op Victoria A1. Een zeer knap resultaat. 

De zon. A3 leed een kleine 1-0 nederlaag bij Nieuwe Niedorp. “We zijn kansloos”, hebben we begeleider Peter van de zon.A2 
horen zeggen over de BEKERwedstrijd bij ODIN. Nou, zo kansloos was ’t dus niet, want ze wonnen via strafschoppen en gaan dus 
door naar de volgende ronde.

Alle niet-genoemde teams hebben dit weekend niet gespeeld.

NIEUWS  JUNIOREN
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KOLPING BOYS C3
Mat Kolping C3 eindelijk langs Koedijk
Groot was de vreugde van de jongens van coach Willem Tielbeke toen de goed leidende scheidsrechter Van Dronkelaar het 
laatste fl uitsignaal gaf. Want na twee onverdiend verloren uitwedstrijden tegen ‘Angstgegner’ Koedijk C2, was het thuis op 
De Nollen eindelijk prijs. Niet met goed spel maar wel verdiend, omdat Kolping Boys C3 meer kansen creëerde en die ook 
benutte. 

Onmiddellijk na de aftrap was duidelijke dat hier het ‘echte’ Koedijk stond. En niet een met spelers uit hogere elftallen versterkt 
team, zoals voorgaande keren. Bovendien werd de wedstrijd gespeeld op het zware C-veld en niet op Koedijker kunstgras. 
Onder die omstandigheden probeerde Kolping het van afstand. Eerst diepe spits Amin met een schuiver die net naast ging. En 
even later in de 7e minuut linksbuiten Julian die zijn schot tegen de paal zag belanden. 

Kolping Boys bleef komen en in de 18e minuut opende het de score. Een dieptepass van de opgekomen laatste man Maurice 
werd door rechtspoot Julian met links heel mooi afgerond: 1-0. Ondanks aandringen van Kolping zou het tot aan de rust bij die 
stand blijven. 

De tweede helft beloofde veel, maar het pakte anders uit. Kolping maakte een matte indruk. Na 7 minuten verspeelde linkhalf 
Charlie de bal op middenveld van de tegenstander. Die schakelde razendsnel om: een dieptepass werd door een van de voor-
waartsen onmiddellijk verlengd. Met een fraaie boog zeilde de bal over de iets te ver voor zijn doel staande doelman Leon 
heen: 1-1. 

Koedijk voelde aan dat er meer in zat en drong gevaarlijk op. Maar toch was het Kolping dat scoorde. Weliswaar uit een dood 
spelmoment, maar fraai. Een vrije trap van Maurice belandde in de vrije ruimte tussen verdediging en doel. De razendsnelle 
Quinn was er als de kippen bij om toe te slaan: met een hard schot liet hij de Koedijk-goalie kansloos. En 3 minuten voor tijd 
ging de wedstrijd met een identieke goal op slot: 3-1. Weer was de afmaker de attente Quinn na slim aangeven van Maurice.

Paulus  

Gelijkspel Kolping C3 tegen HSV voelt als nederlaag
Zeer matig spel en een ronduit ondermaatse arbiter. Die combinatie deed Kolping C3 uiteindelijk de das om in een rommelig 
uitduel tegen het zwakke HSV. Vooraf rekende iedereen op een ruime overwinning. Het vorige duel tegen de Heilooenaren was 
immers geëindigd in een 10-0 overwinning. Maar het werd een desillusie, waarbij het 3-3 gelijkspel voelde als een nederlaag. 

Vanaf het eerste fl uitsignaal zette Kolping tegenstander HSV onder druk. Maar veel leverde het niet op. Telkens liepen de jon-
gens van Willem Tielbeke, die zijn ploeg slechts een helft kon coachen, in de roodgele fuik. En in het HSV-strafschopgebied was 
het een drukte van belang. Het leidde ertoe dat Kolping pas in de twintigste minuut de score opende. Een hoge voorzet van 
linksbuiten Sammy werd door spits Amin - die zeker een kop groter was dan de HSV-goalie - gemakkelijk ingekopt: 0-1. 

Je zou denken dat Kolping deze voorsprong zou uitbouwen. Maar het pakte anders uit. Vijf minuten na de openingstreffer 
verspeelde Maurice de bal op het middenveld, waarna een dieptepass volgde waar een HSV-aanvaller achteraan spurtte. Een 
tevergeefse sliding van linksback Charlie kon de gelijkmaker niet meer voorkomen: 1-1. 

Al vroeg in de tweede helft zette de thuisploeg de wedstrijd op zijn kop. Een van de verdedigers trok in de zevende minuut met 
de bal naar voren. En zijn lange ren à la Maradonna eindigde pas bij een kansloze doelman Leon: 2-1. Maar nog was er niets 
aan de hand. Zeker niet toen Kolping nog geen minuut later een penalty kreeg. De HSV-er die even tevoren zo’n mooi doelpunt 
had gemaakt, was daar kennelijk zo van ondersteboven dat hij een Kolping-inzet met twee handen probeerde tegen te houden. 
Zijn overtreding die normaal een rode kaart oplevert, werd echter niet bestraft. Kolping-spits Amin daarentegen werd door de 
merkwaardig leidende scheidsrechter voor vijf minuten het veld uitgestuurd wegens (uit)lachen....  Het was aan Kolping’s num-
mer tien Emiel om de stand gelijk te trekken. Zijn strafschop was weliswaar goed in de hoek, maar te laag en te zacht. 

Die tegenslag werd door Kolping Boys niet goed verwerkt en HSV profi teerde. Een snelle en goed uitgevoerde aanval in de 55ste 
minuut drukte Kolping nog dieper in de zorgen: 3-1. De Oudorpse formatie zette echter de tanden op elkaar. En vijf minuten 
later resulteerde dat na een vloeiende aanval in een treffer van opnieuw Amin: 3-2. Kolping voelde dat er meer in zat en gooide 
alles in de strijd. Met resultaat: vier minuten voor het verstrijken van de offi ciële speeltijd tekende Amin zijn hattrick en Kolp-
ing’s gelijkmaker aan: 3-3. 

De Kolping aanhang wreef zich vergenoegd in de handen. Twee uitgebreide blessurebehandelingen zouden immers genoeg ex-
tra tijd opleveren voor Kolping om gezien het wedstrijdbeeld de volle winst binnen te halen. Maar na precies 35 minuten volgde 
een koude douche. Geen minuut extra trok de scheidsrechter bij tot grote teleurstelling van alles wat Kolping was. 

Paulus 
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21 maart 2010

SRC B2–Kolping Boys B4  uitslag: 6-7
Om mee te blijven doen in de kampioensrace moest er vandaag gewonnen worden van het sterke SRC. De voorbereiding was 
voortreffelijk! Ryan was zijn schoenen vergeten, Ruben zijn handschoenen en een aantal mensen arriveerden 1 minuut voor 
aanvang van de wedstrijd. SRC dacht met dit ‘zootje ongeregeld’ wel even af te rekenen. Dat hadden ze toch mis!!

De eerste helft fl inke wind tegen was het zaak de schade zoveel mogelijk te beperken. Het werd  al  na enkele minuten 0-1. 
Roy gaf goed af op Falco die op volle snelheid op de keeper afging en beheerst scoorde. Kort daarna werd het 1-1 uit een 
messcherpe counter van SRC.  De 1-2 liet niet lang op zich wachten. Fabian (of is het nou Fabien?) gaf aan de linkerkant ter 
hoogte van de middenlijn  goed af op Falco. Deze passeerde de rechterverdediger en gaf goed af op het moment dat de keeper 
uitkwam. Ugur moest zich nog even strekken om de bal bij de verste paal binnen te schieten, 1-2. 

Daarna was het weer de beurt aan SRC. Gedragen door de wind had Ruben geen kijk op een hard afstandschot, 2-2. Vlak voor 
de rust een scrimmage voor het doel waarbij een Schagen speler de bal over Ruben in het doel kopte. 

De tweede helft was nauwelijks een minuut oud of het stond al weer 3-3. Dennis schoot de bal hard naar voren en wederom 
was het Falco die ongrijpbaar was voor de verdedigers van SRC die beheerst alleen voor de keeper scoorde.

Het was Kolping dat SRC fl ink onder druk zette, maar het werd 4-3 door een vlijmscherpe aanval van SRC. Het score verloop 
golfde op en neer en het was weer de beurt aan Kolping. Jack gaf goed af op Ugur die op zijn beurt Falco goed in stelling bracht. 
Falco was vandaag het Fantoom voor SRC en zonder aarzelen pegelde Falco de 4-4 op het bord.

Daarna was het weer de beurt aan SRC, 5-4. Het was wachten op de treffer van Kolping en die kwam uit een wonderschone 
treffer van Roy. Met zijn linker promoveerde hij een vrije trap in de linker bovenhoek. Vervolgens de 5-6 na goed afgeven van 
Ugur op de goed meegelopen Falco.

Toch kwam SRC weer op gelijke hoogte door een rare wegdraaiende bal waar Ruben geen grip op kon krijgen. Het slotakkoord 
kwam van Kolping. Een goed uitgeschoten bal van Ruben verdween gedragen door de wind over de verdediging van SRC. Falco 
die vol op snelheid lag had vervolgens geen moeite om de 6-7, tevens de eindstand, aan te tekenen.

SRC was goed ziek van deze nederlaag en de Kolping mannen maakten een vreugde dans op het veld.

De Koots!

28 maart 2010

Kolping Boys B4 – KSV B3  uitslag: 10-1
Het is echt waar!! Uit 4-0 verloren. Hoe dat komt? Thuis speelde KSV met een aantal A-junioren. Ook nu probeerde KSV het 
weer, maar de scheids stond dit niet toe. De wedstrijd begon door alle commotie 20 minuten te laat.

Al na 5 minuten 1-0. Suleman gaf goed af op Ugur en die scoorde de eerste van een groot aantal nog te volgen treffers. Na 
10 minuten de 2-0. Wederom Ugur die nu uit een corner van Roy de bal beheerst binnen schoot. Eigenlijk was na deze goal 
de wedstrijd al beslist. De volgende treffers volgden in rap tempo. Bloyc maakte de 3-0 uit een assist van Ugur. Een hoge bal 
van Falco ging over de keeper het doel in, 4-0. Na precies een kwartier de 5-0. Uit een assist van Roy was het weer Ugur die 
scoorde. De 6-0 en tevens de ruststand kwam ook van de voet van Ugur. De verdediging van Kolping had geen kind aan de 
aanvallers van KSV.

Na de thee werd het gallery play. Dennis in de spits en Ugur laatste man. Ook Jim werd naar voren gestuurd. Het werd KSV 
volledig zwart wit voor de ogen! Een ‘Zidane’ van Vigo, een dubbele poort  van Mitchel en hocuspocus van Ugur. De KSV spelers 
werden helemaal gek gespeeld en wisten niet meer hoe ze het hadden! Ondanks alle gekheid liep de score op naar 7-0. Ugur 
was hiervoor verantwoordelijk na afgeven van Suleman. Na een fraaie solo vergat Ugur niet om te scoren, 8-0. Suleman schoot 
van ver de 9-0 binnen. Zou vandaag het de jarige Ruben lukken om de 0 te houden? Neen! Een afstandschot van een KSV 
aanvaller verdween over Ruben onder de lat.

Het slotakkoord was voor Ruben. Nadat Roy onderuit gehaald was binnen de beruchte lijnen, mocht Ruben de toegekende 
pingel binnenschieten en de eindstand op 10-1 brengen.

Een fraai resultaat. KSV mopperde nog na over het feit dat zij niet met hun A-junioren mochten spelen! Eindelijk een keer de 
bedrieger bedrogen!!

De mogelijkheid om kampioen te worden ligt weer volledig in eigen hand.

De Koots!

KOLPING BOYS B4
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 16 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 9-apr 21:15 Uit Europahal Berdos 1 9110
Vrijdag 16-apr 19:00  De Hoornse Vaart ZAALDIENST 2e beurt
Vrijdag 16-apr 21:50 Thuis De Hoornse Vaart Het Plein/Carillon  3 9440

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 31-mrt 21:05 Uit Sportpaleis Alkmaar Jong Holland 6 141376

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 9-apr 21:40 Uit Sportpaleis Alkmaar Albatros VE1 18836
Donderdag 15-apr 22:00 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. VE3 19203

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 7-apr 20:10 Uit De Stap KSV Da3 21852
Maandag 12-apr 19:15 Uit De Mijse OZV/de Otter DA4 21015

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 9-apr 20:00 Uit Noorderend Puinhoop United A1 177903
Maandag 12-apr 19:40 Uit Multitreffer (‘t Zand) De Kleine Media A2 17739

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 7-apr 19:50 Uit Zuiderzeehal DVO ‘98 B1 178141
    (Wieringerwerf)
Vrijdag 16-apr 19:15 Thuis De Hoornse Vaart De Ruif B1 17816

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

Zaterdag 4 april

Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang   Vertrek 
D2 ODIN 59 Heemskerk 10:20  laatste wed. 12:35
D4 ODIN 59 Heemskerk 10:00           08:45 laatste wed. 12:15
F1 Olympia Haarlem Easter Cup 11:30  
                         

Zondag 5 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
E5 Overbos Hoofddorp 13:50 12:20 laatste wedstrijd 16:30
E6 Overbos Hoofddorp 13:30 12:00 laatste wedstrijd 16:10
E10 Overbos Hoofddorp 13:30 12:00 laatste wedstrijd 16:10
F1 Olympia Haarlem     11:00 
                         

Woensdag 7 april

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D2 Rijp (de) D2 18:45  Duncan Bons

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D3 Duinrand S D2 18:45   17:50
                         

Paastoernooien pupillen
Tijdens het paasweekeinde hebben enkele pupillenteams toernooien. Wij ver-
zoeken u vriendelijk om ruim op tijd voor het begin van het toernooi aanwezig te 
zijn en na de gespeelde wedstrijden te wachten  op de prijsuitreiking.

Geen wedstrijdprogramma zaterdag 3 april
Zaterdag 3 april zijn er voor de pupillen geen wedstrijden door de KNVB vastgesteld. 
Wel spelen enkele pupillenteams een toernooi. Zie programma.
De 1e jaars F-pupillen (Champions Leaque) en MINI-pupillen spelen deze zaterdag 
ook niet.
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Zaterdag 10 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 DEM D1 11:30  M. Stigter
D3 Reiger Boys D3 11:30 11:00 H. Berghammer
D5 Jong Holland D4 09:00 08:30 G. Twisk
D6 Koedijk D6 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
D7 BOL D2 10:15 09:45 René Vroegop
E1 KFC E1 10:15  T. Vrasdonk
E3 Reiger Boys E4 10:15  Jelle van Hamersveld
E4 Koedijk E4 09:00  ouder
E5 Koedijk E7 11:30 11:00 Iris Berkhout
E11 Kolping Boys E10 10:15 09:45 Bojan Kok
E11 Kolping Boys E10 10:15 09:45 Bojan Kok
E12 Koedijk E13 11:30 11:00 C. Venneker
E14 Koedijk E14 09:00 08:30 ouder
F1 SVW 27 F1 09:00  Duncan Bons
F2 AFC 34 F2 10:15  Tobias Sluijter
F6 Jong Holland F6 09:00 08:30 ouder
MP onderling 09:00 08:40
1e j F Champions Leaque 09:00 08:40

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D2 Rijp (de) D2 11:15 
D4 Jong Holland D3 11:45 10:50
D8 Reiger Boys D8 09:00 08:15
D9 LSVV D5 13:15 12:15
D10 Vrone D4G 10:15 09:25
MD1 Jong Holland MD1 09:45 08:45
E2 Reiger Boys E2 13:25 
E6 Koedijk E5 11:15 10:25
E7 Reiger Boys E8 12:10 11:15
E8 Alkm. Boys E2 09:00 08:10
E9 Hugo Boys E2 11:00 10:05
E13 SVW 27 E12 10:15 09:25
F3 Vrone F3 09:30 08:40
F4 Koedijk F3 08:45 07:55
F7 LSVV F4 09:15 08:20
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Voetbalschool 1e jaars E-pupillen
Aanstaande vrijdag starten we met een voetbalschool voor alle jongens uit ge-
boortejaar 2000. De voetbalschool wordt 4x gegeven, op de volgende data’s: 02, 
09, 16 en 23 april.

De voetbalschool wordt geleid door selectie trainers uit de jeugdopleiding van Kolp-
ing Boys. We zijn op zoek naar jongens die heel veel zin in voetbal hebben, heb jij 
veel zin?!, kom dan naar de voetbalschool! We gaan veel op techniek trainen, dus je 
kan in een paar weken tijd een heleboel voetbal trucs leren.

Tot vrijdag op de voetbalschool....

De voetbalschool is naast je gewone training bij je eigen team. Voor verdere info 
en vragen over de voetbalschool kan op de volgende manieren contact worden ge-
zocht. Een email naar algemeen@eselectie.nl , een belletje naar Joery Rowinkel 
(06-24980396) of op vrijdags bij de training. 

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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SVW MD1 - Kolping boys  MD1

Zaterdag 20 maart was SVW MD1 de vol-
gende tegenstander. Eerder hadden we 
al 2x SVW MD2 met dikke cijfers versla-
gen, deze dag zou dat moeilijker worden. 
SVW had een sterke ploeg, fysiek wat 
groter als ons en meiden met een goe-
ie trap in de benen. Dat bleek later ook 
wel, want de achterhoede had het zwaar 
te verduren. Zelf konden we moeilijk het 
spel naar voren verplaatsten. We gingen 
met een 4-0 achterstand de kleedkamer 
in.

In de 2e helft ging SVW verder met 
scoren. Toch konden we wat terug doen. 
Bij een hoekschop voor ons nam Mandy 
plaats achter de bal. Vanaf links wist ze 
de bal met een mooie curf het doel in te 
draaien. De nul was gelukkig weg. Daar-
na nog een aanval van onze kant. De bal 
kwam terecht bij Pauline en zij maakte 
onze 2e treffer. Helaas kwam dit herstel 
te laat, met een 9-2 eindstand gingen we 
terug naar Oudorp.

Kolping Boys MD1 - Meervogels MD1

Weer zon’n tegenstander waar we eerder 
dit seizoen al tegen gespeeld hadden. 
Voorin liep hun gevaarlijkste speelster, 
die de vorige keer het verschil maakte. 
Rianne was degene die haar moest afs-
toppen. Na een aarzelend begin ging het 
haar steeds beter af. Meervogels was in 
de 1e helft de gevaarlijkste ploeg, maar 
de gehele achterhoede speelde een 
sterke pot. Sarah was de domper van 
vorige week al weer vergeten en stond 
steeds op de goede plaats. Met een 0-0 
stand gingen we naar de kleedkamer. 

4 nieuwe krachten erin, en de meiden 
aangegeven dat er best wel eens een 
winstpartij in zou zitten vandaag. Laura 
en Jip hielden het middenveld goed bezet 
en we konden zo meer op de helft van 
Meervogels spelen. Laura stond ruim 
buiten de 16 en waagde een schot. De 
keeper verkeek zich volkomen op de 
bal en moest naar het net, 1-0. Dat was 
een mooie opsteker. Niet veel later her-
haalde Laura dit nog eens met hetzelfde 
resultaat. Weer een fout van de keeper 
en we stonden op een verdiende 2-0 vo-
orsprong. Dit kon niet meer fout gaan, 
maar we moesten nog 15 minuten. 

Uit een aanval kregen we een hoekschop. 
Mandy had hem vorige week er al inge-
draaid, dit zou een 2e keer niet mogelijk 
zijn, zou je zeggen. Maar ze deed het 
weer, alles van Meervogels keek naar 
de bal, die in 1 keer in het doel kwam, 

3-0. Wat een weelde. De spits van Meer-
vogels was uitgeteld en werd gewisseld, 
Rianne had haar werk goed gedaan. De 
3-0 kwam niet meer in gevaar.

Dit was een knappe overwinning  meiden, 
dit ruikt naar meer. Jong Holland volgt.

Matthieu

Kolping Boys E11-SVW’27 E7 4-1

Na een regenachtige avond en nacht ging 
de wedstrijd tegen SVW E7 toch door en 
wel op het kunstgrasveld van onze eigen 
vereniging. Vrijwel iedereen was er, be-
halve Jan en Jonathan, onze twee vaste 
middenvelders.

Volgens de coach van SVW hadden zijn 
spelers zich helemaal ingesteld op de 
spits met de krullenbol, die de vorige 
keer twee keer scoorde op het eind van 
de wedstrijd, waardoor er toen met 5-3 
gewonnen werd. Alleen kon hij de spits 
niet vinden, speciaal om de tegenstander 
op het verkeerde been te zetten was Nas-
sim E. naar de kapper gegaan en leek hij 
behoorlijk op de vader van Jur.

Kolping Boys had de 1e helft de wind in 
de rug en ging meteen fl ink in de aanval 
en na een redelijk korte tijd fl ikte onze 
gekortwiekte spit Nassim E. het toch 
weer, hij scoorde de 1-0 en verderop in 
de 1e helft scoorde ook Bjorn weer zijn 
doelpunt, 2-0 met de rust.

Na de rust wind tegen, hoe zou dat afl o-
pen? Ercan en Max hadden met elkaar 
gewisseld, zodat Ercan de 2e helft op 
doel stond. De verdediging moest duidel-
ijk meer aan de bak, maar Ashley en 
Joaquim deden dat samen met de goed 
terugzakkende middenvelder Jur prima, 
SVW kreeg geen echt grote kansen. 
Vanuit een corner van Jur kreeg Nassim 
B. de bal, hij kapte zijn tegenstander uit 
en schoot de bal mooi in het doel. daar-
na kreeg SVW bij een uitbraak toch een 
mooie kans. Doordat de bal in de kluts in-
eens voor de voetenvan de spits van SVW 
kwam, werd het ineens 3-1, nog niks aan 
de hand.

Tegen het eind kreeg de al moegestreden 
Max toch nog een mooie schietkans en 
bepaalde hij de eindstand op 4-1. Jon-
gens, jullie hebben niet zo super gespeeld 
als vorige week, maar toch gewonnen. 
Als jullie elkaar wat minder in de weg lo-
pen, elkaar meer de bal gunnen en niet 
alleen pingelen gaat het volgende week 
weer een stuk beter, zeker als jullie ook 
zonder bal blijven bewegen, nu staan er 
teveel man stil, ook als ze geen bal heb-

ben, let daar op.

na afl oop werd ik nog door de godfather 
van de woensdagmiddag aangesproken: 
Wout van Dijk. Hij vond dat ik mijn stukje 
anders moest afsluiten en dat niet moest 
doen als zijnde Loet, de vader van Jur. 
Dus bij deze Wout, het zijn jouw woorden 
geweest....

Loet, de enige Belgische international die 
ooit bij Kolping Boys heeft gespeeld. (zo 
goed Wout?)

(bij deze wil ik Wout wel nog eens bedank-
en voor de gezellige woensdagmiddagen, 
zonder hem zou de woensdag toch an-
ders zijn, bij deze Wout,ook natuurlijk 
voor jouw vrouw die dan in de kantine 
staat)

HSV E5-Kolping Boys E11

Op het winderige maar mooie complex 
van HSV moest E.11 aantreden tegen 
HSV. De vorige keer was deze wedstrijd in 
een 3-3 gelijkspel geeindigd. Op Joaquim 
na was iedereen aanwezig en omdat de 
tegenstander ook twee wissels had werd 
er besloten om 8 tegen 8 te spelen.

Eerste helft had Kolping Boys wind tegen 
en dat was goed te merken. Zelf werden 
er een paar halve kansjes gecreeerd, 
maar die werden door slecht inschieten 
of niet overspelen niet benut. Bij een van 
de uitvallen kreeg Ercan een tik tegen zijn 
enkel, waardoor hij enige tijd aan de kant 
moest, maar gelukkig hoefde er geen 
nieuwe enkel besteld te worden en kon 
hij later weer meedoen. HSV daartegen 
trok fl ink in de aanval, waardoor de ver-
dediging fl ink aan de bak moest. Geluk-
kig stonden Jur (harde bal goed wegge-
kopt) en Ashley hun mannetje en bij de 
gevaarlijke momenten voor het doel kon 
Max een aantal keren knap redden, goed 
gedaan Max! Het middenveld moest door 
de harde tegenwind vaker de verdediging 
ondersteunen. Dat gebeurde niet altijd, 
maar gelukkig kon HSV hier niet van prof-
iteren, ruststand 0-0.

Tweede helft wind mee, nu zou het an-
ders verlopen. Terwijl de meeste sup-
porters nog in de kantine zaten was uw 
verslaggever wel op tijd op het veld. Hij 
zag dat de bal viel voor de voeten van 
Ashley, zij liet de bal 1x stuiteren en 
zonder zich te bedenken  haalde ze vol 
uit en van grote afstand ging de bal via 
de onderkant van de lat in het doel. alle 
spelers waren zo verbaasd over dit doe-
lpunt dat ze eerst niet durfden te juichen, 
erg grappig om te zien. Daarna werd er 
goed doorgezet en onder aanvoering van 
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Jonathan op het middenweld kon Nassim 
op doel schieten, hierbij redde de keeper 
nog eerst maar kon Jan uit de rebound 
de 2-0 scoren. Daarna scoorde Nassim 
E. van afstand door de benen van de 
keeper van HSV, een mazzeltje, maar die 
tellen ook. Bjorn had daarna even een 
rustpauze nodig om daarna goed terug 
te komen, dankzij een mooie voorzet van 
Nassim B. kon hij de 4-0 maken, als dank 
werd Nassim even door Bjorn geknuffeld, 
zo hoort het, even je aangever bedank-
en. Je kunt de wedstrijd niet in je eentje 
spelen, je hebt medespelers nodig en zij 
hebben jou nodig, dan speel je als een 
team. Nassim B. kon daarna nog de 5-0 
maken, dat was verdiend door zijn goede 
spel in de tweede helft. Zo werd een 
moeilijke wedstrijd toch uiteindelijk met 
5-0 winnen!

Jongens, woensdag weer trainen, werk 
lekker aan jullie conditie en train serieus 
zonder te klieren, dan gaan jullie nog 
beter spelen!

Succes en fi jne paasdagen!

Loet

De Foresters F2–Kolping B. F2 (2-2)

Zaterdag 8 uur en hop naar Heiloo. Top 
weer dus lekker ochtendje ballen. Na een 
niet al te beste wedstrijd van woensdag 
jl. was het weer tijd voor een leuk, plezier-
ig potje voetbal. Zo te zien was de stem-
ming oké een hadden de mannen er zeer 
veel zin in. Ik hoorde er een paar zeggen 
dat er nu toch wel eens moesten worden 
gewonnen.

De aftrap.... en direct was de F2 in de aan-
val. Veel ging over Sietse, welke diverse 
malen goed door kwam, maar helaas 
niet kon afmaken (scoren dus). Tim stond 
zoals altijd achter en hield het goed dicht. 
Dit samen met Minne op links en Joey O 
op rechts. Joey v/d K was gebrand op een 
overwinning en wilde scoren (vertelde hij 
mij voor de wedstrijd). Vele hoekschop-
pen kreeg de F2, genomen door Tim. Ook 
dit keer weer een hele mooie zo voor de 
voeten van Joey van de Kerkhof en......hij 
scoorde!!!!! 

HAAAA lekker 0-1 voor. Kort daarna was 
het tijd voor de rust.

Na de rust ging de F2 door. Steeds maar 
weer voor de goal van de Foresters, maar 
zelfs Lars lukte het niet om te scoren, 
want deze was door Amine links achter 
gezet (deed ie goed). Maar ja bij een 
hoekschop van de F2 een uitval en ja 1-1 
VET BALEN.

Dan maar weer aftrappen en Sietse kreeg 
het op zijn heupen met een mooie solo: 
1-2!! Oké da’s beter. Bjarne had niet veel 
te doen. Wel een mooie redding maar 
kon, na weer een uitval van de Foresters, 
de 2-2 niet voorkomen.

Nou mannen het ging vandaag niet om 
het winnen, maar om het spelen met 
plezier. En dat hebben wij langs de lijn 
zeker gezien! Goed gedaan mannen!

Jos Rijnders

Alcmaria V. F3–Kolping B. F6 4–3 

Na de 0-4 nederlaag, uit tegen SVW 27 
F5, was de F6 van de (gedeelde) eerste 
plaats (beter doelsaldo) gezakt naar de 
derde plaats. De F6 moest nu tegen de 
koploper, Alcmaria Victrix, die slechts drie 
punten voor stond. Er moest dus gewon-
nen worden om weer op de (gedeelde) 
eerste plaats te komen. Ondanks deze 
doelstelling begon de F6 niet echt fel aan 
de wedstrijd. Het leek wel of de spelers 
van de F6 hun tegenstander niet durfden 
aan te vallen en sommige spelers had-
den zelfs meer aandacht voor de wed-
strijd, die naast hen werd gespeeld. Alc-
maria Victrix maakte hier handig gebruik 
van en drukte de F6 in de verdediging. 
Als de F6 al een moeizame aanval wist 
op te zetten, dan kwamen ze niet verder 
dan het doelgebied van de tegenstander. 
Na al behoorlijk wat hachelijke moment-
en voor het doel van de F6, was er weer 
een aanval van Alcmaria Victrix. Een Alc-
maria-speler schoot van een redelijke af-
stand op het doel. Keeper Quinten dook 
naar de bal, maar ook Shane wilde een 
doelpunt voorkomen en probeerde het 
schot te blokken. Hierdoor veranderde de 
bal van richting en keeper Quinten was 
kansloos, hetgeen resulteerde in de 1-0 
door een eigen doepunt. 

De F6 bleef te voorzichtig spelen en 
Alcmaria Victrix kreeg behoorlijk wat 
kansen. Keeper Quinten maakte het de 
tegenstander moeilijk en had een paar 
goede reddingen, o.a. op een hard af-
standschot. Langzaam kreeg de F6 wat 
meer grip op de wedstrijd en moest de Al-
cmaria-keeper ook in actie komen. Bij een 
volgende aanval van de F6, belandde de 
bal, na een hard schot van Artinjo, helaas 
op de paal. Ook Alcmaria Victrix bleef de 
aanval zoeken, maar wederom door goed 
verdedigingswerk van Ruben, wist hij de 
schade beperkt te houden. Kort voor de 
rust haalde een Alcmaria-speler van af-
stand hard uit, keeper Quinten dook weer 
goed naar de bal, maar hij kon er net niet 
bij en de bal scheerde langs de paal het 

doel in: 2-0.

Na een stevige toespraak van de trainer in 
de rust, begon de F6 direct veel feller aan 
de tweede helft. Alcmaria Victrix liet zich 
niet imponeren door deze totaal andere 
inzet van de F6 en al vrij snel wist de te-
genstander uit breken. Een Alcmaria-spe-
ler was de verdediging van de F6 voorbij, 
stormde alleen op het doel af en keeper 
Dave kon de 3-0 niet meer voorkomen. 
Ondanks het slappe begin in de eerste 
helft en ondanks deze achterstand, ging 
de F6 nu voetballen en wisten ze de druk 
aardig op te voeren. Quinten stoomde op 
over de linkerfl ank, wist drie Alcmaria-
spelers te omzeilen, maar werd uitein-
delijk aan de rand van het doelgebied 
gestuit. Bij de volgende aanval van de F6, 
gaf Shane een strakke voorzet vanaf de 
rechterkant. De bal werd van richting ve-
randerd door een Alcmaria-speler en dit 
keer was hun keeper kansloos: 3-1. Alc-
maria Victrix liet zich door dit eigen doe-
lpunt niet van de wijs brengen en even 
later was het alweer 4-1. De F6 voerde de 
druk verder op en Alcmaria Victrix werd 
nu behoorlijk de verdediging ingedrukt. 
Bij de volgende aanval schoot Shane 
maar net naast. Kort daarop kreeg de F6 
de ene na de andere hoekschop. Uit één 
van deze hoekschoppen wist Emre de 4-
2 te scoren en even later maakte Shane 
de 4-3. Alcmaria Victrix zakte verder weg 
en in de slotfase hing er zelfs een gelijk-
spel in de lucht. Ook de F6 had dit in de 
gaten. Shane had nog een goede kans, 
maar zijn schot ging helaas net naast. 
Bij de volgende wedstrijden niet in de 
tweede helft pas gaan voetballen, man-
nen, maar vanaf het beginsignaal! Dan 
komen de overwinningen vanzelf weer.

Johan en Sander

Kolping B. F6–Reiger Boys F9 (4–4) 

Nadat in de laatste drie wedstrijden één 
keer was gelijkgespeeld en twee keer 
achter elkaar werd verloren, moest er nu 
gewonnen worden om niet verder weg te 
zakken op de ranglijst. Zeker omdat de 
druk van de teams, die onder de F6 op 
de ranglijst staan steeds groter wordt en 
bij een overwinning van deze teams (én 
een verlies van de F6), de F6 zelfs naar 
de laatste plaats kan zakken. Met deze 
informatie werd de F6 op scherp gezet 
en er werd goed aan de wedstrijd begon-
nen. De F6 zocht direct de aanval en de 
spelers durfden hun tegenstander aan 
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te pakken. Het was duidelijk, dat ook de 
Reiger Boys de punten hard nodig had-
den, want ook zij gingen vol in de aanval. 
Zo ontstond er een zeer boeiend begin 
van de wedstrijd, die aardig gelijk op ging. 
Het meeste van de wedstrijd speelde zich 
in eerste instantie op het middenveld af, 
maar langzamerhand wisten beide teams 
steeds meer kansen te creëren. Ondanks 
de goede aanvallen over en weer, kregen 
de spelers de bal niet in het doel. Uitein-
delijk waren het de Reiger Boys, die de 
score openden: 0-1. Hierna ging het heel 
snel en vlogen de doelpunten om elkaars 
oren. De ene na de andere aanval volgde 
en Artinjo wist de gelijkmaker te scoren: 
1-1. De F6 kon niet lang genieten van 
dit doelpunt, want even later scoorden 
de Reiger Boys alweer. Van een aardige 
afstand schoot een speler van de tegen-
stander de bal met een fraaie boog over 
onze keeper heen: 1-2. De F6 liet de 
moed niet zakken en ging direct weer op 
zoek naar de gelijkmaker. Er werd weer 
volop aangevallen en Shane wist door te 
breken. Helaas stond de keeper van de 
Reiger Boys goed opgesteld en stopte hij 
het schot van Shane. Omdat de F6 nog te 
veel spelers voorin had staan, konden de 
Reiger Boys vanuit de tegenaanval, die 
hierop volgde direct scoren: 1-3. 

De inzet van de F6 werd niet gebroken 
door deze twee snelle tegendoelpunten 
en even later was het zeer hectisch in het 
doelgebied van de Reiger Boys. Meer-
dere spelers van de F6 konden op het 
doel schieten, maar hun schoten werden 
geblokt of door de Reiger Boys-keeper 
tegengehouden. De tegenstander kreeg 
de bal maar niet weg en ook hun keeper 
had de bal niet klemvast. Na weer een 
doelpoging van de F6, kon Tim vanuit de 
rebound de 2-3 intikken. Ondanks dat de 
Reiger Boys ook bleven aanvallen, voe-
lde de F6 dat er meer te halen viel. Bij 
de volgende aanval van de F6, gaf Dave 
een mooie voorzet en Emre scoorde de 
gelijkmaker: 3-3. Beide teams gingen 
voor de overwinning en de wedstrijd 
golfde op en neer. Kort voor de rust viel 
het mooiste doelpunt van de wedstrijd: 
Shane schoot de bal van een behoorlijke 
afstand vanaf de linkerkant hard over 
alle spelers heen en de bal krulde in een 
mooie boog het doel van de Reiger Boys 
in. Hun keeper was kansloos. Door dit 
doelpunt van Shane was in korte tijd een 
1-3 achterstand omgebogen in een 4-3 
voorsprong.

Direct na de rust schoten beide teams 
weer uit de startblokken. Meteen na 

de aftrap, en nadat de Reiger Boys nog 
maar net op onze helft waren, schoten ze 
al op ons doel. Het was meer een schuiv-
er, dan een schot en iedereen, spelers en 
toeschouwers, zag dat de bal langzaam, 
maar recht, richting ons doel rolde. Alle 
spelers bleven staan, want deze bal kon 
heel makkelijk door onze keeper gepakt 
of weggeschopt worden. Maar onze keep-
er had nog niet in de gaten, dat de wed-
strijd al weer begonnen was of hij dacht 
dat de bal wel naast zou rollen. In ieder 
geval, hij stond erbij en keek er naar. 

En zo zagen we allemaal, hoe de bal bi-
jna vanaf de middenlijn zomaar langs 
onze keeper het doel in rolde: 4-4. Wat 
een teleurstelling om op deze manier de 
voorsprong uit handen te geven! Er was 
echter nog een volledige 2de helft, om 
toch die broodnodige overwinning eruit 
te slepen. De F6 vocht voor wat ze waard 
was, maar ook de Reiger Boys wilden met 
een overwinning naar huis. Beide partijen 
kregen goede kansen en werden soms 
ook behoorlijk de verdediging ingedrukt. 
Tim en Ruben leverden nog een aantal 
keer goed en nuttig verdedigingswerk. 
Ook had de F6 nog een aantal goede 
schoten op doel. Ian haalde van afstand 
nog hard uit, maar zijn schot ging over. Er 
zat zoveel kracht in zijn schot, dat de bal 
tussen de bomen door de sloot in vloog. 
Beide teams hielden elkaar in evenwicht 
en er werd niet meer gescoord. Helaas, 
een onnodig gelijkspel. Geen punt gepa-
kt, maar twee punten laten liggen. Wel 
fantastisch gevoetbald, mannen! Van het 
begin tot het eind. Probeer deze inzet en 
felheid vast te houden.

Johan en Sander

Regelmatige zege F7 tegen Egmondia 
F2

Afgelopen zaterdag toog de F7 richt-
ing Egmond aan Zee om daar tegen de 
plaatselijke F2 aan te treden. Na te heb-
ben omgekleed werd er op het veld een 
warming-up gedaan en werd er tegelijk 
geconstateerd dat Egmondia, in vergeli-
jking met andere clubs,  wel heel erg 
kleine doelen in gebruik heeft. Trainer/
coach Jochim maakte de opstelling en de 
wedstrijd kon beginnen. 

Onze F7 starte furieus en met werkelijk 
fl itsend combinatiespel werd de tegen-
stander onder druk gezet. Echter nu be-
grepen we waarom Egmondia en kleiner 
formaat doel had geplaatst; het is nam-
lijk een stuk moeilijker om in een klein 
doel raak te schieten dan in een groot 
doel en zeker als er in dat kleine doel ook 

nog eens een keeper staat die er wat van 
kan. Ook de paal en de lat stonden een 
verdiende voorsprong een aantal maal 
in de weg. Doordat het doelpunt uitbleef 
werd Egmondia bij tijd en wijle ook iets 
brutaler en met een aantal uitbraken 
waren ze zeer gevaarlijk. Een tegendoe-
lpunt bleef uit dankzij Luca, onze tijger in 
het doel, die zich telkens ferm op de bal 
wierp en de ballen zo voor de voeten van 
de tegenstander wegplukte. De ruststand 
was derhalve 0-0.

De tweede helft begon zoals het hele 
beeld van de eerste helft ook al was gew-
eest: een soepel combinerend Kolping 
Boys en een tegenstander die afwachtte. 
De 1-0 kon dan ook niet uitblijven. Nadat 
er wederom een aantal mooie schoten op 
de paal waren belandt en door de keeper 
waren gestopt werd de ban gebroken en 
wel op een bijzondere manier, namelijk 
een ouderwetse inswinger.

Sten nam en corner vanaf de linkerkant 
met zijn rechterbeen en de bal vloog er 
in één keer in: 1-0 ! Vanaf dat moment 
gingen de ballen er wel in, na weer een 
mooi combinatie tussen Mart en Kasper 
pakte Oscar met een bekeken schot zijn 
doelpuntje mee: 2-0. De 3-0 kwam tot 
stand via een mooie individuele actie van 
Vijay en de 4-0 was een prooi voor Lukas 
die na een splijtende dieptepass van 
Dirk hard raak schoot. Egmondia is in de 
tweede helft niet echt gevaarlijk geweest 
en zodra ze ook maar in de buurt van 
keeper Luca kwamen zorgde Ollie, die 
als een klassieke ausputzer speelt, voor 
opluchting door de bal te onderscheppen 
om deze vervolgens goed naar een team-
genoot in te spelen.

Met een 4-0 eindstand en de terechte 
complimenten voor het vertoonde spel 
keerden we weer huiswaarts. Tijdens de 
terugreis merkte een enthousiaste vader 
nog op dat de eerste helft van vandaag 
misschien wel de beste helft van de F7 
ooit is geweest, ondanks dat er niet was 
gescoord.

Schrijver dezes (een liefhebber) beaamt 
dat, het combinatiespel in de eerste helft 
was namelijk (zeker gezien de leeftijd-
scategorie) erg fraai. 

Klasse F7, op  naar nog mooier voetbal!!

O ja, nog even een speciale vermelding 
voor onze keeper Luca, hij stopte namel-
ijk alle (!!) penalty’s in de penaltyserie na 
afl oop van de wedstrijd.

Erwin (vader van Sten)


