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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

In deze Treffer aandacht voor de laatste klaverjasdrive van dit seizoen vrijdag 
16 april. Die week erop is er voor de jeugd het interactieeve FIFA 10 toernooi 
in de Kolping Boys kantine, aanvang 19:00 uur.

Op de laatste pagina’s van deze Treffer vind u de notulen van de extra leden-
vergadering die onlangs is gehouden.
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MIXTOERNOOI EN KLAVERJASSEN
MIXTOERNOOI ZONDAG 16 MEI 2010
De eerste aanmeldingen voor het mixtoernooi 2010 zijn binnen!! De volgende teams hebben zich aangemeld: Geert Bossers, 
team Ficher, Monique Huisman, Femke de Jong, Fons Veel 1, Fons Veel 2, Brian van Esseveld 1, Brian van Esseveld 2, familie 
Groot, familie Dekker, Jan Bolt en Nico Bizot. 

Inschrijven kan tot 10 mei 2010!!! 

De teams gaan net als vorig jaar opgesplitst worden in een recreatieve-, prestatieve- en familiepoule. Alle wedstrijden worden ook 
dit jaar 7 tegen 7 gespeeld. Van deze 7 dient er minimaal 1 dame/meisje in het veld te staan.  Inschrijven kan alleen op team-
basis, 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. 

Wil je je als team zijnde aanmelden? Stuur een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij aan of je prestatief, recreat-
ief of in de familiepoule wilt gaan voetballen en met hoeveel mensen je wilt komen BBQen. 

Inschrijven kan ook bij Ton Schut, Janneke Ruijs of Simon Reus. 

Groet, Gerard Bobeldijk

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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PROGRAMMA ZONDAGTEAMS

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 17 en 18 april

 Groep 3+4

Zat./Zon. 24 en 25 april

 Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag: 17 april

08:30 uur: Youri Smorenberg en  
 Bojan Kok

13:00 uur:  Youri Smorenberg en  
 Bojan Kok

 

Zondag:  18 april

10:00 uur:  Senioren 11

13:00 uur:  Senioren 11

 

Zaterdag:  24 april

08:30 uur: Junioren A3 zondag

13:00 uur: Junioren A3 zondag

 

Zondag:  25 april

10:00 uur:  Senioren 11

13:00 uur: Senioren 11

 

Secretariaat:  

Zondag:  18 april

08:30 uur:  Richard Meijer

13:00 uur: Simon Reus

 

Zondag:  25 april

08:30 uur: Co Joppe

13:00 uur: Jan Romeijn

 

Zondag 18 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
3e Hollandia T 3  12:00 11:00 M. Visser
6e Alkm. Boys 5  10:00 09:30 P. Ruijs
8e DTS 4  12:00 11:30 P. Kramer
11e DEM 8  10:00 09:30 M. Wijnen
DA1  Buitenveldert DA1  14:00 13:30 Hemminga, F. 
DA2  Kadoelen sv DA1  12:00 11:00 N. Pater

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
4e SVW 27 5  14:00 13:00
5e Winkel 2  11:30 10:30
9e Uitgeest 9  10:30 09:30
10e Uitgeest 11  12:45 11:45
A2  Adelbert St A1  11:30 10:00
A3  Vrone A2  14:00 13:00

Zondag 25 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
3e SRC 4  12:00 11:30 N. Pater
6e JVC 6  10:00 09:30 P. Ruijs
9e SVW 27 10  10:00 09:30 N. Neuvel
11e Victoria O 8  10:00 09:30 M. Visser
DA1  TAVV DA1  14:00 13:30 Haas, G.A. den
DA2  Uitgeest DA1  12:00 11:00 M. Wijnen
A1  Dynamo A1  12:00 11:00 P. Kramer
A2  VSV A3  12:00 11:00 N. Kieft

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e DEM 1  14:00 12:00 Wateler, M.B.J. 
2e Limmen 2  11:00 10:00 Min, Th.P.G. 
4e Egmondia 4  13:00 12:00 
5e Victoria O 4  10:30 09:30 
8e LSVV 7  10:30 09:30 
10e ADO 20 13  10:00 09:00 
A3  Grasshoppers A2  14:00 13:00 
                  

Woensdag 28 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A2  VSV A3  19:00 18:00 N. Kieft Beker
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      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

MIXTOERNOOI 2010
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ONZE VLAGGER
Onze vIagger vroeg hem vriendelijk zijn bekte houden
Op zondagochtend treffen ze elkaar op het voetbalveld: 22 volwassen kerels, die elkaar naar het leven staan. Wat te doen?

Twee weken geleden werd iemand van mijn voetbalteam met de volle vuist in zijn gezicht geslagen door een allochtone tegen-
stander. Zo eentje die al de hele wedstrijd irritant was en waarbij de stoppen doorsloegen. De nummer 6 van het team uit Lul-
lebrekershaven stond niet eens meer in het veld, maar rende van buiten de lijnen op onze rechtshalf af en sloeg hem met twee 
rake klappen tegen de vlakte. Blauw oog, bloedend.  Het liet me niet los de afgelopen weken. Wat moet je hier nu mee? Stoppen 
met voetbal? Geert Wilders stemmen? Ik kon het niet verkroppen dat dit in mijn directe omgeving gebeurde. 

Afgelopen zondag zag ik de oplossing. Ik had last van mijn knie, dus stond deze keer langs de kant en heb lekker in het zonnetje 
de wedstrijd bekeken. Ik zag hoe onze vlagger drie keer achter elkaar vlagde voor iets wat zeker geen buitenspel was. En hoe hij 
daar door een tegenstander op aangesproken werd. En hoe onze vlagger de tegenstander vriendelijk verzocht zijn bek te houden.  
Ik zag onze aanvoerder tot vijf keer toe bij de scheidsrechter klagen dat hij niet ingreep bij harde overtredingen. Ik zag hoe de 
tegenstander daarover met onze aanvoerder in discussie ging, terwijl het spel gewoon verder ging. Vervolgens zag ik de vlagger 
aan de overzijde ook onterecht vlaggen voor buitenspel, waar hij door onze spelers eens goed op aangesproken werd. 

Ik stond langs de kant te kletsen met een reservespeler van de tegenstander. Hij verbaasde zich er ook over hoe een sportieve 
wedstrijd op een heerlijke zondagochtend zo snel van sfeer kan veranderen.  Omdat beide vlaggers iets te graag willen winnen en 
te snel wapperen met hun vlag. Omdat de aanvoerders drukker zijn met hun mond dan met de bal. Omdat een paar spelers soms 
wat onbezonnen het duel ingaan.  Het zijn 22 volwassen kerels die op elkaar reageren. Het begint bij een actie die wat anders uit-
pakt dan bedoeld. Dan volgt een woord, en nog een. Een onterecht vlagsignaal, een gesprek met de scheids. Een nog iets harder 
duel, even aan een shirtje trekken. En een half uur later vinden we het vreemd dat de tegenstander zo agressief reageert. 

Achteraf denk ik niet dat die nummer 6 van Lullebrekershaven veel waardering had voor de wijze waarop ik hem toesprak twee 
weken geleden, vijf minuten voor hij onze rechtshalf tegen de vlakte sloeg.  Maar: 22 volwassen kerels kunnen het tij keren. Door 
vaker de hand te geven na een verkeerde actie. Door vaker de tong af te bijten als de scheidsrechter iets niet ziet. Als het met 
kleine dingen escaleert, kan het ook met kleine dingen leuk worden. 

NB: de naam in dit artikel is uiteraard gefi ngeerd. Het is eerder verschenen in de Volkskrant van 6 april 2010. Peter Groot.

Status project “Samenspelen doe je ook met je tegenstander”
In overleg met de initiatiefnemers, Frank van der Hoek en Michiel Polter, hebben we besloten om het project ‘Samenspelen doe je 
ook met je tegenstander’, opgezet om normen en waarden binnen de vereniging door de jeugd uit te laten dragen, voorlopig even 
uit te stellen. Het bleek op korte termijn niet mogelijk om twee geschikte teams met begeleider te selecteren voor het project.

Begin volgend seizoen, september/oktober 2010, zal het project een tweede start beleven. 

Gerard Venneker

vrijwilligerscoördinator v.v. Kolping boys

De toekomst van ons clubblad ‘De Treffer’
Zoals in voorgaande clubbladen aangekondigd heeft het bestuur besloten om, uit kostenoverweging, het clubblad met ingang 
van het seizoen 2010/2011 digitaal uit te gaan brengen. Alleen voor degene die het clubblad niet digitaal kunnen ontvangen, 
en de informatie in het clubblad nodig hebben om te weten wanneer ze moeten spelen/fl uiten of zijn ingedeeld voor vrijwilliger-
swerk, zal het volgend seizoen, als overgangsregeling en op aanvraag, nog een papieren Treffer worden gemaakt.  Het betreft dan 
een ‘uitgeklede’ versie van het huidige papieren clubblad, zonder kaft en advertentiebladen.

In de volgende Treffer vindt u een formulier waarmee, voor het seizoen 2010/201, een abonnement op de papieren Treffer kan 
worden aangevraagd.  

Het is de bedoeling dat het aantal papieren clubbladen het volgend seizoen geheel zal worden afgebouwd, zodat in het seizoen 
2011/2012 de informatie die nu nog in het clubblad staat, alleen via de website beschikbaar wordt gesteld.

Als aanvulling op de informatie op de website wordt overwogen om voor bezoekers van ons complex een (maandelijkse) nieu-
wsbrief te maken, in de vorm van een A4-tje met nieuwtjes en aankondigingen van speciale gebeurtenissen, en beschikbaar te 
stellen via de leestafel in de kantine.

Het Bestuur 
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   1985  2010

Lieve vrienden en vriendinnen,

De Vriendenclub van Kolping Boys bestaat 25 jaar.  In die 25 jaar zijn er zeer veel zaken 
gerealiseerd op ons complex mede dankzij de Vriendenclub. Daarnaast heeft de Vriendenclub 
een groot aantal commissies geholpen bij het realiseren van de doelstellingen . 

Natuurlijk staan we op zaterdag 15 mei 2010 uitgebreid stil bij dit jubileum.        Op deze 
dag nodigen wij u uit voor:

• Een prachtige stadswandeling door Alkmaar (duur 2 á 2,5 uur). 

Vanaf 12.00 uur begint de stadswandeling met een bezoek aan  de molen van Piet en we 
eindigen bij biermuseum  de Boom.  Onderweg steken we ergens op voor een pauze met 
koffi  e en gebak.

• Aansluitend van 16.00 tot 18.00 uur een informele receptie met onze leden, geïnteresseerden 
en onze gastheer het hoofdbestuur van Kolping Boys waarbij we terugkijken op 25 jaar 
Vriendenclub.

• ’s Avonds vanaf 20.00 uur een feest dat geheel in het teken staat van de oprichtingstijd 
van de Vriendenclub: de 80’s !! Uiteraard verwachten we hierbij alle mensen in de juiste 
80’s outfi t.

Namens het bestuur Vriendenclub: Jacco, Minou, Kristin, Carla en Henk

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

Ja, ik ga mee met de wandeltocht door Alkmaar.

Naam:  

Ik kom alleen / Ik kom met mijn partner  (doorhalen wat niet van toepassing)

Opgave kan per mail: m.jongh@planet.nl  

Of per telefoon: 06-20404303 (Carla de Jongh, svp vanaf 17.00 uur)

VRIENDENCLUB 25 JAAR



-7-

PROGRAMMA  JUNIOREN

Zaterdag 17 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MA1 Waterwijk MA2 14:45 14:00 R. de Wit
B1 West Frisia DP B1 13:00  Loogman, G.A.M. 
B4 SVW 27 B4 14:45 14:00 J. Kraakman
C3 Reiger Boys C2 13:15 12:30 E. van Dronkelaar
C4 Berdos C3 14:45 14:00 A.M. v.d. Velden
C5 Meervogels 31 C3 13:15 12:30 S. de Jongh
MC1 Opper/Twisk MC1 14:45 14:00 J. Mienes 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
A1 WSV 30 A1 14:30  David, A.J. 
B2 DWOW B1 14:30 13:00 
B3 Bergen B2 13:15 12:15 
MB1 Duinrand S MB1 14:30 13:30 
C2 Hollandia T C1 13:30 12:15 
C6 Reiger Boys C5 12:30 11:45 
C7 SVW 27 C6 13:15 12:25 

Zaterdag 24 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MA1 Buitenveldert MA2 14:45 14:00 
B1 VSV B1 13:00  Bouterse, A.J. 
B2 Geel Zwart 30 B1 14:45 14:00 J. Mienes
B3 Koedijk B4 14:45 14:00 E. van Dronkelaar
MB1 BOL MB1 13:15 12:30 J. Kraakman
C2 Texel 94 C1 14:45 14:00 S. de Jongh
C6 Koedijk C7 13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
C7 Adelbert St C3 13:00 12:15 J. de Wit
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 EDO hfc A1 12:00  Hageman, J.H. 
B4 Reiger Boys B3 10:30 09:40 
C1 Zaanlandia C1 11:30  Vissers, J. 
C3 Egmondia C1 12:15 11:15 
C4 Reiger Boys C4 14:30 13:40 
C5 Vitesse 22 C5 12:15 11:15 
MC1 Koedijk MC1 08:45 07:55 

Woensdag 14 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Concordia sv B1 19:00  Shukrula, S. 

Woensdag 21 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 AFC A2 19:00  Smit, F.J. 

Woensdag 28 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Hollandia A1 19:00  Schigt, R.G.M.N. 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 17 en 18 april

 Groep 3+4

Zat./Zon. 24 en 25 april

 Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag: 17 april

08:30 uur: Youri Smorenberg en  
 Bojan Kok

13:00 uur:  Youri Smorenberg en  
 Bojan Kok

 

Zondag:  18 april

10:00 uur:  Senioren 11

13:00 uur:  Senioren 11

 

Zaterdag:  24 april

08:30 uur: Junioren A3 zondag

13:00 uur: Junioren A3 zondag

 

Zondag:  25 april

10:00 uur:  Senioren 11

13:00 uur: Senioren 11

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  17 april

Paul Konijn en Ton Groot

Zaterdag:  24 april

Paul Konijn en Jan Bolt
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FC INTERACTIVE CLUB TOUR

Op vrijdag 23 april zal er in de kantine van Kolping Boys om 7 uur een kwalifi catieronde 
gehouden worden van de FC Interactive club tour. De FC Interactive club tour is het groot-
ste FIFA 10 toernooi van Nederland.
Bij 16 vooraanstaande Clubs uit Noord-Holland worden voorrondes gehouden.
De fi nale zal plaatsvinden in het AZ stadion.
Breng jouw team op de hoogte van dit toernooi en laat zien dat jij de beste bent.

WHO`S THE BEST?
De game FIFA 10 zal gespeeld worden op de playstation 3.
Inschrijfgeld is 6 euro, wat bij aankomst op het toernooi contant betaalt dient te 
worden.
Nr 1 en 2 ontvangen mooie prijzen.
Alleen de beste plaatst zich voor de grote fi nale in het AZ stadion.

SCHRIJF JE IN EN LET`S FIFA 10
Denk jij dat jij de beste van jou vereniging bent, schrijf je dan in door de volgende ge-
gevens te mailen
naar: ikdoemee@fcinteractive.nl , je zult een bevestiging van je inschrijving
ontvangen.
• Naam
• Club waar jij speelt
• Geboorte datum
• Telefoon nummer

FC INTERACTIVE CLUB TOUR
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NIEUWS JUNIOREN
FC Interactive club tour FIFA 10 
In de kantine van Kolping Boys wordt vrijdag 23 april om 19.00 uur een kwalifi catieronde gehouden van de FC Interactive club 
tour. Hierbij wordt de game FIFA 10 gespeeld op de Playstation 3. 

De FC Interactive club tour is een grootschalig toernooi wat gehouden zal worden in Noord - Holland.

Bij alle vooraanstaande clubs in de regio worden voorrondes gespeeld voor de grote fi nale. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro, en 
dient bij aankomst op het toernooi contant betaald te worden. De twee beste spelers krijgen mooie prijzen. Alleen de absolute 
nummer één plaatst zich voor de grote fi nale. De fi nale zal plaatsvinden in het AZ stadion. Een tip voor deelnemers: Oefen met 
een team waarbij je voor jezelf niet teveel aan de opstelling en formatie hoeft te veranderen, je hebt hier namelijk voor aanvang 
van de wedstrijden weinig tijd voor.

Schrijf je in door je gegevens (naam, club waar jij speelt, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres) te mailen naar 
ikdoemee@fcinteractive.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. 

Penalty-fi nale !!

Maandag 26 april is het zover dat de 2 selec� ekeepers van de senioren, Mark Steenstra en Patrick de Vries, het doel zullen 
verdedigen voor zo’n 50 junioren. Scheidsrechters zijn de heren Evert van Dronkelaar en Herman Berghammer. Iedereen neemt in 
1e instan� e 3 penal� es, eventueel gevolgd door een barrage. We verwachten iedere deelnemer in een spor� enue. Dus niet in je 
gewone kloffi  e !

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 start fi nale van de C-junioren

19.30 start fi nale van de B-junioren

20.00 start fi nale van de A-junioren

20.30  prijsuitreiking in de kan� ne.

Per lee� ijdscategorie zijn er diverse bekers te verdienen én natuurlijk de eer !

Wie winnen het 24e !!!! kampioenschap van het penalty-schieten bij de junioren ??

De volgende fi nalisten hebben zich geplaatst:

A-junioren:    B-junioren:   C-junioren:

     Cindy Schouten   Jolien de Vries

     Leonie Douma   Celina Jansen

     Talitha Cool   Charlo� e Leinarts

     Winona de Rooij   Jenna Pagel

     Tijn van Veen   Maurice Twisk

     Yannick Zuurbier   Amin Charik

     Roel van Sonsbeek  Quint Veenstra

     Barry de Koning

     Raijmond Kesselaar

     Ali Aydogan

     Danny Florijn

Zoals jullie zien, is de lijst nog lang niet complete. De coördinatoren hebben er dus nog veel werk aan om alle fi nalisten op26e 
april op het A-vel te krijgen.

Begeleidersavond.

Dames en heren begeleiders, trainers, verzorgers, commissieleden en andere juniorenmedewerkers: noteer ’t alvast in je agenda: 
25 mei vanaf 20.00 uur de afsluitende begeleidersavond voor de laatste keer onder de bezielende leiding van juniorenvoorzi� er 
Richard Meijer. Zoals al� jd zal Richard het kort houden wat betre�  het offi  ciële gedeelte, zodat er � jd genoeg over blij�  om nog 
gezellig na te bomen.
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Het wel en wee van de junioren.

Doordeweekse wedstrijden vertroebelen het beeld behoorlijk. We noteren een 1-2 nederlaag van A1 tegen a.s. kampioen 
Zeeburgia, gevolgd door een 6-2 nederlaag in de uitwedstrijd. Bijzonder treurig bij de wedstrijd in Amsterdam was het niet-
verschijnen van maar liefst 3 spelers. Waar zijn we mee bezig ? Ook doordeweeks speelde de B1 tegen ZOB en ze wonnen, net 
als afgelopen zaterdag tegen Vrone (2-0). Ook de C1 won en wel met 3-0 van HCSC. Het wordt spannend, mannen. Winst was 
er ook  voor de C3 (2-0), C5 (2-1…pas op, want ze staan aan kop !), C6 (3-2) en de C7 (6-1…..alweer pas op, want ook zij doen 
’t goed !) Een grote nederlaag van de C4 bij Apollo C1 met maar liefst 11-1 en een 4-1 nederlaag van de C2 thuis tegen het 
onsympathieke Den Helder. Wát een blaaskaak van een trainer hadden zij, zeg. B4 gaat ervoor (2-1 winst) en ook B3 nadert (9-
3) het kampioenschap. Datzelfde kampioenschap is voor B2 verder weg , na de 0-2 nederlaag tegen SVW. Jammer, want B2 won 
doordeweeks nog met 4-2 in Heerhugowaard bij datzelfde SVW. De A-teams op de zondag hadden een off -day en leden een 
nederlaag. Jammer.

Herman de Reus-Vriendenclubbokaal !!

O� ewel: welk niet-selec� eteam behaalt het hoogste gemiddelde wedstrijdpunt in het seizoen 2009-2010. B3 lijkt ongehinderd 
door te gaan rich� ng de BEKER en de bijbehorende vaantjes. Ondanks de weinige wedstrijden wist het team van Peter Verhoeven, 
de zon. A2, op te rukken naar de 2e plek en zelfs de B4 passeerde C3 ! Het ligt dicht op elkaar in de subtop.

We hebben een tussenstand opgemaakt per 8 april!!!

plaats: el� al:  aantal wedstrijden: aantal punten: doelsaldo: gemiddeld wedstrijdpunt:
  1e B3   13   36 107-18   2,77
  2e zon.A2   10   21   46-  7   2,10
  3e B4   14   28   73-34   2,00
  4e C3   14   27   57-14   1,92
  5e MC1   15   28   55-36   1,87
  6e MB1   16   27   49-24   1,81
  7e C5   14   20   47-55   1,43
  8e B2   15   21   39-29   1,40
  9e C6   16   22   42-49   1,39
10e C7   13   18   36-64   1,38
11e C4   15   16   63-65   1,07
12e zon.A3   16     8   18-72   0,50
13e MA1   10      2     7-26   0,20

We houden B3, maar zeker ook de achtervolgers zeer goed in de gaten !

Nostalgie………..het Paastoernooi
Paaszaterdag/Paasmaandag (tijdens de thuiswedstrijden van het 1e)
Jan,

Heb je nog teruggedacht aan vorig jaar ?

Weet je nog 2 jaar geleden….volop sneeuw ?!

Ach, die arme verzorger van Lommel, geslagen met een paraplu door een supporter van DWS.

En dan die keren, dat het water het bijna van ons won.

Jan van den Bout had ’t toch wel goed voor elkaar, hè ?

Was Piet Ruijs nou te oud of gewoon niet goed genoeg meer, Jan ? Antwoord:……..

AZ in de fi nale en gewoon meer dan 1.000 toeschouwers !

NIEUWS JUNIOREN
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Hoe kwamen jullie nu aan al die vlaggen en ’t boarding-materiaal ?

En weet je nog van die fi nale waar een penalty door het net ging ?

AJAX, PSV, Club Brugge, Mönchen Gladbach, Bröndby, AZ… hoe kwamen jullie daar aan ?

’t Is jammer, dat we geen dagboek hebben bijgehouden van alle gebeurtenissen van de 13 (of was het tóch 14 ?) 

Paastoernooien die er zijn geweest.

Legendarische Goede Vrijdagen; Paul Diependaal & Peter Spijker; Janneke, Helen en Marion;

Geweldig kan� nepersoneel; Kwik, Kwek en Kwak (o� ewel, Jaap Zonneveld, Co Joppe en Hans Alblas); Piet Hooiveld en

andere scheidsen; de patatkraam; Harry en Cees en hun loterij;

voorzi� ers (Dirk, Jacco en Jan) die (zelfs met een minimale geluidsinstalla� e) gespeakt hebben;

Ik eindig met de opsomming van de clubs die op ons Paastoernooi hebben mogen optreden: 

Amateurclubs:   Nederlandse BVO’s:  Buitenlandse BVO’s:
Kolping Boys (alle jaargangen) Willem II   Racing Genk
RKVVL    Helmond Sport   Lommel SK (B.)
s.v. Heerenveen   Heracles Almelo  Wolverhampton Wanderers (E.)
Kickers Büchig (D.)  AZ    Arminia Bielefeld (D.)
SSV Buer (D.)   FC Volendam   VFL Bochum (D.)
WVC    Excelsior R.   KVC Westerlo (B.)
Rohda Raalte   RKC Waalwijk   Lierse SK (B.)
UVS    ADO Den Haag   Coventry City (E.)
AFC’34    FC Groningen   Kon. St. Truiden B.)
Beckhausen’06 (D.)  HFC Haarlem   Crystal Palace (E.)
Hoogezand   NAC Breda   Shutoku Tokyo (Jap.)
Swi�     FC Twente   IF Brommapojkarna (Zwe.)
RKHVV    Vitesse    SK Lokeren (B.)
Zeeburgia   Fortuna Si� ard   Royal Excelsior Moeskroen (B.)
OSC’45    FC Emmen   Viborg FF (Den.)
Bergisch Gladbach (D.)  FC Den Bosch   FC Honka Helsinki (Fin.)
DWS    FC Utrecht   Borussia MöchenGladbach (D.)
Elinkwijk   PSV    Brøndby IF (Den.)
W.G.W.    Sparta    Club Brugge (B.)
Hollandia   RBC Roosendaal  Djurgårdens IF (Zwe.)
SVW’27    Telstar    West Bromwich Albion (E.)
    AJAX    Wa� ord FC (E.)
    SC Heerenveen   Grazer AK (Oost.)
    FC Dordrecht   IFK Göteborg (Zwe.)
    FC Omniworld   Lyngby BK (Den.)
        Southend United (Eng.)

Geen misselijk rijtje, denk ik. En hopelijk wordt het vervolgd. Wie weet…….

Namens de ex-Paascommissie,Jan Kraakman

Zaterdag 10 april 2010

Vios B3–Kolping Boys B4  uitslag: 1-2
Met slechts 11 man naar Warmenhuizen. Een aantal jongens had de avond daarvoor een schoolfeest gehad en waren de vol-
gende dag niet in staat om te spelen. Was het bier bedorven jongens? Mike is nog niet hersteld van zijn armbreuk. Dus maar 
hopen dat de 11 het zouden volhouden. Het veld van Vios is een hobbelige betonplaat waarop goed voetbal nauwelijks mogelijk 
was. De eerste helft voor de wind. Na een minuut of 10 kwam het beter spelende Kolping op 0-1. Uit een voorzet van Suleman 
is het Ugur die de bal binnenschoot. Na een half uur verkijkt de keeper van Vios zich op een schot van Mitchel, 0-2. Door enkele 
goede ingrepen van Ruben ging de rust in met een 0-2 voorsprong.

In de tweede helft met de wind vol tegen was het zaak de boel dicht te houden. Een aantal Kolping spelers hadden last van 
blessures, maar moesten toch door omdat niemand gemist kon worden.  Vios was een aantal malen dreigend voor het doel 
maar een treffer bleef gelukkig uit. Na een half uur was het toch raak. Een verre bal stuiterde door het harde veld over de uitlo-

NIEUWS JUNIOREN
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ZAALVOETBAL

Programma t/m vrijdag 30 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 16-apr 19:00  De Hoornse Vaart ZAALDIENST 2e beurt
Vrijdag 16-apr 21:50 Thuis De Hoornse Vaart Het Plein/Car. Boys 3 9440
Maandag 19-apr 22:15 Uit Waardergolf SVW ‘27 6 227808

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 19-apr 20:10 Thuis Sportpaleis Alkmaar HZV/Het Vennew. 18 141396

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Donderdag 15-apr 20:10 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. VE3 19203
Maandag 19-apr 22:00 Uit De Hoornse Vaart Inside VE1 18816

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 23-apr 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Puinhoop United DA1 21497
Woensdag 28-apr 21:05 Uit Noorderend Hugo Boys DA1 20495

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 23-apr 19:15 Thuis De Oostwal KSV A2 177948

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 16-apr 19:15 Thuis De Hoornse Vaart De Ruif B1 178162
Woensdag 21-apr 19:00 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. B2 178182

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

pende Ruben heen. De doorgelopen Vios spits kon de bal makkelijk binnen tikken, 1-2. Het was nog even billen knijpen maar 
uiteindelijk werd de voorsprong toch behouden. In elk geval hard geknokt en knap gedaan mannen.

Volgende week de kraker tegen SVW. Daarna nog de thuiswedstrijden tegen Vios en SRC en een uitwedstrijd tegen Reiger Boys. 
Normaal gesproken kan B4 met de feestgangers van afgelopen weekend weer fi t, deze wedstrijden gewoon winnen en dan is 
het kampioenschap gewoon weer een feit!

De Koots!

Slordig Kolping C3 heeft moeite met stug Zeevogels
Een ploeg met krachteloze aanval, maar wel met een stugge verdediging. Daarmee is tegenstander Zeevogels het beste geka-
rakteriseerd. En het verklaart voor een deel de uitslag van 2-0. Een Kolping C3 in goede doen zou er meer hebben uitgehaald. 
Maar slordigheid en lusteloosheid vierden de boventoon.  

Pas na 20 minuten opende een sterker Kolping de score. Een goede combinatie waarbij Daan en Quinn waren betrokken, werd 
door rechtsbuiten Julian met een schot in de uiterste hoek goed afgerond: 1-0. 

In de tweede helft kabbelde het spel voort. Een kwartier voor tijd scoorden de Egmonders bijna de gelijkmaker uit een lange 
bal. Doelman Leon redde echter op het nippertje. Vlak voor het eindsignaal werd het toch nog 2-0. Maurice zag Quinn richting 
doel rennen en passte uit een vrije trap op maat. De topscorer van C3 rondde bekwaam af. 

Paulus  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 17 april

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D4 SVW 27 D4 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
D5 Victoria O D2 09:00 08:30 Duncan Bons
D7 KSV D4 10:15 09:45 scheidsrechterscursus
D8 Vrone D4G 11:30 11:00 René Vroegop
D9 HSV D5 10:15 09:45 Brian v.Esseveld
E2 HCSC E1 10:15  Iris Berkhout
E3 HSV E4 09:00  Jelle van Hamersveld
E6 BOL E1 10:15 09:45 Tobias Sluijter
E8 Vrone E3 11:30 11:00 ouder
E9 Bergen E2 11:30 11:00 Bojan Kok
E10 SVW 27 E7 10:15 09:45 T. Vrasdonk
E13 Vrone E8 09:00 08:30 ouder
F1 JVC F1 10:15  Nick Molenaar
F4 Berdos F2 09:00 08:30 ouder
F7 Reiger Boys F11 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 
D1 ZOB D1 10:15 
D2 Koedijk D2 10:00 
D3 SVW 27 D3 09:00 08:05
D6 Berdos D3 12:00 11:05
D10 AFC 34 D5 12:30 11:30
E1 Wherevogels De E1 10:30 
E4 Duinrand S E4 12:00 
E5 SVW 27 E5 09:00 08:05
E7 Alcmaria Victrix E4 10:15 09:20
E11 Vrone E7 11:30 10:30
E12 Apollo 68 E2 11:00 10:05
E14 AFC 34 E7 09:00 08:05
F2 Berdos F1 09:30 
F3 Foresters de F4 09:00 08:05
F5 BOL F2 09:00 08:05
F6 Zeevogels F3 09:00 08:05

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   

Dinsdag 20 april
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
E7 Reiger Boys E8 19:00 18:05
 

Woensdag 21 april
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Foresters de D1 18:45 
 

FC Interactive club tour FIFA 10 
In de kantine van Kolping Boys wordt vrijdag 23 april om 19.00 uur een kwalifi catieronde gehouden van de FC Interactive club 
tour. Hierbij wordt de game FIFA 10 gespeeld op de Playstation 3. 

De FC Interactive club tour is een grootschalig toernooi wat gehouden zal worden in Noord - Holland.

Bij alle vooraanstaande clubs in de regio worden voorrondes gespeeld voor de grote fi nale. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro, en 
dient bij aankomst op het toernooi contant betaald te worden. De twee beste spelers krijgen mooie prijzen. Alleen de absolute 
nummer één plaatst zich voor de grote fi nale. De fi nale zal plaatsvinden in het AZ stadion. Een tip voor deelnemers: Oefen met 
een team waarbij je voor jezelf niet teveel aan de opstelling en formatie hoeft te veranderen, je hebt hier namelijk voor aanvang 
van de wedstrijden weinig tijd voor.

Schrijf je in door je gegevens (naam, club waar jij speelt, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres) te mailen naar 
ikdoemee@fcinteractive.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. 
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Zaterdag 24 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 Flamingo s 64  D1 09:00  G. Twisk
D3 Vrone D2 11:30 11:00 scheidsrechterscursus
D6 LSVV D4 11:30 11:00 Jelle van Hamersveld
D10 Kolping Boys D8 10:15 09:45 Iris Berkhout
D10 Kolping Boys D8 10:15 09:45 Iris Berkhout
E4 AFC 34 E2 09:00  T. Vrasdonk
E5 Meervogels 31 E7 10:15 09:45 Nick Molenaar
E7 Alcmaria Victrix E2 10:15 09:45 ouder
E11 Berdos E5 10:15 09:45 Bojan Kok
E12 Zeevogels E4 11:30 11:00 C. Venneker
E14 KSV E9 09:00 08:30 ouder
F2 SVW 27 F2 10:15  ouder
F5 Foresters de F7 09:00 08:30 ouder
F6 Alkm. Boys F3 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 
D1 AFC 34 D1 12:30 
D4 Foresters de D5 13:00 12:05
D5 Koedijk D5 10:00 09:05
D7 Berdos D4 09:30 08:35
D9 Bergen D4 10:30 09:30
MD1 Castricum MD1 11:00 10:00
E1 SVW 27 E1 10:15 
E2 KSV E1 11:30 
E3 Koedijk E3 10:00 
E6 Berdos E2 10:45 09:50
E8 Jong Holland E3 08:45 07:50
E9 Koedijk E6 11:15 10:20
E10 HSV E7 10:30 09:35
E13 Victoria O E6 11:15 10:20
F1 Koedijk F1 08:45 
F4 Zeevogels F2 09:00 08:05
F7 Koedijk F6 08:45 07:50 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Woensdag 28 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Castricum D1 18:45

Voetbalschool 1e jaars E-pupillen
Afgelopen vrijdag was de voetbalschool een groot succes! We hebben al een paar 
passeer bewegingen getraind en afgelopen zaterdag tijdens jullie wedstrijden zag 
ik er al een aantal terug. Hartstikke goed mannen!

De voetbalschool is nog 2x dit seizoen, aankomende vrijdag en volgende week vri-
jdag. Van 17:00 uur tot 18:00 uur. We gaan de passeer bewegingen van afgelopen 
week nog een keer herhalen en dan gaan we over naar nieuwe bewegingen.

De selectie trainers hopen dat elke 1e jaars E-pupil (weer) op de voetbalschool 
komt, wij willen jullie graag dingen leren!

De voetbalschool is naast je eigen training bij je team.

Tot vrijdag! 

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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PUPILLENVERSLAGEN
Jong Holland MD1-Kolping Boys MD1

Na de winst op koploper Meervogels 
moesten we deze keer tegen stadgenoot 
Jong Holland. Dit team speelt sinds de 
winterstop voor het eerst op een groot 
veld. In het team nog een aantal E-pupil-
len. 

Dit moest dus te doen zijn. Na de aftrap 
speelde Jong Holland vaak op een kluit. 
En wij deden net zo gezellig mee. Erg 
druk in het midden, waardoor er moeilijk 
een aanval kon worden opgezet. Tegen 
dit soort elftallen spelen we niet vaak het 
spel wat we kunnen spelen. Er wordt te 
voorzichtig gespeeld, we willen de tegen-
stander geen pijn doen. Later ging het 
spel wat meer over de vleugels. Daaruit 
kwam dan ook het doelpunt van Pauline, 
die de bal hard in het doel schoot, 0-1. 
De nul was weg. Een paar minuten lat-
er ging Willemijn goed door en scoorde 
de 0-2. Jong Holland was af en toe wel 
gevaarlijk, maar had niet de kracht om 
het ons moeilijk te maken. Sarah stond 
bijna werkeloos in het doel. 

Na de rust Sarah in het veld en Lauri op 
het doel. Ook nu weer veel balbezit van 
ons op de helft van Jong Holland. Uit een 
corner vanaf links kwam de bal voor het 
doel en Hannah zette haar voet tegen 
de bal, 0-3. Rick rook ook haar kans om 
te scoren. Een inzet ging net voorlangs 
het doel. Bijna had Willemijn nog een 
wereldgoal gemaakt. Een hoge bal nam 
ze als volley op haar voet. Deze ging strak 
naar het doel, maar de keeper stond de 
juiste plek. Jammer. Aan het eind was 
het Jong Holland, die nog een tegentref-
fer wist te scoren, 1-3. Volgende keer te-
gen Castricum, een bekende. 

Matthieu

Hugo Boys E2 – Kolping Boys E9

Zaterdag stond de topper op het pro-
gramma tegen de Hugo Boys E2.  Een 
spannende wedstrijd werd verwacht, 
want in punten aantal stonden de teams 
gelijk.  En het werd een kleine “thriller”.  
Hugo Boys schoot uit de startblokken 
en met goed combinatievoetbal zetten 
zij de verdediging van de zwart-witten 
onder druk. Al snel leverde dat resultaat 
op. Na een mooie combinatie werd de 
spits van Hugo Boys vrijgespeeld en 
die schoot de 1-0 beheerst langs Pim. 
Ook daarna ontstonden spannende mo-
menten voor het doel  van Kolping Boys. 
Met een paar mooie reddingen hield 
Pim het doel schoon. Langzamerhand 
kregen onze Boys wat meer vat op het 

spel van de oranjebloezen. Na wat kleine 
kansen van Dean en Daan knalde Nick 
kogelhard op de vuisten van de keeper. 
Ook Jurian kreeg nog een kansje maar 
zijn schot smoorde in de verdediging van 
Hugo Boys. 

Na de theepauze stonden de Hugo’s 
weer scherp. Iets scherper dan onze jon-
gens. Een uittrap van Pim werd onder-
schept en ondanks het verdedigende 
werk van Anino en Kawish, scoorde de 
spits van Hugo Boys knap de 2-0.  Onze 
mannen stroopten nog eens de mouwen 
op en zochten de aanval.  Nick kreeg 
een kans na een mooie actie van Dean, 
maar stuitte op de keeper. Ook Anino 
en Dean kregen nog wat kleine kansen. 
Daan stond in de tweede helft wat meer 
achterin en Jurian speelde wat offen-
siever. Ook door deze tactische omzet-
ting kreeg Kolping Boys langzaam wat 
meer het overwicht.  Na goed doorzetten 
en prachtige voorzet van Jurian scoorde 
Nick schitterend de aansluittreffer. 2-1. 
En de spanning zinderde in de prachtige 
lentezon. Het spel ging over en weer. 
Kansen aan beide kanten van het veld. 
Een boeiend spektakel. Een topper waar-
dig. Achterin knokten Daan, Ruben en 
Kawish regelmatig mooie duels uit met 
de gevaarlijke aanval van Hugo Boys. Op 
het middenveld stoorden Stan en Anino 
alsof het een lieve lust was. Jurian was 
overal op het veld te vinden.  En Dean en 
Nick zochten de gaatjes in de verdedig-
ing van de oranjebroeken. Het doelpunt 
dat nu werd gescoord zou bepalend zijn 
voor de rest van het duel. Zoveel was 
zeker. Helaas viel het aan onze kant. 
Door een kleine misrekening in de verd-
ediging scoorde de spits van Hugo Boys 
zijn derde van de dag. 3-1. De wedstrijd 
ging op slot. De zwart-witten deden er 
nog alles aan om de aansluiting weer te 
vinden. Nick kreeg nog een mooie kans 
na een scherpe voorzet van Jurian, ech-
ter de keeper van de Hugo Boys was niet 
meer te verschalken. Eindstand 3-1.

Jammer mannen, en ook weer goed 
om “echte” tegenstand te krijgen. Daar 
worden jullie als voetballers alleen maar 
weer beter van, toch?

Herman (vader van Jurian)

Kolping-Boys E10 - Vrone E7

27 Maart, het is koud en winderig maar 
de jongens hebben er zin in! Even lijkt 
het erop dat Vrone de wedstrijd vergeten 
is maar iets later komen ze er dan toch 
aan. De grote broer van Devrim, Erim, 

fl uit deze wedstrijd en Jeroen is eerste 
wissel. Vanaf het fl uitsignaal oogt het 
spel gelijk opgaand maar onze jongens 
houden de bal constant in bezit ook al 
moeten ze heel vaak terug. De mannen 
van Vrone lopen er achter aan, goed zo 
E10! Het duurt nog zo’n 10 minuten en 
dan breken de eerste aanvallen uit. (Levi 
wordt de tweede wissel.) Na eerst een bal 
in het zijnet schieten Jeroen en Luke ach-
tereenvolgens op de paal. De volgende 
aanval is wel raak; vanaf achteruit schiet 
Thijs naar Jimmy die Luke in de ruimte 
aanspeelt. Luke ziet de mogelijkheid om 
langs de zijlijn naar voren te lopen en 
Jesse voor het doel aan te spelen: 1-0. Dit 
was een aanval uit het boekje; de ouders 
en de trainer gaan ook uit hun dak! Vlak 
daarna is het weer raak uit de corner die 
Gijs neemt scoort Luke 2-0. Nu al lijkt het 
alsof Vrone er geen zin meer in heeft. De 
arme jongens rennen zich rot en krijgen 
ook nog eens geen kans om door onze 
verdediging heen te komen; Devrim, 
Thijs en Jimmy houden hun linie’s dicht. 
Opnieuw krijgen we een corner, deze legt 
Gijs precies op het hoofd van Luke 3-0. 
Vlak voor de rust hebben we weer een 
aanval over rechts. Luke heeft bijna de 
achterlijn bereikt en wil voorgeven, Jer-
oen, Gijs en Jesse staan er klaar voor. De 
bal verdwijnt echter in de kruising van de 
verre hoek waarop Luke hardop “sorry” 
roept! Rust 4-0.

(Luke staat wissel.) We beginnen ook 
deze helft aanvallend ook Vrone geeft 
weer wat tegengas. De combinaties 
gaan goed ondanks dat wij nu windje te-
gen hebben. Toch duurt het weer even 
voordat we een goede aanval laten zien. 
Thijs moet eerst nog even inkomen want 
hij schiet aan alle kanten naast daarmee 
de keeper van Vrone al op jonge leefti-
jd grijze haren bezorgend! Voorzetten 
geven lukt hem perfect en daardoor sco-
ort Gijs de 5-0. Die mag dan ook gelijk 
wissel staan. Luke maakt de 6-0 met 
een afstands schot vanaf rechts. Voor 
open doel vindt hij moeilijker; die gaat 
er ver overheen! De wedstrijd lijkt bes-
list maar toch moet onze keeper JP zijn 
concentratie blijven houden want af en 
toe komt er wat dreiging van de mannen 
van Vrone. Hij weet precies wanneer hij 
in moet stappen en wanneer hij op de 
lijn moet blijven staan. De eindstand van 
7-0 komt tot stand door een prachtige 
aanval na een één-twee’tje van Levi en 
Jeroen wordt Devrim aangespeeld die 
Thijs linksvoor aanspeelt. Nadat Thijs 2 
man heeft uitgespeeld passed hij Jesse 
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de bal en die ziet kans om te scoren.

Jongens jullie hebben hard gewerkt, 
de tegenstanders konden jullie niet bi-
jbenen omdat jullie de bal zo snel en 
goed rondspeelden, BRAVO! 

Berdos E5–Kolping Boys E10

Vandaag, zaterdag 20 maart 2010 
moesten de pupillen E10 onder leiding 
van trainer/coach Dimitri uit  tegen 
Berdos E5 te Bergen.  JP, Gijs, Devrim, 
Thijs, Jesse, Jeroen, Levi, Jimmy en de 
coach zijn een er klaar voor!  De wed-
strijd begint met harde wind, af en toe 
een schraal zonnetje, zeven tegen zeven. 
Helaas moesten we onze rechtshalf  Luke 
vandaag missen want deze zat deze keer 
aan een andere wedstrijd, namelijk het 
schaakkampioenschap van Noord-Hol-
land. 

Maar niet getreurd na ongeveer 2 mi-
nuten scoort Gijs na een voorzet van Levi 
1-0, zo die kop is er al snel af! Wij zijn de 
eerste helft in het voordeel want wij spe-
len wind mee. Berdos is nauwelijks aan de 
bal en de mannen van E10 spelen netjes 
over, driehoekjes maakt roept coach 
Dimitri langs de zijlijn!  Het lijkt erop alsof 
de vele trainingen vruchten beginnen af 
te werpen en de het bekende kwartje li-
jkt te vallen. Kolping gaat wederom in de 
aanval en na een voorzet van Gijs brengt 
Devrim Kolping op een voorsprong van 
2-0. Aftrap Berdos, maar de verdediging 
van Kolping is niet door heen te komen, 
vooral ons rotsblok Jeroen gaat voor nie-
mand opzij, en de aanval van Kolping is 
wederom een feit. Devrim aan de bal, 
schiet maar helaas op de paal! Bal komt 
terug op Devrim,  passed op Jeroen en 
deze schiet van grote afstand Kolping 
naar alweer 3-0.

Wat een feest, nu begint het zonnetje 
zich ook nog van zijn goede kant te laten 
zien en hebben de ouders langs de lijn 
spijt dat de zonnebril nog in de auto ligt. 
E10 beheerst deze wedstrijd volledig, 
tegenstander Berdos is nog geen eens 
op grondgebied van Kolping  geweest en 
de eerste helft zit er al bijna op. Er wordt 
goed overgespeeld en het veld wordt 
breed gehouden, plotseling krijgt Jimmy 
een kans en schiet tevens van grote af-
stand de bal loeihard in de kruising, 4-0. 

Eindelijk heeft Berdos het grondgebied 
van doelman JP te bereiken, schiet maar 
JP weet deze uit de hoek te redden, de 
eerste corner voor Berdos. Kort hierna 
klinkt het fl uitsignaal van de scheids en 
is de eerste helft alweer om. Tijd voor 

een goed glas ranja en enige aanwijzin-
gen van de coach in de kleedkamer. 

Na een korte peptalk staan de mannen 
weer klaar voor de tweede helft, deze 
helft met wind tegen maar dat mag de 
pret niet drukken want na nog geen 
minuut schiet Jeroen na een voorzet van 
Thijs Kolping naar 5-0! Berdos is echter 
redelijk bijgetrokken na een niet al te 
beste eerste helft want zij zijn vaker in 
balbezit, maar dit blijkt van korte duur 
want Kolping neemt het weer over, een 
schot van Gijs, maar deze gaat net rech-
ts langs doel. Hierna volgt nog een schot 
van Thijs,  ook deze gaat rakelings langs 
de rechter doelpaal. Een corner volgt 
en Gijs scoort en brengt de stand op 6-
0.Dan een ommekeer, een gat in de ver-
dediging zorgt ervoor dat Berdos een te-
gendoelpunt scoort 6-1. Kennelijk heeft 
Berdos nu de smaak te pakken, speelt 
meer op de man en lijkt de wedstrijd nu 
meer naar hun hand te zetten. Maar al 
snel nemen de mannen van E10 de re-
gie over en volgt er een één tweetje tus-
sen Jesse en Thijs, Jesse schiet van grote 
afstand maar de keeper houdt deze bal 
tegen. Thijs wederom aan de bal, neemt 
deze bijna vanaf het achterveld helemaal 
naar voren, geeft een kanonschot af en 
deze vliegt via de onderkant lat in het 
doel van Berdos, 7-1. Na de aftrap volgt 
er we  er een tegenaanval van Berdos, 
deze schiet hard, maar tegen de lat en 
er volgt een corner. Hieruit komt Kolping 
weer in balbezit en na een ingooi komt 
Thijs wederom met een doelpunt, 8-1.

Het einde van de wedstrijd nadert, de 
mannen van Kolping zijn nog steeds 
gretig en dat wordt beloond want na een 
voorzet van Thijs op Gijs scoort deze 
Kolping alweer naar 9-1. Er volgen hi-
erna nog wat doelpuntpogingen aan de 
zijde van Kolping maar dan klinkt het 
fl uitsignaal van de scheids en is de wed-
strijd ten einde. Moe maar zeer voldaan 
begint men aan het penalty nemen, die 
ook in het voordeel van Kolping wordt af-
gesloten met 5-4.  Na het over en weer 
handen schudden volgt wederom een 
bijna standaard eindritueel, het hand in 
hand slingerjellende overwinningskreet 
van de mannen van de E10. Gefelic-
iteerd!!!!!!

Ed (vader Jimmy)

Kolpig B. E11 Kolping B. E10 2-0

Na onze 1-0 nederlaag van afgelopen 
woensdag tegen de E2 van Hugo Boys 
opnieuw verlies voor onze kanjers van 

E10.  Het is even wennen om je als team 
te herpakken na een verloren wedstrijd 
maar het leek er echt op dat de jongens 
dat gelukt was. De eerste 10 minuten te-
gen onze eigen E11 waren ijzersterk. Veel 
balbezit en veel beweging; alle spelers 
goed gefocust maar... al snel ontmoed-
igd door de weerstand die de E11 bood. 
“”Gaat het wéér mis?”” leken onze jon-
gens zich af te vragen! De E11 heeft 
zich namelijk sterk verbeterd sinds onze 
vorige derby op  12 september vorig jaar. 
Ook zij beheersen het samenspel en al 
gauw zien zij kans om de 1-0 te maken; 
gescoord door Bjórn op aangeven van 
Ashley. Ondanks goeie actie’s van Gijs, 
Jimmy en Levi en een knappe redding 
van JP is dit dan ook de ruststand.

In de tweede helft lieten onze jongens 
zich niet van hun sterkste kant zien. 
Ze vielen wel aan maar de (overigens 
zeer  goede) keeper  van E11 wist elke 
poging te keren. Levi deed nog wel een 
mooi schot op doel en Luke had ook 
een kansje maar het was de E11 die op-
nieuw wist te scoren. Na een voorzet van 
Bjórn maakte Nassim er 2-0 van. Deze 
bal had er echt niet in gehoeven! Vlak hi-
erna volgde het eindsignaal waarna de 
handen geschud werden.  Niet zo snel de 
moed opgeven E10; vanuit een achter-
stand kunnen jullie ook nog winnen toch 
én over enkele weken treffen we de man-
nen van E11 weer en dan hebben wij het 
thuisvoordeel, hihi! 

Kolping Boys F1–SVW F1  1-0

Het was een heerlijk zonnige dag, za-
terdag 10 april. Onze jongens van de F1 
en hun trainers stevenen wederom af 
op de overwinning dit seizoen. Dit zou 
een moeilijke wedstrijd worden, SVW is 
immers altijd lastig. Vastbesloten deze 
wedstrijd te gaan winnen kwamen de 
mannen het veld op. Aangemoedigd 
door veel ouders en de trainers speelde 
het merendeel van de wedstrijd zich af 
op de helft van de tegenstander. De wed-
strijd begon daardoor gelijkenis te verto-
nen met de wedstrijd Barcelona-Arse-
nal, waardoor een aantal jongens deze 
week geïnspireerd waren. Bloedstollend 
waren de schoten van onze Kolping Boys 
op doel, maar even goed was de keeper 
van SVW die zijn doel de eerste helft 
schoon hield. Ook Beau, onze topkeeper, 
kreeg het even zwaar te verduren toen 
SVW een schot op doel miste. 0-0 in de 
rust dus, de spanning werd nog verder 
opgevoerd en de wedstrijd kon nog alle 
kanten op. 
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zag het en fl oot. PENALTY! Na kort over-
leg met de coach, nam Lucas greep zijn 
kans en ………KABOEM……..links in het 
dak van het doel.  1-1. Kolping Boys bleef 
aanvallen.  Dirk was op het middenveld 
heer en meester. Mart en Vijay sloegen 
regelmatig toe op de vleugels.  Lucas 
liet zijn sierlijke techniek spreken, Sten 
was voortdurend dreigend in de spits. 
Achterin stond Luca als een blok, was 
Kasper de snelle Jelle en Oliver de rust 
“himzelf”. Oscar bleef scherp ondanks 
het weinige werk dat hij kreeg. Kolping 
Boys had duidelijk het betere van het 
spel.  15de minuut brak aan. Sten krijgt 
de bal op rechts, ziet dat Mart vrij loopt 
en geeft een briljante pass. Mart neemt 
de bal beheerst aan en scoort knap de 
1-2.  Het was duidelijk. Als de combina-
ties zo vloeiend werden uitgevoerd dan 
gaat Kolping Boys deze topper winnen. 

De rust deed LSVV erg goed. Als een 
wervelwind gingen ze van start. De toe-
schouwers stonden nog niet eens op 
hun plek aan de lijn of het stond al 2-2. 
Een fl itsende aanval werd koelbloedig af-
gerond door de LSVV spits. Luca, op doel 
de tweede helft, was kansloos. De man-
nen waren duidelijk weer even aangesla-
gen. Net als in het begin van de eerste 
helft. Gelukkig herstelden ze ook nu weer 
knap. Er werd weer knap gecombineerd. 
En de mannen vochten als leeuwen. Weer 
kregen de mannen genoeg kansen. Lu-
cas, Vijay, Mart, Dirk en Sten waren dich-
tbij de 2-3. Het was uiteindelijk Oscar 
die –uit een strakke corner van Sten- be-
heerst de 2-3 scoorde. LSV bleef gevaar-
lijk. Vooral een kleine Marokkaanse bal-
tovenaar pingelde er vrolijk op los en was 
regelmatig gevaarlijk. Hij was het ook die 
de 3-3 voorbereidde. Zijn pass werd door 
de LSVV spits goed afgerond. Weer had 
Luca geen kans. 

De laatste fase van de wedstrijd was 
echt een strijd. Beide teams kregen nog 
grote kansen. Kasper schoot na een 
mooie solo net naast. Sten en Lucas so-
leerden ook nog een aantal keren door 
de verdediging van LSVV maar verzand-
den in hun acties. Het samenspel werd 
aan beide kanten een beetje rommelig 
op het einde.  Dirk knalde nog eens een 
vlammend schot richting het LSVV doel.  
Helaas mocht het allemaal niet meer 
baten.  Het bleef bij 3-3. Een terecht 
gelijk spel. 

Herman (Vader van Kasper)

voorzet, waaruit Shane de gelijkmaker 
kon scoren: 1-1.

Na een goede toespraak in de rust, be-
gon de F6 feller aan de tweede helft, het-
geen al snel resulteerde in een doelpunt 
van Mats: 2-1. Bij de F6 drong het nu ook 
door, dat een fellere inzet tot doelpunt-
en zou leiden. De ene aanval van de F6 
volgde op de nadere, maar ondanks een 
mooie voorzet van Artinjo en verschil-
lende schoten op doel van Mats, Shane 
en Ruben, wist de F6 de score niet op 
te voeren. Dave had nog een mooie uit-
braak over de rechterkant, maar helaas 
kwam hier geen doelpunt uit. Op een 
gegeven moment wist Jong Holland toch 
weer door te breken en één van hun 
spelers stormde op het doel af. Keeper 
Mike hield het hoofd koel en wist het 
harde schot van de Jong Holland-speler 
uitstekend klemvast tegen te houden. 
Wat een mooie en nuttige redding! Bijna 
was een voorsprong weer uit handen ge-
geven. Uiteindelijk wist Shane de over-
winning veilig te stellen, door de 3-1 te 
scoren na wederom een goede voorzet 
van Dave. Na nog een paar spannende, 
laatste minuten te hebben moeten door-
staan, wist de F6 eindelijk weer te win-
nen, waar zowel het team, als de trainer, 
de begeleiders en de trouwe aanhang, 
hard aan toe waren. Goed gedaan man-
nen!

Johan en Sander

LSVV F4-Kolping Boys F7  

Een toppertje stond vandaag op het pro-
gramma.  De Broek op Langedijkers van 
LSVV. En wat was het weer spannend! 
Onze mannen hadden er overduidelijk 
zin in. Vol goede moed en zelfvertrouwen 
gingen ze het veld op. Dit “varkentje” zou 
wel even worden gewassen.  Niets bleek 
minder waar, want de geel-blauwe bri-
gade uit Broek op Langedijk zochten di-
rect de aanval. Luca was achterin direct 
de rots in de branding. En toch kon ook 
hij niet voorkomen dat LSVV steeds drei-
gender voor Oscar verscheen. Na weer 
een scherpe aanval van LSVV knalde hun 
linksbuiten de bal onhoudbaar langs Os-
car. 1-0. Dat was even een domper voor 
de mannen.  Gelukkig duurde het maar 
even dat onze zwart-witte helden het 
spoor wat bijster waren. Langzamerhand 
kregen ze wat meer vat op de tegen-
stander. En dat leverde kansen op. Sten 
en Mart schoten met scherp op het LSVV 
doel maar hadden de pech dat de keeper 
in de weg stond. En dan….Lucas met een 
voorzet ….HANDSBAL. De scheidsrechter 

Na de rust kwamen de spelers -na 
ongetwijfeld een peptalk van de trainers- 
weer gretig het veld op. De jongens van 
SVW werden kansloos gemaakt door de 
uitstekende verdediging van onze Boys. 
Ook het middenveld liep zich een slag 
in de rondte om de bal weer in de aan-
val te krijgen. De tel ben ik kwijtgeraakt, 
maar door de aanvallers werden zo’n 10 
schoten rakelings langs of over het doel 
geschoten, waaronder een prachtschot 
tegen de paal. 

Om een lang verhaal kort te maken, een 
paar minuten voor tijd viel eindelijk het 
verlossende doelpunt door Jan, na een 
mooie assist van Nino. Daar is het de 
rest van de wedstrijd bij gebleven. Man-
nen, we hebben erg genoten van jullie 
deze wedstrijd. 

Ilse, moeder van Jan

Kolping Boys F6–J. Holland F6  3–1 

Na een vrij Paasweekend, moest de F6 
thuis tegen Jong Holland spelen, die 
onderaan de ranglijst staat. Door deze 
plaats van Jong Holland op de ranglijst, 
zou de F6 de tegenstander wel eens kun-
nen onderschatten, want Jong Holland 
staat maar 4 punten onder de F6, maar 
ze hebben wel 3 wedstrijden minder 
gespeeld. De F6 begon goed aan de wed-
strijd, maar Jong Holland liet zich niet in 
de verdediging drukken en zo ontstond 
er een mooi begin. Het spel golfde heen 
en weer, en beide teams kregen behoo-
rlijk wat kansen. De F6 kreeg de bal 
maar niet in het doel van Jong Holland 
en aan onze kant had keeper Mike een 
aantal goede reddingen. Ondanks dat de 
F6 niet echt fel speelde, wisten ze toch 
langzaam de druk op te voeren. Uit één 
van de vele hoekschoppen voor de F6, 
schoot Dave maar net naast. Direct na 
de uittrap van de keeper van Jong Hol-
land volgde er een uitbraak. Omdat de 
verdediging van de F6 niet snel genoeg 
terugkwam, kon een aantal spelers van 
Jong Holland ongehinderd richting het 
doel rennen. Keeper Mike was kansloos 
en zo stond de F6 halverwege de eerste 
helft met 0-1 achter. Toen knapte er iets 
bij de F6. De mannen kwamen steeds 
meer in de verdrukking en konden geen 
goede aanvallen meer opzetten. Keeper 
Mike stond iedere keer goed opgesteld 
en wist zijn doel schoon te houden. 
Quinten leverde ook nog een paar keer 
goed verdedigingswerk door de bal hard 
uit het doelgebied te schoppen. De F6 
wist zich toch enigszins te herpakken 
en op slag van rust gaf Dave een goede 
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