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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

In deze Treffer aandacht voor het jaarlijks terugkerend mixtoernooi voor jong 
en oud.

Voor volgend seizoen worden nog meiden gezocht voor de diverse elftallen, 
zie pagina 13.

Afgelopen zondag verloor heren 1 met 2-0 van DEM. Er was ook feest in de 
kantine, want het 2e en 3e seniorenteam werden beide kampioen,  profi ciat!

De redactie
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               B1,C1, D1
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KOLPING FELICITEERT

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Hellas Sport 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Baron Verberne Bestratingsbedrijf
Specialist in alle soorten bestratingen, tevens rioleringswerken.

Lorenzstraat 3c 1821 BR Alkmaar, 072-5204477

&
     Conijn Parket en Projectvloeren.

Parket-Sport en bedrijfsvloeren voor projecten en bedrijfsvloeren 
Kamerlingh Omnesstraat 15 1821BP Alkmaar, 072-5206464

Specialist in alle soorten bestratingen, tevens rioleringswerken.

PUPIL VAN DE WEEK BIJ KOLPING BOYS 1-HELLAS SPORT 1

Naam:       Tim van Brederode
Leeftijd:       12
Team:       D6
Positie:       Keeper
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 7
Op welke school zit je?    Jan Arentz
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?   Joey Didulica
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Louis van Gaal
Welke muziek vind je mooi?   Alles
Wat is je lievelingseten?    Gevuld stokbrood van Super de Boer
Wat zijn je hobby’s     Voetballen en piano spelen computeren
Wat is je lievelingswens?    Goede pianist

Kolping Boys feliciteert:
-  Fien Timisela (Trainer/coach Dames 2) en Ed Noorlander (trainer coach) met het verlengen van hun contract.

-  Ferry Veel en Thijs van den Oord met het behalen van de cursus Trainer Coach III (TC III) 

-  Vincent Cleeren (Trainer/coach), begeleiding en spelers van Kolping Boys 2 met het behalen van het kampioenschap in de  
   reserve 2e klasse

-  Marion Dolsma en Merijn van Merkenstein met het aanstaande ouderschap.

-  Piet Ruijs, Herman Berghammer, Nick Neuvel, Evert van Dronkelaar, Kees de Goede en Paul Kramer met de ontvangst van de       
  Waarderingsspeld voor scheidsrechters in goud voor de meer dan 20 jaar dat zij zich als scheidsrechter hebben ingezet.

Gerard Venneker, Vrijwilligerscoördinator

Gevraagd  anekdotes uit de ruim 50 jarige historie van het clubblad
Na precies 50 jaargangen gaat de papieren Treffer ter ziele. Daarom willen wij in de laatste 2 Treffers van dit seizoen leuke stukjes 
en anekdotes plaatsen uit deze 50 jaar.

Heeft u leuke anekdotes of stukjes stuur ze op naar gerard.venneker@gmail.com
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 1 en 2 mei

 Groep 2+1

Zat./Zon. 8 en 9 mei

 Groep 4+3

Terreindienst:  

Zaterdag: 1 mei

08:30 uur: Junioren A3 zondag

13:00 uur:  Junioren A3 zondag

 

Zondag:  2 mei

10:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur:  Junioren B4

 

Zaterdag:  8 mei

08:30 uur: Junioren A3 zondag

13:00 uur: Junioren A3 zondag

 

Zondag:  9 mei

10:00 uur:  Junioren C2

13:00 uur: Junioren A1 zaterdag

 

Secretariaat:  

Zondag:  2 mei

08:30 uur:  Ome Jaap en Paul   
 Konijn

13:00 uur: Jan Romeijn

 

Zondag:  9 mei

08:30 uur: Simon Reus

13:00 uur: Paul Konijn

 

Zondag 2 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Hellas Sport 1  14:00 12:00 Sanou, R.J. 
2e SVW 27 2  11:00 10:30 Sluis, G. van der
4e Alkm. Boys 3  12:00 11:30 P. Kramer
5e Uitgeest 5  12:00 11:30 
8e Dynamo 4  12:00 11:30 N. Pater
10e ADO 20 12  14:00 13:30 M. Visser
A3  VIOS-W A2  10:00 09:00 N. Neuvel

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
3e HSV 5  10:00 09:00
6e Bergen 4  11:30 10:30
9e LSVV 9  12:30 11:30
11e SVW 27 12  11:00 10:00
DA1  Saestum DA1  14:30 13:30 Haagsman, J. 
DA2  Kadoelen sv DA1  11:00 10:00
A1 (zon) SVW 27 A1  11:00 10:00

Zondag 9 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
3e Schagen 3  12:00 11:30 P. Ruijs
9e HSV 7  10:00 09:30 N. Neuvel
10e SSV 2  14:00 13:30 M. Visser
DA2  Assendelft DA1  12:00 11:00 I. Aydogan
A1  Hugo Boys A1  12:00 11:00 
A3  Schagen A2  10:00 09:00 N. Pater

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
4e Alkm. Boys 3  12:00 11:00
5e Uitgeest 5  10:30 09:30
6e Nieuwe Niedorp 3  11:00 10:00
11e Kennemers 10  14:00 13:00
A2  Kon. HFC A3  14:30 13:00

Woensdag 28 april

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

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
DA2  Berkhout DA1  19:00 18:00 

                  

Dinsdag 11 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
DA2  RKEDO DA1  19:00 18:00 M. Stigter

Donderdag 6 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
Da2 Always Forw. Da1 19:00 18:00 P.Kramer
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KOLPING BOYS 9 SCOORT 100e GOAL

Kolping Boys 9 scoort 100e goal en gaat voor het kampioenschap
Stand voor deze wedstrijd:

   gespeeld gewonnen gelijk verloren  punten  doelsaldo

1 Kolping Boys 9 18  15  0 3  45  (99-39)

2 Uitgeest 9   15  12  2 0  38  (56-20)

Op zondag 18 april  stond de kraker tegen onze concurrent Uitgeest 9 op het programma. Met een uitgedunde selectie, zonder 
Richard Mooser (enkelbanden gescheurd), Rob Bakker (meniscus), Tom Kooge (toertochtje Amstel Gold race), Robert Groot 
(vaderlijke verplichtingen), Peter Verhoeven (coachen zondag A2), maar met stand-in doelman Armand Reus! vertrokken wij 
richting Uitgeest.

Met een vrij verdedigende opstelling begonnen wij de wedstrijd tegen Uitgeest. Na amper 10 minuten kregen wij een corner 
vanaf de linkerkant. Het was onze Maastrichtenaar Kees van Weelden die na een prachtige corner de bal met zijn hand het 
doel inliep, 0-1. Gelukkig was het de scheidsrechter niet opgevallen, zodat de 100e treffer op naam van ons aller Kees kwam. 
De jonge honden van Uitgeest, toegejuicht door tientallen ouders en vriendinnetjes, waren hevig ontdaan door deze vroege 
treffer. Maar het werd nog erger voor hen, in de 21e minuut was het onze hard hollende voorstopper Michael Klaver die op 
aangeven van onze absolute topscoorder Onno de Kock (hij heeft er inmiddels al 53 in liggen) de bal in het doel van de tegen-
stander kon intikken, 0-2. En ook Onno pikte weer een goaltje mee, na een verre uitrap van Armand was het de verdediger van 
Uitgeest die de bal niet weg kon werken, Onno schoot de bal keihard in de bovenhoek en liet de keeper kansloos achter, 0-3. 
Net voor rust deed Uitgeest iets terug, de linkeraanvaller liep uit de rug van Kees weg en schoot de bal met precisie door de 
benen van Armand, 1-3. Er was weer hoop bij de Uitgeestenaren!

Na het kopje thee  begonnen we weer scherp aan de tweede helft. Na een aantal kansen van onze zijde was het wederom 
Onno die de 1-4 in de touwen schoot, met een verwoestende uithaal wist hij de bal in de verre hoek te plaatsen. Uitgeest was 
gebroken en zeer slordig met balbezit, zodat wij de wedstrijd makkelijk uit konden spelen. Al wist Uitgeest nog wel een keer te 
scoren uit een standaard situatie. De speler van Uitgeest kon na een vrije trap vrij inkoppen, in eerste instantie wist Armand 
nog te redden, maar in de rebound was Armand kansloos, 2-4.

Heren van Kolping Boys 9, klasse gespeeld! Hopelijk laat Uitgeest in een van de aankomende 5 wedstrijden minimaal 2 punten 
liggen, zodat na de kampioenschappen van het 2e en 3e ook het 9e seniorenteam (net als vorig seizoen) de kampioenschaal 
omhoog kan houden. 

Afgelopen weekend wonnen we met 4-0 van SVW ’27 en ook onze concurrent Uitgeest 9 wist hekkensluiter LSVV met 11-0 te 
verslaan.

Met nog twee wedstrijden voor ons te gaan en voor Uitgeest nog 5 wedstrijden te spelen is dit de stand:

   gespeeld gewonnen gelijk verloren  punten  doelsaldo

1 Kolping Boys 9 20  17  0 3  51 (107-41)

2 Uitgeest 9   17  14  2 1  44 (69-24)

Groetjes, Nico Kieft

MIXTOERNOOI ZONDAG 16 MEI 2010
De  volgende aanmeldingen voor het mixtoernooi 2010 zijn inmiddels binnen: 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, Nico Bizot , Hum-
phrey Keijner, Kiki Pronk, Martijn van Dijk 1, Martijn van Dijk 2 en Vicky van Overbeeke . 

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 
teambasis, dus niet individueel. Ook mensen van buiten Kolping Boys zijn van harte welkom om deel te nemen aan het toer-
nooi. De wedstrijden starten om 12 uur en om 16 uur zijn we klaar met voetballen.  

Nadat alle wedstrijden gespeeld zijn zal onze eigen DJ Andrew het toernooi van een uitbundige muzikale omlijsting voorzien!!!  

Wil je je als team zijnde aanmelden? Stuur een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij aan of je prestatief, rec-
reatief 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
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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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PROGRAMMA ZATERDAG JUNIOREN

Zaterdag 1 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 WSV 30 A1 14:45  Elferen, S. van
B3 Jong Holland B2 14:45 14:00 J. Breedt
B4 SRC B2 14:45 14:00 J. Mienes
C1 Blokkers De C1 13:15  Grippeling, W.P.J. 
C4 Apollo 68 C1G 14:45 14:00 A.M. v.d. Velden
C5 Reiger Boys C6 13:15 12:30 S. de Jongh
C6 KSV C4 13:15 12:30 E. van Dronkelaar
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA1 AS 80 MA1 14:15 12:30 
B1 SVW 27 B1 14:45  Otterloo, T. van
B2 Zeevogels B1 12:00 11:00 
MB1 Winkel MB1 14:00 13:00 
C2 Helder Den FC C2 14:30 13:00 
C7 Limmen C3 14:30 13:30 

Zaterdag 8 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MA1 Buitenveldert MA2 14:45 14:00 J. Mienes
B3 Berdos B2 14:45 14:00 E. van Dronkelaar
C6 SVW 27 C5 13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
C7 AFC 34 C3 13:15 12:30 S. de Jongh

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 (zat) Hollandia A1 19:00  Schigt, R.G.M.N. 
C3 Zeevogels C1 19:30 18:30  

Juniorencommissie

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

Woensdag 28 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 (zat) Hollandia A1 19:00  Schigt, R.G.M.N. 
C3 Zeevogels C1 19:30 18:30  

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 1 en 2 mei

 Groep 2+1

Zat./Zon. 8 en 9 mei

 Groep 4+3

Terreindienst:  

Zaterdag: 1 mei

08:30 uur: Junioren A3 zondag

13:00 uur:  Junioren A3 zondag

 

Zondag:  2 mei

10:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur:  Junioren B4

 

Zaterdag:  8 mei

08:30 uur: Junioren A3 zondag

13:00 uur: Junioren A3 zondag

 

Zondag:  9 mei

10:00 uur:  Junioren C2

13:00 uur: Junioren A1 zaterdag

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  1 mei

Paul Konijn en Ton Groot

Zaterdag:  8 mei

Paul Konijn en Jan Bolt 
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Begeleidersavond !

25 Mei  worden alle begeleiders, trainers, verzorgers, commissieleden en andere juniorenmedewerkers in de kan� ne verwacht 
om het seizoen af te sluiten. We beginnen om 20.00 uur en zijn rond de klok van 9 uur klaar met het offi  ciële gedeelte.

Aanmelden en afmelden !

Natuurlijk is de maand mei het moment om te overwegen of je ook volgend jaar nog lid wil zijn van Kolping Boys. Of dat je juist lid 
wilt worden van deze mooie vereniging.

We vragen iedereen om op � jd je plannen kenbaar te maken aan de juiste mensen: de coördinator van jouw lee� ijdsgroep of bij 
de ledenadministrateur Jacques Peetoom.

31 Mei is de belangrijke datum ! Daarna gaan de coördinatoren de voorlopige indelingen weer maken.

Herman de Reus-bokaal !

B3 wordt de onbetwiste winnaar van dit klassement en gaat op zaterdag 8 mei gehuldigd worden in de kan� ne.

Wie de nummer 2 wordt, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Wordt dus vervolgd.

Het wel en wee van de junioren !

We starten deze Wel en wee met een bericht uit het pupillenkamp. 

Eenieder weet dat de juniorenwedstrijdsecretaris, Piet Ursem, vlagt bij de D1. En dat doet ie vol overgave, zeker als erblauwgele 
shirts tegenover zijn spelers staan. Zijn vrienden van AFC’34 dus. Afgelopen zaterdag was ’t zover, dat D1 in het hol van de leeuw 
voor de punten ging, die ze nodig hadden. Bij een 1-3 voorsprong werd het Piet allemaal even te veel en moest ie op voorspraak 
van de scheidsrechter de vlag neerleggen. Kortom, Piet kreeg rood ! En Piet had dat er graag voor over, want zijn D1 ging er met 
de 4-3 winst vandoor bij zijn “vrienden” van AFC’34. Genoeg (eigenlijk veel te veel) over Piet.

A1 speelt iedere wedstrijd goed, maar krijgt tekort voor het goede spel en daardoor zi� en ze nog steeds in de hoge nood. Winst 
op het gedegradeerde WSV’30 (4-2) en een gelijkspel bij EDO(3-3) en een onverdiende nederlaag tegen AFC Amsterdam(0-1). 
Komende week eerst naar Hollandia en dan nog thuis tegen WSV’30. Veel succes.

B1 is uitgespeeld (hee�  niets meer te winnen en te verliezen) en verloor van VSV en speelde met 3-3 gelijk tegen West Frisia.

Voor C1 zijn de druiven zuur. Ze eindigen als 2e op 1 punt achterstand van kampioen AFC’34. Of gebeurt er nog een wonder in 
Hoorn ? Zelf deden ze hun plicht door met 1-2 bij Zaanlandia te winnen. Bij de overige teams vallen de goede uitslagen van B2 en 
B3 op. B2 versloeg zelfs koploper DWOW op eigen veld (2-3) en stuurde ook Geelzwart met een 4-0 nederlaag naar huis. B3 won 
met 2-0 bij Bergen en speelde met 4-4 gelijk tegen Koedijk. B4 won met 4-1 van SVW en dat was een fraaie zege.

De C2 won met 0-3 bij Hollandia T. C1 (in de thuiswedstrijd speelden ze nog gelijk) en hield koploper Texel op 2-2 , waarin coach 
Mar� jn teleurgesteld was, want vlak voor � jd stonden ze nog met 2-1 voor.

Willem Tielbeke hee�  met C3 de juiste weg gevonden. Eerst 5-0 op Reiger Boys( die hadden nog wat tegoed, hè Willem ?) en 
daarna 2-0 winst bij Egmondia C1.

Winst met 5-2 voor de C4 tegen Berdos, maar voor de 4e !!!! keer een nederlaag tegen Reiger Boys C4. Dit keer met 7-5. C5 gaat 
onverdroten door met winnen: 4-1 en 9-1. Binnenkort kampioen, mannen ?

Gelukkig won C6 ook weer eens. Koedijk werd met 6-1 opgerold; de week ervoor werden ze zelf slachtoff er van de dadendrang 
van Reiger Boys. Voor C7 was de 2-3 nederlaag tegen Adelbert een grote decep� e, want ze stonden er zo fraai voor.

A-junioren: er is weinig te vermelden wat betre�  overwinningen.

De zon. A2 doet nog mee in de beker en we verwachten van coach Peter weer net zo’n verslag als de vorige keer.

Gevraagd  anekdotes uit de ruim 50 jarige historie van het club-
blad
Na precies 50 jaargangen gaat de papieren Treffer ter ziele. Daarom willen wij in de laatste 2 Treffers van dit seizoen leuke 
stukjes en anekdotes plaatsen uit deze 50 jaar.

Heeft u leuke anekdotes of stukjes stuur ze op naar gerard.venneker@gmail.com

JUNIORENNIEUWS
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Zaterdag 17 april 2010

Kolping Boys B4 – SVW-27 B4  uitslag: 4-1
De strijd om het kampioenschap is volledig los gebarsten. Van de 6 teams zijn er 4 die nog kampioen kunnen worden. Dus de 
opdracht was makkelijk, winnen! De uitvoering hiervan is minder makkelijk want winnen tegen SVW gebeurt niet heel vaak! 
Er was nog een rekening te vereffenen omdat uit namelijk nipt verloren was. Op Mike na, die nog geblesseerd is, was ieder-
een aanwezig, 4 wissels, dus de beuk kon erin! In het eerste bedrijf golfde het spel lang heen en weer. Kolping had iets meer 
overwicht. Een minuut of tien voor de rust schoot Roy vanaf de 16 de bal binnen maar de scheids had iemand buitenspel zien 
staan dus dit feest ging niet door. Enkele minuten later was het toch raak. Falco schoot vanaf 20 m vanaf het doel vanaf de 
linkerfl ank met zijn rechter de bal diagonaal in de rechter bovenhoek, 1-0. Dit was tevens de ruststand.

Na de thee een sterker Kolping. Al na 5 minuten was het 2-0. Ditmaal was het Ugur die op aangeven van Roy de treffer voor 
zijn rekening nam. Even een momentje van onoplettendheid betekende de 2-1. Kolping schakelde nog een tandje hoger en 
halverwege de tweede helft kogelde Ugur van ruim 20 m de bal hard over de keeper in het doel, 3-1. Dat was tevens de genade 
klap voor SVW. Vlak voor tijd zelfs nog de 4-1. Een aanval die van achter op links opgezet werd. Mitchel gaf af aan Jack. Deze 
speelde de bal door aan Jim. Deze speelde ter hoogte van de middenlijn de bal goed af op Falco. Falco ging er met de bal aan 
de voet als een haas vandoor en was niet meer te achterhalen door de verdedigers van SVW. Beheerst werd de bal vervol-
gens in de rechter benedenhoek binnengelegd, 4-1. Een goede overwinning waardoor SVW voorlopig even in de wachtkamer 
is gezet! Uit tegen Reiger Boys en thuis tegen Vios en SCR. Gewoon deze wedstrijden winnen en dan is het kampioenschap 
gewoon weer een feit!

Zaterdag 24 april 2010

Reiger Boys B3 – Kolping Boys B4 uitslag: 0-3
Thuis was ruim gewonnen maar in deze poule gebeuren de raarste dingen! Oppassen was de boodschap! De Koots moest de 
ronde van NH fi etsen evenals Falco, dus zij waren er niet bij. Gelukkig waren Marco (trainer) en Wilco (lijnrechter/coach) zoals 
altijd ook trouw aanwezig om de zaken in goede banen te leiden.  De eerste helft wist Kolping twee maal te scoren. Eenmaal 
uit een penalty door Ugur en eenmaal wist Suleman de door de keeper uit een corner weggeslagen bal binnen te schieten.

In de tweede helft werd nog eemaal gescoord. Ugur wist na enkele hocus pocus bewegingen zijn bewaker te verschalken en 
scoorde daarna op beheerste wijze, 0-3. Een lastige klip dus omzeild. Er wachten nog twee thuiswedstrijden, Vios en SRC. Vios 
wist dit weekend verassend te winnen van SRC zodat ook deze concurrent nu op 3 punten achterstand staat. Zoals het er nu 
uit ziet gaat de strijd om de titel nu nog tussen KSV en Kolping. Hierbij wordt opgetekend dat Kolping de eer het meest toekomt. 
Dit omdat KSV fraudeert door niet gerechtigde A-junioren in te zetten. Kolping heeft het voordeel van de thuiswedstrijden, is 
thuis nog ongeslagen en heeft het beste doelsaldo van iedereen. Kortom, dit kan en mag toch niet meer misgaan!

De Koots! 

Reiger Boys B3–Kolping Boys B4 (0–3)
Als interim coach een groep B junioren optrommelen om om 10:30 te voetballen en om 09:45 aanwezig te zijn is op zich al een 
overwinning. Van de uiteindelijk dertien aanwezigen moest ik er 1 wakker bellen, 2 vertellen dat ze niet om 10:30 moesten 
vertrekken maar voetballen en 1 persoon was niet bereikbaar(sliep bij een vriend) nam zijn mobiel niet op en belde mij uitein-
delijk terug toen ik al lang en breed thuis was en de wedstrijd gespeeld. Viel dus eigenlijk wel mee……..

Eerste helft:

RB uit leek op papier een makkelijke wedstrijd ware het niet dat deze ploeg vorige week van SVW had gewonnen die een di-
recte concurrent van ons is. De eerste vijf minuten was de wedstrijd in evenwicht. Er stond aardig wat fysiek geweld in het veld 
waar we aan moesten wennen. De eerste kans was in de zesde minuut voor Ugur, prima combinatie spel over diverse schijven 
via Mitchel. Nog geen minuut later wordt Ugur onderuit gehaald in het strafschopgebied, penalty! Ugur schiet gedecideerd in 
0-1! Dit was wel even lekker aangezien het lastig voetballen was voor KB. Een vervelende overtreding op Ryan zorgt ervoor dat 
deze groggy op het veld ligt en wordt vervangen door Fabian. De 15de minuut een afgemeten corner van Ugur op het hoofd van 
Roy echter deze beland jammerlijk op de paal. Daarna een prima fase van KB met goed combinatie voetbal met als uiteindelijk 
resultaat een goal van Sleman 0-2! De eerste helft kabbelt wat door tot de rust met een vervelende blessure voor Ugur.

Tweede helft:

Wind en zon mee deze keer en een rustig begin. In de 10de minuut een mooie pass van Michael naar Ugur hetgeen resulteerde 
in een 100% kans met helaas 0% rendement. In de rust is door Marco gehamerd om goed de combinaties te blijven zoeken 
omdat RB het alleen fysiek moest hebben. We hebben mooie staaltjes gezien jongens! Geen uitzondering daar gelaten! Een 
prima verdediging met Vigo, Dennis, Arthur, Fabian en Jim die voetballend met het middenveld bestaande uit Jack, Sleman, 
Michael, Roy en Ryan goed onze voorhoed konden bedienen. In de 23ste minuut een mooie stift van Ugur(de hoek had ook 
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gemogen) die helaas via de lat over ging. In de 34ste minuut een beauty van Ugur, een schitterende panna(niet de eerste) 
gevolgd door een schitterende krul in de rechterbovenhoek!!!

Wat een prima wedstrijd met de 0 voor onze hekkesluiter Ruben, profi ciat!!!

De interim koots

Ps. Bij winst aanstaande zaterdag op SRC kan het kampioenschap ons bijna niet meer ontgaan aangezien SRC drie punten 
heeft laten liggen dit weekeinde.

DWOW B1 - Kolping Boys B2 (2-3)
Nu voor het eerst naar Wieringenwerf voor de uitwedstrijd tegen nr. 2, DWOW.

Yannick onze beoogde keeper lied tijdens de warming up weten dat hij een gekneusde duim had en niet kon keepen. Maar 
geen nood, want onze 4e keeper Joost “Appa” Heuse werd als vrijwilliger aangewezen. En wat wij al wisten, van de training is 
het een volleerde keeper. Wouter Korse langs de lijn met de vlag en Justin van den Berg, geblesseerd in de dug-out.

De opstelling was een gepuzzeld, maar daar hebben we een coach voor. Na de overwinning en een verlies tegen de koploper 
SVW’27 moest tegen nummer twee de mouwen weer opgestroopt te worden. In de 14e min. nam Tijn van Veen een vrije trap 
en plaatse de bal scherp voor het doel. Jammer dat zowel Rick de Moel en Robijn van Velthuizen onder de bal door sprongen., 
Maar in de 27e min was Thiemo Koster die een bal aan Jasper Bakker gaf, Jasper was sneller dan de twee verdedigers en liep 
ze eruit, en schoot de bal beheerst langs de keeper. In de 35e min. was de stand weer 1-1. Een speler van DWOW haalde de 
achterlijn en gaf de bal mooi voor bij de tweede paal. Maar in de 38e min was het Rick de Moel die de bal van een tegenstander 
afpakte en deze doorschoof op Tijn van Veen. Het was Yannick die de ruststand op 1-2 voor Kolping Boys bepaalde. Na rust 
zetten we DWOW weer onder druk en speelden we van de goal af. Inmiddels was Steven de Jong geblesseerd geraakt en ging 
om die reden dan ook als 5e keeper op doel.  Joost Huese weer op zijn vertrouwde plek als voorstopper. In de 15e min onder 
schepte Jasper bakker de bal op het middenveld en  trok de bal voor op Yannick Zuurbier, deze passde de bal door op Johan 
van der Sluijs, deze wachtte even te lang. Bal weg. De scheidsrechter werd steeds vervelender, als de keeper Steven de Jong 
rustig met de bal liep, aan zijn kaart in zijn borstzak iets er uittrekken. Yannick kreeg een gele kaart, om dat hij zij dat Kolping 
geen cadeaus moest weggeven, enz..

In de 21e min. hielp hij dan ook DWOW door een buitenspel over het hoofd te zien en een speler die hens maakte de 2-2 op het 
bord te laten noteren. DWOW rook bloed en zetten Kolping Boys onder druk. Het zal toch niet gebeuren zoals tegen SVW’27, 
de gehele wedstrijd sterker en dan in de laatste minuut de punten laten liggen. Maar Kolping Boys liep te vechten en iedereen 
liep voor elkaar, het was een genot om naar te kijken.

Maar in de 38e min. was het Roëll van Somsbeek die de bal van Robin van Velthuizen kreeg en deze via een tegenstander over 
de zijlijn speelde. Ons ingooikanon Johan van der Sluijs had er 2 ingooibeurten voor nodig om de bal voor de voeten van Tijn 
van Veen te krijgen. 

Tijn omspeelde een paar tegenstanders en trok de bal voor bij de 2e paal, waar Yannick Zuurbier stond te wachten, 2-3.  Dit 
was tevens de eindstand. Voldaan namen we de 3 punten mee nar Oudorp.

Een Trouwe Supporter

Kolping Boys B2 –Geel Zwart 30 B1 (4-0)
Het was zaterdag prima voetbal weer en we hadden er zin in., tegen Geel Zwart 30 uit ’t Zand.

Yannick zuurbier staat de laatste weke op doel, sinds Justin van den Berg geblesseerd is en Jordy Dekker zaterdags werkt. 
Daarnaast missen we Kevin Leeuwenkamp nog steeds en Wouter Korse is inmiddels onze vaste grensrechter.

In  de 9e min. Was Roëll van Somsbeek dicht bij een doelpunt. Hoewel Kolping Boys B2 kansen genoeg kreeg wilde ze er niet 
in. In de 10e min. Probeerde Jasper Bakker het ook een keer, maar ook hij stuiten op de keeper. Hoog over was het motto van 
verschillende spelers, en dat was echt hoog over. In de 27e min. pikte Rick de Moel de bal op, op het middenveld, Rick schoof 
de bal door op Jasper Bakker welke de bal kruispass bij Robin van Velthuizen deed belanden. Robin maakte er beheerst 1-0 
van. Dit was tevens de ruststand. Na rust bleek Kolping gelijk de druk op de ketel te houden. Tijn van Veen speelde de bal op 
Jasper Bakker en deze kwam weer de keeper op zijn pad tegen. Roëll van Somsbeek begint de laatste weken echt zijn draai te 
vinden of hij nu op rechts of links speelt of in de aanval of het middenveld, het lijk wel een beetje Elia van HSV. Dat resulteerde 
dan ook in de 15e min. uit een voorzet van Tijn van Veen in de 2-0. In de 25e min. was het Tijn van Veen die de bal met zijn 
schouder op pikte en even langs zijn lichaam lied glijden voor zijn voeten. Hij zag Jasper Bakker de vrij ruimte zoeken en gaf de 
bal door. Jasper Bakker schoot de bal langs de uitlopende keeper, 3-0.
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Achter stonden Barry de Koning,  Ruben Haverkate, Joost Huese en Devon Hoogland als één linie voor goalie Yannick Zuurbier. 
Ja het is lastig voor een keper om geconcerteerd te blijven als je af en toe een balletje krijgt. Maar dat was Yannick geen probl-
eem, hij redde in de 32e min. dan ook subliem. In de 35e min. werd de eindstand, 4-0, dan ook bepaald door Robin Velthuizen, 
uit een voorzet van Tijn van Veen.

Een Trouwe Supporter

Kolping C3 afgetroefd door kampioen Egmondia
Tot een kwartier voor tijd kon het in het duel tegen het vorige week kampioen geworden Egmondia alle kanten op. Gezien het 
aantal kansen had het net  zo goed 5-0 voor de Egmonders kunnen worden. Maar als Kolping met een kleine overwinning was 
weggeslopen, dan had ook niemand raar opgekeken. Dat de ‘derpers’ uiteindelijk met een 2-0 overwinning aan het langste 
eind trokken, was terecht. Ze waren gewoon veel feller en gemotiveerder, dan de sloom opererende formatie van coach Willem 
Tielbeke, die overigens afwezig was.

Vooral de complete rechterfl ank (Tom, Jochem, Emiel, Justin) liet het in de eerste helft volledig afweten. Het gevaar moest 
komen van ‘de kleintjes’ Daan en Julian op links. Met name Julian stak in deze wedstrijd in een bloedvorm en speelde zijn op-
ponent bij tijd en wijlen helemaal zoek. Jammer is dat de snelle linksbuiten ‘eenbenig’, anders zou zijn rendement beslist hoger 
zijn. Tegenstander Egmondia liet al in de eerste minuten weten dat het menens was. Een doorbraak in de derde minuut leek 
een doelpunt te worden. Maar linksback Charlie behoedde zijn ploeg voor onheil met een fantastische sliding. En in de 18e 
minuut kwam Kolping goed weg toen een Egmonds schot de lat scheerde. Ook doelman Leon moest zich voordurend strekken 
bij gevaarlijke schoten van de vijandelijke voorwaartsen.

In de tweede helft was het wedstrijdbeeld aanvankelijk hetzelfde. Maar een kwartier voor tijd leek er iets van strijdlust in de 
Kolping-gelederen te ontwaken. Mogelijk waren ingrepen van gelegenheidscoach Gerard Twisk daar debet aan. Maar juist toen 
het lekker begon te lopen, keerde het tij abrupt. Bij een Egmondia-aanval op rechts timede  Charlie verkeerd waardoor zijn op-
ponent kon doorlopen en voorzetten. Keeper Leon kon de bal slechts aantippen, maar het leidde er wel toe dat het leer in het 
Kolping-doel verdween: 1-0. Egmondia had de ban gebroken en nog geen minuut later tegen de titelhouders een verdiende 
2-0 aan.Met nog een wedstrijd te gaan tegen achtervolger Zeevogels zal Kolping alles uit de kast moeten halen om de mooie 
tweede positie te behouden.

Paulus

Kolping C3 rekent makkelijk af met ‘echte’ Reiger Boys
Nu eens geen tegenstander versterkt met spelers uit hogere elftallen. Maar het echte Reiger Boys C2. En daar had een soepel 
draaiend Kolping C3 weinig moeite mee. Al in de eerste helft bouwde de ploeg van coach Willem Tiebeke en 3-0 voorsprong op. 
Die werd in de tweede helft uitgebreid naar een uiteindelijke 5-0 zege. Na 12 minuten opende Kolping de score. Een schot van 
Quinn uit de tweede linie was onhoudbaar voor de Heerhugowaardse goalie: 1-0. En nog geen minuut later bediende dezelfde 
Quinn  de opgekomen Maurice met een steekpass en dat betekende 2-0.

Die comfortabele voorsprong betekende niet dat Reiger Boys ongevaarlijk was. Integendeel. Met scherpe uitvallen probeerden 
zij de achterstand te verkleinen. Maar vooral Kolping-keeper Leon onderscheidde zich met knappe reddingen. Toch kwam 
Kolping voor rust nog op 3-0. Een vrije trap van Maurice werd door spits Amin makkelijk ingekopt. In de tweede helft maakte 
Kolping snel korte metten met de tegenstander. Het was opnieuw Amin die er in de 43ste minuut  4-0 van maakte na goed 
voorbereidend werk van Justin op rechts. Nog geen minuut later zorgde het zelfde tandem voor 5-0, maar de treffer werd om 
nog onopgehelderde wijze afgekeurd door de nerveus leidende arbiter Van Dronkelaar.

Enkele minuten voor het eindsignaal was het Emiel die alleen voor de keeper opdoek en het leer door de benen van de tegen-
stander tikte.

Paulus

 

Gevraagd  anekdotes uit de ruim 50 jarige historie van het club-
blad
Na precies 50 jaargangen gaat de papieren Treffer ter ziele. Daarom willen wij in de laatste 2 Treffers van dit seizoen leuke 
stukjes en anekdotes plaatsen uit deze 50 jaar.

Heeft u leuke anekdotes of stukjes stuur ze op naar gerard.venneker@gmail.com
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PERIKELEN RONDOM DE C7
Hier had een leuk wedstrijdverslag kunnen staan, helaas liep het 
iets anders. Perikelen rondom de C7.

Sommige ouders zullen wel vreemd hebben opgekeken toen hun zoon vorige week veel te vroeg thuis kwam. He? Moet je niet 
spelen?Jij bent snel terug! Hoe kan dat nou? Een normale vraag, want er stond een uitwedstrijd op het programma, in Heer-
hugowaard. Als coördinator had ik eigenlijk ook wel enkele telefoontjes verwacht, ouders die hier niet blij mee zijn, betaal je 
contributie, kan je kind niet spelen? Ik heb geen enkel telefoontje gehad en misschien zegt dit ook wel genoeg. De C7 is een 
dergelijk team wat helaas niet uitblinkt in betrokkenheid van ouders.

-Weinig tot geen ouders langs de lijn.

-Weinig tot geen ouders om te rijden.

Gevolg hiervan is dat er wekelijks problemen zijn met vervoer. Dat steeds dezelfde ouders klaar staan om te rijden maar 2 
auto’s blijken gewoon onvoldoende. Dat bij deze ouders uiteindelijk de maat vol is en de motivatie het 0 punt bereikt is. De 
C7 zijn met 15 jongens gestart en inmiddels met 12 jongens over. De C7 heeft absoluut pech gehad, verschillende trainers 
hebben de revue gepasseerd, maar moesten wegens andere verplichtingen stoppen. Omdat er geen coach te vinden was zijn 
Erik en Henk samen de kar gaan trekken in afwachting van een ouder/bekende die dit over wilde nemen. We zijn hard aan het 
zoeken geweest binnen de oudergroep om mensen enthousiast te krijgen, maar Helaas heeft dit niet geleid tot 1 duidelijke 
coach. Gelukkig blijk er bij de huidige trainingsopzet voldoende capaciteit te zijn om alle 4 teams goed te begeleiden. In de 
winterstop is serieus overwogen om de C7 terug te trekken uit de competitie, maar dit betekende voor de overige teams  17 a 
18 spelers en dit werd wel erg veel.

Een rondje bellen deed vermoeden dat er voldoende animo was bij de ouders om af en toe te rijden. Na een goed gesprek met 
het team waarin de duidelijke toezegging was dat de jongens op tijd kwamen, ze afbelden en graag wilden voetballen zijn we 
toch de 2e competitiehelft in gedoken. Helaas moeten wij vanuit de juniorencommissie bekennen dat dit alles niet gewerkt 
heeft. Er zijn geen ouders gekomen om te rijden, de jongens melden zich niet af en het gros van het team komt niet op de 
afgesproken tijd bij de club zodat het lang onduidelijk blijft of er wel gespeeld kan worden.

Het absolute dieptepunt  was vorige week. Henk had duidelijk met de jongens afgesproken iets eerder aanwezig te zijn, zodat 
de mogelijkheid er was om bij onvoldoende auto’s op de fi ets en toch op tijd naar HHW te kunnen. Geen auto’s en geen team 
op de afgesproken tijd. 30 Minuten later als afgesproken waren er 10 jongens, niet eens allemaal op de fi ets. In overleg met 
het wedstrijdsecretariaat is besloten de wedstrijd af te blazen en is de jongens verteld dat ze een vrije middag hadden. Voor 
sommigen zal het niet veel uitgemaakt hebben, maar voor diegenen die er iedere trainingsavond zijn en die uitkijken naar de 
wedstrijd van zaterdag een harde dobber. Vooral voor deze jongens vind ik dit verschrikkelijk, en baal ik als een stekker. De C7 
is niet het enige team waar het op deze manier draait. Iedere ouder weet vast wel voorbeelden te noemen over soortgelijke 
situaties, bij soortgelijke verenigingen.

Maar wat kun je als vereniging hier nu aan doen?

Mag je eisen stellen aan ouders, mag je de verplichting opleggen om eens in de 3 a 4 weken je auto ter beschikking te stellen 
om het team te vervoeren? Mag je als club leden weigeren als blijkt dat ouders geen enkele betrokkenheid hebben? 

Het wordt dan wel allemaal erg vervelend, en voetbal kan juist zo leuk zijn. Het is zo ontzettend leuk om langs de lijn je 
zoon of dochter te zien voetballen, te zien dat er plezier is, dat er vriendschap is, dat er een team staat wat samen graag 
wil voetballen, wil winnen! 

Toch wil ik wel benoemen dat wij als commissies serieus rekening moeten gaan houden met zaken als opkomst, op tijd afbel-
len, soms kunnen rijden etc. Dit moet ook wel omdat er anders jongens en meiden de dupe worden, niet kunnen voetballen 
omdat de ander ze in de steek laat of omdat ouders het volledig laten afweten.

Dit werkt zo ontzettend demotiverend, we raken spelers en ouders kwijt, terwijl dit juist diegene zijn  die altijd willen en op wie 
de club kan bouwen.Ouders en spelers, als de bereidheid ontbreekt om samen te trainen en samen te voetballen, als de berei-
dheid ontbreekt om op tijd af te bellen en gewoon maar weg te blijven, misschien moeten jullie dan overwegen om een andere 
sport te kiezen, het liefst een individuele.

Tot slot is het niet mijn bedoeling mensen voor het hoofd te stoten, hooguit wakker te schudden. Sommigen zullen zich hierin 
herkennen, anderen hebben geen auto, maar het begint bij betrokken zijn bij je zoon of dochter en gewoon eens te komen 
kijken, misschien vind je het zelfs wel leuk. Voor de ouders die zich wel hebben ingezet, een groot compliment, het bleek geen 
makkelijke klus.

Namens de juniorencommissie,

Plien
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Programma t/m vrijdag 21 mei

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 28-apr 21:05 Uit Noorderend Hugo Boys DA1 20495
Maandag 10-mei 19:15 Thuis De Hoornse Vaart KSV DA3 21505
Vrijdag 21-mei 19:15 Uit Europahal Berdos DA1 154505

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 3-mei 19:15 Uit Harenkarspel de Ruif A1 177778

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 7-mei 19:00 Uit Groeneweg (Schagen) Scagha ‘66 B1 177999

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

Gevraagd  anekdotes uit de ruim 50 jarige historie van het club-
blad
Na precies 50 jaargangen gaat de papieren Treffer ter ziele. Daarom willen wij in de laatste 2 Treffers van dit seizoen leuke 
stukjes en anekdotes plaatsen uit deze 50 jaar.

Heeft u leuke anekdotes of stukjes stuur ze op naar gerard.venneker@gmail.com

Spor� eve afslui� ng van het 
voetbalseizoen?????

29 mei 2010
Estafe� eloop te Akersloot

Georganiseerd door Le Champion en de Akersloter Marathon Klub

Maak een team van 4 personen (voetballers, scheidsrechters, 
supporters………).

En loop 5,4 km p.p. en met het gehele team een afsluitende ronde van 3,5 km.
Een leuk rondje door de polder.

 Schrijf je in op www.amak.nu

Voor meer informa� e: bel Peter of Simone Verhoeven: 072-5153952

ZAALVOETBAL
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DAMES EN MEISJESVOETBAL

Kolping Boys

Dames- en meisjesvoetbal

Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar enthousiaste 
meiden tussen de 6 en de 12 jaar.

Lijkt het jou leuk om te voetballen?

 kom dan alvast gezellig trainen op 

Woensdag 12,19 en 26 mei

Van 14.00-15.30 uur

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Marion Dolsma 06-55170176

Of

Mattieu de Jong 06-53672346

Adres Kolping Boys:

Beverdam 3, Oudorp
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zaterdag 1 mei

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 KSV D1 09:00  G. Twisk
D4 Jong Holland D3 10:15 09:45 René Vroegop
D8 AFC 34 D5 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
D10 KSV D5 10:15 09:45 Iris Berkhout
MD1 SVW 27 MD1 11:30 10:45 H. Berghammer
E1 Volendam (rkav) E1 10:15  ouder
E2 Reiger Boys E2 09:00  Duncan Bons
E6 Koedijk E5 10:15 09:45 Bojan Kok
E7 Reiger Boys E8 10:15 09:45 ouder
E8 Alkmaarsche Boys E2 11:30 11:00 ouder
E10 Kolping Boys E11 10:15 09:45 ouder
E10 Kolping Boys E11 10:15 09:45 
E13 SVW 27 E12 09:00 08:30 ouder
F3 Vrone F3 09:00 08:30 ouder
F4 Koedijk F3 09:00 08:30 ouder
F6 Alcmaria Victrix F3 09:00 08:30 ouder
MP MINI-Pupillen 09:00 08:40 onderling
1e j. F 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 Champions Leaque

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D3 Reiger Boys D3 09:00 08:05
D5 Reiger Boys D5 09:00 08:05
D6 Koedijk D6 08:45 07:50
E3 Reiger Boys E4 12:10 
E4 Koedijk E4 10:00 
E5 Koedijk E7 10:00 09:05
E12 Koedijk E13 08:45 07:50
E14 Koedijk E14 08:45 07:50
F1 SVW 27 F1 09:00 
F2 AFC 34 F2 09:00 
F7 Vrone F5 09:30 08:35
                         

ALLE BEGELEIDERS EN TRAINERS VAN DE PUPILLEN

Wil iedereen na afl oop van de laatste competitiewedstrijd alle ballen en andere 
materialen inleveren bij de pupillen commssie.
Wij willen zo spoedig mogelijk inventariseren wat we moeten bestellen voor vol-
gend jaar.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
De pupillen commissie

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   

Woensdag 28 april

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D1 Castricum D1 18:45  M. Stigter

Donderdag 29 april

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D1 Zouaven De D1 19:00  M. Stigter
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Zaterdag 8 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D4 AFC 34 D4 09:00 08:30 Duncan Bons
D8 Reiger Boys D8 11:30 11:00 H. Berghammer
D9 LSVV D5 10:15 09:45 Brian v.Esseveld
D10 Vrone D4G 10:15 09:45 René Vroegop
E1 SVA E1 10:15  G. Twisk
E9 Koedijk E6 11:30 11:00 ouder
F7 Egmondia F2 10:15 09:45 ouder
MP MINI-Pupillen 09:00 08:40 onderling 
1e j. F 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 Champions Leaque 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D5 Jong Holland D4 08:45 07:50
D6 Duinrand S D3 12:15 11:20
D7 Reiger Boys D7 12:30 11:35
MD1 Meervogels MD1 12:30 11:30
E4 Foresters de E3 10:15 
E12 Dynamo E4 11:30 10:35
E13 SVW 27 E9 10:15 09:20
E14 KSV E10 10:30 09:35
F1 Reiger Boys F2 10:30 
F6 Reiger Boys F9 10:30 09:35

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Toernooioverzicht pupillen
D Pupillen:
MD1                                 8 mei            Medemblik

D1                                   13 mei           FC Lisse

D3 t/m D10 + MD1           15 mei           Always Forward Hoorn

D3, D5, MD1                     22 mei           FC Castricum

D6, D7, D8, D9, D10     4 mei           SVW ‘27

E Pupillen:
E1                                   13 mei           FC Lisse

E3, 4, 5, 6, 10 ,12 ,13      16 mei          SVW ‘27

E7, E11, E14                     16 mei           Fortuna Wormerveer

E2, 3, 8, 9, 12, 13             23 mei          FC Castricum

F Pupillen:
F1, 2, 5, 6, 7                     13 mei           SVW ‘27

F3, F4                              15 mei           Fortuna Wormerveer

F1, 2, 5, 6                         22 mei           FC Castricum

Mini Pupillen                      15 mei           Fortuna Wormerveer

Mini Pupillen+Kabouters  24 mei           FC Castricum

Kabouters                         9 mei            SVW ‘27

Het thuistoernooi van Kolping Boys, het Klaas Commandeur zal 
plaatsvinden in het weekend van 29 en 30 mei. Dit toernooi is voor 
alle pupillenteams behalve de mini’s en de kabouters.

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   



-16-

KOLPING BOYS D10 KAMPIOEN

Kolping Boys D10 kampioen!
Na het winnen van alle tot nu toe gespeelde wedstrijden is het kampioenschap van D10 een feit. Met nog twee wedstrijden te 
gaan kan het team niet meer door de concurrenten worden ingehaald. De wedstrijd van afgelopen weekend tegen Kolping Boys 
D8 was dus de kampioenswedstrijd en werd verdiend in winst omgezet. De D10 begon scherp en het was al snel 1-0 toen  Mike 
de Leeuw in de ‘box’ doeltreffend uithaalde. Een uitval van de tegenstander betekende echter de 1-1 en dus werd opnieuw de 
aanval ingezet. Uit  een prima genomen hoekschop van Wiebe zorgde Imme voor een nieuwe voorsprong door met het hoofd te 
scoren.  Vervolgens schoten topscorer Nassim en Mert er nog twee binnen en was de ruststand 4-1. In de tweede helft bleef deze 
stand lang staan ondanks de kansen die door de D10 werden gecreëerd. Mike van Zijl, Roald en Bas zagen hun goede individuele 
acties niet bekroond met een doelpunt. Nadat de tegenpartij twee tegenaanvallen prompt wel verzilverde, werd het nog een span-
nende slotfase bij een stand van 4-3. De verdediging van D10 hield echter het hoofd koel. Kelvin, Gerard, Marc en Benno deden 
namelijk wat ze het hele jaar al goed doen: kort op de man spelen en elkaar rugdekking geven. Aangezien ook Tom zoals altijd 
bleef heersen over zijn doelgebied werden de drie punten binnengehaald en kon het kampioenschap worden gevierd.  De basis 
voor deze titel werd natuurlijk wel al gelegd in de voorgaande maanden. Door een goede teamsfeer, een prima trainingsopkomst 
en de wil om vooral samen de strijd aan te gaan, is dit kampioenschap een verdienste van het hele team. Gefeliciteerd, jongens!

Laatste trainingen pupillenteams
Na het Klaas Commandeurtoernooi van 29 en 30 mei zijn er geen trainingen meer voor de overige pupillen teams. 

Opzegging nieuwe seizoen 
Wilt u uw zoon of dochter voor het komend seizoen afmelden als lid van Kolping Boys doet u dit dan zo snel mogelijk voor 31 mei  
per E-mail aan ledenadministratie@kolpingboys.nl of schriftelijk.

Huldiging kampioenen
8 Mei worden de laatste competitie wedstrijden gespeeld. Teams die op deze datum bovenaan in hun klasse zijn geëindigd zullen 
tijdens het Klaas Commandeur toernooi op 29 en 30 mei gehuldigd worden.
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VOLENDAM TRAINT E PUPILLEN KOLPING 

- PERSBERICHT -

E-pupillen krijgen training 
van spelers FC Volendam

Profvoetballers Het Andere Oranje geven clinic aan jeugd Deen Cup
Volendam, 22 april 2010 – De E-pupillen die het afgelopen seizoen mee hebben gedaan aan de Deen 
Cup en daarbij hun eerste ronde hebben gewonnen, krijgen woensdag 28 april een gasttraining van 
één of twee spelers van FC Volendam. De selectie van FC Volendam verdeelt zich over liefst vijftien 
uitverkoren amateurclubs door heel Noord-Holland en Flevoland. 

Melvin Platje, Jack Tuyp, Tim Bakens, kortom de gehele selectie doet woensdag 28 april van 14:00 uur tot 15:00 uur 
mee aan dit initiatief van Deen Supermarkten en FC Volendam. De spelers zullen een clinic gaan geven van plusminus 
een uur op de velden van de amateurclubs.

De indeling is als volgt:

Voetbalclub Plaats Speler 1 Speler 2
SC Buitenboys Almere Rowin van Zaanen Roy Bakkenes
Kolping Boys Alkmaar Mo Ajnane Tim Bakens
Vitesse ‘22 Castricum Thijs Sluijter  
De Zouaven Grootebroek Henny Schilder  
ADO ‘20 Heemskerk Theo Zwarthoed  
FC Medemblik Medemblik Jack Tuijp  
SVW ‘27 Heerhugowaard Yannick de Wit  
JVC Julianadorp Maikel van der Werff  
West Frisia Enkhuizen Aaron Meijers  
FC Purmerend Purmerend Kelvin Maynard Nick Tol
ASV Dronten Dronten Bernard Hofstede Melvin Platje
RKAV Volendam Volendam Johan Steur  
De Blokkers Blokker Robbin Ruiter  
FC Weesp Weesp Dominique van Dijk Deen van Embricqs
FC Uitgeest Uitgeest Wouter Artz Michiel Kramer

   Indeling onder voorbehoud

De Deen Cup is een onderdeel van de Stichting Deen Jeugdsponsoring, de stichting die jaarlijks ook de Sponsoractie 
organiseert in alle fi lialen van Deen Supermarkten. Tijdens deze sponsoractie ontvangen ruim 250 verenigingen honderd 
tot duizenden euro’s aan sponsorgelden.

Het Deen Cup toernooi is opgezet door Deen Supermarkten en FC Volendam, voor de E-pupillen van voetbalclubs 
uit Noord-Holland. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Kras Stadion van FC Volendam, voorafgaand aan de 
thuiswedstrijden van FC Volendam in het seizoen 2009-2010. Via elk fi liaal van Deen wordt een amateurclub uitgenodigd 
voor de voorwedstrijden. Al het zesde jaar op rij is de Deen Cup een perfect één-tweetje tussen Deen Supermarkten en 
FC Volendam. Er doen 32 teams mee aan de Deen Cup.

De Deen Cup wordt normaliter op vrijdagavond om 12:30 uur gespeeld op halve velden, iedere ronde dus twee 
wedstrijden. Te beginnen met drie penalty’s en vervolgens om en om tot er een penaltywinnaar is. Indien de wedstrijd in 
een gelijkspel eindigt, is de winnaar die club, die de strafschoppen het best heeft benut. De teams die hun wedstrijden 
winnen, gaan een ronde verder en komen later in het seizoen terug. De teams voetballen in het thuis- en uittenue van 
FC Volendam. FC Purmerend is op 16 april jl. winnaar geworden van de Deen Cup seizoen 2009-2010 door in de fi nale 
ADO ’20 uit Heemskerk met 1-0 te verslaan.

///// EINDE PERSBERICHT /////
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PUPILLENVERSLAGEN
Castricum MD1 - Kolping Boys MD1

 Na 2 overwinningen op rij moesten we 
nu tegen Castricum. Deze ploeg hebben 
we dit seizoen al een paar keer ontmoet. 
Helaas niet van gewonnen, dat moest 
vandaag dus maar gebeuren. Bij winst 
zouden we ze passeren op de ranglijst. 
Zonder Laura (ziek) en Rianne (te laat) 
reden we met 13 meiden naar Castri-
cum. Gezien de temperatuur beloofde 
het een mooie voetbaldag te worden. De 
eerst helft ging redelijk gelijk op. Over en 
weer kansen. Rick begon als rechtsvoor 
en deed het daar niet verkeerd. Mandy 
kon regelmatig mee naar voren voor het 
nemen van vrije trappen en corners. Dit 
waren momenten om te scoren, maar we 
kwamen niet tot een schot. Helaas was 
het Castricum die op voorsprong kwam. 
In een vol strafschopgebied konden we 
de bal niet weg krijgen. Een tegenspeel-
ster schoot uiteindelijk op doel en pas-
seerde Sarah, 1-0. In de rust aange-
geven dat er nog van alles mogelijk was. 
Maar dat lukte niet. Castricum hield 
onze achterhoede onder druk, waardoor 
we niet van onze helft af konden komen. 
De voorhoede was de 2e helft bijna niet 
te bereiken. We waren denk een beetje 
verlamd door het warme weer.  Door een 
glippertje van Sarah liep Castricum uit 
naar 2-0. Het werd zelfs 3-0 door een 
goede aktie van hun linksvoor. Pas aan 
het eind kregen we toch weer wat lucht 
en konden nog een paar aanvalletjes op 
de mat leggen. Helaas geen goals, zeker 
ook door het goede spel van hun keep-
ster.

Nog 2 wedstrijden te gaan tegen kam-
pioens kandidaten SVW en Meervogels. 
Niet de makkelijksten, maar misschien 
gaan bij hun de zenuwen opspelen.

Matthieu.

KolpingBoys E10 - SVW27  E7 

Een grandioze wedstrijd voor de E10! 
Wat werd er ongeloofl ijk goed gespeeld! 
De jongens van SVW27 kregen geen 
schijn van kans en dat terwijl ze het zo 
hard nodig hadden. Heel zuur voor ze...

De eindstand werd maar liefs 9 - 0!!  
Maar wij kunnen de punten natuurlijk 
ook goed gebruiken om in de race te bli-
jven. Thijs is helaas geblesseerd aan zijn 
voet en Jimmy was een heerlijk week-
endje weg dus moesten onze mannen 
het met z’n zevenen klaarspelen. Jer-
oen, Gijs, Devrim, Jesse, JP, Levi en Luke 

maakte er een prachtig schouwspel van. 
Na een goeie actie van Gijs scoort Jesse 
al na 3 minuten speeltijd. Nog eens 3 
minuten later is het weer raak, nu scoort 
Gijs uit een voorzet van Luke. Daarna 
kwam Patrick ons  team ondersteunen 
want SVW speelde liever met acht tegen 
acht. Direct daarna scoort Jesse uit de 
goeie voor- bereiding van Luke. De 4-0 
was zo mooi dat onze coach diep door de 
knieen ging want Luke scoorde van 12 
meter afstand in de kruising. Vlak voor 
rust scoort Gijs opnieuw, zijn tweede.

Eenmaal terug op het gras scoort Levi 
met een prachtig lopje de 6-0. Dankzij 
een goeie combinatie met Patrick scoort 
Luke de 7e en ook Levi combineert goed 
ditmaal met Jesse die de 8-0 maakt. Een 
hattick voor hem! Vlak voor tijd scoort 
Luke de laatste voltreffer dit keer met 
links. Goed gespeeld jongens! Iedereen 
is supertrots op jullie!!

HSV E7-KolpingBoys E10  

De jongens van de E10 zijn nu bijna al-
lemaal tien jaar. Tien jaar. En vandaag 
hadden ze het moeilijk! Waarom? Ik, 
als schrijver van deze verslagjes, weet 
het antwoord niet. Maar ik zie het. Net 
als de andere toeschouwers. Net als de 
coach. Aan de kinderen vragen we het 
misschien thuis van “ goh, wat ging er 
nou mis” maar tijdens een eventuele 
nabespreking komt er niet veel anders 
uit als “ik was moe”of “hij gaf steeds 
een lange/korte/ scheve pass”. Som-
mige zoeken de schuld bij zichzelf door 
te zeggen dat ze best laat naar bed zijn 
gegaan. Allemaal zien ze er aangesla-
gen uit. Het gevoel ons volwassennen 
te hebben teleurgesteld is van de gez-
ichtjes af te lezen.... Nou was niemand 
van ons verwijtend naar onze mannen 
op de coach na dan maar die hoort ze 
te bekritiseren, dat hoort erbij. Zou het 
dan toch die leeftijd zijn? Dat gevoel van 
het zelfbewuste ontwikkeld zich nu mis-
schien?

Nu miste ze wel twee teamgenootjes, 
de immer rennende Thijs en de altijd 
kalme Levi. Thijs houdt de gelederen 
luchtig door zijn opgeruimde karakter 
en Levi brengt de ballans. En dit is wel 
een hecht team, ze rekenen al op elkaar 
en de beide jongens werden dan ook 
echt gemist. Ook door de coach. Daarbij 
was dit weer een beslissende wedstrijd; 
ze zouden bij winst weer in de race voor 
het clubkampioenschap kunnen komen. 
Al twee keer eerder was er zo’n wedstrijd 

en beiden verloren we die... Moeten ze 
het maar niet weten dat het een belan-
grijke wedstrijd wordt om ze onbevan-
gen te kunnen laten ballen of hoort deze  
“druk” bij het spelletje? Heeft iemand er 
al eens een staatje op gemaakt??

Waarschijnlijk denkt u nu als lezer dat 
we vreselijk zijn afgegaan daar in Heilo 
na dit diepgaande relaas... maar zo is 
het niet eens! Onze jongens knalde op-
nieuw voor tien minuten lang! Daarbin-
nen viel het doelpunt wat Gijs scoorde 
op prachtig aangeven van Luke. Maar 
daarna vielen er weer gaten tussen aan-
vallers en verdedigers en rende de jon-
gens zich stuk. Ongeloofl ijk want in elke 
training word hun geleerd hoe ze dat 
kunnen voorkomen! Het lijkt op paniek 
als ze zo wild om zich heen voetballen.... 
Ook nog zoiets van paniek: in de rust ti-
jdens de, deze keer, donderpreek krak-
en ze allemaal met hun lege limonade 
bekertjes. Hoe

bedoel je zal u zeggen maar ga er maar 
eens bij staan. Die bekertjes moeten het 
ontgelden! Heel vervelend voor degeen 
die wat staat te vertellen, echt waar! 
Tijdens de rust naar de kleedkamer 
moeten gaan is bij achterstand en slecht 
spel blijkbaar heel moeilijk (typ ik in met 
een glimlach). Goed, de eindstand werd 
1-1. Het spel was van beide teams chao-
tisch en ging van het doel links naar het 
doel rechts. De jongens hebben dan ook 
goed aan hun conditie gewerkt vandaag 
maar toch niets van de power van vorige 
week laten zien. Later, misschien na nog 
eens tien jaar vertellen jullie ons eens 
hoe dit nu toch kan gebeuren. Goed?

Vrone E7-Kolping Boys E11

Op een mooie zaterdagmorgen gingen 
we vol goede moed naar St. Pancras 
om aldaar tegen Vrone E.7 te spelen. 
Het aanvangstijdstip was 11.30 uur, dus 
iedereen kon lekker uitslapen. (of lang 
wachten...) Bijna iedereen was er, alleen 
Joaquim en Jonathan niet, zij hadden 
verplichtingen elders.

Op een zeer droog veld waar weinig 
gras meer op stond begonnen we aan 
de wedstrijd. Al snel nam Kolping het 
initiatief, maar dat zorgde niet voor doe-
lpunten. De voorwaartsen kwamen wel 
in goeie positie maar voor het doel van 
de tegenstander werd vaak voor eigen 
kans gegaan en werd niet over gespeeld 
naar een teamgenoot die er beter voor 
stond. (scoren vanaf de achterlijn heb 
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PUPILLENVERSLAGEN
Zeevogels F3– olping Boys F6 (0–2) 

Voor het eerst waren de spelers van de 
F6 een klein beetje zenuwachtig voor 
de wedstrijd. Ze moesten weer tegen 
de Zeevogels spelen, waar ze hun aller-
eerste competitiewedstrijd ook al tegen 
gespeeld hadden. Die thuiswedstrijd 
had de F6 destijds met de 2-3 verloren 
en nu moesten ze zelfs een uitwedstrijd 
tegen de Zeevogels spelen. Echter, de 
mannen van de F6 zijn de laatste weken 
goed getraind en hebben behoorlijk wat 
wedstrijdervaring opgedaan. Daarom 
was er direct na de aftrap van zenuwen 
niets meer te merken en zocht de F6 
meteen de aanval op. De spelers van de 
F6 kwamen al vrij snel voor het doel van 
de tegenstander, maar helaas werd het 
schot in de korte hoek van Shane door 
de keeper van de Zeevogels gestopt. De 
Zeevogels zetten een tegenaanval op, 
maar gelukkig ging het schot van een 
doorgebroken speler naast. Na deze 
aanval van de Zeevogels, werden ze 
door de F6 de verdediging in gedrukt. 

De wedstrijd speelde zich voor een lange 
tijd op de helft van de Zeevogels af en 
het was alleen maar eenrichtingsver-
keer naar het doel van de tegenstander. 
Quinten kreeg een goede kans, maar 
zijn schot was te zacht en strandde tus-
sen de spelers van beide partijen. De 
Zeevogels probeerden de bal uit hun 
doelgebied weg te krijgen, hetgeen niet 
lukte. De F6 wist de bal weer te verover-
en en bij een schot op doel raakte Dave 
de paal. Bij de volgende aanval van de 
F6 schoot Mats naast en kort daarop 
ging een schot van Dave maar net naast 
het doel. 

De Zeevogels wisten niet meer waar ze 
het zoeken moesten. De F6 bleef aanval-
len en Ian haalde van afstand hard uit, 
maar zijn schot ging naast. De F6 was 
weer snel in balbezit en Dave kon van af-
stand schieten, maar de keeper van de 
Zeevogels stopte zijn schot. Doordat de 
wedstrijd zich eigenlijk alleen maar voor 
het doel van de Zeevogels afspeelde, 
hadden onze verdedigers niet veel te 
doen en daardoor gingen ook zij steeds 
meer richting het doel van de tegen-
stander. Toen de Zeevogels uiteindelijk 
de bal veroverden, konden ze makkelijk 
uitbreken. De verdediging van de F6 was 
weg en twee doorgebroken spelers van 
de Zeevogels stormden op onze keeper 
Mike af. Ook op dit niveau gaan spelers 
al voor eigen succes, hetgeen de Zeevo-
gels fataal werd. Als de doorgebroken 

speler de bal had afgespeeld op de 
andere speler van de Zeevogels, dan 
was onze keeper vrijwel zeker kansloos 
geweest. Er werd echter geen voorzet 
gegeven, maar de doorgebroken spe-
ler van de Zeevogels haalde zelf uit. 
Keeper Mike hield het hoofd koel en 
wist het harde schot fantastisch tegen 
te houden. De F6 was nu even van slag 
en de spelers moesten hun oorspronkel-
ijke posities weer op zoeken. De laatste 
minuten voor de rust hebben Ruben (ik 
zou haast zeggen: wie anders) en met 
name Tim nog zeer goed en nuttig verd-
edigingswerk geleverd. Ondanks de vele 
kansen voor de F6, gingen de spelers 
met een 0-0 stand de rust in.

Na de rust begon de F6 direct weer fel 
en de spelers gingen meteen in de aan-
val. Dave schoot van afstand, maar de 
bal krulde naast het doel. De Zeevogels 
waren niet in staat in een tegenaanval 
op te zetten en al gauw speelde de wed-
strijd zich weer in het doelgebied van de 
tegenstander af. Na weer een paar scho-
ten op het doel van de Zeevogels, kon 
Dave vanuit de rebound de 0-1 intikken. 
Eindelijk was daar het langverwachte 
doelpunt. De Zeevogels lieten zich niet 
uit het veld slaan en ging op jacht naar 
de gelijkmaker. Bij een uitbraak van de 
tegenstander, kon een speler van de 
Zeevogels hard uithalen. De bal vloog 
laag, recht op onze keeper Mike af. Hij 
wist de bal tegen te houden, maar had 
hem niet klemvast. De bal glipte tussen 
zijn handen en rolde onder hem door. 
Gelukkig was de meeste snelheid door 
deze halve redding al uit de bal gehaald. 
Keeper Mike reageerde alert, draaide 
zich supersnel om en dook bovenop de 
bal, voordat deze over de doellijn kon rol-
len. Wat een redding! Ondanks de voor-
sprong en de overmacht van de F6, was 
dit toch een goede waarschuwing voor 
de spelers dat ze niet moesten verslap-
pen. De F6 zocht direct weer de aanval 
en Artinjo wist over de rechter fl ank 
door te breken. Hij gaf een zeer mooie 
voorzet op Shane, die net naast schoot. 
Helaas ging bij de volgende aanval het 
schot van Ian ook naast. Kort daarna 
wist Shane door te breken en kwam al-
leen op de keeper van de Zeevogels af. 
Shane bleef rustig, had de hoek voor 
het uitkiezen en schoot de bal strak in 
de korte hoek: 0-2. De Zeevogels gingen 
meteen vol in de tegenaanval en nu brak 
er een moeilijke periode voor de F6 aan. 
De tegenstander kwam steeds dichter 
bij het doel van de F6 en wist ook een 

ik bij de pupillen dit jaar nog niet gez-
ien, dus dab liever een voorzet man-
nen) Tekenend was dan ook dat de E.11 
op voorsprong kwam door een eigen 
doelpunt van Vrone uit een corner van 
Jan. Vrone probeerde daarna wat terug 
te doen, maar dat lukte niet echt. De 
achterhoede onder leiding van Jur hield 
makkelijk stand. Ashley had wel nog een 
keer een “professionele” overtreding 
nodig om haar tegenstander af te stop-
pen, maar echt gevaarlijk werd het niet 
voor keeper Max. Daarna was er een 
mooie uitbraak van E.11 waarbij twee 
spelers alleen op de keeper van Vrone 
afgingen. Nassim B. hield het overzicht 
en gaf de bal aan Nassim E. die wel nog 
enige moeite had om de 2-0 te maken, 
maar dat lukte toch. Goed overgespeeld 
Nassim, je hebt laten zien hoe het moet! 
Daarna ging Bjorn ook nog eens alleen 
op de keeper af en hij schoot op tijd en 
dan is het altijd raak, 3-0 ruststand.

De tweede helft ging Ercan op doel en 
kon Max een helft voetballen en ging 
Kolping op zoek naar meer doelpunten, 
thuis was het tenslotte 9-1 geworden. 
Maar ook in de tweede helft werd er 
weer niet vaak genoeg overgespeeld en 
gingen de meeste aanvallers weer voor 
eigen kans, wat niks opleverde. Ook 
schoten vanaf de middellijn gingen niet 
tussen de palen, waardoor de wedstrijd 
al rommeliger werd. Bjorn kreeg wel nog 
een goede kans maar wachtte te lang 
met schieten, waardoor hij te dicht op 
de keeper stond en dus niet scoorde. al 
met al werd er de 2e helft dus niet ges-
coord; eindstand 3-0 en konden we ons 
opmaken voor de penaltyreeks. 

Hierin deed Ercan het uitstekend. Een 
hele boel ballen keek hij naast of over of 
hield ze tegen. uiteindelijk wisten maar 
2 van de 9 Vrone spelers raak te schi-
eten. Omdat de keeper van Vrone over 
dezelfde kwaliteiten beschikte als Ercan, 
scoorde ook Kolping heel weinig, alleen 
Ashley wist raak te schieten, waardoor de 
penaltyreeks met 2-1 verloren ging. jon-
gens, volgende keer beter!  In de kleed-
kamer werd nog luidkeels voor onze 
coach gezongen, hij is 38 geworden en 
trakteerde op chips!  Rob, de jaren zijn 
je niet aan te zien, ik denk dat je Trudy 
daarvoor wel eens mag bedanken1

Coach Rob had afgelopen week ken-
nelijk ook nog wat tijd over en heeft 
een website voor E.11 in elkaar gezet: 
http://kolpingboyse11.webklik.nl/
page/kolping-boys-e11.
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paar keer gevaarlijk uit te breken. Hun 
schoten gingen echter naast. Ook had 
keeper Mike nog een aantal uitstekende 
reddingen. Nadat Tim nog een paar keer 
zeer goed verdedigend had opgetreden, 
namen de aanvallen van de Zeevo-
gels af. Kort voor het einde kon de F6 
de aanval weer overnemen, maar een 
goede voorzet van Shane ging voorlangs 
en een hard schot van Ian ging over. 
Goed gevoetbald mannen! Door deze 
0-2 overwinning zijn jullie niet alleen de 
Zeevogels voorbij, maar door het verlies 
van SVW 27 hebben jullie ook nog de 
tweede plaats van hen overgenomen.

Johan en Sander

KOLPING BOYS F3 KAMPIOEN   !!!!!!

Zaterdagochtend 17 april is het zover: 
om 9.00 uur aftrappen tegen de For-
esters uit Heiloo,in Heiloo. De mannen 
tikkeltje zenuwachtig want als we win-
nen zijn we kampioen, dus dat wordt 
spannend. In de kleedkamer worden 
de mannen toegesproken door trainer/
coach Marcello. Hij vertelt ze hoe ze spe-
len en dat het misschien nog wel een 
moeilijke wedstrijd zal worden, omdat 
de thuiswedstrijd ook enigszins moeilijk 
was om te winnen.

De Opstelling:

Claire : Onze wereld-keepster van 
formaat in de goal,

Mike  :   Laatste man, laat ook 
zien dat hij dat heel goed kan en ramt 
alle ballen weg,

Dean: Mag naast Mike staan en 
fungeert heel goed als stofzuiger op het 
middenveld en rent zo’n beetje het hele 
veld op en neer, samen heel moeilijk te 
verslaan achterin.

Nout: Staat zijn mannetje op 
het middenveld en laat zich niet zomaar 
weg zetten,

Lance: Als linkermiddenvelder 
een rots in de branding en legt een bal 
uit de lucht in 1 keer stil op zijn voet

Sonny: Hij mag het op rechts 
doen van het middenveld en doet dat 
dan ook ook hij laat zich niet zomaar 
weg zetten van de bal,

Delano:  Onze dribbelende mid-
denvelder, met zijn verwoestende link-
erbeen, mag vandaag wederom in het 
midden gaan beginnen,

Thijs :  Ons duveltje uit een 

doosje en altijd weer snel voor de goal 
te vinden mag rechtsvoor bezetten,

James:  Mag even in de wissel 
plaatsnemen, om er strax vol voor te 
gaan in de spits,

Thomas: FF afwezig door vakantieweek-
end in Parijs 

Zo begonnen wij aan de wedstrijd, en al 
gauw bleek Kolping de eerste kansen 
te hebben, na leuk overtikken en ki-
jken was het Delano die de score mocht 
openen en een ontlading volgde .......
Yessssss 0 - 1 ! Maar de mannen van 
Foresters proberen zo goed als ze kun-
nen ook een doelpuntje mee te pakken 
maar door goed keeperswerk van Claire 
weten wij de nul te houden. Klasse.

Met de 0 - 1 stand gaan we de rust in. 
De kleedkamer wordt dit keer niet opg-
ezocht maar de limonade wordt opge-
dronken op het veld vanwege het mooie 
weer en de verre afstand naar de kleed-
kamers. Dus de peptalk van de trainer 
gebeurt dit keer op het veld. Na een 
minuut of tien treden we aan voor de 
tweede helft. De mannen gaan er fel in 
tikken netjes over en na een aantal mi-
nuten tikt wederom Delano de bal in het 
doel:  2–0! Juichend van vreugde ren-
nen ze terug naar hun helft.

Foresters mag aftrappen voor de derde 
keer. Maar al snel zijn ze de bal weer 
kwijt door goed werk van Kolping. Dean 
krijgt het op zijn heupen en tikt de 3 - 
0 binnen. Klasse! Het kampioenschap 
is binnen en een minuut of 5 later fl uit 
de scheids af. De mannen zijn door het 
dolle en zingen er op los! De bloemen, 
bekers en ballen worden aan de spe-
lertjes uitgereikt foto’s en fi lms worden 
ervan gemaakt.

Met dank aan de ouders die dit allemaal 
mogelijk hebben gemaakt onwijs gaaf 
en tof, Trainer Marcello bedankt voor 
het goede trainers-coachwerk! Namens 
het hele team bedankt voor Alles.  Oud-
ers, opa’s, oma’s, vrienden, kennissen, 
tantes, ooms etc. etc bedankt voor het 
supporteren iedere wedstrijd opnieuw.

In mei mogen we nog 1 wedstrijd voet-
ballen en daarna misschien nog een 
toernooitje, zou leuk zijn deze ook nog 
even winnend af te sluiten. We zullen 
er met zijn allen voor gaan!! En hopen 
dat volgend seizoen net zo mooi mag 
worden .

Groetjes en tot de volgende wedstrijd. 

BOL F2-Kolping Boys F5 (2–4)

Een ongekende inzet, prachtig teamspel 
en een aantal taktische zetten van de 
coach zorgden voor een welverdiende 
overwinning van Kolping Boys F5 tegen 
het F2 team van BOL.

Het begon met een tegenvaller, keep-
er Max was ‘s nachts ziek geworden 
en helaas moest de F5 dus zonder de 
sterke vaste keeper afreizen. Gelukkig 
was het een heldere en frisse ochtend, 
waardoor coach Kai onderweg naar BOL 
een mooie taktiek kon bedenken. Voor 
de lezers: de F5 heeft niet gemotiveerd 
te worden, het is gewoon iedere week 
weer een feest om dit team te mogen 
zien spelen. Ze hebben zelfs al coaches 
van de tegenstander in de kleedkam-
er gehad (Glenn Helder) die kwamen 
uitleggen hoe ze genoten hadden van 
het positieve en goede spel.

Het is 9 uur en de wedstrijd gaat be-
ginnen. Er zijn geen wissels aan Kolp-
ing kant en coach Kai heeft besloten 
om Dentrey als keeper op te stellen in 
de eerste helft, en tweelingbroer Tycho 
in de tweede helft. Kai dacht dat de te-
genstander daardoor wel in de war zou 
raken, en dat het voor hem makkelijker 
zou zijn, omdat er dan maar 1 van de 2 
in het veld liep. Het liep echter anders, 
want Kai noemde Tycho in de eerste 
helft TychoDentrey, en Dentrey in de 
tweede helft ook TychoDentrey. De te-
genstander snapte niet wie er nu in het 
veld rond liep en wie er op doel stond. Ze 
hebben waarschijnlijk niet eens gezien 
dat er gewisseld was!

Noah en Mike vochten als leeuwen in de 
achterhoede, terwijl TychoDentrey, Hugo 
en Chip heersten op het middenveld, en 
Benjamin en Rowen de slimme hazen 
in de aanval. Het score verloop spreekt 
boekdelen over de inzet: 1-0, 1-1, 2-1, 2-
2, 2-3, en eindstand 2-4 voor Kolping. 

Een fantastische taktiek werd beloond 
met een mooie overwinning.

PV (Vader van Tycho Dentrey)

PUPILLENVERSLAGEN


