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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Het voetbalseizoen is bijna ten einde en wordt traditioneel afgesloten met 
toernooien. Aanstaande zondag is het supergezellige Mixtoernooi voor jong 
en oud, aanvang 11.30 uur. En in het weekend van 22 en 23 mei is er voor de 
pupillen het jaarlijkse Klaas Commandeur toernooi georganiseerd. 

De redactie
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V.V. KOLPING BOYS
Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
www.kolpingboys.nl

CONTRIBUTIES
Giro: 4017695
T.n.v. Contributierekening 
v.v. Kolping Boys

BESTUUR
VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Jenny Scholte 06-52493164
PENNINGMEESTER
Richard Mooser 072-5347256
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 06-51603833
PUPILLEN
Erik Zonneveld                   06-53554452
ALGEMENE ZAKEN
Dirk Veel 072-5128581

AFDELINGEN
SENIOREN 
Ton Schut 072-5625755
JUNIOREN
Raymond de Niet                 06-53607334
PUPILLEN
Jaap de Vries 072-5617201
DAMES
Paul Vessies 06-24105181
ZAALVOETBAL
Peter Verhoeven 072-5153952

OVERIGE FUNCTIES
HOOFDTRAINER
Robin Ernest 06-31028894
HOOFD-JEUGD
Dik Norder 06-15941252
TERREINDIENST
Gerard Bobeldijk 06-55875274
LEDENADMINISTRATIE
Jacques Peetoom 072-5119980
BEZORGING CLUBBLAD
Wout van Dijk 072-5115723

REDACTIE
Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270

ERE-LEDEN
1998 Gerard Floris
2002 Ger v/d Waal
2009 Cor Venneker
2009 Dirk Veel

AANLEVERING KOPIJ DE TREFFER:
Digitaal: Via de mail: detreffer@kolpingboys.nl.  Uiterlijke inlevertijd voor zondag 20.00.
Op papier: Kopij bus voor de kantine. Uiterlijke inlevertijd voor zondag 18:00.

AFGELASTINGEN: 
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 603 Landelijk= Da1
   West 1 cat. A =1e, 2e,  A1,    
               B1,C1, D1
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl.
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CLUBNIEUWS
KAMPIOENEN
 Van harte gefeliciteerd Heren 2 en 3 met het behalen van het kampioenschap!! Het Tweede onder aanvoering van Dave, Anko en 
Vincent gaat volgend jaar reserve eerste klasse spelen. Met 7 punten voorsprong op de nummer hebben zij het voetbaljaar extra 
glans gegeven! Hulde! Het derde is uiteindelijk zonder enige echte bedreiging de terechte kampioen geworden! Gerben en Theo 
hebben er een hecht elftal van weten te smeden en gaan volgend jaar in de 4e klasse spelen. 

Alle betrokkenen nogmaals gefeliciteerd namens de seniorencommissie!!!

Maar, er gebeurd nog meer bij de senioren. Misschien worden het Zesde en Negende ook nog kampioen. Zij zijn weliswaar afhan-
kelijk van de concurrenten maar wie weet komt er nog een kampioenschap aan!

MIXTOERNOOI ZONDAG 16 MEI 2010
Totaal hebben zich 24 team aangemeld voor het mixtoernooi!! Echt geweldig!!    

De teams gaan net als vorig jaar opgesplitst worden in een recreatieve-, prestatieve- en familiepoule. Alle wedstrijden worden 
7 tegen 7 gespeeld. Van deze 7 dient er minimaal 1 dame/meisje in het veld te staan.  Zorg ervoor dat je rond 11.30 aanwezig 
bent bij Kolping Boys en dat je als team je eigen tenue verzorgd. 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!!! En 
is er voor een ieder die er aan wil nemen een sate BBQ!!

Tot ziens op zondag 16 mei!!

Vacature Terreindienstcoordinator:
De seniorencommissie is op zoek naar iemand die de terreindienstwerkzaamheden vanaf het seizoen 2010-2011 wilt gaan 
coordineren.

In het kort houden de werkzaamheden het volgende in:

- een schema maken voor alle zaterdagen en zondagen waarop gevoetbald wordt. Ieder team loopt ongeveer 3 1/2 dag 
terreindienst. In de ochtend alswel in de middag worden 2 personen per team verwacht.

- contact houden met de begeleiders/aanvoerders van de elftallen om zorg te dragen dat ze tijdig mensen aanwijzen voor de 
terreindient

- contact houden met het wedstrijdsecretariaat om toezicht te houden op correcte uitvoering van de terreindienst. Bij voorkeur 
even langs gaan bij het secretariaat en feeling houden met de dienstregeling.

- overige zaken als: teams welke de dienst willen afkopen, teams welke alleen op zaterdag dienst willen draaien, wat te doen als 
een team niet opdaagt, de treffer redactie informeren etc.

Het is dus een functie welke per e-mail alswel telefonisch kan worden uitgevoerd maar waarbij het ook helpt om regelmatig even 
af te stemmen met het secretariaat.

Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Gerard Bobeldijk, g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl

Laatste bericht over  OUD PAPIER
In dit fraaie en bezorgde  Treffer kunnen we voor de laatste keer melding doen over de doorlopende OUD PAPIER Aktie .
1. Er is in de eerste 4 maanden van 2010 24000 kg binnengebracht;
2. Dat is ruim 10 % meer dan in de eerste 4 maanden van 2009;
3. En dat is veel als u weet dat deze winter er ook nog eens lange tijd niet gevoetbald is;
4. En dat is wellicht het gevolg van de actieve werkgroep die is belast met de contacten met Roele De Vries en 
 verzorging van de groene oud-papier bakken. Ook de aandacht in dit clubblad kan wel eens positief gewerkt heb- 
 ben.
5. Voor de toekomst: U kunt oud papier/karton bij de poort in de containers blijven deponeren;
6. Neemt u de plastic zakken etc. weer mee terug naar huis? Want die mogen niet in de papierbak komen.

Dit was de laatste mededeling over OUD PAPIER in het , bijna laatste, clubblad De Treffer. (het eerste clubblad kwam uit in het 
seizoen 1958 / 1959 )
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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

Zaterdag 22 mei senioren en dames

Thuis
Elftal Tegenstander  Aanvang  
11e Vrone ?                 12:00
Da1 ?????                 12:00 
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TREFFER ANEKDOTES
Treffer anekdotes en historische stukjes

Van Ren Louwen (uit de tijd dat hij geleider was van het 3e, in de jaren van 1974 t/m 1984)
Het kwam een keer voor dat we 2 wedstrijden voor het einde van de competitie, we konden kampioen worden, 
(dit was uit bij Zaanlandia) dat we in de kleedkamer stonden en Agie Groot deed z’n tas open en zei kijk ik 
ben m’n “voetbalschoenen” vergeten, dat was wel wat hilariteit bij z’n broer Peter die ook in het zelfde elftal 
speelde, hij lachte hem uit en zei wat een grote lul ben jij toch, maar toen die zijn eigen tas open deed zag hij tot 
z’n grote schrik dat hij ook z’n schoenen niet mee had, dat was even schrikken bij de geleider, ik dus, en moest 
even gauw iets regelen, want wanneer komt zoiets voor?
Even goed nadenken want we moesten wel deze wedstrijd winnen.
Arthur Florijn en Ben van Assema stonden op hun beurt reserve, dat ik zeg zo tegen deze jongens jullie 
moeten toch maar even jullie schoenen uitlenen aan deze “knoeiers”.
Dat zonder te mopperen en het leek wel of het heel gewoon was, gaven deze toppers hun schoenen zo aan Agie 
en Peter  GROOT.
Daar zaten de jongens op hun sokken op de reservebank.
Ik kon natuurlijk alleen deze jongens wisselen, dus toen we op voorsprong stonden kon ik met een gerust hart 
deze twee jongens wisselen.  (we wonnen met 0-3) en werden dan ook dit jaar wel Kampioen.

Peter Groot was wel een man waar heel veel bij fout ging, zo hadden we gevoetbald in Purmerend, en hij moest 
op de terugweg even tanken, bij een benzinepomp in Noord-Beemster zou hij z’n tank even vol gooien, dus hij 
begon alvast te tanken, (het was helemaal geen zelfbediening) en daar komt de dame van het station aan en zegt 
zo tegen Peter, meneer moet er wel Diesel in?  Daar schrok hij wel even van want hij had een Benzineauto.
Hij kwam in Oudorp aan en zette daar zijn auto op de parkeerplaats maar deze ging niet uit, hij bleef maar 
door pruttelen, dieselen dus. 

Van Cor Venneker (archivaris en oud Treffer redacteur):
Uit  jaargang 1 van december 1958  haalde ik het volgende verslagje van Nic. Smit over de eerste 
klaverjasdrive.
 “Op donderdag 13 november 1958 organiseerde De Treffer voor het eerst in haar bestaan een klaverjasdrive. 
Winnaars waren: Cor de Reus en Aad Brammer; goede tweede werden Theo Rood en Kees Schut.  De 
poedelprijs ging naar Piet Oud en N. Louwen”.
 Nic Smit moedigde iedereen aan om voortaan ook te komen, al was het alleen maar ‘om de clubgeest en het 
saamhorigheidsgevoel’.
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HISTORIE VAN HET CLUBBLAD
Uit  Historie van Kolping Boys “Geen toekomst zonder verleden” van Dick Veel
Clubblad v.v. Kolping Boys (Deel 1)
De voorganger van DE TREFFER was HET VIJFJE.
Net na de oorlog besloot de vereniging DTS uit Oudkarspel te starten met hun clubblad DE NOP. De meeste 
clubs hadden toen geen clubblad. Een aantal regioclubs had ook belangstelling voor een eigen clubblad en 
vroeg of zij aan DE NOP konden deelnemen.
Naast DTS was dit Kolping Boys en een drietal niet meer te achterhalen clubs. Dat aantal verenigingen 
(volgens Tom Bos vijf in getal) stak na de oorlog de koppen bij elkaar om tot uitgifte van een clubblad te 
komen en na de start hebben meer clubs zich ook aangesloten.
Het eerste nummer verscheen op 7 maart 1946.
Op de voorpagina drukte elke club haar eigen naam en zo had elke club een “eigen clubblad”.
Het Kolping Boys blad heette “het Vijfje”. Dit sloeg op het feit dat ze met vijf clubs waren gestart, met een 
knipoog naar de balmaat “5” waarmee de senioren en junioren speelden.
Elk nummer bestond uit 7 algemene pagina’s en één bladzijde die de clubs vulden met eigen nieuws.
Het blad bestond zeer kortstondig. Het verscheen wekelijks met een prijs van 130 centen per kwartaal. In het 
Kolping Boys archief bevinden zich 8 exemplaren, waarvan de laatste van 25 april 1946 dateert.
De recensent voor Kolping Boys was een zekere Eddie. Hierachter stak de naam van onze oud-voorzitter 
Klaas van Baar.

Het blad werd gedrukt bij drukkerij De Nijverheid in Noord Scharwoude en de hoofdredacteur was de heer 
L.A. Alexander

Reeds in het derde nummer van het Vijfje meldde de hoofdredacteur dat zich alweer vijf verenigingen hadden 
aangemeld waardoor het aantal abonnees was gestegen naar 1500. Men streefde naar meer en wilde het blad 
met meer advertenties en foto’s uitstraling geven voor geheel Noord Holland.

Op 18 juli 1946 werd daarop het nieuwe ambitieuze blad DE NOP gestart.

De KNVB publiceerde hierin haar offi ciële mededelingen en een aantal clubs publiceerde hierin hun 
eigen verenigingsnieuws. Dit betrof zowel clubs uit Noord Holland Noord alsook de Zaanstreek (b.v. 
Zilvermeeuwen) en Haarlem (b.v. EDO). De prijs was 25 centen per nummer.

Een veertigtal clubs heeft hier aan deel genomen en het laatste nummer verscheen op 27 maart 1951, omdat 
de zaak fi nancieel niet meer draaiende viel te houden.
Veel verenigingen misten n.l. de intimiteit van een eigen clubblad en gingen over tot het zelf uitgeven van het 
eigen verenigingsnieuws, waardoor een grote bron van inkomsten van DE NOP verviel.

Hierna startte de Afdeling Noord Holland met het uitgeven van De Offi ciële Mededelingen.

DE TREFFER startte op 1 juni 1958. Men wilde het blad kosteloos onder de leden verspreiden en dus had 
men inkomen nodig.
Op bescheiden niveau kwam dit van adverteerders, maar dat was niet geheel dekkend. Men hield balavonden 
met entreegelden, organiseerde klaverjasavonden bij café Meerboer en de redactie verzorgde ook de 
drankverstrekking bij de , eind jaren ’50, jaarlijks gehouden autocross op het weiland van Boer Buuren. Daar 
staat nu het verpleeghuis de Lauwershof.
Door dit alles hield het prille clubblad het hoofd in de beginjaren net boven water.

Volgend editie meer ….. 
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Aanvraagformulier Papieren clubblad ‘De Treffer’’
 
Zoals al eerder bekendgemaakt, verdwijnt met ingang van het seizoen 2010/2011 ons papieren club-
blad ‘de Treffer’ zoals we dat nu kennen, en gaan we voortaan alle club informatie verspreiden via onze 
website: www.kolpingboys.nl.
In plaats daarvan gaan we voortaan alle club informatie verspreiden via onze website: www.kolping-
boys.nl.
Als overgang gaan we in ieder geval volgend seizoen, op beperkte schaal, ook nog door met een ‘sim-
pele’ uitgave (zonder kaft) van het clubblad.
 
Leden en vrijwilligers die geen internet hebben, en niet zonder een papieren clubblad kunnen, bieden 
wij de mogelijkheid om zich te abonneren op deze ‘simpele’ uitgave van het clubblad.
 
U kunt dit formulier in de brievenbus (Trefferbox) bij de kantine deponeren!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
AANVRAAGFORMULIER ‘PAPIEREN’ CLUBBLAD
 
Ik wil graag ook volgend jaar een papieren clubblad ontvangen:
 
NAAM:
 
ADRES:
 
REDEN:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AANVRAAG FORMULIER PAPIEREN TREFFER
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PROGRAMMA  JUNIOREN
Zaterdag 15 mei

Thuis
Elftal Tegenstander  Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B4 VIOS-W B3  13:15 12:30  A.M. v.d. Velden
C5 HSV C4  13:15 12:30  J. Mienes
 
Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang  Vertrek 
C7 Adelbert St C3  11:00 10:00

Zaterdag 22 mei

Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang  Vertrek 
B3 Toernooi FC Castricum Volgt via de begeleider
B4 Toernooi FC Castricum Volgt via de begeleider
B5 Toernooi FC Castricum Volgt via de begeleider

Zondag 23 mei (1e Pinksterdag)

Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang  Aanwezig 
C4 Toernooi FC Castricum Volgt via de begeleider
C5 Toernooi FC Castricum Volgt via de begeleider
C7 Toernooi FC Castricum Volgt via de begeleider
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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

NIEUWS JUNIOREN
Herman de Reus-Vriendenclubbokaal .
Als ‘t goed is, zijn de Beker en de daarbij behorende linten afgelopen zaterdag uitgereikt aan de B3 van begeleider Pieter Brouwer. 
Ze zijn onbereikbaar geworden voor de rest van de teams. Gefeliciteerd !!!
Welk elftal als tweede eindigt, kunnen we nog niet zeggen, omdat nog niet alle uitslagen verwerkt zijn door de KNVB. In de 
volgende Treffer komen we hier op terug.

Per 3 mei is de stand als volgt:

Plaats: Elftal:  Wedstrijden: Punten: Doelsaldo: Gemiddelde wedstrijdpunt:
  1e B3  16  43 122-  27   2,69
  2e B4  17  37   82-  36   2,18
  3e C3  18  36   77-  22   2,00
  4e MB1  20  36   58-  29   1,80
  5e B2  19  33   54-  27   1,74
  6e C5  17  29   62-  58   1,72
  7e zon. A2  13  21   52-  20   1,62
  8e MC1  18  29   62-  45   1,61
  9e C7  16  24   51-  68   1,50
10e C6  19  28   52-  60   1,47
11e C4  18  19   74-  85   1,06
12e MA1    9    5   13-  26   0,56
13e zon. A3  20  11   25-  90   0,55

Nogmaals: de wedstrijden van 1 en 2 mei van sommige teams waren nog niet verwerkt.
En die van het afgelopen weekend moeten nog doorgerekend worden.
In de volgende Treffer hopen we de eindstand te publiceren ! 

De extra-juniorentreffer komt er weer aan .
Volgens traditie wil de juniorencommissie haar leden op tijd inlichten over het aanstaande voetbalseizoen.
Ook dit jaar willen we eind juni de extra-Treffer de brievenbus doen inglijden.
Bewaar dat blad dan goed, zodat je in augustus niet voor verrassingen komt te staan.

Begeleidersavond !
Dinsdag 25 Mei  worden alle begeleiders, trainers, verzorgers, commissieleden en andere juniorenmedewerkers in de kantine 
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 tijd je plannen kenbaar te maken aan de juiste mensen: de coördinator van jouw leeftijdsgroep of bij de 
ledenadministrateur Jacques Peetoom.
De juniorensecretaris is ook nog een mogelijkheid: raymond.deniet@grontmij.nl 
Dit geldt alleen voor jongens-junioren !!
31 Mei is de belangrijke datum ! Daarna gaan de coördinatoren de voorlopige indelingen weer maken.
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JUNIORENVERSLAGEN
 01 mei 2010  1-1

Zeevogels B1–Kolping Boys B2  
Op zaterdagochtend vertrokken we met 5 auto’s richting Egmond- Binnen. We hadden nog een kansje om tweede te worden in 
de 2e klasse, maar dan moest DWOW B1 verliezen van Geel Zwart 30 B1en wij met min. 4-0 winnen van Zeevogels. We hadden 
er echt zin in. Jasper Bakker was nog steeds ziek en Justin van den Berg zat geblesseerd op de bank. Wouter Korse had de vlag 
ter hand genomen en Yannick Zuurbier stond in het doel. Doordat we veel geblesseerde spelers hadden, was Danny Florijn (B3) 
ons team wezen versterken. In de 3e min. was het al raak door een snelle openingstreffer van Tijn van Veen uit een voorzet van 
Danny Florijn, 0-1.  In de 6e min raakte Tijn van Veen de paal en in de 12e min stond de keeper in de weg. De kansen waren 
voor Kolping Boys. Helaas kwam na een knap afstand schot in de 15e min. Zeevogels op 1-1. Dit was een minuut eerder vooraf 
gegaan van gerommel in de verdediging. In de 25e min. wist Joost Huese erger te voorkomen door een bal van de lijn af te 
halen. Ondanks dat de beste kansen door Kolping Boys gecreëerd werden, mocht het weer niet lukken, rust stand bleef 1-1.

In de tweede helft kregen we kansen genoeg, maar ook dat lukte niet. Eindstand bleef 1-1 . en dat betekende een mooie 
derde plaats nadat we vernomen hadden dat DWOW met 2-1 gewonnen hadden van Geel Zwart 30.  Ik wil even aan het eind 
van deze competitie even stilstaan bij dit grandioze voetbal seizoen. Jongens we hebben het goed gedaan, als bedenkt dat 
je tegen selecties speelt die soms 2 á 3 maal per week trainen. Dit seizoen rest ons nog een 3-tal toernooien. Daar zullen we 
lekker voetballen en misschien een paar prijzen meeslepen naar Oudorp. Verders bedankt de B2 nog de junioren commissie 
en niet vergeten de mensen die elke zaterdag morgen voor een schone kleedkamer en drank zorgen. En niet te vergeten de 
scheidsrechters.

Een Trouwe Supporter

DE KOOTS
In  deze  laatste papieren  Treffer wil ik graag “DE KOOTS” even in het zonnetje zetten. De spelers en  vaste supporters weten 
natuurlijk meteen dat ik het hier heb over  “DE KOOTS” van B4. Elke “Treffer” weer stonden er 2 wedstrijdverslagen van dit 
elftal  in het clubblad te lezen. Zowel de uit als de thuiswedstrijden stond “DE KOOTS” met pen en papier langs de lijn om aan- 
tekeningen te maken voor de wedstrijdverslagen. De jongens van B4 wonnen ook dit seizoen  regelmatig met grote uitslagen 
dus het is haast onmogelijk om dit alles te onthouden vandaar dat pen en papier geen overbodige luxe waren. Vorig jaar werden 
deze jongens (toen nog C6) onder leiding van “DE KOOTS” nl al kampioen, en ook nu zijn ze weer goed op weg naar deze titel. In 
de wedstrijdverslagen kwamen alle spelers aan bod en niet alleen degene die gescoord hadden. De verdediging en de keeper  
konden net zo goed rekenen op positieve woorden over hun spel als de maker van het winnende doelpunt. “DE KOOTS” bleef 
in zijn verslagen altijd positief ook als was dat op zaterdagmiddag wel eens  anders. 

Zelfs als een groot deel van zijn elftal ontbrak vanwege een feest op vrijdag dan nog was hij positief omdat ze de volgende 
wedstrijd vast wel weer op sterkte waren. Ik hoop dat bij het verschijnen van dit nummer het kampioenschap van de B4 een 
feit is, de jongens en de technische staf van dit elftal verdienen het. Gezien de vele blessures was het geen makkelijk seizoen 
maar onder leiding van “DE KOOTS” en met Marco als trainer en Wilco als vaste vlagger was het weer fantastisch om bij dit 
elftal langs de lijn te staan. Ik hoop dat “DE KOOTS” ook volgend seizoen weer een enthousiast elftal onder zijn leiding krijgt 
zodat we ook in de digitale Treffer van zijn wedstrijdverslagen kunnen genieten.

Ik denk dat ik mede namens alle spelers en supporters kan zeggen: BEDANKT KOOTS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kolping C3 triomfeert tussen de tulpen
Het zit er op voor Kolping C3, de competitie. Op het Zeevogels-complex midden tussen de prachtig bloeiende bollenvelden werd 
het een makkelijke 1-6 overwinning. En toch was het een wedstrijd die nog ergens om ging: de tweede plaats. Die is nu zeker 
gesteld. Een mooi afscheidscadeautje voor Willem Tielbeke, de timmerman-coach die acht jaar lang aan een team bouwde dat 
stond als een huis. Chapeau.Al na drie minuten opende een freewheelend Kolping de score. Een lange pass van spits Amin 
bereikte linksbuiten Sammy die geen moeite had met de afwerking: 0-1. En zeven minuten later liet dezelfde speler een voorzet 
los die op de binnenkant van de paal belandde. De toegesnelde linkshalf Charlie gaf het laatste tikje: 0-2.  Kolping was er zelf 
een beetje verbaasd over, want de wedstrijd in Oudorp was met moeite gewonnen. Maar toen in de 15e minuut rechtsbuiten 
Julian de Zeevogels-keeper met een mooie lob verschalkte (0-3), twijfelde niemand meer aan de zege. Voor rust werd het nog 
1-4. Eerst Julian na opnieuw zo’n mooie crosspass van Amin. En daarna deed Zeevogels nog iets terug. Een schot van afstand 
was doelman Nigel, die Leon verving,  net iets te machtig. 

De tweede helft was een formaliteit. Een afstandsschot van Quinn werd door de Egmondse keeper slecht verwerkt: 1-5. En vlak 
voor tijd was het Amin die in de drukte voor het Zeevogels doel van dichtbij hard uithaalde: 1-6.  Zoals gezegd, het seizoen is 
klaar. Vrijwel het hele team gaat naar de B-junioren. Alleen Sammy en Daan blijven nog een jaar bij de C-tjes. En Willem? Die 
gaat het ietsje kalmer aan doen, maar reken maar dat we hem nog regelmatig op De Nollen zullen tegenkomen. Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan. 

En Kolping C3? Dat gaat toernooien spelen en nog naar Belgie onder begeleiding van Willem.... 

Paulus
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Woensdag 12 mei

Thuis
Elftal  Tegenstander     Aanvang   Aanwezig          Scheidsrechter
D8 AFC 34 D5   18:45  18:15  René Vroegop
D9 LSVV D5   18:45  18:15  Duncan Bons
E9 Koedijk E6   18:30  18:00  ouder

Donderdag 13 mei (Hemelvaartdag)

Uit
Elftal Tegenstander                   Aanvang    Vertrek 
D1 Toernooi FC Lisse   10:30
E1 Toernooi FC Lisse   10:00
F1 Toernooi SVW 27    09:25
F2 Toernooi SVW 27    09:00
                         
Zaterdag 15 mei

Thuis
Elftal  Tegenstander    Aanvang   Aanwezig       Opmerkingen
MF1 1e jaars F-pupillen    09:00         08:40  Champions Leaque

Uit
Elftal Tegenstander     Aanvang    Vertrek 
D3 Toernooi Always Forward Hoorn 15:40           14:30  prijsuitreiking 18:30 uur
D4 Toernooi Always Forward Hoorn 15:19           14:00  prijsuitreiking 18:30 uur
D5 Toernooi Always Forward Hoorn 16:05           14:45  prijsuitreiking 18:30 uur
D6 Toernooi Always Forward Hoorn 12:38           11:15  prijsuitreiking 15:10 uur
D7 Toernooi Always Forward Hoorn 12:15           11:00  prijsuitreiking 16:00 uur
D8 Toernooi Always Forward Hoorn 12:38           11:15  prijsuitreiking 16:00 uur
D9 Toernooi Always Forward Hoorn 13:01           11:45  prijsuitreiking 16:00 uur
D10 Toernooi Always Forward Hoorn 14:10           12:45  prijsuitreiking 17:10 uur
MD1 Toernooi Always Forward Hoorn 12:15           11:00  prijsuitreiking 15:10 uur
F3 Toernooi Fortuna Wormerveer                         09:00           07:45  laatste wedstrijd 11:30 uur
F4 Toernooi Fortuna Wormerveer                         09:00           07:45  laatste wedstrijd 11:30 uur
F5 Toernooi SVW 27    13:00          12:05  laatste wedstrijd 15:40 uur
F6 Toernooi SVW 27    13:00          12:05  laatste wedstrijd 15:20 uur
F7 Toernooi SVW 27    13:00          12:05  laatste wedstrijd 15:40 uur
Mini P. Toernooi Fortuna Wormerveer   14:00           12:45               laatste wedstrijd 17:00 uur
        

 

Zondag 16 mei

Uit
Elftal Tegenstander   Aanvang    Vertrek 
E3 Toernooi SVW 27    13:00        12:00  laatste wedstrijd 16:00 uur
E4 Toernooi SVW 27    13:00        12:00  laatste wedstrijd 15:40 uur
E5 Toernooi SVW 27    09:00        08:05
E6 Toernooi SVW 27    13:00        12:00  laatste wedstrijd 16:00 uur
E7 Toernooi Fortuna Wormerveer  14:15        13:00  laatste wedstrijd 16:45 uur
E10 Toernooi SVW 27    13:20        12:20  laatste wedstrijd 15:20 uur
E11 Toernooi Fortuna Wormerveer  14:15        13:00  laatste wedstrijd 17:00 uur
E12 Toernooi SVW 27    09:20        08:25  laatste wedstrijd 11:40 uur
E13 Toernooi SVW 27    09:00        08:05  laatste wedstrijd 12:00 uur
E14 Toernooi Fortuna Wormerveer  09:15       08:00  laatste wedstrijd 12:00 uur
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Zaterdag 22 mei

Thuis
Elftal  Tegenstander    Aanvang   Aanwezig        
MP1 MINI-pupillen   09:00  08:40  onderling
MF1 1e jaars F-pupillen   09:00  08:40  Champions Leaque

Uit
Elftal Tegenstander    Aanvang Vertrek 
D3 Toernooi FC Castricum  13:30  12:15
D5 Toernooi FC Castricum  13:30  12:15
MD1 Toernooi FC Castricum  13:30  12:15
F1 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
F2 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
F5 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
F6 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zondag 23 mei (1e Pinksterdag)

Uit
Elftal Tegenstander   Aanvang    Vertrek 
E2 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
E3 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
E8 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
E9 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
E12 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
E13 Toernooi FC Castricum  09:30  08:15

Zaterdag 29 mei Klaas Commandeur pupillentoernooi

Thuis
Elftal  Tegenstander    Aanvang   Aanwezig        
D5 Klaas Commandeur Toernooi  13:05  12:35
D6 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
D8 Klaas Commandeur Toernooi  09:35  09:05
D9 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
D10 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
MD1 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
E7 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E8 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
E9 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E10 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
E11 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E12 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
E13 Klaas Commandeur Toernooi  09:30  09:00
E14 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
F5 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30

                         

Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)

Uit
Elftal Tegenstander   Aanvang    Vertrek  Opmerkingen
D5 Toernooi SVW 27    13:00  12:00  laatste wedstrijd 16:00 uur
D6 Toernooi SVW 27    13:20  12:20  laatste wedstrijd 15:40 uur
D8 Toernooi SVW 27    09:00  08:05  laatste wedstrijd 12:00 uur
D9 Toernooi SVW 27    09:00  08:05  laatste wedstrijd 11:40 uur
D10 Toernooi SVW 27    09:00  08:05  laatste wedstrijd 12:00 uur
Mini P. Toernooi FC Castricum  09:30  08:15
Kabout. Toernooi FC Castricum  09:30  08:15                         
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PUPILLENNIEUWS

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
12 Mei worden de laatste competitie wedstrijden gespeeld. Teams die op deze datum bovenaan in hun klasse zijn geëindigd zul-
len tijdens het Klaas Commandeur toernooi op 29 en 30 mei gehuldigd worden.

D5, D10, E7, E11, F1 en F3 zijn reeds kampioen.

Toernooien pupillen
De komende weekeinden hebben de pupillenteams toernooien. Wij verzoeken u vriendelijk om ruim op tijd voor het begin van het 
toernooi aanwezig te zijn en na de gespeelde wedstrijden te wachten  op de prijsuitreiking.

Begeleiders en Trainers
Het verzoek aan de begeleiders en trainers die na dit seizoen stoppen en in bezit zijn van bijv. ballen,sleutels,  en/of hesjes  deze 
in te leveren bij iemand van de pupillencommissie. 

Zondag 30 mei Klaas Commandeur pupillentoernooi

Thuis
Elftal  Tegenstander    Aanvang   Aanwezig       
D1 Klaas Commandeur Toernooi  13:05 
D2 Klaas Commandeur Toernooi  12:30 
D3 Klaas Commandeur Toernooi  09:35  09:05
D4 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
E1 Klaas Commandeur Toernooi  13:00 
E2 Klaas Commandeur Toernooi  12:30 
E3 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E4 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
E5 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E6 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
F1 Klaas Commandeur Toernooi  09:25 
F2 Klaas Commandeur Toernooi  09:00 
F3 Klaas Commandeur Toernooi  09:25  08:55
F4 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
F6 Klaas Commandeur Toernooi  09:25  08:55
F7 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
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PUPILLENVERSLAGEN
E-pupillentraining van spelers FC Volendam

De jongens waren gespannen. Je kon het aan ze 
zien!!!! 2 Profvoetballers. Tim Bakens en Mo Ajnane 
van FC Volendam zouden de training verzorgen. Ja, 
dan gaan de hartjes van onze jongens wel even wat 
sneller kloppen en zijn de zenuwen gespannen.Daar 
kwamen ze dan eindelijk, maar dik op tijd. Omkleden, 
ballen en hesjes en hoedjes pakken en Tim en Mo 
waren er klaar voor. Nou, onze jongens ook. Eerst 
even de warming-up en daarna hele leuke trainings-
vormen die uiteindelijk uitliepen met afronden op de 
goal. Hierna nog even dollen met 2 tegen de rest. Tot 
slot uiteraard een partijspel. E1 tegen E2. Mooi voet-
bal van de jongens onder de stimulerende profs die 
zelf ook meededen. Spannend en uiteindelijk een 
gelijkspel: 4-4.

De strafschoppen moesten beslissing brengen. 
Spannend……..Het leek wel Europacup-voetbal. 
Uiteindelijk hadden de mannen van E2 de sterkste 

zenuwen en moest E1 helaas toekijken naar een hossend E2 met Tim Bakens als feestend middelpunt. Hierna nog vele foto’s 
gemaakt en uiteraard werden er daarna handen geschud en werden de profs uitbundig bedankt door onze kanjers van de E-
selectie team 1 en 2.  Ook nog even gepraat met de 2 profs Tim en Mo. Ook zij vonden het heel leuk en waren heel positief te 
spreken over de kwaliteit van onze jongens.

Mannen, jullie hebben een hele goede indruk achtergelaten voor de profs en de vele toeschouwers. Ik heb dit zelf heel leuk 
gevonden en ben blij dat ik er bij kon zijn om onze trainers te vervangen.

Groeten van de assistent trainer:

Andre Hoet

Seizoen 2009/2010 Kolping  Boys D1
Hierbij een reactie van belangstellende ouders over het wel en wee van Kolping Boys D1 gedurende het seizoen 2009/2010.

Doelstelling voor het seizoen was handhaving in de Hoofdklasse. Halverwege de competitie leek dit op papier een relatief 
”eenvoudige” opgave.

Maar door enkele kleine nederlagen (Ajax: 1-2; AFC: 2-3; WSV: 1-2 en Castricum uit) waaronder tegen ploegen die vlak boven 
of onder ons stonden bleef het spannend. Daarentegen wist KB tegen een van de titelkandidaten, SVW ’27 dit seizoen wel  4 
punten te  pakken. Toen tegen de directe degradatiekandidaat ZOB verloren werd, na tot 5 minuten voor het einde te hebben 
voorgestaan,  was het erop of eronder. Er moesten punten gepakt worden! En ze maakten het spannend…... Pas na uitzege 
tegen AFC’34 (3-4, spannende, geweldige wedstrijd), werd het duidelijk dat degradatie zou worden afgewend.  Hierna volgde 
dan de defi nitieve bevestiging in de een na laatste wedstrijd door een ruime zege op Castricum D1 (6-2, w.o. een zeer fraaie 
omhaal van Eloy) , een van de ploegen die degradeert.  De D1 speelt ook volgend jaar weer in de hoofdklasse.

Tijdens het seizoen kwamen de ouders van de spelers tamelijk massaal kijken naar het elftal geleid door Thijs van den Oord en 
Rens Langedijk. Beiden spelers van het eerste. We kunnen rustig zeggen dat ze de jongens goed en vooral positief benaderen. 
Vergeleken met begeleiders van andere teams een oase van positiviteit. Als je andere begeleiders wel eens hoort, geloof je je 
oren niet.  In Heerhugowaard ging de begeleiding zelfs zover de grensrechter van KB de schuld van de nederlaag van de lokale 
trots in de schoenen te schuiven in plaats van de vele gemiste kansen! Ook de talenten van sommige grensrechters hebben 
ons verbaasd, waarbij die van AFC de kroon spande door voortdurend voor buitenspel te vlaggen. Kortom, genoeg om je over 
op te winden.

Nu volgen enkele toernooien met die in Belgie als hoogtepunt. Voor de ouders ook een vermoeiend weekeinde door de sport-
drankjes (Jupiler) en het vele gezonde eten.

Rest ons u een prettige vakantie en een succesvol WK te wensen. Volgend jaar gaan we het in de C-junioren proberen.

Groeten, Erik Pranger
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys E9 –  Bergen E2
Er werd eens een wedstrijd gespeeld. Tenminste daar leek het op. Het was lente en mooi weer. De vogels waren druk bezig 
om hun nesten te bouwen, de bomen worden weer groen.  En op een veld in Oudorp stonden 9 jongens met een zwart-wit 
tenue klaar om in 40 minuten een team uit het sjieke Bergen volledig van de mat te vegen. De aanpak was methodisch en 
effectief. De Bergenaren hadden geen schijn van kans. Pas op de terugweg realiseerden ze zich waarschijnlijk pas wat er was 
gebeurt. Het was als in The Matrix. Was het allemaal wel echt? En waren het wel mensen, die in het zwart-witte tenue?  Of  is 
het helemaal niet gebeurt en was het allemaal maar een droom. Ik was erbij en denk het allemaal gezien te hebben. De uitslag 
12-0. De namen van de doelpuntenmakers: Dean, Nick, Dean, Nick,  Nick, Dean, Daan, Ruben, Ruben, Jurian, Nick, Dean.  Ze 
zweefden over het veld, raakten elke bal met een zuivere precisie. Pim, Kawish, Stan zijn de namen van hier nog niet genoemde 
krijgers. Het was adembenemend en na verloop van tijd ook wel slaapverwekkend.  Bergen was geen partij voor de E9. Het 
wordt tijd voor de overstap naar de D. En meer tegenstand. Nu zijn het kleine goden die heersen op het veld, het wordt tijd 
dat ze hun kwetsbaaheid weer gaan ervaren. Nog 1 wedstrijd tegen Koedijk. Beslissend voor het kampioenschap. Of was het 
allemaal een droom?

Herman (vader van Jurian)

Kolping Boys E11 - Berdos E5
Op de mooie zaterdagochtend van 24 april was Berdos E.5 de volgende tegenstander van onze E.11. Om diverse redenen 
waren Bjorn en Joaquim afwezig, maar gelukkig was onze kleine grote man Jonathan er, dus konden we mooi met 1 wisseltje 
spelen. Berdos is toch een fl ink uit de kluiten gewassen elftal, dus er moest vooral toch was fysiek ingebracht worden, hij zou 
dat afl open? Vanaf de aftrap begon E.11 lekker over te spelen. Be dal bleef vaak in eigen bezit, balletjes werden teruggelegd, 
mooie combinaties door het midden, met vaak een oog voor de vrije man. Jongens, zo moet het, hartstikke goed gedaan en 
heel leuk om naar te kijken, zeker als trainer zijnde. Bij een van de aanvallen via Jonathan, Jan en Nassim E. kwam de bal bij 
Nassim B. terecht die meteen schoot en de bal verdween door de benen van de keeper in het doel; 1-0. Daarna scoorde ook de 
andere Nassim waardoor het al 2-0 werd. Bij een uitbraak van Berdos was Ashley de grote aanvaller van berdos weer eens te 
snel af, maar hij kon er kennelijk niet goed tegen om van een meisje te verliezen en liep fors door op Ashley, waardoor ze met 
haar hoofd op de grond terecht kwam en enige tijd naar de kant moest, jammer en niet nodig! Berdos maakte gebruik van de 
situatie en wist 2-1 te scoren. Gelukkig wist Nassim er toch nog voor rust een doelpuntje erbij te prikken en was de ruststand 
3-1.

Tweede helft ging Ashley op doel omdat ze zich toch wat duizelig voelde en nam Max haar plaats naast Jur in de verdediging in. 
Deze tweede helft liet E.11 zich van zijn beste kant zien en met mooi combinatievoetbal, goed druk zetten en lekker overspelen 
werd Berdos helemaal weggespeeld. een van de spelers van Berdos werd er zo moedeloos van dat hij aan de kant ging liggen, 
hij kon er niet bij dat ze zo dik gingen verleizen van een elftal waar een meisje in zat. Maar goed het is niet zomaar een meisje, 
het is onze eigen kanjer Ashley! (wel opvallend trouwens dat wij het enige team in deze klasse zijn met een miesje in het elftal) 
Uiteindelijk was de eindstand 12-1, de volgende doelpunten heb ik in ieder geval gezien; Nassim B: 2x, Nassim E: 2x, Jan: 
2x, Ercan 3x (tot grote vreugde van Jenny, die tot op het D-veld te horen was) en Jur 2x. 9goed gedaan als laatste man zijnde) 
Jonathan kon helaas niet scoren, maar zijn inbreng en storende werk op het middenveld was weer erg nuttig! Rob, je had het 
team weer goed geprepareerd en wellicht dat volgende week er een kampioenschap inzit, wie had dat gedacht!

Groetjes van Loet

Kolping Boys E 10 -Kolping Boys E11
Woensdagavond 28 April, de laatste wedstrijd, in competitieverband, voor de zomer. Opnieuw spelen we tegen onze eigen E11 
want met hen zijn we bovenaan de lijst geëindigd.   De jongens van E11 hebben de buit al binnen door een geweldig resultaat 
te behalen afgelopen zaterdag; wat zullen ze blij geweest zijn met de zege! Vanavond spelen we dus om de eer en dat doen we 
in de aanwezigheid van veel ouders en grootouders. Leuk weer zo’n opkomst!   Op Devrim na is ons team compleet en begin-
nen we acht tegen acht. De E11 heeft een scheidsrechter kunnen regelen. De wedstrijd begint. Al gauw blijkt dat beide teams 
willen winnen; op de koppies staat de concentratie af te lezen. Het spel gaat van links naar rechts en daardoor lijken ze aan 
elkaar gewaagd. Het overspelen van onze jongens gaat goed en levert de eerste kans op. Maar omdat er soms getwijfeld wordt 
met passes geven heeft de E11 de kans de bal af te nemen. Vooral Bjorn weet dan fysiek aan de bal te komen waardoor het 
eerste doelpunt valt. Enigszins onthutst zet  de E10 het spel voort door goed te blijven combineren. Helaas zijn we niet meer 
zo goed in het afronden en kan de tegenstander gebruik maken van de onzekerheid. Dat doen ze dan ook en daarmee komt  
de stand op 0-2. Keeper JP weet ook deze bal niet te stoppen. Hierna roept onze coach de jongens toe dat ze gewoon lekker 
moeten voetballen en niet te veel moeten denken en dat resulteert in een mooie aanval waardoor ons eerste doelpunt valt. 1-
2. Hiermee is de E10 zo blij dat ze niet meer opletten en de E11 na de aftrap rechtstreeks op JP af zien lopen en zien scoren. 
Binnen 10 seconden is daar de 1-3. 

In de tweede helft gooit de E10 alle schroom van zich af en begint beter te voetballen. Door prima combinaties wordt het al snel 
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PUPILLENVERSLAGEN
2-3 en 3-3. We lijken dus terug te komen. Even lijkt het 4-3 te worden als Luke een keihard schot in de verre hoek plaatst maar 
deze komt zodanig precies in de kruising dat de bal recht op de lijn uit het doel ketst. Na eerst een charge op Gijs en daarna 
een op Jesse, waardoor Jesse niet meer verder kan spelen, moeten we door met zeven tegen zeven. Onze jongens zijn erg 
onder de indruk hiervan. De E11 is niet aangeslagen en benutten de ontstane ruimte zo goed dat ze er nog twee doelpunten 
uit weten te halen. Eindstand 3-5. 

Jongens van de E11: gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat!

  

Kolping Boys E10-Kolping Boys E11
Op verzoek van E.10 werd deze wedstrijd op woensdag 28 april gespeeld in plaats van zaterdag 1 mei, omdat coach Dimitri 
door de vakantie op deze zaterdag geen compleet elftal kon opstellen. Als tegenprestatie had Dimitri ervoor gezorgd dat zijn 
team in een “uit-tenue”het veld op kwam, zodat onze eigen E.11 in de vertrouwde Kolping shirts kon spelen, zonder vervelende 
hesjes erover heen, een mooie geste! Dat dit een wedstrijd was die op het scherpst van de snede gespeeld zou worden stond 
al vast, niet alleen stond onderling prestige op het spel, maar bij winst zou E.10 in principe nog puntgelijk met E.11 kunnen 
komen, waardoor beide teams bovenaan kwamen te staan. Jammer voor E.10 was alleen dat de laatste wedstrijd tegen Vrone 
niet meer gespeeld zou gaan worden, omdat Vrone zelfs nog twee wedstrijden moest inhalen. Voor het in grote getale opge-
komen publiek werd er om 19 uur gestart met de wedstrijd en al snel ontstond er een heftige strijd op het veld waarbij voor 
elke meter door beide partijen gestreden werd. Na een combinatie door de midden kon onze kleine spits Nassim B. de 1-0 
aantekenen en daarna kon andere Nassim ook nog 2-0 scoren! E.10 kreeg ook diverse kansen maar deze werden door onze 
keeper Max goed uit het doel gehouden. Na goed druk zetten op de verdediging van E.10 kon zelfs de 3-0 aangetekend worden 
door nassim E. Daarna was het toch de beurt aan E.10, omdat er niet goed opgelet werd aan de rechterkant van de verdediging 
kon E.10 snel uitbreken en via een bekeken schuiver in de hoek werd er 3-1 gemaakt. Bij een corner vlak daarna werd de bal 
nog uit het doel gekopt door Jur, maar hij kopte tegen een speler van E.10 aan, die de bal in het doel kopte; keeper kansloos, 
3-2 ruststand.

Tweede helft ging de strijd nog heviger verder, waarbij door beide teams het uiterste werd gegeven. E.10 ging weer volop in de 
aanval en conditioneel moest iedereen heel sterk zijn om hierin mee te kunnen komen. Omdat de andere verdedigers soms 
niet helemaal bij de les waren of te ver naar voren speelden en niet terugkwamen, moesten Jur en Ashley achterin voluit gaan 
en steeds maximaal meesprinten om de te zorgen dat de aanvallers van E.10 niet konden doorbreken. Bij een van de aanval-
len wisten Max en Ashley niet goed van elkaar wie wat ging doen en kon de aanvaller van E.10 van het twijfelen profi teren en 
de 3-3 aantekenen, het stond weer gelijk. Hierna begon E.11 wel weer beter te voetballen. Bjorn ging veel meer storen op het 
middenveld en was heel lastig voor de laatste lijn van E.10, waardoor de opbouw niet meer zo goed verzorgd was als daarvoor.  
Nadat Bjorn was neergelegd, mocht ons kanon Jan aanleggen voor een vrije trap. Nadat keeper JP eerst nog een geweldige 
vrije trap van Jan uit de kruising gehaald had, was hij nu toch kansloos: 4-3. Daarna was er nog een doorgeschoten bal die bij 
kleine Nassim terecht kwam en beheerst maakte hij de 5-3, de overwinning zou toch nu niet meer in gevaar komen? E.10 zette 
nogmaals aan en de verdediging kwam weer onder druk te staan, maar Jan ging nu ook meehelpen in de verdediging en met 
kunst en vliegwerk ging er geen bal meer in. Max had wel nog een keer alle geluk want een prachtig schot van, ik dacht, Luuk 
belandde precies op de kruising van paal en lat, het geluid klonk goed, maar gelukkig voor E.11 en helaas voor Luuk was het 
geen doelpunt.

Na het laatste fl uitsignaal van de scheidsrechter was iedereen gek van vreugde en kon het kampioenschap gevierd worden 
met de talrijke fans. Bjorn liet de champagnekurk knallen, die metershoog in de lucht vloog! Daarna was het feest, iedereen 
dronk (kinder)champagne uit zijn eigen drinkbus en iedereen werd persoonlijk toegesproken door coach Rob, waarbij hij voor 
elke speler en trainer een medaille had laten maken. Daarna was het de beurt aan onze sponsor; de heer Ab Peetoom met zijn 
uiterst charmante egaa Trudy. Ab had voor iedereen wat te snoepen mee en een mooie Diadora voetbal, bedankt Ab, voor alles 
wat je afgelopen jaar voor dit elftal gedaan hebt. Rob, omdat niemand jou heeft toegesproken doe ik het maar van achter mijn 
computer. Rob, je hebt veel energie en niet te vergeten enthousiasme in dit team gestoken, je ging spelers van thuis ophalen, 
weer wegbrengen, je zette de juiste mensen op de juiste plaatsen, bleef altijd kalm en wist steeds in de juiste bewoordingen te 
zeggen wat er goed ging, of juist fout: wat anderen ook over je mogen zeggen, je bent een geweldige coach en dit kampioen-
schap is zeker ook aan jou te danken! Dan de spelers: jongens, jullie hebben het fantastisch gedaan, altijd strijd geleverd als 
het moest en veel voor elkaar gewerkt. iedereen wist uiteindelijk dat je niet in je eentje kampioen wordt, maar dat je dat met 
z’n allen doet en dat hebben jullie op het goeie moment begrepen. Jullie zijn de terechte kampioen in deze klasse met 9x keer 
winst en 1x gelijk, wie kan jullie dat navertellen? grote klasse!!

Namens alle ouders en spupporters denk ik wel dat ik mag zeggen dat we weer heel erg van jullie genoten hebben en dat we 
heel erg trots op jullie zijn. We spelen nog twee tournooien en daarna gaan we even lekker de zomerstop in, tijd voor te zwem-
men, vissen skaten en vakantie, de groeten!

Loet Bonnie
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SVW F1 - Kolping Boys F1 
Wedstrijdverslag van 1 mei 2010: Na het verlies van vorige week moesten er deze week weer punten gehaald worden. Aangez-
ien Reiger Boys en Koedijk toch graag de eerste plek willen overnemen.  Helaas is Loran op vakantie, maar voor de rest was 
iedereen er. De boys kwamen ontzettend goed uit de startblokken en maakten er een mooie pot van. Er werden veel kansen 
gecreëerd en na eerst een paar kleine kansjes te hebben gehad, speelde Neno zich met een mooie kapbeweging vrij en schoot 
de 0-1 binnen.  Wat een ontlading, want de eerste goal was het afgelopen seizoen toch vaak lastig. Ze bleven goed combineren 
en ondanks af en toe wat gevaar van SVW kwamen er nog twee enorme kansen. Eerst Neno die een prachtig puntertje op de 
kruising mikte en daarna Bekir die een schot op de binnenkant paal zag belanden en de bal achter de keeper langs het doel 
zag gaan. Wij telden hem al, maar helaas.... 

Na een wat lullig balverlies kwam SVW er opeens goed uit en zette dit om in de 1-1. Dit was wel een beetje de ommekeer, want 
het sprankelde wat minder en SVW kreeg toch wat meer grip. Dit was ook de ruststand. Koffi e nog niet op en we liepen net 
naar het veld toen SVW al weer had gescoord 2-1. Dat was even een slechte opening. Gelukkig konden de boys het toch weer 
rechtrekken door een mooie goal van wederom Neno. Maar op één of andere manier kreeg SVW er steeds meer geloof in en 
kon Kolping het tij niet keren.  Al snel werd het 3-2, 4-2 en wat later zelfs 5-2.

Jongens vooral de eerste helft hebben wij ontzettend genoten en volgende week gewoon weer lekker ballen tegen Reiger Boys. 
Ze kunnen niet van jullie blijven winnen als jullie zo spelen!

Vader van Thijmen

Reiger Boys F2–Kolping Boys F1  2-2
Zaterdag 8 mei 10.30 uur. De jongens van de F1 komen al vroeg het 
veld op. De wedstrijd begint. Opstelling: Beau staat zoals gewoonlijk 
op doel. Thijmen en Coen staan in de verdediging. Bekir staat rech-
tsmid, Nino staat midmid en Samatar linksmid en Quinten in de spits. 
Jan start in de wissel. Kolping boys mag aftrappen. De eerste 20 mi-
nuten speelt Kolping goed, dan valt in de 21ste minuut toch de 1-0 
voor Reiger boys na een mooie aanval. Dan valt in de 25ste minuut de 
2-0 voor Reiger boys. De scheidsrechter fl uit af.  Ze gaan rusten. 

Nu geven de trainers ze wat zelfvertrouwen.  Reiger boys mag begin-
nen met aftrappen. Gelijk al speelt Kolping scherp. In de aanval gaat 
het goed en in de verdediging ook. Dan valt na 10 minuten spelen 
toch de 2-1 met een mooie actie en een mooie goal door Nino. Er 
komt weer spanning in de wedstrijd. Dan komt Reiger boys in de aan-
val, maar daar hebben we Thijmen en Coen voor. Bekir stond in de 

wissel. Dan geeft Jan een mooie voorzet en Quinten kopt hem erin. Reiger boys zegt dat de bal niet over de lijn was, maar de 
scheids keurt hem goed. Het is 2-2. Nou speelt Kolping ze echt onder druk. Dan komt na 50 minuten spelen toch het fl uitsig-
naal. Kolping boys F1 is KAMPIOEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geschreven door Jan Smit en Thijmen Kee

Kolping Boys F6–Alcmaria Victrix F3   6 – 1 
Ondanks de 1-3 nederlaag vorige week in de thuiswedstrijd tegen de Alkmaarsche Boys, staat de F6 nog steeds op de tweede 
plaats, omdat de directe concurrenten SVW 27 en de Zeevogels, die alle twee een wedstrijd minder gespeeld hebben en 
slechts drie punten op de F6 achter staan, ook hun thuiswedstrijd hebben verloren. Om deze tweede plaats veilig te stellen en 
om alles in eigen hand te houden, moeten de laatste twee wedstrijden gewonnen worden. Eerst wacht een zware opgave tegen 
de koploper Alcmaria Victrix F3, die maar liefst 11 punten voor staat en waar de F6 in een enerverende uitwedstrijd met 4-3 
van verloren had.

Na de aftrap zochten beide partijen direct de aanval. Het begin van de wedstrijd ging redelijk gelijk op en de twee partijen 
hielden elkaar aardig in evenwicht. Echter al vrij snel, bij de eerste goed opgezette aanval van de F6 wist Shane meteen te 
scoren: 1-0. Alcmaria Victrix ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Een speler van de tegenstander wist door te breken, maar 
zijn schot ging naast. Even later zette Alcmaria Victrix een aanval over de linker fl ank op, maar de voorzet die hieruit voort kwam 
werd door onze keeper Mike klemvast onderschept. Bij de volgende aanvallen van Alcmaria Victrix hebben Emre en Ruben nog 
een aantal keer verdedigend goed opgetreden. Nadat de F6 even in de verdediging was gedrukt, namen ze de aanval weer over. 
Nadat in de hectiek voor het doel van Alcmaria Victrix de tegenstander de bal over de achterlijn had gewerkt, mocht Quinten 
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een corner nemen. Alcmaria Victrix kon de bal niet goed wegwerken en Dave wist de bal te onderscheppen. Hij schoot direct op 
het doel en scoorde de 2-0. De tegenstander gaf nog niet op en bleef ook aanvallen. Een hard schot van een Alcmaria-speler 
werd keurig gestopt door keeper Mike. Bij de volgende aanval van de F6 wist Shane door te breken en hij stormde alleen op 
de keeper van Alcmaria Victrix af. De Alcmaria-keeper kwam helaas goed uit zijn doel en stopte het schot van Shane. Hierna 
kwam Alcmaria Victrix zwaar in de verdrukking en werden ze haast door de F6 overlopen. Een afstandschot van Ian ging maar 
net naast het doel en een volgend schot, na een goed voorgegeven corner, ging ook naast. De F6 bleef de druk opvoeren en 
zette de ene aanval na de andere op. Alcmaria Victrix kreeg de bal weer niet uit hun doelgebied weg en toen Quinten de bal 
voor zijn voeten kreeg, haalde hij meteen hard uit. De bal vloog van een behoorlijke afstand in een mooie boog richting het doel 
van Alcmaria Victrix. Hun keeper sprong zo hoog hij kon, raakte met zijn vingertoppen nog de bal, maar dit was niet voldoende 
om hem tegen te houden en de bal ging achter hem het doel in: 3-0. De F6 merkte ook dat er een grote overwinning te halen 
viel en drukte door. Emre schoot van afstand, maar helaas kon de Alcmaria-keeper de bal nog net wegstompen. Kort daarop, 
vlak voor de rust scoorde Mats de 4-0.

Na de rust ging de F6 in hetzelfde tempo verder en de koploper werd helemaal zoek gespeeld. Mats speelde op de achterlijn 
zeer knap 3 tegenstanders voorbij, maar uiteindelijk werd zijn voorzet door Alcmaria Victrix onderschept. Een afstandschot van 
Ian werd gestopt en ook schoten van Mats en Shane werden tegengehouden door de Alcmaria-keeper. Bij de daarop volgende 
aanval van de F6 haalde Shane hard uit en de bal vloog laag de verre hoek in: 5-0. Tussen de vele aanvallen van de F6 door, 
trad Tim verdedigend nog een paar keer zeer sterk op. Even later was het weer (ik kan inmiddels wel zeggen onze top-scorer) 
Shane, die het net wist te vinden en zijn derde doelpunt van de wedstrijd maakte: 6-0. Kort voor het einde van de wedstrijd 
wist Alcmaria Victrix de enige verdedigingsfout van de F6 af te straffen en konden ze hun eer redden door de 6-1 te scoren. 
Fantastisch gevoetbald mannen! Totaal niet onder de indruk van de ruime voorsprong van deze koploper op de ranglijst. Nog 
één zo’n wedstrijd en prestatie, en jullie eindigen op een zeer verdiende tweede plaats!

Johan en Sander

Kolping Boys F7–Egmondia F2
De laatste wedstrijd van dit seizoen. Vooraf werden er foto’s genomen en sprak Erwin de mannen nog eens toe. De zwart-witten 
hadden er zichtbaar weer veel zin in. Ook  de blauwbloezen van Egmondia waren naar Alkmaar gekomen om een goed resultaat 
te behalen. Aan hun warming-up was te zien dat ze deze wedstrijd serieus namen. 

Kolping begon een beetje slap. Mogelijk was de gedachte bij een aantal dat ook deze laatste wedstrijd wel even gewonnen zou 
worden. Egmondia verzette zich goed en kregen zelfs een paar kleine kansen om de score te openen. Dit schudde de zwart-
witten wakker. Het combineren ging steeds beter en ook de duels werden steeds vaker  gewonnen.  Het was Vijay die in de 
10e minuut beheerst de score opende.  Prachtig combinatiespel tussen Oscar en Dirk stond aan de basis van de goal.  Na de 
openingsgoal werden de Kolping Boys alleen nog maar sterker. Kasper speelde de bal mooi in op Mart en die liet met een strak 
schot rechts voor de tweede keer het net bollen. 2-0. Achterin heersten Luca en Ollie. Lucas leek het wel leuk om een keer 
op doel te staan en had weinig te doen. Slaap, kindje slaap. Oscar deed veel en goed werk op het middenveld en Kasper was 
overal te vinden. Na een schitterende solo van hem werd het nog voor de rust 3-0.  

Na de pauze deed Egmondia nog een poging om de aansluiting te vinden.  Ze kregen zelfs een paar kansjes. Luca had het in 
deze fase drukker dan Lucas de hele eerste helft.  Een paar goede reddingen van hem waren nodig om Egmondia op afstand 
te houden.  Voorin kregen Sten, Oscar en Vijay een paar kansen. De keeper van Egmondia stond vandaag een goede pot te 
keepen want het duurde tot de 10e minuut in de tweede helft totdat hij zich verslagen zag door een schot van Kasper.  4-0.  Eg-
mondia bleef volharden in de aanval. Het moet gezegd ze bleven gaan voor een doelpunt. Luca was echter niet te verschalken. 
Wat stond hij weer als een tijger in het doel!  De aanvalslust van Egmondia zorgde voor ruimte op het middenveld. Na een 
mooie 1-2 met Sten scoorde Dirk met een mooie volley 5-0.  Meer kansen volgde en nu was ook de scherpte weer een beetje 
weg.  Tenslotte was het Sten die zijn harde werken beloond zag. Mart zag hem weer goed vrij staan en speelde hem op tijd aan.  
Voor Sten een koud kunstje om de 6-0 als eindstand aan te tekenen. Ook de laatste wedstrijd winnend afgesloten. Het was een 
mooie (halve) competitie. Uitstekende resultaten, veel plezier en leuk voetbal. Helaas net niet genoeg voor het kampioenschap. 
Het is prachtig hoe jullie zowel individueel en als team groeien.  Natuurlijk is dit mede te danken aan jullie trainer Jochim, de 
coaches Erwin, Michel en Herman en niet te vergeten de steun en aanmoedigingen van de ouders aan de kant.  Er komen nog 
een paar tournooien aan waar jullie zeker en vast hoge ogen zullen gooien. En volgend seizoen maken jullie er weer een feestje 
van, toch? 

Herman (vader van Kasper)
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Vrone F5–Kolping Boys F7
Het was weer een prachtige dag in het dorpse Sint Pancras. Niet alleen vanwege het mooie weer, maar vooral ook door opnieuw 
een uitstekende wedstrijd van onze zwart-witte helden. 

Deze keer was Vrone het slachtoffer. Een wedstrijd tussen Vrone en de Kolping Boys heeft natuurlijk altijd een extra lading. Het 
is een wedstrijd tussen oude rivalen. Vandaag waren onze boys niet te kloppen. Al in de eerste minuut was het Sten die met 
een strak schot de Vrone-keeper verschalkte. En de boys raasten voort. Vrone deed hun best om het veldspel van Kolping te 
ontregelen, maar ze hadden weinig in te brengen. Luca, Ollie, en Kasper hadden in de verdediging weinig moeite met de aanval-
len van Vrone. Dirk, Mart en Lucas waren heer en meester op het middenveld. En Sten en Vijay waren voortdurend gevaarlijk 
voor het doel van Vrone. Oscar begon de eerste helft op doel, maar had weinig te doen en wisselde al voor de rust met Luca, 
omdat hij last had van zijn arm. 

Na de 0-1 van Sten, duurde het even voordat het overwicht werd omgezet in een grotere voorsprong. Totdat Kasper de bal in de 
tweede lijn op de slof nam en  KABOEMMMM de 0-2  maakte.  Het verschil was gemaakt, het verzet gebroken en al snel was 
het Vijay die na een onnavolgbare actie de 0-3 aantekende. De laatste actie in de eerste helft  was van Dirk. Met een prachtig 
lobje dacht hij de 4-0 te maken. Helaas had de verbaal nogal aanwezige scheidsrechter een overtreding gezien en keurde het 
doelpunt af.

Na de pauze  pakte Kolping de draad weer op. Kasper deed dat letterlijk door een exacte kopie te maken van zijn eerste doe-
lpunt. Vanuit de tweede lijn kogelde hij de bal langs de Vrone keeper. 4-0.   Er werd lustig gecombineerd door de mannen en 
kans op kans volgde. Vandaag had Sten zijn vizier wat minder op scherp staan en ook Lucas, Vijay en Mart kregen een paar 
mooie kansen. Scherp blijven bij zo’n voorsprong is nog niet zo gemakkelijk, bleek nu ook wel weer.  Gelukkig zagen de coach 
en ouders langs de kant nog een wonderschoon doelpunt. Oscar, Dirk en Sten waren betrokken bij de voorbereiding en Vijay 
gaf de beslissende steekbal. Het was Lucas die deze prachtige combinatie zeer beheerst afrondde. 5-0 eindstand. De laatste 
minuten werden rustig uitgespeeld.  Mannen, het was weer een genot om jullie te zien spelen.

Herman (vader van Kasper)
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