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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Voor de allerkleinsten van Kolping Boys word er een heuse Champions League 
georganiseerd. Op bladzijden 18 en 19 vindt u het wedstrijdschema, de 
uitslagen, en de voorlopige tussenstand.

Op pagina 6 treft u de agenda aan van de jaarlijkse ledenvergadering, die 
word gehouden op donderdag 24 september.

Kolping Boys 1 bij de heren verloor beide competitieduels, afgelopen 
zondag werd met 3-2 veloren van HFC EDO en het weekend ervoor met 1-2 
van VVW.

Dames 1 deed het een stuk beter, tegen ’t GOY wonnen de dames van Ed 
Noorlander met 3-0 en afgelopen zondag werd het 2-0 tegen DWO.

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
Gerard Venneker 06-22986200
PENNINGMEESTER
Richard Mooser 072-5347256
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 06-51603833
PUPILLEN
Gerard Twisk 072-5112281
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 072-5405918
 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 West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, 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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PUPIL VAN DE WEEK

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - SVW’27 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Landman Assurantien BV
Verzekeringen,Pensioenen, Hypotheken en 

Financiele Diensten
Scheldestraat 18 1823 BV Alkmaar
072-5153866. Fax 072-5158194

&
Reclame Reus Bekeken Reclame.

Reclameborden,Lichtbakken, Zelfklevende Teksten, Logo´s en Spandoeken.
Veenhuizerweg 6 1704 DM Heerhugowaard

072-5614739

PUPIL VAN DE WEEK ZONDAG 20 SEPTEMBER Kolping Boys 1-SVW’27 1 

Naam:       Michiel Hartman
Leeftijd:       12
Team:       D1
Positie:       Verdediger
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 6
Op welke school zit je?    Jan Arentz
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?   Dani Alvez
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Louis van Gaal
Welke muziek vind je mooi?    Pop muziek
Wat is je lievelingseten?    Patat
Wat zijn je hobby’s     Voetballen
Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer bij AZ

Van de ledenadministratie.
Contributie:

In de laatste week van augustus heeft automatische afschrijving  van de contributie plaatsgevonden. Daarnaast zijn in juni de ac-
ceptgiro’s verzonden en rond 1 september de herinneringen. Ook is iedereen persoonlijk benaderd of ingelicht via de geleider. 

Toch zijn er nog spelers(sters) die niet betaald hebben, dit geeft weer veel werk voor de ledenadministratie, de coördinatoren 
en de trainers/begeleiders. Voor 15 oktober ontvangen deze “leden” een brief met daarin de mededeling  dat ze geschorst en 
uitgeschreven zijn totdat het verschuldigde contributiegeld met de afgesproken boete en opnieuw inschrijfgeld op de rekening 
van  VV Kolping Boys is bijgeschreven. Verder is het dan verplicht om een automatische incasso te nemen. Ik hoop dat het zover 
niet hoeft te komen, betaal op tijd.

Verder heten we de volgende nieuwe leden van harte welkom.

Jelle Kok, Maurizio Murroni, Benno Dijkman, Jasper Hylkema, Jeroen Bakker, Mark van der Kerkhof, Paul Kok, Ed Duinmeijer, Bart 
v Dorp, Marijn Vermeulen ,Thijs Bakker, Luca Sier, Chevell Chalalina, Jermaine Rijssel, Noah Wouda en Marvin ter Beek

Met vriendelijke sportgroet, Jacques Peetoom ledenadministratie@kolpingboys.nl



-3-

PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Terreindienst:  

Zaterdag: 19 september

08:30 uur: Kolping Boys 9

13:00 uur:  Kolping Boys 9

 

Zondag:  20 september

10:00 uur:  Kolping Boys A1 (zat)

13:00 uur:  Kolping Boys A1 (zat)

 

Zaterdag:  26 september

08:30 uur: Kolping Boys 2

13:00 uur: Kolping Boys 2

 

Zondag:  27 september

10:00 uur:  Kolping Boys A1 (zat)

13:00 uur: Kolping Boys A1 (zat)

 

Secretariaat:  

Zondag:  20 september

08:30 uur:  Richard Meijer

13:00 uur: Paul Konijn

 

Zondag:  27 september

08:30 uur: Co Joppe

13:00 uur Simon Reus

 

Zondag 20 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e  SVW 27 1  14:00 12:00 Laan, A. van der
2e  Foresters de 2  11:00 10:30 Niesing, R.
3e  Koog De 2  12:00 11:30 A. Kokkelink
4e Apollo 68 3  12:00 11:30 P. Kramer
5e  Hugo Boys 3  12:00 11:30 P.Ruijs
8e Adelbert St 3  13:00 12:30 N.Pater
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
9e  Zaterdag 19 sept. terreindienst!  
9e Limmen 6  10:00 09:00
10e  Vrone 10  14:00 13:00  
11e  Graftdijk 3  11:00 10:00  
A1(zon) Victoria O A1  14:00 13:00  
A2(zon) Always F. A2  12:00 11:00  
DA1  Berghuizen DA1  14:30 13:30 Heggeler, M. ten 
DA2  Always F. DA1  14:00 13:00                  

Zondag 27 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
9e  GSV 3  10:00 09:30 N.Neuvel
10e  SVW 27 11 14:00 13:30 M.Visser
11e  Uitgeest 12  10:00 09:30 P.Ruijs
A1(zon)  HSV Sport A2  12:00 11:30 A. Kokkelink
A2(zon) IVV A2  12:00 11:30 P. Kramer
DA1  Fortuna W. DA1  14:00 13:30 Petten, H.P.
DA2  Berkhout DA1  12:00 11:30 N. Pater
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e  Vitesse 22 1  14:00 12:00 Puijk, N.
2e Zaterdag 26 sept., 3 okt en 10 okt. terreindienst!
2e  VVW 2  11:30 10:30 Koekkoek, J.G.M.
3e  Dirkshorn 2  11:00 10:00 
4e Koedijk 5  11:30 10:30 
5e  Egmondia 5  11:00 10:00 
6e  Vesdo 2  12:00 11:00 
8e  KSV 6  11:00 10:00 
A3(zon)  Duinrand S A1  11:30 10:30                  

De ziekenboeg van Kolping Boys
Na een lange afwezigheid zijn we blij dat we Jos de Jong weer op ons complex kunnen begroeten. Jos is er in ieder geval weer 
op de woensdagmiddag en in het weekend is ze ook al weer gesignaleerd. Jos we zijn blij dat je er weer bij bent.

Dan hebben we nog iemand in de ziekenboeg, Ad van der Hoeven. Nadat een aantal maanden geleden Non Hodgkin bij Ad is 
gesignaleerd kun je wel begrijpen dat het op dit moment alleen maar pieken en dalen zijn. Dit is ook de reden dat Ad op dit 
moment in het MCA te Alkmaar vertoeft, met problemen aan de longen en luchtwegen. Vanmiddag, tijdens mijn bezoek, had 
Ad gelukkig weer een twinkeling in zijn ogen en kun je zien dat hij gelukkig daarvan weer herstellende is. Het enige waaraan hij 
nu nog verbonden is is de sondevoeding. Zodra deze verwijderd wordt hoopt Ad dat hij nog voor het weekend thuis komt. Dit wil 
niet zeggen dat alles over is, hij zal nog een aantal chemokuren moeten ondergaan. Willen jullie Ad een kaart sturen, hij ligt in 
het MCA, afdeling 361, kamer 5. Hij wil ook wel bezoek ontvangen in de middaguren, maar overleg wel even.

Vanaf deze plaats wensen wij jou alle sterkte en goeds toe.

Namens Kolping Boys, Janneke Ruijs

Wedstrijdsecretaris Kolping Boys, zondag
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KOLPING BOYS 3
De Foresters 5–Kolping Boys 3 (1-6)
Het heeft even geduurd maar eindelijk is het zover: Kolping Boys beschikt weer over een elftal dat kan uitgroeien tot een echte 
publiekstrekker.  Kolping Boys 3 is een elftal dat je simpelweg moet zien om het te kunnen geloven. We hebben de beschikking 
over een stuk of 17 zeer getalenteerde, goed uitziende voetballers en daarnaast doet ook Leon Doesburg zijn best. 

Deze zondagmiddag vertrok de hele bende richting Heiloo met de instelling om Foresters 5 eens even van de mat te blazen. We 
spelen tenslotte 6e klasse, twee vingertjes in de neus, een paar panna’s en met dubbele cijfers winnen. U begrijpt hem al, aan 
zelfvertrouwen geen gebrek in dit elftal. Coach Gerben van der Waal had van te voren nog zo gewaarschuwd om de tegenstander 
niet te onderschatten, het duurde echter 30 seconden voordat de bal in ons doel lag. Er werd bij dit doelpunt onnodig balverlies 
geleden op het middenveld, de verdedigers stonden besluiteloos te kijken en keeper Paul Roos had z’n handschoenen per onge-
luk ingesmeerd met vaseline. 

Na de 1-0 waren de mannen wakker en konden ze aan de bak. Wessel van der Kraan beleefde een vrij ongelukkig begin van de 
wedstrijd. Zijn passes kwamen maar niet aan en hij was deze middag tot twee keer toe zijn haarbandje kwijt. Iets wat hij erger leek 
te vinden dan de 1-0 achterstand. Wessel herpakte zich echter fantastisch en uit een mooie steekpass van (volgens mij) Wessel 
kwam de gelijkmaker tot stand. Brian de Bruijn worstelde zich tussen een aantal tegenstanders door, omspeelde de keeper en 
rondde koelbloedig af. 

Waar we in het begin nog konden genieten van een mooi zonnetje begon het steeds steviger te regenen. Grensrechter Cuong 
Thang stond er treurig bij als een verzopen kat en hij overwoog om de handdoek in de ring te gooien. Op zo’n moment moet je er 
als team ook staan voor zo’n iemand en hij werd er dan ook prima doorheen gesleept door de gehele (overdekte) reservebank. 

Na een sterke periode van onze kant kregen we een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Captain Johan eiste de bal 
op en zag, slim als hij is, dat de keeper iets te ver voor z’n doel stond. Hij schoot de bal via de onderkant van de lat op mooie wijze 
binnen. De voorsprong was er, het voetbal werd beter, alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd waren aanwezig. 

Net toen het lekker begon te lopen gebeurde er echter iets zeer ongelukkigs. Roy Rowinkel sprong over een tegenstander heen 
en kwam daarbij totaal verkeerd neer. Toen hij neerkwam wist iedereen meteen al dat het fout zat. Roy heeft al vaker vrij ernstige 
blessures aan z’n knie gehad en aan z’n geschreeuw te horen was het ook dit keer het geval. Hij kon meteen door naar het zieken-
huis en na een week gips moet verder onderzoek uitwijzen wat er precies aan de hand is. Roy, veel sterkte met je herstel en we 
hopen je snel weer op de velden te verwelkomen!

Daan Naber was de vervanger van Roy en het leek wel of Daan nooit is weggeweest van het voetbalveld. Hij strooide met goeie 
passes, zorgde voor een solide rugdekking aan de kant van de bal en behield in alle gevallen het overzicht. Qua fysiek is het al-
lemaal prima in orde, op mentaal gebied ga ik binnenkort met Daan aan de slag om hem nog completer te maken dan hij al is.

De wedstrijd verliep verder prima, we waren stukken beter en het was wachten op doelpunten van onze kant. Patrick Matulessy, 
treinsurfer van het eerste uur, nam de 1-3 voor z’n rekening. Op subtiele wijze wist deze fi jne vent het net te vinden. De 1-4 kwam 
van de schoen van wederom Johan Godijn. We hebben al 3 paar extra veters besteld om ervoor te zorgen dat hij niet al teveel 
naast z’n schoenen gaat lopen. Wessel van der Kraan, de man met de beste moppen,  toonde zijn uitzonderlijke klasse bij de 1-5. 
Tijdens de vorige wedstrijd wilde Wessel overmatig bewijzen aan z’n mooie vriendin dat hij bij de besten van de klas hoort. Omdat 
zij er vandaag niet bij was kon Weasel vrijuit voetballen en wat hebben we van hem genoten zeg. 

Dan nu even aandacht voor het volgende: Tot ieders plezier is cultheld Leon Doesburg weer op de voetbalvelden te bekennen. In 
het dagelijks leven houdt Leon zich voornamelijk bezig met het speuren naar spannende internetsites, op het voetbalveld houdt 
hij zich alleen maar bezig met het gek maken van zijn tegenstanders. De koning van de panna is dan wel een paar kilootjes aange-
komen, zijn acties zijn nog even krokant als altijd. De 1-6 kwam van de voet van Leon en er zullen dit jaar nog vele doelpunten 
volgen als ik de kenners moet geloven.

Als laatste mijn complimenten aan Gabriel Hartkamp voor zijn uitstekende spel. Waar het achter de gokkast niet altijd even lekker 
gaat liep het vandaag allemaal op rolletjes bij Gab. Als laatste wil ik Mister X bedanken voor zijn prima optreden aan de rechter-
kant. Mister X heeft ook een selectie-verleden en dat was maar al te goed te zien, zijn tegenstander werd huilend afgevoerd.

Al met al een prachtige prestatie van Kolping boys 3,  coach Gerben was tevreden en de toeschouwers hebben zich vermaakt.
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PUNTSGEWIJS
•GEZOCHT  GEZOCHT  GEZOCHT
Het 2e elftal heren zoekt met spoed een assistent-scheidsrechter voor de zondagochtend. Dit talentvolle jonge team speelt in 
de reserve 2e klasse en staat momenteel na 2 wedstrijden bovenaan met het maximaal aantal punten. Wie interesse heeft kan 
contact opnemen met: Anko Floris tel. 06-16794782

•Terreindienst
In overleg met de kantinecommissie is besloten om de werkzaamheden omtrent de terreindienst op de zaterdagmiddag uit te 
breiden met kantine werkzaamheden. Dit betekent dus voor de zaterdagmiddag dat 1 persoon terreindienst loopt en 1 persoon 
kantinedienst, dit in onderling overleg. Alle teams wordt voorafgaand aan de dienst gevraagd om aan te geven welke personen 
dienst gaan lopen. We gaan er dus uiteraard ook van uit dat deze personen op de aangegeven data en tijdstippen aanwezig zullen 
zijn. Dit geldt zowel voor de zaterdag als de zondag.

Groet, Gerard Bobeldijk

•Let op: Roken in en rond de dug-out niet meer toegestaan
Met ingang van dit seizoen is in de Ordemaatregelen opgenomen dat het voor personen die zich in de dug-out mogen begeven (of 
in de directe omgeving daarvan) niet meer is toegestaan te roken. De gedachte hierachter is dat de KNVB van mening is dat ook 
op het veld sport en roken niet samengaan.

•Simon Reus: de nieuwe cooördinator van het wedstrijdsecretariaat
Nu het wedstrijdsecretariaat is vergroot en in het nieuw is gestoken werd het tijd voor het aanstellen van een hoofd wedstrijdsec-
retariaat. Een hoofdgastheer die verantwoordelijk is voor de inrichting en het gebruik van het wedstrijdsecretariaat, het eerste 
aanspreekpunt als het gaat om wedstrijdsecretariaatszaken. En we noemen het natuurlijk geen hoofd wedstrijdsecretariaat, 
maar een coördinator wedstrijdsecretariaat, want de wedstrijdsecretarissen blijven eindverantwoordelijk. 

Die nieuwe functie van coördinator wedstrijdsecretariaat wordt vanaf heden uitgevoerd door Simon Reus. Simon was vorig sei-
zoen als weer regelmatig aanwezig in het wedstrijdsecretariaat nadat hij een paar jaar met ‘sabatical’ was geweest. Een bekende 
dus voor velen in de vereniging, en iemand met veel secretariaatservaring. Simon doet ook de indelingen van de secretariaatsdi-
ensten op de zondagen en de wedstrijdformulieren administratie.

Simon is bereikbaar op 072-5645786 / ageethenthijs@hotmail.com.

Succes in je nieuwe functie Simon!

Gerard Venneker, secretaris

•“WIST U” 
dat ook de junioren A2 (zon) door zijn in de beker.
zij ODIN, LSVV en Foresters achter zich lieten. 
dat zij niet door waren op punten.
dat zij niet door waren op onderling resultaat.
dat zij niet door waren op doelsaldo. 
dat zij door waren op meer gescoorde doelpunten.
dat zij benieuwd zijn wie hun volgende tegenstander is.
dat het kampioenstaem senioren 9 weer met beide benen op de grond staat.
dat dit al na de eerste competitiewedstrijd gebeurde.
dat dit komt na een pijnlijke nederlaag tegen Foresters.
dat de defensie van het 9e in de competitie al 610 minuten niet gepasseerd was. 
dat Peter Verhoeven nu al na 10 minuten kon “vissen”.
dat zij volgende week de draad weer proberen op te pakken tegen Limmen. 
dat de zaalvoetbal veteranen 1 een opmerkelijke gebeurtenis hebben meegemaakt.
dat de tegenstander in paniek of uit onkunde, de bal in de sloot (naast de hal) wist te schieten.  
dat dit gebeurde in de Oostwal, waar een paar deuren, vanwege de hitte, open stonden.
dat Rob de Wit 10 minuten aan het vissen was om de wedstrijdbal uit de sloot te krijgen.
dat hij zei, toe de bal weer als wedstrijdbal gebruikt moest worden: “hij is wel een beetje nat, hoor”.
dat de scheidsrechter in de wedstrijd: Limmen A3-Kolping Boys A2 (zon), 5 minuten voor tijd affl oot.
dat hij dit deed na een voorsprong van 5-1 voor Kolping Boys.
dat hij dit deed nadat de bal voor de zoveelste keer in de bosjes was geschoten.
dat hij dit deed onder de mededeling: “ik vind het mooi geweest, ik heb trek in een biertje”.
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LEDENVERGADERING DON. 24 SEPTEMBER
Aangepaste agenda Ledenvergadering
Omdat we voor de ledenvergadering geen duidelijk inzicht kunnen geven in de fi nanciële gevolgen van 
de voorgenomen realisatie van uitbreiding van ons clubgebouw met een bestuurskamer en jeugdhonk, 
heeft het bestuur besloten om het geplande agendapunt 9 ‘Voorstel realisatie uitbreiding clubgebouw’ 
en de daaraan gekoppelde vaststelling van de contributies 2010-2011 uit punt 5, niet in te brengen in 
de ledenvergadering van donderdag 24 september a.s., maar in een extra ledenvergadering die naar 
verwachting in november 2009 zal worden georganiseerd.  De nieuwe agenda voor de ledenvergadering 
van donderdag 24 september ziet er als volgt uit:

Ledenvergadering op donderdag 24 september ! 
Aanvang:  20.00 uur

Plaats:  De Kantine

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Verslag jaarvergadering 2008

4. Jaarverslag secretaris
Dit verslag wordt bijgevoegd bij het clubblad van 15 september, en is voor geïnteresseerden ook te 
verkrijgen bij de secretaris. Het jaarverslag bevat een terugblik van alle commissies op het afgelopen 
seizoen, het fi nanciële jaarverslag en de begroting van het komende seizoen.

5. Financiën (1) 
- Financieel Jaarverslag 
  Een uitgebreid fi nancieel verslag is opgenomen in het jaarverslag
- vaststelling contributies 2009-2010

6. Verkiezing kascommissie
Kandidaten voor deze interessante functie die slechts 2 a 3 uur per jaar aan tijd kost en waarmee u 
een goed en compleet inzicht krijgt in het fi nanciële reilen en zeilen van onze vereniging kunnen zich 
vanaf heden tot en met de aanvang van de ledenvergadering melden bij de secretaris.

7. Financiën (2) 

- vaststelling nieuwe begroting

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is secretaris Gerard Venneker. Het bestuur stelt voor om Jenny Scholte 
op te nemen als zijn vervanger in het Hoofdbestuur en Dagelijks bestuur. Eventuele tegenkandidaten 
kunnen voor de vergadering door ten minste 3 leden worden voorgedragen bij de secretaris.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Voor meer informatie: secretaris : Gerard Venneker (06-22986200 secretaris@kolpingboys.nl)
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PROGRAMMA ZATERDAG JUNIOREN
Zaterdag 19 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Foresters de B1  13:00  Deurwaarder, O.W.L.
B2 Adelbert St B1  14:45 14:00 J. Breedt
B5 Koedijk B5  14:45 14:00 E. van Dronkelaar
C2 VZV C1  14:45 14:00 J. Mienes
C3 GSV C1  13:15 12:30 R. de Wit
C5 Jong Holland C3  13:15 12:30 P. Marees
C6 SVW 27 C5  13:15 12:30 J. de Wit
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Zondag 20 sept., 27 sept. terreindienst!
A1 Soest SO A1  15:00  Vergeer, N.J.H.
B3 Vitesse 22 B3  14:45 13:45 
C1 Zouaven De C1  13:00  Loogman, G.A.M.
C4 KSV C3  13:00 12:00 
C7 KSV C4  14:30 13:30 
MA1 Medemblik MA1  14:30 13:00 
MB1 Berdos MB1  14:00 13:00 
MC1 VVW MC1  15:00 13:45 
                  

Zaterdag 26 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Zondag 20 sept., 27 sept. terreindienst!
A1 Zouaven De A1  14:30  David, A.J.
B3 ODIN 59 B4  14:45 14:00 J. Mienes
B4 JVC B3  14:45 14:00 J. Kraakman
C1 Always Forward C1  13:15  Krikke, P.
C4 BOL C2  13:00 12:15 J. de Wit
C7 HSV C4  16:15 15:30 S. de Jongh
MB1 Adelbert St MB1  13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
MC1 HOSV MC1  14:45 14:00 E. van Dronkelaar 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Castricum B1  10:30  Jong, J.G. de
B2 Duinrand S B1  14:30 13:30 
C2 Con Zelo C1  13:30 12:15 
C3 Egmondia C2  10:30 09:30 
C5 SVW 27 C5  13:15 12:15 
C6 Uitgeest C5  14:30 13:30 

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

DIENSTEN: 

Terreindienst:  

Zaterdag: 19 september

08:30 uur: Kolping Boys 9

13:00 uur:  Kolping Boys 9

 

Zondag:  20 september

10:00 uur:  Kolping Boys A1 (zat)

13:00 uur:  Kolping Boys A1 (zat)

 

Zaterdag:  26 september

08:30 uur: Kolping Boys 2

13:00 uur: Kolping Boys 2

 

Zondag:  27 september

10:00 uur:  Kolping Boys A1 (zat)

13:00 uur: Kolping Boys A1 (zat)

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  19 september

Paul Konijn en Ton Groot

 

Zaterdag:  26 september

Paul Konijn en Jan Bolt
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren
Een heel slecht begin van de competitie voor de eerste teams, gevolgd door een heel succesvol weekend. Alle drie elftallen 
hebben dus 1 keer verloren en 1 keer gewonnen en staan dus voorlopig in de middenmoot.

Voor de zaterdag A1(za. A1) werd het bezoek aan AFC A2 een grote teleurstelling, getuige de 4-0 nederlaag. Afgelopen 
zaterdag herpakten de mannen van trainer van Wonderen zich door een knappe 2-1 overwinning op het Hoornse Hollandia 
A1.  Ook de B1 ondervond een valse competitiestart door thuis met 0-2 van KFC te verliezen. Maar ook zij  namen revanche 
op zichzelf door het via een 0-3 overwinning op ZOB goed te maken. C1 verloor ietwat ongelukkig met 3-2 bij Foresters , maar 
herstelde zich door met 4-2 winst Den Helder terug te sturen naar de Marinestad.

Alle overige teams (behalve de zondag A1-het oude A2; snappen jullie het nog ?) speelden afgelopen weekend de eerste 
competitiewedstrijd. Natuurlijk waren daar weer gigantisch grote uitslagen bij. Zowel voor als tegen .

Liefst 11 doelpunten kregen zondag A3 (zo.A3), de C4 en de C5 achter de oren. A3 en C5 wisten er geen tegentreffer 
tegenover te stellen, C4 scoorde zelf maar liefst 6 keer ! Een andere grote uitslag kwam van onze B3, wat Vrone met 13-0 
versloeg. Geen partij dus. Om verder te gaan met de b-junioren: B4 versloeg Winkel B2 met 8-3 en B5 verloor de eerste 
wedstrijd met 8-3. Het team van Franz Bakker, de B2, liep al direct in de eerste competitiewedstrijd tegen puntverlies op. Het 
werd bij Zeevogels 1-1. De mannen zijn dat niet zo gewend geweest de afgelopen jaren.

Martijn van Dijk van C2 gaat dit seizoen veel met z’n borst vooruit de kantine binnenlopen, voorspellen wij zo. Hij deed dat 
in ieder geval de afgelopen zaterdag al, want zijn C2 opende het seizoen met een 4-1 overwinning bij BKC. En dat is Martijn 
natuurlijk niet zo gewend de laatste jaren. We blijven je uiterst kritisch volgen, Martijn.

Ook de C3 won ruim en wel met 6-1 van Reiger Boys. Datzelfde Reiger Boys droogde ons C5  dus met 11-0 af. Ook de C6 
leed een nederlaag (1-4), terwijl C7 een knappe 3-2 zege bij Koedijk wegsleepte. Eindigen met de ruime 5-1 overwinning van 
zo.A2. Peter Verhoeven en Jan Mienes kunnen weer trots zijn.

Kickstart Kolping C3 tegen  Reiger Boys: 6-1

Zou coach Willem Tielbeeke erin slagen zijn vorig seizoen toch wat stroeve forma� e aan het voetballen te krijgen? Afgaand op 
het resultaat van de eerste compe� � ewedstrijd lijkt het er wel op. Een sterk spelend Reiger Boys C2 werd uiteindelijk – misschien 
een beetje gefl a� eerd -  met 6-1 afgedroogd. Lag het aan de nieuwe gezichten Maurice, Sammy en Daan? Was het de redelijke 
voorbereiding (2 oefenwedstrijden, een toernooi en stevige trainingen)? Of zou het komen, omdat de boys bijna allemaal 
tweedejaars zijn? Feit is dat de ploeg vanaf het eerste fl uitsignaal  lekker uit de startblokken kwam. Het resulteerde in kansen voor 
spits Amin, die zijn vroegere posi� e als laatste man achterin ingevuld zag door een sterk spelende Maurice.

Het uitblijven van doelpunten leidde ertoe dat Reiger Boys af en toe dreigend voor doelman Leon kwam. Maar in de 25ste kwam 
Kolping op voorsprong. Quinn kegelde van afstand tegen de lat en een a� ente Amin nam de rebound voor zijn rekening: 1-0. Vlak 
voor rust vergroo� e Kolping de marge. Een opgerukte Maurice schoot uit de draai met links raak: 2-0.

In de tweede hel�  kwamen Charlie en Jus� n in het veld voor Daan en Sammy. Maar het was Reiger Boys dat het ini� a� ef nam. 
Al na drie minuten kwamen de Heerhugowaarders terug tot 2-1 via een penalty. Rechtsback Jochem haalde zijn tegenstander in 
scoringsposi� e neer. Beide ploegen gingen diep, maar halverwege de tweede hel�  kantelde de wedstrijd. Bij een Oudorpse aanval 
drong Quinn diep door in strafschopgebied. Hij worstelde zich bijna le� erlijk naar het  vijandelijke doel en passeerde vervolgens 
de keeper kansloos:3-1.Daarna was het pleit beslecht. Reiger Boys was gebroken. En binnen vier minuten was het nog eens 
drie keer raak. Quinn scoorde een fl ipperkastgoal: 4-1. Leon benu� e een strafschop, nadat Amin onderuit gehaald was. En Quin 
bekroonde zijn doortastende spel met een ha� rick, wat de eindstand op mooie 6-1 bracht.

Paulus
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Zaterdag 12 september 2009

Kolping Boys B4–Winkel B2   uitslag: 8-3
Het succesvolle C6 van vorig seizoen is het huidige B4. In de breedte is het team versterkt met de komst van Arthur Pijpaert, 
Mitchel Stalman, Ugur Duru en keeper Ruben van de Velden. De oefencampagne was redelijk succesvol te noemen met over-
winningen op ADO-20 B4 (6-3) en Vrone B4 (15-0). Verloren werd er onnodig tegen SVW-27 B4 met 4-2. Enfi n, deze laatste 
tegenstander komen we in de competitie weer tegen.

Een grote tegenvaller is de zware blessure, enkelbreuk en gescheurde enkelbanden, die Falco Wijnsterkers opliep in de wed-
strijd tegen ADO-20. Vanaf deze plek wensen wij Falco beterschap en  veel succes met zijn herstel. We hopen dat het weer 
helemaal goed komt met zijn enkel. De eerste competitiewedstrijd tegen Winkel B2. Maar liefst vier afwezigen. Zoals gezegd 
Falco, Fabien die al enige tijd last heeft van een luchtwegaandoening (jij ook beterschap Fabien), Bloyce (rugblessure), Michael 
(armblessure). Gelukkig was Devon bereid mee te doen. Al direct vanaf het beginsignaal een gedreven Kolping. Dit resulteerde 
in een goal van Ugur. Kort daarna was het al 2-0. Ditmaal was Mitchel de maker. Winkel dat er sporadisch uitkwam kwam wat 
gelukkig op 2-1. Kolping zette goed aan waarbij Ugur (2x) en Mike de stand naar 5-1 tilden. Gezegd moet worden dat in deze 
gevallen goed voorbereidend werk voorafging door o.a. Roy, Jack en Vigo.

Na de rust was het al snel raak. Vigo bediende Mitchel goed op maat en dit betekende 6-1. Daarna kwam Winkel nog met een 
lucky goal en een terechte penalty terug tot 6-3. Kolping gaf nog even gas en Ugur schoot met een fantastisch schot van ruim 
25 m de bal diagonaal in de linker kruising, 7-3. Met nog een minuut of 10 te gaan bepaalde Mitchel na fraai afgeven van 
Ugur met een even zo fraai schot de eindstand op 8-3. Niet onvermeld mag blijven dat het team als geheel heel goed speelde. 
De verdediging met Devon, Arthur, Dennis en Jim stond als een huis. Allen speelden een prima wedstrijd. Ruben had eigenlijk 
weinig te doen. De middenvelders bedienden de aanvallers goed en de spitsen waren genadeloos in de afronding. Zoals het er 
nu uitziet zijn de verwachtingen hoog en gaan we dit jaar weer voor de prijzen!!

De technische staf.

01 september 2009

SVW’27 - Kolping Boys B2   (Beker)   2-1
Op dinsdagavond mochten we onze tweede wedstrijd spelen voor de beker, uit tegen SVW’27.

We misten nog steeds Wouter Korse, hij was er wel om te vlaggen. Johan van der Sluijs was er niet omdat hij een ronde verder 
was en moest tennissen. Sander Makkus wilde het na een weekje op bed, een ½ uurtje proberen.  Afgesproken dat we gelijk 
fel van leer zouden gaan. Maar dat was SVW’27 ook van plan. Zij speelden ons klem en zette goed druk. We hadden geen mo-
ment kans om in het begin in ons speel te komen. Er werd over en weer felle en mooie duels geleverd. 

Dat de ruststand 0-0 werd hadden we mede aan onze verdediging te danken. In de 5e min. na rust veroverde Rick de Moel 
de bal op het midden veld en spelde deze op Tijn van Veen. Tijn kapte 2 man uit en speelde de bal op Jasper Bakker. Jasper 
draaide van zijn vaste bewaker weg en ging allen op de keeper af. Jammer dat de keeper zijn volle gewicht in de strijd gooide 
en op die manier de poging in de kiem smoorde. SVW’27 speelde snel de bal naar voren,. De snelle rechtsbuiten van SVW’27 
schoot op ons doel, Devon Hoogland kon zijn been er nog net tussen krijgen. Helaas veranderende de bal van richting en ging 
door de benen van Justin van den Berg. Zo kwam SVW’27 in de 6e min. op een verdiende 1-0. Het spel was meer aan elkaar 
gewaagd, en SVW’27 kon ook het moordende tempo niet volhouden. In de 20e min nam Steven de Jong een doeltrap die over 
iedereen heen ging voor de voeten van  Jasper Bakker. Jasper leip zijn mannetje voor bij en kapte een ander uit en maakte de 
1-1.

In de 25e min. mocht SVW’27 vlak bij de cornervlag ingooien, de speler die de bal kreeg in het strafschopgebied, draaide zich 
om en liep zo vrij op ons doel en scoorde,2-1.

Dit was tevens de eindstand. Ondanks dat we verloren hadden ging iedereen mat een goed gevoel naar huis, wat hadden wij 
er voor gevochten.

Een Trouwe Supporter

JUNIORENVERSLAGEN
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05 september 2009

Reiger Boys B2-Kolping Boys B2 (3–8)
Op zaterdagmorgen vroeg gingen we voor de laatste wedstrijd van de bekerpoel naar Heerhugowaard. Het leek wel pupillentijd. 
Wouter Korse is nog steeds geblesseerd, maar was wel meegegaan. Thiemo Koster was ook niet van de partij, familiefeest. Na 
5 min. kreeg Yannick Zuurbier de bal van Devon Hoogland. Yannick speelde de bal op Rick de Moel. Rick ging van rand straf-
schop met de bal langs de uitlopende keeper, 0-1. Nog 2e min. Later kreeg Reiger Boys waar uit ze scoorden, 1-1.  In de 12e 
min kreeg Yannick Zuurbier de kans van zijn leven, maar helaas stopte de keeper van Reiger Boys de bal. In de 13e min pikte 
Joost Huese de bal van zijn tegenstander en passte deze naar Tijn van Veen. Tijn zette 2 tegenstanders te kijk en schiet tegen 
de nr. 3 aan. De bal kaatst voor de voeten van Jasper Bakker, wie de bal over de keeper lepelde, 1-2.  In de 15e min. viel de 
keeper ban Reiger Boys uit met een knie blessure. In de 17e min. kreeg Jasper Bakker de bal van Johan van der Sluijs. Hij kapte 
een tegenstander uit en speelde de bal naar Yannick Zuurbier, 1-3.  We bleven overwicht houden en miste de nodigde kansen. 
Maar in de 27e min werd onze keeper omspeeld en had Justin van den Berg het nakijken, 2-3.  In de 32e min. Pikte Steven de 
Jong de bal af van zijn tegenstander, speelde op Ruben Haverkate. Ruben kaatste de bal door op Tijn van Veen, Tijn legde de 
bal voor de voeten van Jasper Bakker. Jasper ging vanaf de middenlijn op de doel van de tegelstander af, recht op de keeper, 
omspeelde hem en scoorde, 2-4.  In de 35e min. ging Robin van Velthuizen op avonduur, maar voordat hij op een tegenstander 
strandde gaf hij de bal aan Rick de Moel. Rick haalde uit, 3-5. Waren we nu eindelijk loos van ze?  Neen, want er kwam weer 
een corner voor Reiger Boys, en deze sloegen ze er in met de hand, maar de scheidsrechter noteerde 3-5. Dit was tevens de 
ruststand. Na rust was het Tijn van Veen, uit een voorzet van Rick de Moel, die in de 13e min de 3-6 op het bord bracht. Nog 
geen min. later gaf Jasper Bakker de bal aan Tijn van Veen, 

3-7.  In de 27e min. was het Rick de Moel die attent reageerde, toen de bal uit een kluts van spelers de bal voor zijn voeten 
kreeg, 3-8. dat was tevens de einduitslag. Ondanks de 3 punten en het mooie doelsaldo van 19 voor en 5 tegen bekeren we 
niet door.

Een Trouwe Supporter

12 september 2009

Zeevogels B1–Kolping Boys B2 (1-1)
Op zaterdagochtend vertrokken we met 5 auto’s richting Egmond- Binnen. We misten Kevin Leeuwenkamp, Thiemo Koster, Tijn 
van Veen en Wouter Korse. Wouter was uiteraard wel mee, afgelopen vrijdag heeft hij langzaam de training hervat.

Met één wissel op de bank begonnen, we aan onze eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in de tweede klasse. 
Nieuw is ook dat je een halve competitie speelt, na de kerst komen de zes bovenste in een poel met de zes onderste van een 
ander poel. Het zelfde gebeurt met de onderste. We begonnen gelijk van fel te spelen , wat in de 4e min tot een doelpunt leidde. 
Het was Johan van der Sluijs die zijn befaamde ingooi weer eens demonstreerde. 

Johan gooide bal bij de eerste paal, waar Yannick Zuurbier de bal vlug oppikte en vanaf de achterlijn de doelman passeerde, 
0-1. Dat was een mooi opsteker. We bleven de eerste 20 min. sterk aan de bal en hadden het overwicht, maar het lukte niet te 
scoren. In de 21 min. wist de aanvoerder van Zeevogels langs onze verdediging te glippen en de scoren op 1-1 te brengen en 
dat vanuit een corner!!!! Dat voor rust Justin van den Berg nog twee keer zijn doel wist schoon te houden, door snel uit te lopen 
en zich niet lied omspelen, moet toch vermeld worden. Na rust bleven we fel aandringen om een doekpunt te forceren. In de 
20e min. viel Ruben Haverkate uit met kramp, terwijl Barry de Koning net aan de kant zat uit te puffen. Er waren meer spelers 
die er doorheen zaten. Dat was zowel bij Zeevogels als bij Kolping Boys. In de 36e min. kreeg Johan van der Sluijs de bal van 
korte afstand tegen zijn linker kaak, het schoot door naar zijn rechter kaak. Daardoor kon Johan niet meer slikken en moeilijk 
praten. Dus moest Ruben vlug zijn schoenen weer aantrekken voor de laatste minuten. Zowel Zeevogels als wij waren blij dat 
de scheidsrechter voor de laatste maal fl oot.

Een Trouwe Supporter

VERSLAGEN KOLPING BOYS B2
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 16 oktober

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrijdag 18-sep 22:00 Thuis De Hoornse Vaart Vrone 8 9441
woensdag 23-sep 20:15 Uit Sportpaleis Alkmaar Amstelhoek 1 9487
maandag 28-sep 21:05 Thuis De Hoornse Vaart Hink Sport LSVV 5 9437
woensdag 7-okt 20:50 Uit De Bloemen Castricum ZVC 3 16482
maandag 12-okt 21:05 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennewater 6 9438

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
dinsdag 22-sep 20:10 Uit De Oostwal Alkmaarsche Boys 5 141378
woensdag 30-sep 22:05 Thuis Sportpaleis Alkmaar WMC/’t Raethuys 9 142379
woensdag 7-okt 21:05 Thuis De Meent DGAC/Vestering 6 141390

Veteranen 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
vrijdag 25-sep 22:00 Uit De Meent de Krocht VE1 18996
maandag 28-sep 22:00 Thuis De Hoornse Vaart The Diamond Breaks VE1 19310
maandag 5-okt 19:15 Uit De Meent Sova VE1 19006
vrijdag 16-okt 22:15 Uit Europahal Berdos VE1 19183

Dames 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
maandag 21-sep 19:00 Thuis De Hoornse Vaart ZAALDIENST 1e beurt
maandag 21-sep 20:05 Thuis De Hoornse Vaart Hugo Boys DA1 21500 
dinsdag 29-sep 19:05 Uit Europahal DGAC/Vestering DA5 34033 
vrijdag 16-okt 20:10 Uit Noorderend Puinhoop United DA1 20178 

Junioren A1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrijdag 25-sep 20:10 Uit De Meent AFC’34 A1 17684
vrijdag 2-okt 19:20 Thuis De Hoornse Vaart Jong Holland A1 17708
vrijdag 9-okt 19:15 Uit Polderhuis Velserbroek ZOG A2 34641
vrijdag 16-okt 19:15 Uit De Enterij HZV/Het Vennewater A3 17623

Junioren B1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
woensdag 16-sep 19:00 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennewater B2 18036
maandag 21-sep 19:15 Thuis De Hoornse Vaart DGAC/Vestering B2 132248
vrijdag  2-okt 19:00 Uit De Oostwal Vrone B1 18095
vrijdag  9-okt 19:20 Thuis De Oostwal DVO’98 B2 18000
vrijdag  16-okt 19:15 Uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV B1 18022

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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DAMES EN MEISJES
Kolping dames 1 beslist de wedstrijd in de eerste helft.
Vandaag de eerste thuiswedstrijd van Kolping Boys, met als tegenstander DWO. Om 14:00 werd er afgetrapt op sportcomplex 
´de Nollen´.

De omstandigheden van de wedstrijd waren behoorlijk onprettig. Het hoofdveld lag er slecht bij en werd naarmate de wedstrijd 
alleen maar slechter. Beide teams zijn de eerste minuten dan ook erg zoekende naar een goede manier van omgaan met het 
veld. Na 10 minuten heeft Kolping al wel twee goede kansen gehad. Eerst komt een voorzet via links strak voor de goal, helaas 
is de grote teen van Nancy niet groot genoeg om de bal erin te prikken. Even later komt Nancy oog in oog te staan met de keep-
ster van DWO; haar lob gaat over de keepster maar helaas ook over het doel.

Daarna bijt DWO van zich af en krijgt tot twee keer aan toe de kans om op voorsprong te komen. In eerste instantie jaagt de 
spits van DWO door op de linksback van Kolping, deze geeft een te korte terugspeelbal op de keepster, waardoor de spits van 
DWO alleen op het doel van Kolping af kan lopen. Helaas voor DWO mist deze spits nog wat scherpte en schiet naast.

De andere kans kwam voort uit een goed opgezette aanval van DWO, waarbij ze door de verdediging van Kolping heen snijden. 
Het schot wat daarop volgt komt op de onderkant lat terecht en daarna werkt de zeer attente Laura de bal weg. Meteen schakelt 
Kolping om en na een lange rush heeft Lotte nog maar twee verdedigers op haar weg naar het doel van DWO. Een van deze 
dames trekt aan de noodrem en maakt een zeer grove overtreding. De speelster van DWO komt goed weg met geel, want een 
rode kaart was ook op z´n plaats geweest. De vrije trap die Kolping krijgt wordt hard op de paal geschoten door Marjolein.

Na een half uur spelen is het eindelijk raak voor Kolping. Na een goede corner van Marjolein, komt Lotte goed naar de 1e paal 
en schiet de 1-0 binnen. Een paar minuten later neemt Marjolein weer een corner; dit keer raakt niemand de bal en vliegt de 
bal in een keer in het doel…2-0. De opluchting bij Kolping is groot en dat komt het spel ten goede; er word beter rondgespeeld 
en er ontstaan wat goede combinaties. Tot doelpunten leid dat niet meer, dus de teams gaan met een stand van 2-0 de rust 
in.

De 2e helft is helaas niet goed; beide teams spelen onrustig, leiden veel balverlies en creëren weinig kansen. In de 55e minuut 
wisselt coach Noorlander; Laura voor Monique. Net daarna schiet Marjolein nog eens op de lat, helaas voor Kolping zijn er 
geen speelster in de buurt om de rebound in te tikken. In de 65e minuut wisselt de coach van Kolping weer; Leonie komt erin 
voor Nancy. In de 70e minuut krijgt DWO de kans op een aansluitingstreffer, maar het harde afstandsschot word uit de kruising 
getikt door (weer) een feilloos keepende Nanouk.

In de 80e minuut maakt Kolping gebruik van de laatste wissel; Evelien wordt vervangen door Sharon. Deze krijgt een paar mi-
nuten later een goede kans om de score te verhogen; 1 op 1 loopt ze op de keepster van DWO af, ze blijft rustig en lobt de bal 
prachtig over de keepster. Tergend langzaam rol de bal richting het doel, maar helaas gaat ´ie er niet in. Het blijft 2-0 en 

Lotte wordt uitgeroepen tot woman of the match.

Volgende week op bezoek bij Berghuizen. Vorig jaar een keer verlies en een keer winst, wat gaat het deze keer worden? Met 6 
punten uit twee wedstrijden gaan wij de wedstrijd in ieder geval vol vertrouwen tegemoet. 

Foto’s:
Van (bijna alle wedstrijden van dames 1 worden foto’gemaakt. De foto’s zijn te zien via internet. voor de link naar de wedstrijd 
foto’s kun je kijken op www.kolpingboys.nl op de dames en meisjes pagina
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Kolping pakt 3 punten bij ´t Goy
De competitie startte voor Kolping uit tegen ´t Goy. Om 11:30 werd er afgetrapt op sportpark Den Eng.

De eerste 10 minuten tastten de teams elkaar wat af. Kolping creëert daarbij twee goede kansen via de rechtsfl ank. Gelukkig 
voor ´t Goy red de keepster en staat de verdediging goed om een de andere aanval in de 16 af te stoppen. De toon is gezet 
door Kolping. In de 15e minuut wordt bij een ingooi slim en snel omgeschakeld, marjolein Butter laat de verdediging van ´t Goy 
haar hielen zien en schiet uit een onmogelijke hoek de bal over de keepster heen 0-1.

Halverwege de 1e helft omzeilt de rechtsbuiten van ´t Goy handig de buitenspelval. Alleen Mirjam van dijk kan de situatie nog 
redden voor Kolping en moet hierbij een corner weggeven. De corner van ´t Goy wordt netjes voor de lijn weggewerkt door 
Lotte. Dezelfde Lotte staat een paar minuten later aan de basis van de 0-2, na een mooie rush op de linkerfl ank, trekt ze de bal 
perfect voor…marjolein heeft ´m voor het intikken en doet dan ook. ´T Goy krijgt vlak na de aftrap een goede kans om terug te 
komen, een vrije trap van ong. 20 meter wordt goed ingeschoten, maar net zo goed gered door de stand-in keepster van Kolp-
ing; Nanouk Groentjes. Net voor rust krijgen beide teams nog een kans. De aanval van Kolping was door marjolein perfect in 
de 16 afgegeven, helaas waren de inlopende mensen te laat of te klein om het tot doelpunt te verzilveren. Bij de aanval van ´t 
Goy werd de spits de diepte ingestuurd, maar die won de 1 op 1 situatie niet van keepster Groentjes.

De tweede helft komt ´t Goy strijdvaardig en fris uit de kleedkamer. Ze hebben hun spel omgezet, waarbij de aanvoerder 
naar voren schuift en zich meer met het spel gaat bemoeien. ´T Goy zet Kolping meer onder druk en dat leid tot verschillende 
aanvallen, maar de scherpte voor de goal is er niet bij ´t Goy. En als de snelle aanvalsters van ´t Goy toch een schot waagde, 
stond daar altijd nog onze attent keepende Nanouk. In de 65e minuut doet Kolping wat terug, voorstopper Brigitte Pluimers 
(die vandaag offi cieel haar laatste wedstrijd voor Kolping speelt, wij hopen stiekem dat ze terugkomt op dat besluit) stuurt Lotte 
weg met een prachtige dieptepass. Lotte gaat alleen op de keepster af, maar ziet haar inzet naast gaan. Hierna wisselt coach 
Edwin Noorlander (na een jaar afwezigheid weer terug bij de club), Evelien en Marjolein verlaten het veld en worden vervangen 
door Laura en Julia. 

´T Goy beseft dat de tijd gaat dringen en begint fysiek wat meer van zich af te bijten. Eerst loopt een speelster, nadat de bal uit 
haar buurt was verdwenen, hard door op Mirjam. Hiervoor kreeg de speelster van ´t Goy een gele kaart van de scheidsrechter 
en gelukkig kon Mirjam verder spelen. Even later werd Stefanie van der Klein hard aangepakt en daar hield Kolping een vrije 
trap aan over. Leonie van Kilsdonk ging achter de bal staan en krulde de bal op fantastische manier voor de goal, daar won 
Mirjam haar luchtduel en kopte de bal strak in de verre hoek: 0-3. In de 85e minuut mag Leonie op de bank nagenieten van 
haar assist en komt Nancy voor haar in het veld. De vraag is niet meer of Kolping gaat winnen, maar hoe?

Antwoord: met een keepster die haar doel schoon heeft gehouden. Want in de 90e minuut heeft ´t Goy een dot van een kans, 
maar 1 op 1 was Nanouk de spits van ´t goy de baas met een kat-achtige redding in de korte hoek. Na 92 minuten is de wed-
strijd afgelopen en neemt Kolping Boys 3 punten mee naar Alkmaar. De meiden en de coaches verlaten met een grote glimlach 
het veld en keepster Nanouk Groentjes werd uitgeroepen tot woman of the match!

Opstelling: Nanoek, Ilja, Mirjam, Brigitte, Manon, Yvonne, Stefanie, Manon (70e min Laura), Lotte, Leonie (85e min Nancy) en 
Marjolein (65e min Julia) 

DAMES EN MEISJES
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Kolping Boys DA2 – Duinrand S. DA1: 1-0
Na een vervelend vorig seizoen is dames 2 vandaag weer een nieuwe competitie begonnen. Nieuwe kansen, nieuwe…….

Duinrand S. is de eerste tegenstander en het blijkt al snel dat we combinerend deze dames wel de baas zijn. De opbouw verloopt 
echter nog niet optimaal, zodat er veel balverlies wordt geleden. Ook in de afwerking zijn we ongelukkig. Er worden een aantal 
kansen gecreëerd maar helaas wil de bal er niet in en raken we zelf 1x slechts het aluminium. Bij rust staat het dan ook nog 
steeds 0-0.

De 2e helft worden er veel wissels toegepast, De inzet lijkt iets feller te worden en als de bal via een combinatie door het midden, 
door Melissa op Mandy op links wordt gegeven, zet deze vanaf die linkerkant goed voor. De bal wordt uiteindelijk door Julia in de 
rechterbovenhoek van het doel geschoten en daar is dan het bevrijdende doelpunt. Er worden nog vergeefse pogingen gedaan om 
de score uit te breiden, maar de stand blijft 1-0. De eerste 3 punten zijn binnen, er zijn weer positieve dingen die verder kunnen 
groeien, maar ook punten die wat extra aandacht verdienen.

Opstelling: Sonja, Lotte, Michelle, Rina, Wendy, Sylvia, Esther, Melissa, Kim, Daniëlle de W., Julia    

Wissels: Marieke voor Michelle, Dixxie voor Wendy, Nicky voor Lotte, Mandy voor Esther, Daniëlle v/d B. voor Sylvia 

Kolping Boys MB1–Limmen MB1
Vandaag de laatste bekerwedstrijd. Theoretisch gezien konden we nog door in de beker. Daarvoor moesten we wel winnen van 
Limmen MB1, en die kans was theoretisch gezien niet zo groot. Na een uitgebreide voorbespreking gingen we geconcentreerd het 
veld op. Het was echt onze dag, want iedereen leek wel in topvorm vandaag. Limmen was fysiek erg sterk en dat bracht wel eens 
problemen met zich mee. Het duel wisten we grotendeels wel uit de weg te gaan met ons spel. Maar schoppen en duwen nadat de 
bal al weg was, dat zijn we niet gewend. Talitha was weer helemaal hersteld van de griep en kon in de spits starten. Haar snelheid 
bleek tijdens deze wedstrijd een belangrijk wapen. Verschillende keren wist Talitha haar tegenstander de hielen te laten zien en 
gevaar te stichten voor de goal. Uiteindelijk resulteerde dit ook in de 1-0. Niet eens onterecht. 

We gaan de rust in met deze voorsprong. De 2e helft komen we meer onder druk te staan. Limmen doet er een stapje bovenop 
en wij krijgen het moeilijker. Maar Limmen is niet effectief in de afronding.  Hierdoor eindigt de 2e helft zoals deze is begonnen 
en gaan wij met deze overwinning door in de beker. Daar mogen jullie hartstikke trots op zijn. In een poule met alleen maar 1e 
klassers, gaan wij als 2e klasser gewoon door. 

Kolping Boys MB1–Uitgeest MB1
Vandaag de eerste competitiewedstrijd tegen Uitgeest. Hoe goed we afgelopen woensdag ook waren, zo matig was het vandaag. 
We waren bijna allemaal niet scherp genoeg en hadden moeite met de sterke voorhoede van Uitgeest. Uiteindelijk kwam dan ook 
Uitgeest op voorsprong.

We gaan de rust in en iedereen is het erover eens dat we beter kunnen. En dat gaan we laten zien. Als je niet in vorm bent, moet 
je hard werken en dat hebben we de 2e helft gedaan. Er ontstonden meer kansen en de gelijkmaker hing in de lucht. Tessa (wel 
in vorm vandaag) kon vanaf de half positie meerdere malen goed doorstomen, maar was niet gelukkig in de afronding. Uiteindelijk 
hadden we voor de gelijkmaker een beetje hulp nodig. De keepster pakt een terug speelbal op en dat betekent van dicht bij een 
vrije trap. Cindy neemt hem en dat is wel schrikken als tegenstander, want Cindy heeft een verwoestend schot. Maar Cindy is slim 
en in plaats van keihard op de overvolle muur te schieten, passt ze de bal rustig naar Romee, die de bal geplaatst in de linkerhoek 
legt. 1-1. Dit was ook de einduitslag. Ondanks dat dit niet onze beste wedstrijd was, een terechte uitslag.

Auto’s
MB1: 

Zaterdag 19 september spelen we uit bij Berdos. De volgende ouders zijn aan de beurt om te rijden. Kun je niet, regel je zelf iets 
anders!:* Leonie, Manon en Samira.

DAMES EN MEISJES
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 19 september

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D3 SVW 27 D3  11:30 11:00 Ruben v.d. Velden 
D4 Meervogels 31 D2  10:15 09:45 Justin v.d. Berg 
D5 Victoria O D3  09:00 08:30 K. de Goede 
D10 HSV D5  10:15 09:45 René Vroegop 
MD1 Meerv.31 MD1  11:30 10:45 Nick Molenaar 
E2 VIOS-W E1  09:00  Jesse Tielbeke 
E3 DTS E3  10:15  Steven Dekker 
E4 Duinrand S E1  09:00  Duncan Bons 
E5 Flamingo s 64  E2  10:15 09:45 ouder 
E6 Berdos E2  10:15 09:45 Emiel Langedijk 
E8 Duinrand S E3  11:30 11:00 Duncan Bons 
E11 Vrone E9  11:30 11:00 Iris Berkhout 
F2 Alcmaria Victrix F1  10:15  Tobias Sluijter 
MP1 MINI-pupillen 09:00 08:40 onderling
MF1. 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 onderling

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 SDZ D1  12:30 
D2 Bergen D1  12:00 
D7 LSVV D6  11:00 10:05
D8 Reiger Boys D9  09:00 08:10
E1 Always Forward E1  10:30 
E7 Vrone E4  11:30 10:40
E9 SVW 27 E7  09:00 08:10
E10 BOL E3  09:00 08:50
E12 VIOS-W E6  10:15 09:20
E13 AGSV E1  11:00 10:00
E14 Dynamo E4  11:30 10:35
F1 Reiger Boys F1  09:45 
F3 BOL F2  09:00 08:10
F4 KSV F3  10:30 09:35
                         

Pupillencommissie
Voorzitter:    

Gerard Twisk                 072-5112281

Wedstr.secretaris:    

Jaap de Vries                072-5617201

D-coördinator:          

Leo Wortel                    06-20607212

               072-5158200

E-coördinator:       

Marcel Pranger          06-20405206

F-coördinator:      

Esther de Vries  

Activiteiten:              

Monique Ebbeling       06-57033302 

Ineke Verberne

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   

Nieuwe F  Pupillen coördinator
Met ingang van 1 oktober is de pupillen commissie weer op volle sterkte. Esther de 
Vries gaat de de coördinatie van de F, mini en kabouters pupillen verzorgen. Wij zijn 
blij dat weer een dame onze commissie komt versterken. Esther heeft 4 jongens die 
voetballen bij de E, F en kabouters en zo dus redelijk veel op de club te vinden en 
weet al beetje hoe het gaat.

Esther veel plezier bij de Pupillencommissie 

Webmaster Pupillen gezocht:
Ton Berkhout heeft jaren voor ons de pupillensite gebouwd en beheerd. Door drukke 
werkzaamheden en uitbreiding van taken binnen Kolping  Boys heeft Ton hier geen 
tijd meer voor. We zijn dan ook zoek naar een echte Internet tijger die onze site 
wil bijhouden of eventueel aanpassen. Een leuke vrijwilligerstaak die vanuit huis 
gedaan kan worden als het jou uitkomt.

Draag ook een steentje bij aan de vereniging en neem deze uitdaging aan; Voor meer 
informatie mail of bel Gerard Twisk 5112281 of mail naar pupillen@kolpingboys.
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Zaterdag 26 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 ADO 20 D1  11:30  M. Stigter 
D2 Alcmaria Victrix D1  09:00  T. Vrasdonk 
D7 HSV D4  10:15 09:45 René Vroegop 
D8 BOL D3  11:30 11:00 Ruben v.d. Velden 
D9 Kolping Boys D10  10:15 09:45 Brian v.Esseveld 
E1 Wherevogels  E1  10:15  K. de Goede 
E7 Jong Holland E3  10:15 09:45 Jesse Tielbeke 
E9 HSV E7  11:30 11:00 Iris Berkhout 
E10 Zeevogels E3  10:15 09:45 Duncan Bons 
E12 SVW 27 E10  11:30 11:00 C. Venneker 
E13 VIOS-W E6  09:00 08:30 Duncan Bons 
F1 Helder Den FC F1  09:00  Nick Molenaar 
F3 LSVV F2  09:00 08:30 ouder 
F4 Vrone F3  09:00 08:30 ouder 
MP MINI-pupillen 09:00 08:40 onderling
1e ja. 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 onderling

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D3 HSV D2  12:30 11:35
D4 Vrone D3  09:45 08:50
D5 Reiger Boys D5  09:00 08:10
D6 Berdos D3  12:00 11:05
D10 Kolping Boys D9  10:15 09:45
MD1 Vitesse 22 MD1  12:15 11:15
E2 SVW 27 E2  09:00 
E3 Dynamo E1  11:30 
E4 AFC 34 E3  09:00 
E5 Koedijk E5  10:00 09:10
E6 AFC 34 E6  09:00 08:10
E8 Reiger Boys E10  13:15 12:25
E11 SVW 27 E8  10:15 09:25
F2 Vrone F2  09:30 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

GEEN OUDERS EN BEGELEIDERS MEER OP DE MIDDENLIJN VAN DE 
VELDEN.

Volgens de richtlijnen en spelregels bij de E-en F-pupillen is het uitdrukkelijk ver-
boden om niet meer over de middenlijn te lopen of het team te coachen. De scheid-
rechters en commissieleden zullen hier de komende tijd op toezien. 

UITSLAGEN DOORGEVEN

WILLEN DE BEGELEIDERS EN SCHEIDSRECHTERS A.U.B. DE UITSLAGEN VAN DE 
THUISWEDSTRIJDEN DOORGEVEN IN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Pupillencommissie
Voorzitter:    

Gerard Twisk                 072-5112281

Wedstr.secretaris:    

Jaap de Vries                072-5617201

D-coördinator:          

Leo Wortel                    06-20607212

               072-5158200

E-coördinator:       

Marcel Pranger          06-20405206

F-coördinator:      

Esther de Vries  

Activiteiten:              

Monique Ebbeling       06-57033302 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator

Geboorteaar 1997 en 1998 is 
D-pupil
Geboorteaar 1999 en 2000 is 
E-pupil
Geboortejaar 2001 is 2e jaars 
F-pupil
Geboortejaar 2002 is 1e jaars 
F-pupil
Geboortejaar 2003 is 
Mini-pupil
Geboortejaar 2004 en 2005 is 
Kabouter   
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 INFORMATIE LAGERE PUPILLEN
Lagere Pupillen informatie.

Trainings� jden per 14 september:

F1-F2-F3-F4 woensdag van 17.00-18.15 uur

Circui� raining onder leiding van Jos Wijts hoofd trainer bij de F selec� e. Met de ervaring van Jos gaan we ook voor de 
F3 en F4 een supertraining verzorgen. Ook hee�  Jos dan goed overzicht van de voetballers bij de F jeugd.

1E Jaars F (champions League spelers) en de Mini, s trainen van 15.30 tot 16.45 uur.

Graag om 15.30 uur klaar staan kleedkamers zijn op � jd open.Training wordt verzorgd door een 5 Tal Junioren die deze 
trainingen verzorgen als prak� jk ervaring in hun SDV opleiding. Training ook in een Circuitmodel waarbij ook beroep 
gedaan kan worden op de aanwezige ouders. Dit alles onder begeleiding van Dik Norder onze hoofd jeugd opleiding.

Kabouters; Trainen van 15.30 tot 16.30.

Bij deze training staat alles in het teken om zo leuk mogelijk met de bal te leren omgaan. Deze week nog door Gerard 
Twisk maar we zoeken nog een enthousiaste vader/moeder of van buiten af. Meld je aan voor deze leukste training 
groep. Ondersteuning /oefeningen is al� jd aanwezig.

Mini,s die nu bij ons op de lijst staan.

1 Stan - Bremer 17 Floris - Kemps
2 Luca - Bethlehem 18 Siebe - Kroon
3 Sem - Blum 19 Frank - Leloux
4 Milan - Cramps 20 Kasper - Mars
5 Lukas - Dekker 21 Jesper - Mannes
6 Joris Den Drijver 22 Matteo - Marras
7 Danny - Danias doega 23 Sara - Mansoer
8 Ryan - Floris 24 Koen - Plomper
9 Roman - Hoogland 25 Lars - Rouppe vd voort

10 Erin Van Holland 26 Jazzley - Roobeek
11 Dennis - Hoeben 27 Joram - Swarts
12 Stefan - Hensbergen 28 Noa - Stoop
13 Ivan De Jong 29 Stein - Schuijt
14 Timo De Jong 30 Lisa - Verbeek
15 Steije - Kee 31 Stefan Van der Velden
16 Robin - Kenemans 32 Quinten - Zijlstra

* Sara Mansoer speelt in cham.league

Kabouters die nu bij ons op de lijst staan:

1) Thijs - Bakker 8) Stijn - Koopman
2) Mika - Bethlehem 9) Simon Van der Markt
3) Sjors - Beeftink 10) Tom - Peetoom
4) Lars - Deutekom 11) Jermaine - Rijssel
5) Brian - Damsma 12) Don diego - Rodriquez
6) Wesley - Drenth 13) Camil - Willems
7) Dyque - Groot 14) Rick - Wolzak

Kabouters trainen alleen op de woensdag middag. Staat u kind er niet bij of verkeerd mail dan even naar  
pupillen@kolpingboys.nl
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CHAMPIONS LEAGUE
ARSENAL    JUVENTUS   REAL MADRID  
Noa Stoop    Dennis Pranger   Stein Leeuwenkamp 
Stan Bremer    Tycho Veenstra   Morris Worwood 
Tom Wolfswinkel   Mart Homan   Ton Groot 
Quinten v. Ooij    Emre Celik   BastenKleijn 
Rubenv. Baar    Mats de Jong   Niels Odijk 

              
ANDERLECHT    LIVERPOOL   WERDER BREMEN  
Sam Moes    Dentrey Veenstra  Sten de Vries 
Ian Eedens    Mike Mors   Tim Heger 
Chip Ramadhin   Bas Wolfswinkel                 Tom Peetoom 
Rowen Blokker   Bryan Polonio   Vijay Dijkstra 
Sara Mansoer    Dave Schaap   Oscar Beentjes 

              
BARCELONA    OLYMPIQUE LYON        
Mats Reus    Kasper Cornet       
Erin van Holland   Jorn van Baal       
Hugo Plas    Dirk Schermerhorn       
Artinjo Sprangers  Oliver de Palm       
Cleris Marcho    Shane Rorek       

WEEK 1
ARSENAL   ANDERLECHT  1-3
JUVENTUS   BARCELONA  4-1
LIVERPOOL   OLYMPIQUE LYON 1-1
WERDER BREMEN REAL MADRID  0-3
ARSENAL   BARCELONA  6-3
JUVENTUS   ANDERLECHT  3-2
LIVERPOOL   REAL MADRID  3-0
WERDER BREMEN OLYMPIQUE LYON 3-3
ARSENAL   JUVENTUS  3-1
ANDERLECHT   BARCELONA  3-1
LIVERPOOL   WERDER BREMEN 5-6
OLYMPIQUE LYON REAL MADRID  4-0

WEEK 2  
ARSENAL   LIVERPOOL  2-7
ANDERLECHT   OLYMPIQUE LYON 2-7
BARCELONA   REAL MADRID  7-1
JUVENTUS   WERDER BREMEN 6-6
ARSENAL   OLYMPIQUE LYON 7-2
ANDERLECHT   REAL MADRID  4-2
BARCELONA   WERDER BREMEN 6-5
JUVENTUS   LIVERPOOL  3-1
ARSENAL   REAL MADRID  4-3
ANDERLECHT   WERDER BREMEN 4-7
BARCELONA   LIVERPOOL  2-3
JUVENTUS   OLYMPIQUE LYON 6-6

WEEK 3  
LIVERPOOL   ANDERLECHT 
OLYMPIQUE LYON BARCELONA 
REAL MADRID   JUVENTUS 
WERDER BREMEN ARSENAL 
LIVERPOOL   BARCELONA 
OLYMPIQUE LYON JUVENTUS 
REAL MADRID   ARSENAL 
WERDER BREMEN ANDERLECHT 
LIVERPOOL   JUVENTUS 
OLYMPIQUE LYON ARSENAL 
REAL MADRID   ANDERLECHT 
WERDER BREMEN BARCELONA 

WEEK 4  
JUVENTUS   ANDERLECHT 
REAL MADRID   BARCELONA 
LIVERPOOL   OLYMPIQUE LYON 
WERDER BREMEN ARSENAL 
JUVENTUS   BARCELONA 
REAL MADRID   OLYMPIQUE LYON 
LIVERPOOL   ARSENAL 
WERDER BREMEN ANDERLECHT 
JUVENTUS   OLYMPIQUE LYON 
REAL MADRID   ARSENAL 
LIVERPOOL   ANDERLECHT 
WERDER BREMEN BARCELONA 
 

WEEK 5  
ARSENAL   LIVERPOOL 
ANDERLECHT   OLYMPIQUE LYON 
BARCELONA   REAL MADRID 
JUVENTUS   WERDER BREMEN 
ARSENAL   OLYMPIQUE LYON 
ANDERLECHT   REAL MADRID 
BARCELONA   WERDER BREMEN 
JUVENTUS   LIVERPOOL 
ARSENAL   REAL MADRID 
ANDERLECHT   WERDER BREMEN 
BARCELONA   LIVERPOOL 
JUVENTUS   OLYMPIQUE LYON 
 

WEEK 6  
ARSENAL   ANDERLECHT 
JUVENTUS   BARCELONA 
LIVERPOOL   OLYMPIQUE LYON 
WERDER BREMEN REAL MADRID 
ARSENAL   BARCELONA 
JUVENTUS   ANDERLECHT 
LIVERPOOL   REAL MADRID 
WERDER BREMEN OLYMPIQUE LYON 
ARSENAL   JUVENTUS 
ANDERLECHT   BARCELONA 
LIVERPOOL   WERDER BREMEN 
OLYMPIQUE LYON REAL MADRID 
 



-19-

Alcmaria Victrix E2-KolpingBoys E3

Vandaag is de competitie dan echt begonnen voor de E3.

De eerste wedstrijd voerde ons naar de velden van Alcmaria Victrix waar tegen de E2 van hen moest worden aangetreden. 

Al vanaf de 1e minuut was duidelijk dat Kolping Boys verzorgder voetbalde dan hun tegenstander en het wachten was dan ook 
op het eerste doelpunt dat vooralsnog niet kwam. Ondanks alle mooie aanvallen en kansen die hieruit voortvloeiden was het 
steeds net niet. Het gevolg was dat het uitkijken geblazen was met de tegenaanvallen maar Jeroen stond goed op zijn post en 
keepte attent. Uiteindelijk, diep in de 1e helft, viel dan toch de dik verdiende 0-1, uit een scrimmage voor het doel viel de bal 
voor de voeten van Candas die het beheerst afmaakte. 

Na de (korte) rust bleef het beeld hetzelfde, Kolping zorgde voor het mooie voetbal en Alcmaria moest hopen op de spaarzame 
aanval die ook prompt kwam; 1-1. De jongens van E3 waren hierdoor echter niet uit het veld geslagen en direct na de tegen-
treffer passte Jordi op Candas die er 1-2 van maakte. Na deze treffer volgde een aantal mooie aanvallen welke via Jordi en 
Thom werden opgezet maar helaas geen doelpunt opleverde. Door onachtzaamheid bij Kolping Boys maakte Alcmaria de 2-2. 
Maar ook na dit tegendoelpunt bleef de E3 rustig en verzorgd spelen. Uit een aanval via Patrick, Klaas (de rots in de branding 
achterin) en Candas scoorde Eren de 2-3 en na een goede, individuele actie schoot Justin de 2-4 tegen de touwen. Ondanks 
dat Alcmaria in de slotfase nog terugkwam tot 3-4 kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Een mooie zege welke maar weer eens aantoont dat je met verzorgd (en slim) voetbal het fysieke geweld van sommige tegen-
standers kunt verslaan. Top jongens, op naar de volgende wedstrijd.

KSV E6 – Kolping Boys E9 (2-11)

We zijn weer terug van zomervakantie en dat is duidelijk! Na de dramatische oefenwedstrijd van vorige week zaterdag, zijn de 
mannen zeer gemotiveerd om van deze wedstrijd een succes te maken. De ouders ietsje minder aangezien het ook voor ons 
overduidelijk is dat we weer terug zijn in Nederland. Het kwam met bakken uit de lucht. Maar de heren van E9 zijn niet bang 
voor een beetje regen en lieten de coach zien dat ze de training nog niet vergeten zijn. Dean scoort het eerste doelpunt. Dat 
ging lekker. Helemaal op dreef waren de heren niet meer te stoppen. Regen of geen regen Jurian maakte maar liefst 5 doe-
lpunten voor E9  tot aan de rust. De tegenstander begreep het spel af en toe niet helemaal want de heren die voor stonden 
namen het wat letterlijk en kwamen hun team genoten niet te hulp. Het thee kransje voorin was kennelijk te gezellig. Resultaat 
was dus een ruststand van 0-6. Waarschijnlijk heeft de coach van KSV toch wel even goed op de heren ingesproken want na de 
rust begonnen we toch wat tegenstand te krijgen. KSV kwam wat vaker aan de bal, maar niet gevreesd want Kawish stond als 
een bulldozer in de verdediging en liet nagenoeg geen enkel bal door. Doordat onze mannen wat vermoeid werden is het KSV 
uiteindelijk toch gelukt om een doelpunt te maken. Nick liet het er niet bij zitten en maakt nog een tegen doelpunt. Weliswaar 
wist Nicolas enkel ballen buiten het doel te houden, maar ook KSV lukte het om wederom te scoren. 2-7. Uiteraard was dit voor 
E9 niet genoeg. Met een uitstekende samenwerking maakte Nick nog 2 doelpunten, Dean een prachtige goal en Anino als 
slagroom op de taart ook nog één. Eindstand 2-11. Goed gedaan mannen! Zo willen we jullie graag zien voetballen. Dat maakt 
het langs de zijlijn in de regen en de kou een stuk aangenamer. 

Carin 

CHAMPIONS LEAGUE
Stand  champions League  
   wedstrijden winst gelijk verlies punten
1 Arsenal   6  4 0 2 12
2 Anderlecht   6  4 0 2 12
3 Juventus   6  3 2 1 11
4 Liverpool   6  3 1 2 10
5 Barcelona   6  2 0 4 6
6 Olympique Lyon 6  1 3 2 6
7Werder Bremen  6  1 2 3 5
8 Real Madrid   6  1 0 5 3

       

Champions League  ouders;
Graag per team een ouder die op toerbeurt de shirts wil wassen. Als je bij 18 C al een lange broek draag met voetballen wat 
doen we dan bij 3C. Kijk welk team welke wedstrijd speelt en zorg dat u kind op tijd met shirt aanwezig is.
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houden. Onze verdediging, Thijs, Jimmy, 
Devrim en Jeroen kan een doorbraak 
goed voorkomen.  Gelukkig voor de E11 
lukt het hun toch en na een cornerbal 
van Jan legt Bjorn ‘m er netjes in. Ook 
wij scoren vanuit een corner (Gijs) en zo 
eindigt deze wedstrijd  met  4 - 1  voor 
E10

KolpingBoys E10-KSV?

Zaterdagmorgen, kwart over tien. Terwijl 
de wind de voorspelde regen langs Alk-
maar stuurt positioneren de vader van 
Thijs en de moeder van Jeroen zich strat-
egisch tussen ons speelveld (B2) en dat 
van hun oudere zoon ( D) die gelukkiger-
wijs op dezelfde tijd spelen. Opnieuw 
valt ons eerste doelpunt direct na het 
fl uitsignaal.Levi schopt ‘m er lekker in! 
KSV staat onderaan onze poule en we 
verwachten dan ook te winnen vandaag. 
Ze helpen ons een handje door een ei-
gen doelpunt te maken en daarmee is 
de leeuw in ons los. Al in de eerste helft 
scoren we er  zelf 4. Gijs en Thijs maken 
er één en zelfs keeper JP! Rust 5 - 0

In de kleedruimte krijgen we ieder de 
kritiek die we gebruiken kunnen en dat 
heeft KSV zo te merken ook genoten. 
Heel even laten ze zien dat ze ook po-
tentie hebben maar de achterstand 
drukt een stempel. Vooral als na het 6e 
( Gijs), 7e (Levi) en 8e (Gijs) doelpunt 
wéér een eigen doelpunt wordt gescoord  
(kopbal vanuit een corner) is de motiva-
tie ver te zoeken. En dat terwijl JP lekker 
mee voetbalt en niet op doel staat. Als 
Thijs, na een mooi doelpunt van Luke in 
een 1 - 2tje met Gijs, het 11e doelpunt 
maakt stopt hun keeper er zelfs mee! 
KSV kreeg 1 kans toen ze door onze 
verdediging wisten te komen maar dat 
schot op  open doel ging net naast. Thijs 
maakte het laatste doelpunt. Eindstand: 
12 - 0 

Kolping Boys F1–SVW 27 F1 2-2

Zaterdagochtend, 12 september. Een 
prachtige zonnige ochtend, super weer 
voor een mooie pot voetbal van onze 
jongens van de F1 tegen SVW. Dit is de 
eerste wedstrijd van de competitie. Voor 
de beker is de F1 op een mooie tweede 
plaats geeindigd, vóór SVW 27 F1 op 
doelsaldo. Eind augustsus moest de F1 
dus ook tegen SVW voor de beker, toen 
werd het 3-3 nadat we met 3-0 achter 
hadden gestaan. Kansen genoeg dus te-
gen dit team van SVW.

Na een peptalk van Matthijs konden de 
mannen de wei in. Ze hadden er duidelijk 
zin in, na de wat mindere oefenwedstrijd 
van afgelopen woensdag. Tijdens de vri-
jdagavond training was alles nog eens 
goed doorgenomen, zodat SVW vandaag 
opgerold kon worden. Het grootste ge-
deelte van de 1e helft speelde zich af op 
de helft van SVW. Onze achterhoede had 
het rustig, speelde bij vlagen goed over 
en het enige dat Beau te doen had was 
af en toe een terugspeelbal van Coen, 
Loran of Thijmen te verwerken. Hoewel 
de doelman van SVW het ook niet echt 
druk had, kreeg hij aan het einde van de 
eerste helft toch twee doelpunten om 
zijn oren. Jan maakte twee keer achter 
elkaar koelbloedig af, zodat we met een 
gerust hart de rust in konden gaan.

De tweede helft begon nog voortvarend, 
niets wees erop dat SVW een tegendoe-
lpunt zou maken. En toen... boem: 2x 
achter elkaar scoorde SVW. De verdedig-
ing stond even te slapen vlak voor en na-
dat Loran en Coen werden gewisseld. De 
mannen lieten even de koppies hangen, 
maar herpakten zich goed. SVW kwam 
er niet echt meer aan te pas. Jan en 
Quinten hadden nog een kans, de cor-
ners van Samatar waren ook gevaarlijk, 
maar helaas had dit niet het winnende 
doelpunt van Kolping tot gevolg. Na 2x 
20 minuten prima gefl oten te hebben, 
fl oot de vader van Samatar af bij de 
eindstand 

2-2.

 Jammer mannen, er had zeker meer in 
gezeten. Volgende week op naar Reiger 
Boys in Heerhugowaard, dat wordt vast 
een spannende wedstrijd.  Zet ‘m op!

Antoine (vader van Coen)  

(kijk ook op www.f-selectie.nl) 

Kolping E10 - DTS E5

 Oef, een latertje en nog wel tegen de 
nummer 1 van onze poule. Omdat het 
veld nog bezet was begonnen we een 
kwartier later waardoor we pas tegen 
half 9 klaar waren. De wedstrijd begon 
goed: al binnen 5 minuten scoorde Levi 
ons eerste doelpunt. Een spelertje van 
DTS maakt hands en daardoor kregen 
we een penalty mee die Jimmy er  mooi 
in schoot. JP maakte een goeie redding 
maar meer echte kansen kreeg DTS 
niet. Jesse was lekker op dreef en Thijs 
lekker fanatiek. Jeroen blokte dapper. 
Vechtertjes

zijn het wel van DTS; ze durfde op de bal 
in te lopen en een mannetje/vrouwtje-
mannetje confrontatie aan. Gelukkig du-
rven een aantal van ons dat ook wel. En 
ondanks een paar welgeplaatste noppen 
in het bovenbeen bracht Gijs de stand 
nog voor de rust op 3-0. In de 2e helft 
begonnen we vrij lekker maar kakten we 
snel in. JP moest een tweetal keer ver uit 
zijn doel lopen om een  mogelijke aanval 
tijdig te stoppen. Devrim kwam met een 
aantal goeie pogingen maar de gang 
was uit ons team. Gelukkig wist Luke 
nog een doelpunt te maken Ook in deze 
helft zorgde DTS voor een penalty door 
een overtreding op Levi maar die kreeg 
Gijs er niet in. Eind score 4-0

KolpingBoys E10-KolpingBoys E11

Onze eerste competitie wedstrijd is te-
gen de jongens van onze eigen E11. Bi-
jna allemaal ( Levi is nog maar pas van 
Amsterdam naar hier verhuisd) hebben 
we eerder met één of meer van hen in 
een team gezeten en nu spelen we te-
gen elkaar. Beiden ploegen spelen fana-
tiek en scheidsrechter Sluijter moet dan 
ook alle zeilen bijzetten. De eerste doe-
lkans is voor de jongens van E11 maar 
die gaat naast en zo gaat het ook met de 
eerste kans voor ons. Jesse speelt een 
geweldige rol als storende middenvelder 
door steeds weer vóór de tegenstander  
op te duiken. Na 10 minuten geeft Levi 
Luke een prima voorzet en daarmee 
hebben we ons 1e doelpunt te pakken. 
Via een verdediger plaatst Gijs het 2e 
doelpunt.  Nog voor rust vindt het 3e 
doelpunt plaats met een schitterende 
aanval van Jimmy naar Jesse naar  Luke 
naar Gijs. Rust 3 - 0

In de 2e helft weet JP met een paar 
goede reddingen het doel leeg te 

PUPILLENVERSLAGEN


