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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Zaterdag 10 oktober komt de D3 van Ajax op bezoek bij Kolping Boys. De wed-
strijd Kolping Boys D1-Ajax D3 staat onder leiding van scheidsrechter Michel 
Stigter. Aanvang 11:30 uur, komt allen kijken!

Heeft u nog geen Eredivisie Live en wilt u graag abonnee worden, neem 
dan een kijkje op pagina 4. U kunt namelijk de club steunen met uw 
lidmaatschap.

De redactie

Jaargang 51, Nummer 4  Volgende treffer 
29 september 2009   13 oktober 2009
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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
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
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Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270
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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 - Stormvogels 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Ron Huisman Stadsdrukkerij
Doelenstraat 16 1011 KZ Alkmaar

0615961230
&

Good Bookers
De grootste Vakantie-Reis en Avonturenwinkel van Noord-Holland

Gedempte Nieuwesloot. 4 1811 KT Alkmaar
072-5153833

PUPIL VAN DE WEEK ZONDAG 4 oktober Kolping Boys 1-Zilvermeeuwen 1

Naam:       Jeffrey Moolenaar
Leeftijd:       11
Team:       D2
Positie:       Aanvaller
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 5 jaar
Op welke school zit je?    Dalton College
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?   Lionel Messi
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Marco van Basten
Welke muziek vind je mooi?    Rappen
Wat is je lievelingseten?    Patat
Wat zijn je hobby’s     Voetballen
Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden

KOLPING BOYS D1
-

AJAX D3
ZATERDAG 10 OKTOBER

AANVANG   11:30 UUR
SCHEIDSRECHTER MICHEL STIGTER
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 3 en 4 oktober

 Groep 6+5

Zat./Zon. 10 en 11 oktober

 Groep 1+2

Terreindienst:  

Zaterdag: 

08:30 uur: Senioren 2

13:00 uur:  Senioren 2

 

Zondag:  

10:00 uur:  Junioren B1 (zat)

13:00 uur:  Junioren B1 (zat)

 

Zaterdag:  

08:30 uur: Senioren 2

13:00 uur: Senioren 2

 

Zondag:  

10:00 uur:  Junioren B1 (zat)

13:00 uur: Junioren B1 (zat)

 

Secretariaat:  

Zondag:  4 oktober

08:30 uur:  Ome Jaap en   
 Jeroen Wijts

13:00 uur: Piet Ursem

 

Zondag:  11 oktober

08:30 uur: Simon Reus

13:00 uur:    Janneke Ruijs

 

Zondag 4 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Zilvermeeuwen 1 14:00  Sanou, R.J.
2e Vrone 2  11:00  Cirk, F.J.
3e Succes 3  12:00 11:00 I. Aydogan
5e Zeevogels 3  12:00 11:00 P. Ruijs
6e Schagen 5  10:00 09:15 K. de Goede
DA2  Socrates FC DA1  12:00 11:00 M. Visser
A3  VZV A1  10:00 09:00 N. Pater 
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
4e Bergen 3  10:30 09:30 
8e Rijp (de) 4  11:00 09:45 
9e Flamingo s 64  5  10:00 09:00 
10e Limmen 8  14:00 13:00 
11e Vitesse 22 11  14:00 12:45 
DA1  Buitenveldert DA1  14:30  Metzke, J.A.W.
A1 zon  Hugo Boys A1 zon 14:00  
                  

Zondag 11 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
4e SVW 27 5  12:00 11:00 A. Kokkelink
8e Alkm. Boys 8  12:00 11:00 I. Aydogan
9e Uitgeest 9  10:00 09:00 N. Neuvel
10e Victoria O 7  14:00 13:00 M. Visser
11e Kennemers 10  10:00 09:00 K. de Goede   
DA1  TONEGIDO DA1  14:00  Meijer, J.W.
A1 zon  SEW A1 zon 12:00  P. Kramer
A2  Kon. HFC A3  12:00  N. Pater
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e Stormvogels 1  14:00  Kampen, N. van
2e Helder Den FC 2  10:30 08:45 Stevens, A.H.J.
3e Bergen 2  11:30 10:30 
5e WMC 3  14:00 13:00 
6e Alkm. Boys 5 10:00 09:00 
DA2  RKEDO DA1  14:00 12:30
A3  LSVV A3  14:30 13:15
                  

Teams en spelers opgelet!
Namens alle scheidsrechters wordt het verzoek gedaan om minimaal een half uur 
voor de wedstrijd het wedstrijdformulier in te vullen en tevens de speelbal achter 
te laten in het secretariaat zodat op tijd en met een goede speelbal kan worden 
begonnen aan de wedstrijd.

Tevens zal er hard opgetreden worden m.b.t. tot de omgang met scheidsrechters van 
Kolping Boys. Het schijnt bij een aantal mensen nog steeds niet doorgedrongen te 
zijn dat het 5 voor 12 is t.a.v. de scheidsrechters. Er komen steeds minder mensen 
die willen fl uiten en dat is niet vreemd als je ziet wat er in en om het veld gebeurt 
en wordt gezegd. De scheidsrechters die we hebben willen we graag behouden 
voor de club en trachten deze mensen ook het plezier te laten beleven omtrent het 
arbitergebeuren. 

Namens de scheidsrechterscie,

Piet Ruijs
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STEUN JE CLUB ACTIE

Steun je Club Actie
Wat houdt deze actie in
Steun je Club Actie in het kort

1 Word abonnee

2 Ontvang de eerste twee maanden gratis Eredivisie Live

3 Steun hiermee je club. Je club ontvangt een fi nanciële vergoeding per abonnee, die na 3 maanden nog abonnee is. De club 
maakt tevens kans op een wedstrijd op Eredivisie Live.

Steun je Club Actie uitgebreide informatie:
• Je club doet mee aan de landelijke Steun-je-Club actie oftewel de Eredivisie Live ledenwervingsactie.

• De actie gaat op woensdag 9 september van start en wordt afgesloten op maandag 5 oktober 2009.

• Je club wordt beloond voor elke nieuwe Eredivisie Live abonnee. Per geworven abonnee, die minimaal drie 
maanden abonnee blijft, ontvangt je club een vergoeding. De vergoeding per abonnee is € 20 euro. Bovendien zendt Eredivisie 
Live van de drie clubs die de meeste abonnees aandragen een wedstrijd uit. U leest het goed inclusief voor- en nabeschou-
wing met natuurlijk een van onze bekende analytici. De club bepaalt zelf welke wedstrijd. Ook benieuwd wat Jan van Halst van 
bijvoorbeeld jullie keeper of spits vindt?

Kortom; hoe meer nieuwe Eredivisie Live abonnees je werft; hoe meer je jouw eigen 
club steunt!
• Aanmelden voor deze unieke actie kan via 0909- 0101 (10 ct. p/m)of via www.eredivisielive.nl/steunjeclub voor 
de eerste 2 maanden gratis Eredivisie Live. Let op: alleen door het invullen van de naam van jouw amateurclub, welke middels 
een dropdown(keuze menu) gekozen kan worden, wordt de nieuwe 

WORD NU
EREDIVISIE LIVE ABONNEE

EN STEUN JE CLUB!

WWW.EREDIVISIELIVE.NL/STEUNJECLUB
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PUNTSGEWIJS
•Dank voor de belangstelling
Graag willen we iedereen van Kolping Boys bedanken voor de getoonde belangstelling na het overlijden van mijn man,vader opa, 
en overgrootvader Gerard Bos. Tevens bedanken wij jullie voor het mooie bloemstuk wat wij mochten ontvangen van de voetbal-
vereniging.

Vriedelijke groeten Mw Bos-Fleer en kinderen.

•Afscheid,
 Na 8 jaar secretaris te zijn geweest, heb ik afgelopen donderdag, tijdens de jaarvergadering het stokje overgedragen aan Jenny 
Scholte. Ik heb als hoofdbestuurslid veel geleerd van het clubgebeuren en denk met plezier terug aan de samenwerking met de 
andere vrijwilligers binnen de vereniging.

 Afscheid dus als secretaris, maar niet als clubman, ik blijf als vrijwilligerscoördinator actief in de vereniging. Wat die nieuwe rol, 
volgens mij, in houdt, daar kom ik in de volgende Treffer op terug.

Ik wens mijn opvolgster, Jenny,  veel succes toe als secretaris van de verenging.

Gerard Venneker

•Het verslag van de jaarvergadering van donderdag 24 september wordt gepubliceerd in het volgende 
clubblad.

Gezien in Duitsland
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PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG
Zaterdag 3 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Uitgeest B1  13:00  Reuvers, B.J.
B2 Koedijk B2  14:45 14:15 J. Mienes
B5 Bergen B2  14:45 14:00 M. Visser
C2 Hollandia T C1  14:45 14:00 J. Kraakman
C3 Nieuwe Niedorp C1  13:15 12:30 J. Breedt
C6 Vitesse 22 C5  13:15 12:30 E. van Dronkelaar
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Hellas Sport A1  14:30  Willemse, F.F.W.
MA1 Waterwijk MA2  16:15 14:30 
B3 ADO 20 B6  14:45 13:45 
B4 LSVV B4  13:30 12:30 
MB1 Alcm. Victrix MB2  12:30 11:40 
C1 ZOB C1  10:15  Belrouche, S.
C4 LSVV C3  13:15 12:15 
C5 Foresters de C5  13:00 12:00 
C7 Koedijk C8  11:15 10:25 
MC1 Winkel MC1  10:00 09:00 

Zaterdag 10 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 DEM A1  14:30  Gouveia-Pereira, R.  
MA1 NVC MA1  14:45 14:00 J. de Wit
B3 Uitgeest B4  13:00 12:15 J. Mienes
B4 VIOS-W B4  14:45 14:00 E. van Dronkelaar
MB1 ADO 20 MB2  13:15 12:30 M. van Merkenstein
C1 Koedijk C1  13:15  Oud, P.N.M.
C4 SVW 27 C4  14:45 14:00 R. Vroegop
C5 Adelbert St C3  13:15 12:30 S. de Jongh
C7 Alkm. Boys C2  13:15 12:30 J. Kraakman
MC1 RKEDO MC2  14:45 14:00 A.M. v.d. Velden
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Vitesse 22 B1  14:45 
B2 Flamingo s 64  B1  14:00 13:10
B5 Adelbert St B2  13:00 12:00
C2 LSVV C2  15:00 13:45
C3 Foresters de C3  14:45 13:45
C6 Meervogels 31 C3  13:00 12:00
 

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: 

Kantine:  

Zat./Zon. 3 en 4 oktober

 Groep 6+5

Zat./Zon. 10 en 11 oktober

 Groep 1+2

Terreindienst:  

Zaterdag: 

08:30 uur: Senioren 2

13:00 uur:  Senioren 2

 

Zondag:  

10:00 uur:  Junioren B1 (zat)

13:00 uur:  Junioren B1 (zat)

 

Zaterdag:  

08:30 uur: Senioren 2

13:00 uur: Senioren 2

 

Zondag:  

10:00 uur:  Junioren B1 (zat)

13:00 uur: Junioren B1 (zat)

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  3 oktober

Paul Konijn en Ton Groot

 

Zaterdag:  10 oktober

Paul Konijn en Jan Bolt
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JUNIORENNIEUWS
Het wel en wee van de junioren.
De afgelopen 2 weekends waren voor de 1e selectieteams redelijk goed.
De A1(zat.) hield 2 tegenstanders op een gelijkspel, of werden door 2 tegenstanders op een gelijkspel gehouden.
We weten niet hoe we ’t moeten uitdrukken. Zowel in Soest als thuis op de Nollen kon het 2 kanten op.
In Soest bleef ‘t 1-1; tegen de Zouaven zagen we A1 niet zo sterk starten wat een terechte voorsprong via een 
formidabel afstandsschot voor de Grootebroekers opleverde. Halverwege de 1e helft hervond de equipe van 
trainer van Wonderen zich en ze kwamen op 1-1 via een terecht gegeven penalty.
Na de rust werd Kolping alsmaar sterker, dwong ook een paar zeer goede kansen af, schoot door Kisandro op de 
paal, maar wist terecht op 2-1 te komen via een formidabele afstandspegel van buiten de 16-meter.
De 3-1 zat er in, werd ook gescoord door Roy, maar ook weer afgekeurd.
En toen was het op bij de A1 en moesten ze toezien hoe de Zouaven fraai, maar eigenlijk vrij eenvoudig, op 2-2 
kwam. Al met al een terechte uitslag en met 5 uit 4 staat A1 in de middenmoot.
B1 zagen we met maar liefst 4-0 winnen van de Foresters. Een beetje gefl atteerd, maar wél verdiend.
De volgende tegenstander was sc Castricum en daar werd met 3-2 verloren. 6 uit 4 en dus ook een positie in de 
middenmoot.
De C1 lijkt er dit seizoen zin in te hebben. Eerst wonnen ze fraai met 2-1 bij het tot dan toe ongeslagen Zouaven 
en afgelopen zaterdag veegden ze Always Forward met 5-0 van ons “prachtige” A-veld.
C1 heeft zich dus in de kopgroep gemeld met 3 overwinningen en 1 nederlaag in de bagage.

Van de overige teams ziet ’t er voor de C2 van Martijn en Erik (waren we de vorige keer vergeten te noemen, 
excuses daarvoor, Erik) bijzonder goed uit. VZV C1 werd met 10-0 naar ’t Veld teruggestuurd en bij VZV’s buurman 
Con Zelo C1 werden de 3 punten via een 1-3 zege meegenomen (“’t Was niet best”, volgens coach van Dijk). 
Willem, de zich altijd positief opstellende coach van C3, zag zijn team met 15-2 over GSV C1 heen walsen.Ook 
afgelopen zaterdag wonnen zijn mannen weer en wel met 7-1 bij Egmondia.
Ook de C4 haalde een maxi-uitslag:14-0 op BOL C2. Volgens scheidsrechter Evert (hij noemt zichzelf spelleider) 
was tegenstander BOL niet eens zo veel minder…………..14-0, Evert, zegt dat niet genoeg ?
Ook won C4 met 6-2 bij KSV C3. Ze doen dus volop mee, dit seizoen.
We zagen C5 thuis tegen Jong Holland met 1-3 achterstaan met de rust. “Verdiend”, volgens referee Rob de Wit.
Maar….na de rust beleefden we de wederopstanding van C5 !! Eerst werd het nog 1-4, maar daarna sloegen ze 
keihard toe en dat hield pas op bij 6-4. Geweldig, mannen ! Ook SVW C5 werd aan de zegekar gebonden door in 
Heerhugowaard met 4-3 te winnen.
C6 verloor echter een week eerder van datzelfde SVW C5 met 0-2, maar revancheerde zich door met 2-1 van 
Uitgeest te winnen.
Ook C7 verloor en won een keer. 3-0 Verlies in het Kruis en een 4-1 overwinning op HSV.
Coach Franz van de B2 krijgt met zijn team nu eindelijk, na 3 jaar, tegenstand ! Nog niet van Adelbert B1 (4-0 
winst), wel echter van Duinrand S B1 (2-1 nederlaag). Ja, dat is andere koek dan al die grote zeges in de laatste 
jaren, mannen.
We moeten dit jaar ernstig rekening houden met de B3 van coach Pieter Brouwer. Eerst werd Vitesse B3 met 6-2 
teruggewezen en afgelopen zaterdag werd ODIN B4 met 7-1 weggestuurd. 9 uit 3 , een mooi begin.
B4 heeft nog weinig plezier beleefd aan het nieuwe seizoen. Zowel de wedstrijd tegen Den Helder als tegen JVC 
ging niet door vanwege personeelsgebrek aan Helderse zijde.
B5 zag het eerste optreden met 3-6 verloren gaan tegen Koedijk B5.
De A-junioren(zondag) beleven een wat rommelig begin van de competitie. Natuurlijk winnen de mannen van 
Peter en Jan(Zo A2)weer en zij gaan uiteraard een fraai seizoen tegemoet. Ze zetten in op 2 fronten: de beker en 
de competitie ! Zo. A1 speelde dan eindelijk de eerste competitiewedstrijd en won met 4-1 van HSV Sport. 
Ook de Zo. A3 speelde eindelijk en ze verloren met 1-0 bij Duinrand S A1. Jammer, maar ’t geeft hoop. 

PAASTOERNOOI 2010.
Helaas moeten wij mededelen, dat we de voorbereidingen van het Paastoernooi van 2010 stopgezet hebben. De 
reden is een heel duidelijke: we krijgen weinig respons van mogelijk sponsors en daar hebben wij alle begrip voor. 
De economische crisis doet bedrijven nu eenmaal eerder kiezen voor het niet-sponsoren van een sportevenement 
als het onze. Dat wordt dus een stille Paas in 2010.
’t Is niet anders.     

De Paastoernooicommissie.
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 JUNIORENVERSLAGEN
Kolping C3 verslindt arm GSV: 16-2
Hoewel de uitslag het enorme krachtsverschil goed weergeeft, was het begin tegen het zwakke GSV C1 om je rot schrikken. 
Binnen drie minuten keek Kolping tegen een   0-2 achterstand aan. En pas in de 14e minuut slaagde de equipe van coach Wil-
lem Tielbeeke erin de bakens te verzetten. Kolping startte als een oud mannetje. Een foutieve pass van rechtshalf Emiel werd 
door de razendsnelle GSV-spits opgepikt, die vervolgens doelman Leon het nakijken gaf. En twee minuten later verzuimden 
verdedigers Charlie en Sander stevig in te grijpen en dat betekende 0-2. De Kolping-aanhang sloeg het beduusd gade: “Wat is 
hier een de hand ?” Gelukkig herpakte de ploeg zich. Na een krap kwartier was het de opgerukte Maurice die van afstand op 
het vijandelijk doel schoot. De GSV-keeper hielp een handje en dat betekende aansluiting: 1-2. Nog geen minuut later keerde 
dezelfde GSV-goalie een inzet van rechtsbuiten Justin. Maar Kolping-spits Amin was er als de kippen bij om de gelijkmaker aan 
te tekenen: 2-2

Daarna barstte er een waar doelpuntenfestival los: treffers van Amin (drie keer), Emiel en Quinn elk twee keer en Daan en Jus-
tin bepaalden de ruststand op 11-2. In de tweede helft kwamen Jochem, Dex en Sammy erin voor Tom, Amin en Maurice. En 
daarmee verdween nogal wat voetballend vermogen uit de ploeg. Toch bleef Kolping oppermachtig tegen de met de moed der 
wanhoop voetballende Grootschermers . Dat werd uitgedrukt in nog eens vijf doelpunten: Quinn scoorde drie keer en bracht in 
deze ‘walk-over’ zijn totaal op zes goals. Julian en Sammy completeerden de eindstand: 16-2.

Paulus

Kolping C3 verzorgd, maar niet effectief langs Egmondia: 1-6
 Voetballen bij Egmondia is bijna altijd een genot. Al was het alleen maar vanwege het prachtveld midden in de duinen. En als 
Kolping C3 dan ook nog eens lekker speelt, dan is het geen straf om langs de lijn te staan. En mooi voetballen deden de boys, 
maar volgende keer mag het wel wat effectiever. Want met 1-6 winnen van Egmondia C2 is natuurlijk leuk. Maar we hebben 
het wel over de hekkensluiter van de 2e klasse. In voorgaande twee wedstrijden hadden ‘de derpers’ al 24 goals om hun oren 
gekregen. Bovendien is het een elftal van bijna allemaal eerstejaars, aangevuld met een paar D-tjes. 

 Kolping ging van start met verzorgd voetbal dat in de vijfde minuut zijn vruchten afwierp. Een voorzet van Emiel werd in 
tweede instantie door Amin in het doel gewerkt: 0-1. Twee minuten later was het opnieuw Amin, die uit een pass van laatste 
man Maurice 0-2 aantekende. De ploeg combineerde goed. Coach Willem Tielbeeke had de mannen ingeprent te proberen het 
leer slechts één keer te raken. Dat leverde mooi circulatievoetbal op, maar weinig doelpunten. Pas in de 20ste minuut was het 
opnieuw Amin die zijn hattrick realiseerde: 0-3. 

De tweede helft vertoonde eenzelfde spelbeeld. Na tien minuten blunderde de Kolping-defensie echter: 1-3. Gelukkig stelde de 
ploeg snel orde op zaken. Een schot met een stuit van Quinn betekende 1-4. Rustig voetballend en met doelpunten van Julian 
en opnieuw Amin werd het uiteindelijk 1-6. 

Paulus  

25 september 2009

KOLPING BOYS C4-BOL C2 ( 14-0) 
 Wat een fantastische wedstrijd genieten langs de kant en het ene doelpunt nog schoner dan de ander. Daar zit je dan als bege 
lijder ( ik schrijf dit expres met lange ij omdat ik net heb gehoord dat ik een zweepslag in mijn rechter kuit heb opgelopen). Wat 
een martel gang dat niet mobiel langs de kant zitten. Maar goed door wat liefde volle aandacht van Plien (die zo vriendelijk 
was om twee stoelen voor mij mee te nemen) kon ik zittend van af de kant toch nog een beetje sturen (teminste dat idee had 
ik) Na idereen zijn plaats in het veld te hebben toegekend en nog een tactische aanwijzing van mij mochten we beginnen. En 
dan slaat meteen de schrik op je hart als onze tegenstander direct in een doelpunt rijke situatie komt. Maar deze werd door 
onze verdediging vakkundig om zeep geholpen. Dan zie ook direct het resultaat van de traings partijen met 2x raken. De aanval 
van de tegenstander bloede dood en er werd direct omgeschakeld en gingen wij in de aanval. Maar helaas het mocht niet zo 
zijn om te scoren. De wedstrijd ging ongeveer een kwartier lang gelijk op. Dit eerste kwartier was iedereen op een of andere 
manier een beetje onwennig, maar de knop ging helemaal om blijkbaar want voor ik goed en wel met mijn ogen kniperde werd 
de keeper van BOL 2x gepasseerd. Wie die doelpunten maakten weet ik niet meer en is ook niet heel erg belangrijk want het 
voorberijdend was net zo belangrijk en maakt het een team prestatie. Er werd in de laatste 20 minuten van de eerste helft 
totaal zes keer gescoord. Op vallend was wel dat hier een  TEAM stond en geen 11 ego’s, jongens die elkaar lieten voetballen 
zonder te zeuren maar elkaar positief ondersteunden. Het was al direct duidelijk dat de tegenstander was gebroken en zeker 
hun keeper. Wat ondanks zijn lengte (en hij was lang) krijg hij toch de stifjes, lobjes en ballen richting de kruizing om zijn oren. 
Op basis van eerdere wedstrijden was ik bang dat de tweede helft minder zou zijn (vermoeidheid en wat al niet meer) Dus als 
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JUNIORENVERSLAGEN
coach er op gehamerd om voor al te blijven voetballen en het spel simpel te houden en vooral alert te blijven en te waken voor 
gemak zucht. 

En wat schetst mijn verbazing de tweede helft was nog mooier dan de eerste (kwam ook door de tegenstander die ons die ruimte 
gaf). Met 8 goals dus eigenlijk beter dan de eerste helft.

 De keeper van de tegenstander was blijkbaar een heel eind geslonken in lengte in de tweede helft, wat weer mogelijkheden 
gaf. Afstand pegels, zeer goed uitgespeelde kansen noem het maar op hij heeft ze om zijn oren gehad. En daarom sluit ik af met 
alleen maar complimenten. Dit was een wedstrijd om door een ringetje te halen, met wonder schoon voetbal en soms excellent 
samen spel. Op deze manier en speel wijze kunnen we iedereen aan. En kan ik als coach ook al zat ik op een stoel niets anders 
dan iedereen  een super compliment geven voor de getoonde inzet ,samenspel maar vooral TEAMGEEST. En maak ik een diepe 
buiging voor MIJN JONGENS

De coach

WORD NU
EREDIVISIE LIVE ABONNEE

EN STEUN JE CLUB!

WWW.EREDIVISIELIVE.NL/STEUNJECLUB
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ZAALVOETBAL+AZ VROUWEN
Programma t/m vrijdag 23 oktober

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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.
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
maandag 19-okt 22:00 Thuis De Hoornse Vaart Plubos 5 141381
Veteranen 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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. 
dinsdag 29-sep 19:05 Uit Europahal DGAC/Vestering DA5 34033 
vrijdag 16-okt 20:10 Uit Noorderend Puinhoop United DA1 20178 
vrijdag 23-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HSV DA1 132381
Junioren A1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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.
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.    
 

AZ Vrouwen ontvangen Brøndby IF
ALKMAAR- De AZ Vrouwen nemen het woensdag 30 september op tegen het Deense Brøndby IF. Dit duel in de UEFA Women’s 
Champions League wordt gespeeld in het TATA Steel Stadion in Velsen-Zuid en begint om 19:30 uur. De toegang is gratis.

Het is de eerste keer dat de landskampioen van de Eredivisie Vrouwen op Nederlandse bodem een Champions League-wed-
strijd speelt. Het is tevens het eerste Europese duel dat gespeeld wordt in het vernieuwde TATA Steel Stadion, de thuishaven 
van Telstar. Met ingang van dit seizoen vormt dit stadion ook de thuishaven van de AZ Vrouwen. Het stadion beschikt over twee 
overdekte tribune’s,een uitstekend veld en goede verlichting ; de AZ Vrouwen rekenen op jullie steun bij de thuiswedstrijden.

Return

De return is op 7 oktober in Denemarken en begint om 19:00 uur. De sterkste ploeg over beide duels neemt het in de tweede 
ronde op tegen de innaar van de wedstrijd tussen Honka Espoo (Finland) en Turbine Potsdam (Duitsland).

‘Sterk team’ 

“Op papier is Brøndby een behoorlijk zware tegenstander uit een sterk voetballand”, reageert Manager Vrouwenvoetbal Mar-
leen Molenaar. “Brøndby stond in 2004 en 2007 in halve fi nale van dit toernooi. We maken alleen kans als we geen moment 
verslappen. Het wordt een unieke wedstrijd, want er is door een vrouwenploeg nooit eerder op dit niveau gespeeld in Neder-
land.”

Locatie

TATA Steel Stadion 

Minister van Houtenlaan 123

1981 EK Velsen-Zuid
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DAMES EN MEISJES
Berghuizen DA1- Kolping Boys DA1
Na een lange busreis komen we aan op het mooie complex van Berghuizen. Het weer is goed, het gras iets te lang. Helaas heb-
ben we de zieke Ed en Leonie niet mee kunnen nemen. ook Melanie moesten we vandaag nog missen, waardoor spits Nanouk 
weer in de goal staat.

De wedstrijd begint fel  met al in de 5e minuut een schot op de paal van Lotte, 2 minuten later was de eerste kans van Berghui-
zen een feit met een uitbraak over rechts, voorzet, maar gelukkig weet de linksbuiten van Berghuizen de bal over te schieten. 
In de 14e minuut komt Berghuizen oog in oog met Nanouk te staan, maar Nanouk weet met een prachtige redding de goal 
schoon te houden.

Kolping Boys speelt goed georganiseerd, maar het is Berghuizen dat het beste van het spel heeft. Ze is feller, harder waardoor 
duels gewonnen worden. Via de linkerkant weten Lotte en Stefanie voor veel gevaar te zorgen, maar helaas leidt het niet tot een 
goal. In de 40e minuut krijgt Berghuizen een makkelijk gegeven vrije trap rond de16, deze bal gaat naast.

De 2e heft begint Kolping Boys ongewijzigd. Ondanks dat Berghuizen het betere van het spel heeft kan het gedurende de 
gehele wedstrijd alle kanten op. Toch is het Berghuizen die in de 56e minuut de score opent na een aanval over rechts. In de 
60e minuut Komt Nancy in het veld voor Julia. In de 73e minuut een goede mogelijkheid voor Kolping Boys via Marjolein, maar 
helaas gaat de bal naast. Eveline verlaat het veld en Sharon vervangt haar. In de 78e minuut een rommelige situate voor de 
goal van Kolping waarbij 4 spelers van Berghuizen het opnemen tegen alleen Nancy. Nancy blijft koelbloedig en verovert de 
bal.

Vanaf de 80e minuut gaat Kolping een opleving krijgen en begint het te geloven dat hier toch een punt te halen valt. De druk op 
de helft van Berghuizen wordt groter en er ontstaan kansen. Helaas zijn we niet scherp genoeg. Vrije trappen en corners, waar 
Kolping normaal gesproken veel gevaar mee sticht zijn vandaag een makkelijk prooi voor de tegenstander. In de belssure tijd 
krijgt Berhuizen nog een vrije trap net buiten de 16. Deze bal is een makkelijke prooi voor Nanouk.

In de 94e minuut fl uit de uitstekende scheidsrechter af bij een eindstand van 1-0. 

Kolping boys wint derby op vechtlust.
Vandaag om 14:00 op sportpark ´de Nollen´ de thuiswedstrijd tegen Fortuna Wormenveer. Kolping beschikt weer over alle 
speelsters; keepster Melanie van der Gracht is terug na een blessure, daardoor mag haar stand-in, Nanouk Groentjes, weer 
in de spits gaan voetballen. Fortuna maakt, voor de strijd om de punten, gebruik van een aantal speelsters van dames 1. Op 
papier dus een leuke wedstrijd! Net koud aan de wedstrijd begonnen, ligt de bal al op de stip voor Fortuna. De scheidsrechter 
was al aan het oefenen voor Sinterklaas, want hij gaf op appel een (onterechte) strafschop kado aan de spits van Fortuna…0-1 
Kolping had wat tijd nodig om deze tik te verwerken. Maar na 12 minuten laat Melanie zien er gewoon weer te staan, want een 
vrije trap van Fortuna wordt door haar onschadelijk gemaakt. De uitrap van Melanie gaat via een aantal schijven richting de 
goal van Fortuna, Keizer geeft het laatste zetje en stuurt Marjolein de diepte in. Marjolein blijft rustig, omspeelt de keepster 
en scoort prachtig de 1-1.

Daarna komt Fortuna fel terug, harde fysieke duels worden uitgevochten op het middenveld. De voorhoede van For-
tuna probeert met snelheid gevaar te stichten, maar de verdediging van Kolping buigt niet. In de 23e minuut komt Kolp-
ing op voorsprong. Het voorwerk voor verricht door Stefanie, zij jaagt de keepster van Fortuna op waardoor deze 
slecht wegtrapt. Die bal komt in de voeten van Marjolein terecht, die een een-twee aangaat met Stefanie waarna Marjo-
lein dankbaar binnenschiet 2-1.  Fortuna´s strijd wordt nu nog zichtbaar, helaas ook in grove overtredingen waar-
bij aanvoerdster Lizzy Bermudez tegen een gele kaart oploopt. De coach wil ook verandering in het spel en wisselt in de 
30e minuut de ene spits voor de andere. Dit zorgt inderdaad voor wat meer gevaar, maar ook dat resulteert nog niet in 
goals. Voor rust scoort Fortuna dan wel bijna (in eigen doel); na een vrije trap van Leonie, stoomt Stefanie op op de rech-
terfl ank. Ze geeft de bal voor en een verdedigster brengt haar team bijna in verlegenheid; ze kopt net over haar eigen lat. 

Na rust blijft Stefanie geblesseerd achter in de kleedkamer en Nancy vervangt haar. De tweede helft beperkt Kolping zich 
vooral tot het verdedigen/tegenhouden van Fortuna. Wonderwel slaagt het daarin, want er wordt hard gevochten voor elkaar 
en de meiden gaan tot het uiterste. Nanouk speelde zich leeg en werd in 60e minuut gewisseld voor Julia. Met nog een half 
uur te gaan speelt de verdediging van Kolping erg solide tot grote irritatie van de spitsen van Fortuna, die veel klagen bij de 
scheidsrechter over de manier van verdedigen van Kolping. De scheids is het op een gegeven moment zat en geeft Bonnie Smit 
geel voor praten. Af en toe krijgt het middenveld de kans om de spitsen richting de goal van Fortuna te sturen, maar de counters 
kunnen niet worden verzilverd. Het blijft toch een beetje billen knijpen voor Kolping. De (stand-in) coach van Kolping wisselt de 
in de 80e minuut de moegestreden Leonie voor de snelle Laura. Kolping krijgt hierdoor wat meer aanvallende kansen, maar de 
bal gaat er maar niet in. Tot de 89e minuut…Ilja krijgt het op haar heupen en maakt er een slalom festijn van op de linkerfl ank! 
Ze behoud het overzicht en legt de bal panklaar op het hoofd van de vrijstaande Nancy, die beheerst de 3-1 inkopt.
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DAMES EN MEISJES
Na 93 minuten fl uit de scheidsrechter af en viert Kolping de hard bevochten overwinning!   

Kolping heeft vorige week dan wel verloren van Berghuizen, maar heeft zich knap hersteld en gaat nu vol vertrouwen de topper 
van volgende week (buitenveldert uit) tegemoet. 

Woman of the match: Ilja van der Deure.

5e min 0-1 ?, 15e min 1-1 Butter, 23 min 2-1 Butter, 89 min 3-1 Vis

Kaarten kolping: geen, Kaarten Fortuna: Bermudez en Smit (geel)

Opstelling Kolping: Van der Gracht- Van der Deure- Niesten- Van dijk- Gardien- Keizer- Van der Klein (45. Vis)- Jagtman- Groentjes 
(55. Leeuwenkamp)- Van Kilsdonk (80. Laura)- Butter.

Berdos MB1- Kolping Boys MB1
Vandaag gaan we naar Bergen voor de wedstrijd tegen Berdos, waar een oude bekende Nikki speelt. De eerste 10 minuten 
moeten we erg wennen en gaat Berdos vol voor de aanval. Zoe staat de eerste helft op doel en keept uitstekend! Kolping komt 
wat meer in haar spel en de aanvallen gaan over en weer. Talitha is met haar snelheid erg gevaarlijk, maar helaas wil de bal 
er niet in. Met een brilstand gaan we de rust in.

Talitha gaat de 2e helft wisselen met Zoe. Zoe in de spits en Talitha op doel.

De 2e helft komen we meer onder druk te staan. Toch is het Kolping Boys dat op voorsprong komt. Zoe komt oog in oog te 
staan met de keepster en weet kundig af te ronden. Helaas duurt de voorsprong niet lang want Berdos komt terug.

Het spelbeeld blijft het zelfde en weer is het Kolping Boys dat weet te scoren. Zoe komt weer 1 op 1 met de keepster, maar 
nu weet de keepster wel te redden, maar daarvoor moest e wel de bal afstaan aan LAura die niet twijfelt en hard in schiet. De 
laatste 10 minuten zijn aangebroken en de sp[anning is om te snijden. Een rush over rechts van Berdos levert een voorset 
hard voor de goal. Berdos maakt af. helaas is dit ook de eindstand. 2-2 een terechte uitslag, met een leuke wedstrijd waarin 
met vlagen goed werd gespeeld en heel veel spanning.

Kolping Boys MB1-Adelbertus MB1
Vandaag spelen we tegen de koploper. Adelbertus heeft in 2 wedstrijden 18 x gescoord en dan ook alles gewonnen. Wij zijn 
nog niet verder gekomen dan 2 gelijkspelen. maar we weten dat we goed kunnen voetballen en dat we dus ook niet bang 
hoeven te zijn voor Adelbertus.

Toch lijkt het het eerste kwartier alsof we wel bang zijn, want we laten ons totaal overlopen. Gelukkig valt in deze fase geen 
doelpunt, want dan wordt het lastig. Rustig aan krijgen we meer grip op de wedstrijd en gaan we ons eigen spel spelen. De ver-
dediging staat als een huis en met Jennifer op doel was er geen doorkomen aan bij voor Adelbert. We krijgen 2 grote  kansen, 
maar helaas staat het vizier nog niet geheel op scherp

Een leuke wedstrijd waarbij duidelijk te zien is dat de tegenstander nog weinig tegenstand heeft gehad in vorige wedstrijden. 
Na 40 minuten staat het nog 0-0 en beginnen de Egmonders lekker op elkaar te mopperen. De 2e helft een paar omzettin-
gen, waardoor we weer even in ons spel moeten komen. Het spel gaat over en weer en is leuk om te zien (wel erg spannend). 
Uiteindelijk is het toch Adelbert die op voorsprong komt. We laten ons niet uit het veld slaan en proberen terug te komen. Na 
een mooie pass krijgt Talitha een goede moglijkheid, maar helaas.

De laatste 10 minuten  gaan we 1 op 1 spelen. We proberen meer de aanval te zoeken, maar komen niet voorbij de laatste 
linie. Achterin geven we meer ruimte weg en in de laatste seconde weet Adelbrtus de stand op 0-2 te zetten.

Jammer meiden, maar wel goed gespeeld!

MB1
Aankomende zaterdag spelen we om 11.30 uur uit bij Alcmaria Victrix.  We verzamelen om 10.50 uur bij Alcmaria Victrix. 
Eventuele afmeldingen gewoon bij mij, alleen op de ochtend van de wedstrijd bij ziekte afmelden bij Andre. Andre is julle coach 
aankomende zaterdag. Heel veel succes.

Groetjes, Marion
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 3 oktober

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
 D2 Koedijk D2  09:00  T. Vrasdonk
 D3 Alkm. Boys D1  11:30 11:00 S. de Jongh
 D4 Flamingo s 64  D1  10:15 09:45 Justin v.d. Berg
 D6 Duinrand S D3  11:30 11:00 Duncan Bons
 D10 Bergen D4  10:15 09:45 Nick Molenaar
 MD1 Alliance 22 MD1  11:30 10:45 Emiel Langedijk
 E2 Koedijk E2  09:00  Duncan Bons
 E3 SVW 27 E3  10:15  ouder
 E4 Jong Holland E2  09:00  ouder
 E6 Jong Holland E4  10:15 09:45 Tobias Sluijter
 E9 Vrone E7  11:30 11:00 ouder
 E11 Berdos E6  09:00 08:30 ouder
 E12 LSVV E9  11:30 11:00 C. Venneker
 E13 Koedijk E13  10:15 09:45 Bojan Kok
 F2 SVW 27 F2  10:15  ouder
 F4 Alcmaria Victrix F4  09:00 08:30 ouder
MP MINI-pupillen 09:00 08:40 onderling
1eJ 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 onderling

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
 D1 WSV 30 D1  12:00 
 D7 Limmen D4  13:00 12:05
 D8 Reiger Boys D8  09:00 08:15
 D9 Vrone D4G  09:45 08:55
 E1 Uitgeest E1  10:15 
 E5 Reiger Boys E9  12:10 11:15
 E8 Flamingo s 64 E3  09:00 08:10
 E10 LSVV E8  09:15 08:20
 E14 DTS E6  09:00 08:10
 F1 SRC F1  10:15 
 F3 Alcmaria Victrix F3  09:00 08:10
                         

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          06-29384508

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   

AJAX KOMT NAAR DE NOLLEN
Zaterdag 10 oktober speelt Kolping Boys D1 hun competitiewestrijd tegen AJAX 
D3. Beide teams spelen in de Hoofdklasse A. De aanvangstijd van de wedstrijd is 
11:30 uur en zal geleid worden door scheidsrechter Michel Stigter.

 

Offi ciële Mededeling KNVB

PUPILLEN ZEVENTALLEN 
7 : 7 niet voor niets in het leven geroepen

In de praktijk blijken er regelmatig discussies tussen leiders en ouders te ontstaan 
betreffende het 7 tegen 7 voetbal bij E en F-pupillen. Dit fenomeen is ooit in het 
leven geroepen om de kinderen op kleinere velden meer aan de bal te krijgen. Hoe 
vaker de kinderen balcontact hebben hoe leuker het spelletje gevonden wordt. Wij 
willen dan ook benadrukken dat  het spelen van b.v. 8 tegen 8 of zelfs 9 tegen 9 
op een half veld niet ideaal is. Wij verzoeken de verenigingen dan ook met klem 
zoveel als mogelijk het 7 tegen 7 voetbal aan te houden zoals het oorspronkelijk 
bedoeld is.

Nog kwalijker is het indien men met oneven aantallen tegen elkaar gaat spelen. De 
ene partij heeft bijvoorbeeld 7 spelers en de andere 8. Wij wijzen er nadrukkelijk 
op, dat indien één van de partijen met 7 spelers wil spelen, het de andere partij 
niet is toegestaan met meer dan 7 spelers te spelen. Wel kan gebruik worden ge-
maakt van het doorlopend wisselen. 
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Zaterdag 10 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
 D1 Ajax D3  11:30  M. Stigter
 D7 Bergen D3  10:15 09:45 G. Twisk
 D8 AFC 34 D5  11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
 D9 Reiger Boys D9  10:15 09:45 Brian v.Esseveld
 E1 Vitesse 22 E1  10:15  Jesse Tielbeke
 E5 KSV E2  10:15 09:45 Emiel Langedijk
 E8 Berdos E3  11:30 11:00 Iris Berkhout
 E10 Hugo Boys E2  10:15 09:45 Bojan Kok
 E14 KSV E9  09:00 08:30 ouder
 F1 Koedijk F1  09:00  Duncan Bons
 F3 Hugo Boys F1  09:00 08:30 ouder
 1eJ 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 onderling
 MP MINI-pupillen 09:00 08:40 onderling

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
 D2 AFC 34 D2  09:00 
 D3 Foresters de D4  09:00 08:05
 D4 Limmen D3  13:00 12:05
 D5 Koedijk D6  08:45 07:55
 D6 Alcmaria Victrix D3  10:30 09:40
 D10 KSV D5  11:30 10:40
 MD1 Limmen MD1  11:00 10:00
 E3 Foresters de E3  10:15 
 E4 Egmondia E2  09:30 
 E6 Bergen E1  11:00 10:10
 E7 Foresters de E8  11:30 10:35
 E9 Reiger Boys E13  11:45 11:00
 E11 Reiger Boys E14  10:45 10:00
 E12 KSV E7  10:30 09:40
 E13 LSVV E9  11:45 10:50
 F4 Koedijk F4  08:45 07:55

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

KOLPING BOYS D1
-

AJAX D3

ZATERDAG 10 OKTOBER
AANVANG   11:30 UUR

SCHEIDSRECHTER MICHEL STIGTER

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          06-29384508

Activiteiten:              

Monique Ebbeling       06-57033302 

Ineke Verberne
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CHAMPIONSLEAGUE
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  1--1
OLYMPIQUE LYON BARCELONA  1--3
REAL MADRID J  UVENTUS  1-0
WERDER BREMEN ARSENAL  3--3
LIVERPOOL   BARCELONA  2--2
OLYMPIQUE LYON JUVENTUS  0--3
REAL MADRID   ARSENAL  4--4
WERDER BREMEN ANDERLECHT  3--2
LIVERPOOL   JUVENTUS  5--2
OLYMPIQUE LYON ARSENAL  1--2
REAL MADRID   ANDERLECHT  3--3
WERDER BREMEN BARCELONA  4--5
 

WEEK 4  
JUVENTUS   ANDERLECHT  2--4
REAL MADRID   BARCELONA  1--3
LIVERPOOL   OLYMPIQUE LYON 2--1
WERDER BREMEN ARSENAL  5--8
JUVENTUS   BARCELONA  5--2
REAL MADRID   OLYMPIQUE LYON 0-1
LIVERPOOL   ARSENAL  3--2
WERDER BREMEN ANDERLECHT  2--8
JUVENTUS   OLYMPIQUE LYON 1--4
REAL MADRID   ARSENAL  1--5
LIVERPOOL   ANDERLECHT  1--3
WERDER BREMEN BARCELONA  7--6

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 
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KOLPING BOYS D1
-

AJAX D3

ZATERDAG 10 OKTOBER

AANVANG   11:30 UUR

SCHEIDSRECHTER MICHEL STIGTER

1E jaars F pupillen
Zaterdagochtend om 09.00 uur altijd weer drukte rond de Champions League van de 1e jaars F. Nog 2 zaterdagen spelen in 
deze formatie,s en de kampioensteams komen in zicht. Arsenal en Anderlecht strijden om de koppositie terwijl Liverpool zich 
ook naar de top speelt. De ouders van Real hebben een inzameling actie gestart voor wat nieuwe aankopen, niet nodig, deze 
mannetjes gaan nu nog punten pakken. Naast het leuke spel ruikt het ook fris op deze ochtend, wasmoeders/vaders hou vol 
en wissel zelf de wasbeurten even om.

Zaterdag 10 okt fototoestellen mee voor foto van de Teams.
Naast het Champions leage geweld spelen de Mini ook hun wedstrijden  Dirk S.uit Wognum kan gerust slapen over 15 jaar 
komen er weer talentjes bij.

Tot Zaterdag

Stand Championleague
    wedstrijden winst gelijk verlies punten
1 Arsenal  12  7 2 3 23
2 Anderlecht  12  7 2 3 23
3 Liverpool  12  6 3 3 21
4 Juventus  12  5 2 5 17
5 Barcelona  12  5 1 6 16
6 Olympique Lyon 12  3 3 6 12
7 Werder Bremen 12  3 3 6 12
8 Real Madrid 12  2 2 8 6
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Kolping Boys MD1

De eerste 3 wedstrijden zitten erop. Een 
korte terugblik.

12 september. Tegenstander was 
BSM(Blijft Steeds Moedig) uit Ben-
nebroek. Door een aantal blessures 
moesten we het vandaag met 11 mei-
den doen. In de 1e helft ging het gelijk 
op. Helaas kwam BSM op een 2-0 voor-
sprong door een paar ongelukkige mo-
menten. Na de rust een ander Kolping 
Boys binnen de lijnen. Er werd fl ink druk 
gezet op BSM en door goed samenspel 
wisten we BSM op eigen helft vast te zet-
ten. Doelpunten moesten er wel komen. 
Eerst was het Lauri die na een prima 
corner van Laura de 1-2 maakte, de 
gelijkmaker kwam van de voet van Britt. 
De meiden gingen door en dat leverde 
uiteindelijk de winnende treffer op van 
Lauri, 2-3.

Een week later Meervogels thuis op het 
A-Veld. Daar hadden we op een toernooi 
al dik van verloren, met een gevaarlijke 
spits. De stijgende lijn van vorige week 
werd doorgetrokken naar vandaag. On-
danks dat Meervogels meer body had, 
konden we het ze toch moeilijk malen. 
Uiteindelijk wist Meervogels met 0-3 te 
winnen. Geen schande.

26 september op bezoek bij Vitesse. De 
eerste helft bleek al duidelijk dat hier 
punten te halen waren. Ondanks een 
voetblessure kon Mandy samen met 
de andere verdedigers het achter goed 
dicht houden. Helaas voor keeper Sarah 
die geen enkele bal kreeg. Het enige wat 
ontbrak was een doelpunt. Na rust het-
zelfde beeld. Pauline bezorgde haar te-
genspeelster een moeilijke middag. Een 
prachtige hoge bal van haar ging over de 
keeper heen. De bal leek zeker over de 
achterlijn, alleen de scheids zag het wat 
anders. Een paar minuten laten zorgde 
Pauline alsnog voor de 0-1. De keeper-
strainingen van Sarah bij Eline zijn niets 
voor niets, want door steeds goed uit te 
lopen wist ze vaak de aanval van Vitesse 
af te stoppen. Tenslotte was het spits 
Willemijn die goed doorging en beheerst 
haar 1e treffer maakte, 0-2. 

Een goed begin meiden, dat smaakt 
naar meer. Alliance en Limmen zijn aan 
de beurt.

Matthieu

Kolping Boys E9 – HSV E7 2-0

Het was weer een mooie dag voor de 

mannen van de E9.  Na de grote overwin-
ning van de vorige keer tegen SVW’27 
(7-0)  werd ook nu de rood-gele club 
uit Heiloo verslagen. De mannen van 
Kolping Boys waren weliswaar de hele 
wedstrijd veel beter maar het scoren 
ging niet gemakkelijk. In de eerste helft 
domineerde Kolping voortdurend er 
waren vele kansen. Anino, Daan, Dean 
en ook Ruben en Jurian waren dicht bij 
een doelpunt. De keeper van HSV stak 
in een verbluffend goede vorm. Hij pakte 
alles. Alleen een strak schot van Dean 
dat via de benen van een HSV-er de link-
erhoek van het doel in schoot, was hem 
te machtig. De spanning bleef door deze 
stand in de wedstrijd, hoewel HSV aan-
vallend niet veel kon brengen. Nicolas 
had ook vandaag weer een erg rustige 
dag.

Misschien was dat voor hem ook wel 
een reden om in de tweede helft te wis-
selen met Daan.  De tweede helft was 
een kopie van de eerste. Kolping Boys 
in de aanval met heel veel kansen en 
de keeper die alles pakte. Bovendien 
had hij veel geluk aan zijn zijde.  Jurian, 
Stan en Dean schoten op de lat of paal. 
Het leek of het bij de 1-0 zou blijven. En 
natuurlijk kwam er ook dat ene kansje 
voor HSV. Gelukkig was Daan niet in 
slaap gevallen want hij was er op tijd bij. 
En dan breekt dat moment voor Nicolas 
aan. Eerst een kans alleen voor de keep-
er die net door hem werd gemist en nog 
geen seconde later, na weer een strakke 
bal van Dean, hatsefl ats puntje van de 
schoen er tegenaan: 2-0.

Daar bleef het bij. De HSV-ers kwamen 
er niet meer aan te pas. Mannen, gefe-
liciteerd jullie liggen goed op koers!

Herman, vader van Jurian

BOL E3 – Kolping E10 (2-15)

De E10 verplettert Broek op Langedijk

De tweede competitiewedstrijd van het 
seizoen verliep zeer voortvarend. Hoew-
el de jongens vooraf opkeken om tegen 
een derde team te spelen, bleek al bin-
nen twee minuten dat ze weinig tegen-
stand te duchten zouden hebben: uit 
een mooie corner van Gijs maakten ze in 
verwarring een eigen goal. Kort daarop 
scoorde Gijs zelf, in twee instanties, uit 
een lange crosspass van Levi, over meer 
dan de helft van het veld, waarmee 
Gijs helemaal vrij voor de keeper was 
komen te staan. Gesterkt door de pass 
en de positieve aanmoedigingen van de 

coach, nam Levi de volgende goal voor 
zijn rekening, na twee tegenstanders uit-
gekapte te hebben.

De jongens van het BOLwerk hebben 
nauwelijks tijd om op adem te komen: 
op alle punten worden ze overtroefd 
door de goede inzet van het Kolping 
team. Thijs zorgt voor de 0-4 door be-
heerst binnen te schuiven, in het straf-
schopgebied, waarna, kort daarop, spits 
Gijs weer scoort uit een diepe bal. Na 
de 0-6 van wederom Thijs mag keeper 
JP zijn goal verlaten (waar hij reeds alle 
grassprietjes had kunnen tellen die erin 
staan) om zich ook te mengen in de str-
ijd. Dat betaalt zich uit in een vliegende 
sliding, uit een assist van Levi, waarmee 
hij de zevende goal achter de keeper 
van de tegenstander werkt. Kort daarna, 
weer even terug in het goal, is het JP die 
Levi bedient, welke vervolgens het hele 
veld over dribbelt om met een prachtige 
lob te scoren. Uit een corner schiet, tot 
slot van de eerste helft, Thijs zijn derde 
van de dag, heel hard in het dak van het 
goal binnen.

De Langedijkers pakken zich na de rust 
eindelijk bij elkaar. Een inworp brengt 
de Oudorpse verdediging, waar Jeroen 
het hart van vormt en zich nagenoeg 
onverslaanbaar toont door zijn perfecte 
timing, kort in verwarring, waarop de 
kleine BOL-spits scoort. Toch blijft de 
druk op het BOL-goal onverminderd: 
een pass van Levi komt niet aan, maar 
Thijs weet op te pikken, de bal te con-
troleren en scoort bedeesd. Via alweer 
een prachtige combinatie, vanuit de 
achterhoede, via Devrin en Gijs, schiet 
Levi beheerst binnen. Zijn volgende goal 
komt voort uit een prachtige één-twee, 
opgezet door Levi, met Jimmy, waarna 
Levi twee man passeert en scoort: 1-
12. Bij het dertiende goal staat JP weer 
aan de basis: een pass op Levi, die een 
mannetje voorbij gaat, doortikt op Thijs, 
die een mannetje voorbij gaat en weer 
het net vindt. Even later maakt Thijs zijn 
zesde (!) en laatste goal van de wedstrijd 
uit een door de keeper afgeslagen bal 
van Levi, waaraan Jimmy aan de basis 
stond. Jimmy mag dan ook eens scoren. 
Uit een corner door Gijs genomen blijkt 
zijn goede controle: beheerst scoort hij 
binnenkant paal. Het laatste goal van de 
tweede helft, en dus van de wedstrijd is 
voor de BOLlers. Jesse heeft inmiddels 
de plek van JP overgenomen en bij een 
aanval staan er vijf Kolping Boys vóór de 
bal. Als deze wordt afgeslagen rennen 
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twee jongens af op rots in de branding 
Jeroen. Ze spelen hem echter slim uit 
en zorgen voor hun tweede goal. De eer 
gered voor BOL. Lof voor Kolping, ook 
van de trainer van de tegenstanders, 
die vraag of het team al lang bij elkaar 
speelt. Nee, pas sinds enkele weken, 
maar we hopen nog lang samen te spe-
len!

Kolping Boys E10 - Zeevogels E3  18-2

De jongens van de E10 zijn inmiddels, 
na 5 wedstrijden en 6 weken training, 
een echt team geworden. Onder leiding 
van hun coach (Dimitri Papaioannou) 
ontdekken ze hun kwaliteiten en leren 
ze zichzelf verbeteren. In deze wedstrijd 
was dat ook terug te zien, bij vlagen. Er 
waren momenten van overspelen en 
positie houden wat er in resulteerde 
dat de jongens van de Zeevogels geen 
schijn van kans kregen ondanks het feit 
dat keeper JP al in de eerste helft mocht 
mee voetballen en het ons doel dus leeg 
bleef. Gijs scoorde 6 keer, Jesse 3 keer 
en Luke 1 keer dankzij goede assists 
van Levi, Luke en Jimmy. Gelukkig voor 
de Zeevogels wisten ze een keer door 
de vaak goede verdediging van Jeroen, 
Devrim en Jimmy te breken waardoor 
het in de rust op 10 - 1 kwam te staan.

In de 2e helft was de samenwerking iets 
minder strak maar werd er wel 8 keer 
gescoord; Thijs plaatste er 4, Jesse (in 
topvorm) 2 en ook JP  en Gijs wisten ‘m 
er weer in te glijen. Levi, met z’n preci-
sie-schot, tikte de bal tot twee keer toe 
op de doelpaal deze wedstrijd. Omdat 
ook de Zeevogels een doelpunt scoorde 
eindigde deze match in 18 - 2. 

VIOS W E6–Kolping Boys E12 (11-2)

Deze wedstrijd werd op 19 september 
gespeeld. Een superdag omdat onze 
coach op die dag jarig was. In het veld 
stonden de eerste twintig minuten acht 
Kolping-leeuwen. We kwamen achter, 
maar bleven voetballen. Een combina-
tie tussen Maartje, Tom en Joris kwam 
uit bij Luc. Hij aarzelde niet en de gelijk-
maker lag in het doel. Verjaarscadeautje 
voor vader. 

Jammer genoeg duurde de eerste helft 
zoals altijd vijf-en-twintig minuten. Het 
team liet de verdediging helemaal aan 
Damian over. Deze bleef zich weren als 
een leeuw. Misschien een tijger. Hoe 
dan ook, hij sloeg, ranselde, trapte de 
bal keer op keer uit het doel. Tenslotte 
moest hij zich gewonnen geven. Bij rust 

4-1 voor Vios. 

In de rust dronken we heerlijke limonade. 
Rielekst kwamen we weer op het veld. 
De leeuwen waren vriendelijke lam-
meren geworden. Toen we weer wakker 
werden, stond het 7-1 voor Vios. Vanaf 
dat moment  pakten we de wedstrijd 
weer op. Twan verdedigde goed van het 
doel af, Joerie was eerder bij de bal dan 
de tegenstander, Simon weerde zich op 
het middenveld. We stonden weer op 
de helft van Vios. Onze spits kreeg nog 
eens de bal en weer gaf hij zijn vader 
een present: 7-2. Tegen het einde lieten 
we het een beetje lopen en we eindigden 
met 11-2. De heerlijke penalty-koeken 
krikten onze stemming op en we scho-
ten de een na de ander in het doel. Vios 
kreeg er maar eentje in. 

Een jarige coach  

Reiger Boys F1–Kolping Boys F1 (2-3)

Zaterdag 19 september moest er al weer 
op tijd verzamelt worden voor de lastige 
uitwedstrijd bij Reiger Boys. Van dit team 
werd dik verloren in de strijd om de bek-
er, dus iedereen was wat zenuwachtig. 
Jos was er al vroeg wakker van, over be-
trokkenheid gesproken, klasse! 

Al carpoolend vertokken we naar Heer-
hugowaard. Sietse was er niet bij, hij 
speelde vandaag met F2 mee. Ook Nino 
was er nog niet.  Afgezien van het feit 
dat de F1 Nino in het veld niet kan mis-
sen, had Nino ook de hele wastas bij 
zich! Gelukkig meldde hij zich om 9.00 
op het indrukwekkende sportcomplex in 
het zonnige HHW en kon de voorberei-
ding echt beginnen.

Enigszins gespannen begon de F1 om 
9.45 uur aan de wedstrijd. Reiger Boys 
was tot op de tanden bewapend. Een van 
hen leek wel voor Rambo te spelen en 
ging als een dolle tekeer met een paar 
vervelende overtredingen. Het leek suc-
ces te hebben voor Reiger Boys, want na 
zo’n 10 minuten stond het 1-0 voor hen.  
Onze mannen lieten zich niet uit het veld 
slaan, maar sloegen juist goed terug via 
Quinten: 1-1. Reiger Boys zakte wat in 
en Kolping voerde de druk op. Vlak voor 
rust kregen we zelfs een (terechte) pen-
alty nadat een Reiger Boy een corner 
van Samatar met z’n hand wegsloeg. 
Samatar schoot de penalty zeer overtui-
gend in zodat we met een big-smile op 
het gezicht de rust in konden gaan: 2-1.

Reiger Boys kwam scherp uit de rust, zo-
dat het na 5 minuten al weer 2-2 stond. 

Dit deerde onze mannen niet en zij 
bleven druk uitoefenen op het doel van 
Reiger Boys. Beau verrichtte nog een 
paar mooie reddingen en keepte erg 
goed. De training door zijn vader werpt 
zijn vruchten af! Het zat echter niet mee, 
zeker 2 schoten van Kolping kwamen op 
de paal en eentje tegen de lat.  Uitein-
delijk was het geluk toch aan onze zijde 
toen een prachtig schot van Samatar in 
de kruising verdween: 3-2 voor Kolping. 
Vlak daarna fl oot de scheids af en kon 
het feest beginnen.  Zowel de coaches 
als de ouders  waren apentrots op onze 
boys.

Zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen 
Den Helder. Succes!

Antoine

Zaterdag: 26 september

Kolping Boys F1–Den Helder F1 (7-0)

Het was zoals we dit seizoen gewend zijn, 
weer een prachtige dag. Typisch veld voor 
de uitspraak: “veld is glad, bal glijdt door:      
DOELPUNT”. De boys hadden er duidelijk 
zin in, want opgepept door coach Jos kwa-
men ze super uit de startblokken. Den 
Helder stond al vanaf de eerste minuut 
in een soort handbal verdediging, maar 
er was eigenlijk geen rem op. Al in de 3de 
minuut had Quinten de bal heerlijk op de 
pantoffel en schoot hij via de onderkant lat 
het eerste doelpunt binnen. Twee minuten 
later alweer een bal op de paal en na een 
mooie actie van Loran met de voorzet op 
Jan was het tweede doelpunt een feit. Net 
als vorige week was er een terechte pen-
alty die Beau mocht nemen. Had hij toch 
nog wat te doen, want tot die tijd had hij 
alleen nog maar een paar terugspeel bal-
len te verwerken gehad. Goede trap, maar 
helaas ging hij net naast. Gelukkig stokte 
de aanval niet, want na diverse kansen 
was het opnieuw Quinten: 3-0. 

Na de rust was de scherpte er een klein 
beetje af. Gelukkig kregen ze, na een wat 
rommelig begin, toch weer het doel in 
het vizier. In dit geval was het weer Jan; 
doelpunt! Den Helder kwam toch nog wel 
een beetje terug in de wedstrijd, maar kon 
dat niet omzetten in een doelpunt. Terwijl 
Kolping dat een beetje toeliet nam Jos het 
voortouw en zette de boys weer op scherp. 
Met resultaat, want was het eerst Loran die 
scoorde, daarna Quinten na een voorzet 
van Thijmen en uiteindelijk Samatar die 
met een droge knal de eindstand op 7-0 
zette. Keurig jongens heel goed gespeeld 
en volgende week naar SRC. Dat zal een 
stuk lastiger worden.

Dannis (vader van Thijmen) 


