
-1-

DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Aanstaande vrijdag is er weer klaverjassen in de kantine, de aanvang is om 
20.00 uur.

Afgelopen zondag verloor het 1e gefl ateerd met 5-0 van Stormvogels, en de 
week ervoor wonnen de mannen van Robin Ernst met 1-0 van Zilvermeeu-
wen.

Dames 1 won afgelopen zondag van promovendus TONEGIDO met 1-0. Vorige 
week veloor het team van Ed Noorlander met 2-1 van Buitenveldert.

Het veslag van de jaarvergadering vindt u in de volgende Treffer van 27 okto-
ber.

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

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

BESTUUR
VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Jenny Scholte 
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 - DWS 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Intersport Megastore
5000 m2 Sport en Lifestyle

Noorderkade 154 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum Noorderkade
072-5140600

&
Conijn Parket en Projectvloeren.

Parket-Sport en bedrijfsvloeren voor projecten en bedrijfsvloeren 
Kamerlingh Omnesstraat 15 1821BP Alkmaar.

072-5206464

PUPIL VAN DE WEEK bij de wedstrijd Kolping Boys 1-DWS 1

Naam:        Benny Vontsteen
Leeftijd:        11
Team:        D4
Positie:        Keeper
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 4 jaar
Op welke school zit je?     Piramide
Welke voetbalclub is je favoriet?   Ajax
Welke speler is je voorbeeld?    Maarten ven Stekelenburg
Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Martin Jol
Welke muziek vind je mooi?    Hiphop
Wat is je lievelingseten?     Spinazie
Wat zijn je hobby’s     Vissen, voetballen
Wat is je lievelingswens?    Profkeeper

Cursus reanimatie en defi brilatie
Als vervolg op de reanimatie cursus van november 2007, organiseert Kolping Boys eind november 2009 weer een cursus reani-
matie en defi brilatie voor haar vrijwilligers. De cursus bestaat uit één gecombineerde theorie/praktijk avond en wordt geleid door 
leden van het Rode Kruis regio Alkmaar. Tijdens de cursus wordt reanimatie geleerd en geoefend in combinatie met het gebruik 
van een Automatische Externe Defi brillator (AED).

Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend, indien er sprake is van een lev-
ensbedreigende hartritmestoornis. De cursus is zowel bedoeld als herhalingscursus voor de cursisten van 2007, als voor nieuwe 
geïnteresseerden, en wordt speciaal aanbevolen voor scheidsrechters, trainers, geleiders en kantinepersoneel. Voor vrijwilligers 
is de avond gratis, van leden vragen wij een bijdrage van € 5,-.

Bij het behalen krijg je een certifi caat t.b.v. het gebruiken van de A.E.D. en voor het reanimeren.

Voor deze cursus kun je je opgeven bij Piet / Janneke Ruijs (072–5642430/06-23128469 / reanimatiecursus@kolpingboys.nl)

Gerard Venneker

vrijwilligerscoördinator

vrijwilligers@kolpingboys.nl
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 17 en 18 oktober

 Groep 3 +4

Zat./Zon. 24 en 25 oktober

 Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag: 17 oktober

08:30 uur: Senioren 6

13:00 uur:  Senioren 6

 

Zondag:  18 oktober

10:00 uur:  Junioren B1 (zat)

13:00 uur:  Junioren B1 (zat)

 

Zaterdag:  24 oktober

08:30 uur: Senioren 6

13:00 uur: Senioren 6

 

Zondag:  25 oktober

10:00 uur:  Junioren B2

13:00 uur: Junioren B2

 

Secretariaat:  

Zondag:  18 oktober

08:30 uur:  Jan Romeijn

13:00 uur: Simon Reus

 

Zondag:  25 oktober

08:30 uur: Paul Konijn

13:00 uur: Damescommissie

 

Zondag 18 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e DWS 1  14:00 12:00 Kloosterman, Y.
3e HSV 5  12:00 11:30 A. Kokkelink
5e SVW 27 7  12:00 11:30 J. Rowinkel
6e JVC 5  10:00 09:30 I. Aydogan
9e Berdos 6  10:00 09:30 N. Neuvel
DA1  Medemblik DA1  14:00  Borst, P.H.
DA2  LSVV DA1  12:00  P. Kramer

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
4e LSVV 4  10:30 09:30
8e Victoria O 5 ( 12:30 11:30
10e Sporting Krom. 4  11:00 10:00
11e KSV 7  11:00 10:00
A1 (zon) VVS 46 A1 (zon) 11:30 10:30
A3 (zon) ZAP A2 (zon) 11:00 10:00

Zondag 25 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Strandvogels 1  14:00 12:00 Wijs, J.
2e LSVV 2  11:00 10:30 P. Kramer
9e A2 (zon) 10:00 09:30 
11e Kennemers 10  10:00 09:30 
A2 (zon) Kolping Boys 9 10:00 09:30

Kantinenieuws
Aansluitend op onze oproep in een voorgaande Treffer kunnen we u berichten, 
dat mede door de inzet van Gerard Venneker (coördinator van onze vereniging 
met betrekking tot de vrijwilligers) ons team met enkele nieuwe medewerkers is 
uitgebreid. Tevens kunnen we rekenen op medewerking van zowel de dames- als 
de herenselectie. Het blijft echter sukkelen, vooral op de zaterdagen, vandaar 
dat we in deze Treffer opnieuw vragen om vrijwilligers, die ons willen bijstaan om 
de kantine optimaal draaiende te houden. U kunt zich opgeven aan Ria Lank-
reijer, tel.: 072 - 5641814. of aan Ed Pronk tel.: 072 -8447174. U kunt zich uit-
eraard ook persoonlijk in de kantine aanmelden bij één van onze dienstdoende 
medewerkers tijdens uw bezoek aan ons complex.

Door het tekort aan vrijwilligers willen wij een dringend beroep doen op de vele 
commissies, die onze vereniging rijk is, om zoveel mogelijk gebruik te maken van 
die avonden, waarop de kantine normaal gesproken geopend is t.w. op de dins-
dag- en donderdagavond. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zouden we het 
zeer op prijs stellen, als we ruim van te voren geïnformeerd worden, zodat we niet 
voor verrassingen komen te staan. In het verleden is het voorgekomen, dat door 
onvoldoende communicatie er problemen zijn ontstaan en door tijdig ons te in-
formeren kan worden voorkomen, dat door miscommunicatie irritaties ontstaan, 
wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor de onderlinge verstandhoudingen.

Wij hopen dan ook op een vruchtbare samenwerking.

De Kantinecommissie

Zaterdag 24 oktober

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
DA1  Fortuna Worm DA1  14:30  Jansen, C.
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KOLPING BOYS 3
Te koop nieuw Kolping Boys shirt
Te koop een splinternieuw voetbalshirt, maat XL,merk Hummel met het Kolping embleem erop, wie haalt ‘m op voor 20 euro. 
0611150292.

Ad van der Hoeven.

Kolping Boys 3–Succes 2 (3-0)
Over deze wanvertoning heb ik weinig nuttigs te melden. Het voetbal was slecht, de instelling was matig en de goals waren alles-
behalve mooi (op de laatste na dan). Ook slechte wedstrijden moeten uiteraard gewonnen worden om uiteindelijk kampioen te 
kunnen worden maar voor de vele toeschouwers was het een verspilling van hun vrije tijd. 

Het enige lichtpuntje deze ochtend was the return of the legend. Na twee jaar blessureleed zou namelijk Verry Veel zijn rentree 
weer gaan maken op de velden. Gezegend met een fl inke portie functionele techniek mocht hij de laatste 15 minuten het publiek 
gunnen waar ze recht op hadden….en dat deed hij op sublieme wijze! Een spetterende aanval waarbij Gabriel Hartkamp de zest-
ien instoomde werd achter het standbeen afgerond in de verre kruising. 

In de wandelgangen ging het verhaal dat Robin Ernest, trainer van het 1e, nog een spits zoekt die er minimaal 20 per seizoen 
maakt. Volgens mij is die spits vrij snel gevonden als hij een keertje iemand bij het 3e laat kijken, ik ben er in ieder geval klaar 
voor!

BSV Bergen 2–Kolping Boys 3 (2-4)
Eindelijk was het zover. De eerste echte test voor het sterrenensemble van Coaches Theo en Gerben stond op het programma. 
BSV uit Bergen had tot nu toe 3 keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld. We dachten daarom ook allemaal dat het wel eens een 
hele zware pot zou kunnen worden. Dat was achteraf misschien ook wel zo, het kwam deze ochtend echter niet door BSV want de 
enige tegenstander die we hadden was Kolping Boys 3.

Na het eerste fl uitsignaal begonnen we fel en gretig wat van meet af aan resulteerde in een duidelijk overwicht. Als later bekend zou 
worden dat BSV in het verleden een worstelvereniging was zou niemand er raar van opkijken. Veel meer dan spelers vasthouden, 
omver lopen en neerzagen konden ze namelijk niet. Vooral Brian den Iseger kreeg het zwaar te verduren. Gelukkig is Brian geze-
gend met een zeer fl exibel karakter, waarover later meer…

Wessel van der Kraan liet deze ochtend zien wat simpel voetballen inhoudt. Wessel is van nature sowieso al een vrij simpel per-
soon en daarom begreep ook niemand dat hij tot voor kort altijd voor de moeilijke oplossing koos. Als verdedigende middenvelder 
strooide hij deze ochtend met goeie passes, hij pakte ballen af en zorgde ervoor dat z’n haarbandje bij elke actie weer goed zat. 
Ik zeg het niet graag, maar ik heb van je genoten Wessel!

Na een vrij rommelige periode kwam dan eindelijk de bevrijdende 0-1 op het scorebord te staan. Leon ‘Burger King’ Doesburg wist 
met een geplaatste lob de keeper van BSV te verschalken. 

Met deze tussenstand mochten we ook een bakkie gaan doen. Omdat Gerben er deze ochtend niet bij kon zijn werden de wis-
sels gedaan aan de hand van het aantal gespeelde minuten. Dit betekende dat Jasper en Johan eraf zouden gaan na 5 minuten 
spelen in de 2e helft. Zoals het een echte aanvoerder betaamt gooide vriend Godijn z’n aanvoerdersband de ring in want iemand 
zoals hij gaat natuurlijk niet voor 5 minuten het veld meer in….uuhm oke?! De wissel van Johan hield in dat Brian den Iseger in 
plaats van in de spits op de positie van aanvallende middenvelder moest gaan spelen. Toen hij dat te horen kreeg trok hij een 
hoofd alsof hij 12 zure lappen in één keer naar binnen had gewerkt. “Wat een f*cking bullsh*t, ik ben toch die ekte ekte spits, nu 
haal je alle aanval uit de ploeg man,” klonk het uit de mond van Brian. Dit was ook meteen het startsignaal voor iedereen om zich 
ermee te gaan bemoeien. Vanuit alle hoeken klonken formaties en omzettingen en nadat iedereen z’n zegje had gedaan werd er 
toch gekozen voor de 1e optie. 

Uiteindelijk bleek het allemaal weinig uit te maken want het eerste kwartier na rust creëerden we een stuk of vijf 100% kansen 
die allemaal net naast, over of op de lat gingen. U raadt het waarschijnlijk al: Als je de kansen zelf niet maakt, is het wachten op 
een tegendoelpunt. Gelegenheidskeeper Dave Groot vond het nodig om fi jntjes onder een vrije trap door te lopen en zo BSV een 
doelpuntje te gunnen. Achteraf verklaarde hij dat het gewoon nodig was om de boel weer op scherp te zetten. Dave, zulk soort 
grappen fl ik je maar in je eigen elftal, volgende keer gewoon pakken die bal! Voor de rest uitstekend gekeept hoor vriend, namens 
iedereen nogmaals hartstikke bedankt dat je mee wilde doen!!
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KLAVERJASSEN

 

      Klaverjassen 
bij Kolping Boys

2009/2010
Eerste drive op vrijdag 16 oktober

Op vrijdag 16 oktober gaan we weer beginnen met een nieuw seizoen Klaverjassen bij Kolping Boys. 
Het zullen dit jaar weer 7 drives zijn en wie 5 van de 7 drives aanwezig is maakt weer kans op de 
superhoofdprijs. Wat deze prijs precies inhoud houden we nog even geheim.

Op de volgende data vinden de drives plaats in de kantine van Kolping Boys:

Vrijdag 16 oktober    
Vrijdag 20 november    
Vrijdag 18 december    
Vrijdag 22 januari    
Vrijdag 19 februari    
Vrijdag 19 maart    
Vrijdag 16 april

Noteer deze data dus alvast in de agenda.
-----------------------------------------------------------------------------
Inschrijfgeld:    5 euro per koppel
Aanvang inschrijven:  19:30 uur (kom op tijd want vol = vol)
Start Klaverjassen:   20:00 uur
Locatie:    Kolping Boys kantine

Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Martijn van Dijk en Ineke Verberne.

      Klaverjassen 
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TERUGBLIK PAASTOERNOOI 2009
Terugblik: Het 14e Paastoernooi
‘t Veertiende Paastoernooi ? Het laatst gehouden toernooi was toch ‘t 12e ?  Dat klopt. ‘t 13e Paastoernooi ging (achteraf geluk-
kig, denk aan de sneeuw tijdens ’t Paasweekend in 2008)  niet door. We hebben gemeend evengoed maar te moeten doortellen. 
Zodoende.

Met een vernieuwde commissie (zonder Jan van den Bout, Onno de Kock en Richard Meijer, maar mét  Leo Wortel en Mark van 
Stipriaan in hun plaats) zijn we volop aan de slag gegaan om het vernieuwde concept  te doen slagen. We hebben een switch 
gemaakt wat betreft de leeftijdsgroepen. We dachten, dat we meer kans maakten om  i.p.v. B-junioren met D-pupillen te gaan 
werken. In de KNVB-vaktaal heet dat dan U15 (C-junioren) en  U13 (D-pupillen). En inderdaad kregen we de poules wat sneller 
op volle sterkte. Mark en Evert hebben daar  evenwel veel telefoontjes en mailtjes voor moeten plegen. Verder was het natuurlijk 
spannend hoe de verdere voorbereiding zou verlopen. Met de hulp van velen (ook de oud-commissieleden) konden we Paasza-
terdag van start in een ambiance die  alleen bij Kolping Boys te vinden is: een prachtig aangekleed sportpark met wederom vele 
honderden meters boarding en tientallen wapperende vlaggen. De dugouts waren weer opgetuigd, de spandoeken hingen  weer 
in de ballenvangers, de snackkar, de BVO-tent en de loterijtent stonden weer als vanouds op het pleintje,  alsof we géén jaar 
overgeslagen hadden.

Daarbij waren de weergoden ons dit jaar ook nog eens gunstig gezind. Niet alleen op de Goede Vrijdag (van oudsher de opbou-
wdag), ook de beide toernooidagen waren  zonovergoten. We zullen het verdiend hebben. Daarbij kwam ook nog het geweldige 
presteren van ons eigen U14-team (wij doen met 1 jaar oudere  spelers mee) onder leiding van de trainers Thijs van den Oord en 
Rens Langedijk. Ze werden op zaterdag poulewinnaar met overwinningen op FC Den Bosch en Southend United en een  gelijkspel 
tegen Excelsior. Ze plaatsten zich dus voor de winnaarspoule op zondag. En zowaar bereikten ze op een haar na de fi nale. Omni-
world was slechts na een strafschoppenserie de winnaar. De onzen waren zó teleurgesteld, dat ze ook de wedstrijd om de 3e/4e 
plaats verloren. Voor de U16 verliep het toernooi wat moeizamer. Eerst 2 nederlagen (tegen RKC Waalwijk en AZ),  daarna een 
2-2 gelijkspel tegen IFK Göteborg. Op zondag wisten ze dan toch nog een wedstrijd van Haarlem te winnen en werden ze 7e. We 
hadden in West Bromwich Albion (voor de 2e achtereenvolgende keer) bij de U15 en Haarlem bij de U13 sterke winnaars.

Naast de al genoemde clubs deden ook Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en het Deens Lyngby BK  nog mee, waardoor we toch 
weer een gemêleerd gezelschap binnen de poort kregen. Enkele duizenden toeschouwers hebben weer kunnen genieten van 
enthousiast jeugdvoetbal. Ondanks dat het verkrijgen van sponsorgeld in deze kredietcrisisjaren een moeizaam verhaal is, gaan 
we er toch vanuit, dat ’t ons gaat lukken om een 15e toernooi te organiseren. Zéker met het enthousiasme van de vele vrijwilligers 
die ons ondersteunen.

Kolping Boys mag trots op jullie zijn !

Namens de Paastoernooicommissie,

Jan Kraakman.
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PROGRAMMA JUNIOREN
Zaterdag 17 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Vrone B1  13:00  Drechsler, J.H.H.
B2 Egmondia B1  14:45 14:00 J. Mienes
C2 Koog De C1 14:45 14:00 R. de Wit
C3 AFC 34 C2 13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
C6 Reiger Boys C5  13:15 12:30 S. de Jongh
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 KFC A1  16:15  Couturier, E.
B3 Foresters de B4  11:00 10:00 
B4 KSV B3  14:30 13:40 
B5 Berdos B2  14:00 13:00 
MB1 Jong Holland MB1  12:55 12:00 
C1 AFC 34 C1  10:30  Walta, J.
C4 Victoria O C2  10:00 09:00 
C5 Vrone C4  11:15 10:30 
C7 GSV C1  11:00 10:00 
MC1 LSVV MC1  11:45 10:45 

Zaterdag 24 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
C2 Berdos C2 14:45   14:00 J. Breedt 
MC1 Duinrand S MC1 14:45   14:00 E. van Dronkelaar 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
DA1  Fortuna Worm DA1  14:30  Jansen, C.
A1 Hollandia A1  14:30  Bogerd, F.M.
B4 BOL B2 12:00 11:10 
MB1 BOL MB1 11:00 10:10 
 

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. 17 en 18 oktober

 Groep 3 +4

Zat./Zon. 24 en 25 oktober

 Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag: 17 oktober

08:30 uur: Senioren 6

13:00 uur:  Senioren 6

 

Zondag:  18 oktober

10:00 uur:  Junioren B1 (zat)

13:00 uur:  Junioren B1 (zat)

 

Zaterdag:  24 oktober

08:30 uur: Senioren 6

13:00 uur: Senioren 6

 

Zondag:  25 oktober

10:00 uur:  Junioren B2

13:00 uur: Junioren B2

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  17 oktober

Paul Konijn en Ton Groot

 

Zaterdag:  24 oktober

Jan Bolt

 

Te koop nieuw Kolping Boys shirt
Te koop een splinternieuw voetbalshirt, maat XL,merk Hummel met het Kolping em-
bleem erop, wie haalt ‘m op voor 20 euro. 0611150292.

Ad van der Hoeven.
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Een groot compliment voor de C-elftallen 4 t/m 7
Waar we dit seizoen begonnen met veel vragen, kunnen we vertellen dat de opstartproblemen bijna allemaal zijn opgelost. 
Inmiddels weet iedereen waar en wanneer hij speelt, en is iedereen inmiddels gewend aan het circulatiemodel waarmee er op 
maandagavond getraind wordt. De trainingsopkomst is groot, zelfs afgelopen maandag met stromende regen werd er fanatiek 
getraind. En geloof het of niet, maar de punten worden gepakt, er wordt voornamelijk gewonnen, en de sfeer zit er goed in.

Vanaf afgelopen week hebben we een eigen ballenhok en binnenkort zijn de resterende materialen ook allemaal op orde. Er 
is hard gewerkt door alle vrijwilligers binnen de Kolping, met dank! Toch heb ik als coordinator nog een paar puntjes op de I te 
zetten. C6 zoekt eigenlijk nog een wedstrijdcoach die trainer Thierry kan helpen bij de wedstrijden. Thierry kan vaak niet bij de 
wedstrijden aanwezig zijn vanwege zijn werk en het zou fi jn zijn als er 1 of 2 vaste coaches zijn die de wedstrijden begeleiden. 
Er komt namelijk heel wat bij kijken, vervoer, aanwezigheid, invullen van wedstrijdformulier en mee terugnemen naar de club. 
Je bent verantwoordelijk voor je team en vertegenwoordigd de club bij de uitwedstrijden.

Bij de C7 heeft Erik Zonneveld het team op sleeptouw genomen om de zaak goed op te starten, maar heeft tevens aangegeven 
dat dit echt tijdelijk is omdat hij binnen de Kolping ook nog andere taken heeft. Henk, de vader van Jeroen is er altijd bij en 
telefonisch bereikbaar voor alle berichtgeving, maar wil dit niet in zijn uppie doen. Mocht een van de ouders het leuk vinden 
om de teams te ondersteunen, laat dit dan weten aan de trainer of coordinator, het is namelijk heel erg leuk en je steekt er nog 
wat van op ook. En jongens, mocht je een x niet kunnen, bel op tijd af, het gaat al goed maar kan nog beter.

Tot slot wil ik iedereen heel veel plezier toe wensen, veel sportiviteit, fair play en een goed seizoen.

En mocht er toch wat zijn, bellen hoor.

Plien 072-5626923 / 06-13643036

Jeugd-trainingsdag woensdag 21 oktober afgelast
De Jeugd-trainingsdag voor niet-selectie elftallen bij Kolping Boys in de herfstvakantie op woensdag 21 oktober 2009 gaat 
helaas NIET  door. Van de 15 teams zijn slechts 35 aanmeldingen binnen gekomen, als iedereen gekomen was hadden het er 
ca 225 kunnen zijn.

Leo Wortel

 JUNIORENNIEUWS
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren.
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober:
De Hoofdklasse moet nu toch degelijk rekening gaan houden met ons C1. Het wordt steeds duidelijker, dat ze mee gaan doen om 
een toppositie, des te ongelukkiger was de eerste wedstrijd, die na een 1-2 voorsprong met
3-2 bij Foresters verloren ging. Niet alleen Foresters, ook AFC’34 is een concurrent.
In Zuidoost-Beemster werd er gedecideerd met 2-5 van ZOB gewonnen.
De C2 leed haar eerste nederlaag en wel tegen Hollandia T. C1. Dat had niet gehoeven, als de voorwaartsen wat effectiever met de 
mogelijkheden waren omgegaan en de achterhoede niet een paar steekjes hadden laten vallen.
Een leerzame wedstrijd voor de coaches Martijn en Erik.
C3 heeft de smaak goed te pakken, want er werd wederom gewonnen: 5-0. Startten de Tielbeke-brothers het vorig seizoen ook al 
niet zo voortvarend ? Hopelijk wordt het fundament nu wat steviger gebouwd.
Ook C4 heeft een sterke seizoensstart. Net als C3 wonnen ze met 5-0 (LSVV C3).
C5 kwam met een nagenoeg ongevuld wedstrijdformulier terug uit Heiloo. Slechts de namen van de Kolping-spelers stonden erop 
en natuurlijk de 3-2 uitslag voor Foresters. We willen de begeleiders er op wijzen de wedstrijd te beginnen als alle formaliteiten 
zijn vervuld en zeker niet een niet goed ingevuld wedstrijdformulier achter te laten. Dat levert een boete op. Gelukkig heeft scheids
rechterscoördinator Piet Ruijs de zaken rechtgetrokken. We geven de Foresters een gele kaart voor deze actie !
Van scheidsrechter Evert vernamen we, dat C6 dan wel met 1-0 won van Vitesse, maar de Castricummers hadden best wel een 
gelijkspel verdiend. Jarenlang bungelde ons C7 onder aan de ranglijst. Dit seizoen lijkt dat anders te worden, want ze wonnen 
alwéér en wel met 4-8 bij Koedijk.

Bij de B-junioren noteerden we de eerste nederlaag van B3. Tegen concurrent ADO’20 verloren ze nipt met 4-3.
Ook de B5 leed een nederlaag. Tegen het niet zo sympathieke Bergen B2 werd het 0-7. Scheidsrechter van der Velden had er z’n 
handen vol aan.
Net als de C4 moest de B4 naar LSVV en ook zij vertrokken met 3 punten in de tas. Het werd maar liefst 8-2.
Phranz (ja, echt:Phr) Bakker had meer weerstand verwacht van Koedijk B2. Zij kregen het niet echt, want B2 won met groot 
gemak (7-0). B1 revancheerde zich voor de bekernederlaag tegen Uitgeest door ze nu met 2-0 terug te wijzen. En deze 3 punten 
zijn natuurlijk belangrijker !

“Een kansloze nederlaag “,was het commentaar van begeleider Jos Winder, nadat ie terugkwam met zijn A1 uit Zaandam. Het tot 
dan toe puntloze Hellas Sport trof in Kolping Boys een matte tegenstander.
De A1(zon), het oude A2 dus, speelde met 1-1 gelijk tegen Hugo Boys A1. Niet slecht, niet goed.
A3 leed haar 2e nederlaag. VZV A1 was op ons eigen sportcomplex met 0-2 te sterk.

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober.
Alle C-elftallen wonnen deze zaterdag. Een trots BTC-lid, Jan Vrasdonk, meldde ons dit al halverwege de middag toen ie zijn 
eigen zoon met C5 met 10-2 van Adelbert zag winnen. Tegelijkertijd won de C7 op het veld ernaast met maar liefst 12-1 van Alkm. 
Boys C2. Ook C3 bereikte de dubbele cijfers door bij de Foresters C3 met 11-1 te winnen. Het laatste team wat een tegendoelpunt 
incasseerde was C6, maar ze wonnen wél in Akersloot van de plaatselijk C3 met 1-3.
Alle drie de overige teams stonden geen tegendoelpunten toe.
C4 verpulverde SVW’27 C4 met 7-0, C2 revancheerde zich tegen LSVV C2 voor de eerste competitienederlaag door achter die 
grote kerk met 3-0 te winnen en C1 won wederom haar thuiswedstrijd met 5-0, nu tegen het arme Koedijk. Komend weekend de 
topper bij AFC’34 C1. Veel succes !
Kortom, 48 voor en 5 tegen. Jan Vrasdonk kan trots zijn (en de trainers uiteraard ook ).

Bij de B-junioren wederom een teleurstelling voor B4. Alweer kwam een tegenstander niet opdagen. VIOS belde af; het werd een 
papieren 3-0. Niet de bedoeling, denken wij zo. Ook bij B5 was iets dergelijks aan de hand, maar daar weten we ’t fi jne niet van. 
Gelukkig won B3 nog (11-1 op Uitgeest), want de overige twee teams verloren beide: B1 met 3-1 bij Vitesse en B2 met 4-3 bij 
Flamingo’s B1.

Het wordt zo langzamerhand krappe-sokkenwerk voor de A1. Thuis was DEM A1 met 2-3 te sterk en de onderste plaatsen komen 
in zicht. KFC lijkt een mooie prooi om de revanche te halen. 
Ook de A1 zon. verloor en wel met maar liefst 0-5 van SEW A1.
Nog erger was het voor A3. Ze kwamen met een 12-0 nederlaag van LSVV A3 vandaan.
Gelukkiger was de begeleider van A2, Peter Verhoeven Hij loog dit keer écht niet (zijn z’n eigen woorden), maar zijn A2(en dat 
van collega Jan) was écht te sterk voor Kon HFC (4-0). En wij geloven Peter natuurlijk ! 
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JUNIORENVERSLAGEN
19 september 2009 

Kolping Boys B2–St. Adelbert B1 (4-0)
Afwezig waren Kevin Leeuwenkamp, Wouter Korse en Tijn van Veen. Nieuwe is de keeper Jordy Dekker. Jordy komt uit, het in-
middels opgeheven, zondag B1. In de 1e min onderschepte Jasper Bakker de bal en schoof deze naar de naar voren sprintende 
Thiemo Koster. Thiemo nam aan met links en speelde naar rechts, ging een mannetje voorbij en maakte vervolgens de 1-0. 
Dat is een lekker binnenkomentje. Het combineren ging wat stroef. De achterhoede bleef erg attent en hield de nul. Het bleef 
op een paar acties na een matige eerste helft.

In de rust onder het genot van bekertje limonade vertelden we elkaar wat er aanschorten. Iedereen zag zich in het verhaal 
terug. Er werd goed naar elkaar geluisterd. De coach hoefde er niets aan toe te voegen.

Dus zoals het gezegd was gingen de jongens weer van start. Na 5 minuten in de tweede helft kregen we een corner mee. Deze 
belandde bij Rick de Moel, die plaatste de bal terug op Joost Huese. Joost speelde de bal naar Johan van der Sluijs, Johan 
haalde van circa 25  meter uit. Met een boog verdween de bal in de rechter boven hoek van het doel, 2-0. Johan veronts-
chuldigde zich verbaast aan de tegenstander van dat mooie doelpunt. In de 10e min. na rust was het Devon Hoogland die de 
bal onderschepte op links en deze doorplaatste naar Thiemo Koster. Thiemo kapte een man uit en schoot naar Ruben Haver-
kate. Ruben schoot op het doel en de bal verdween rechts onder de keeper door in het net, 3-0.  In de 14e min. was het Steven 
de Jong die de bal onderschepte en deze op Yannick Zuurbier speelde, Helaas voor Yannick miste hij het doel. Maar de bal was 
het strafschopgebied nog niet uit.  De bal viel voor de voeten van Johan van der Sluis en Johan legde de bal breed op Thiemo 
Koster. Thiemo speelde twee man uit en maakte vanuit het centrum de 4-0.  Met nog 26 min. te spelen moesten er toch zeker 
een paar doelpunten vallen. Maar helaas 4-0 bleef de eindstand. Met de compliment aan onze hechte verdediging.

Een Trouwe Supporter

26 september 2009

Duinrand S B1–Kolping Boys B2 (2-1)
Op zaterdagmiddag vertrokken we met 6 auto’s richting Schoorl, voor de 3e wedstrijd van deze competitie. We misten Kevin 
Leeuwenkamp, Ruben Haverkate en Wouter Korse. De laatste twee gingen als supporter mee. Tijn van Veen was er voor het 
eerst bij in de competitie. De wedstrijd begon goed, in de 7e min trok Rick de Moel de bal voor de doel, maar Yannick Zuurbier 
kopte net naast. We bleven steeds aan de bal en de ene kans kwam na de andere. Er werd goed gecombineerd, maar de bal 
wilde er niet in. Schoot Tijn van Veen van afstand, raakte hij de rug van Robin van Velthuizen die net in het gat sprintte. In de 
12e min. counterde Duinrand S over rechts. Sander Makkus kon de tegenstander niet bijhouden . Deze jongeman trok voor en 
de spits schoot de bal in ons doel, 1-0. Kolping Boys nam steeds het initiatief, maar het lukte niet. Daardoor groeide de keeper 
in de van Duinrand S in de wedstrijd. In de 23e min was het Duinrand S die toesloeg, Sander Makkus werd omspeeld en er 
liepen twee Duinranders vrij in, 2-0. Voor rust kregen we vele kansen, maar alles zat tegen. Daardoor gingen we meer aanvallen 
en ontstond er een gat op het middenveld van zeker 10 á 15  meter.

Na rust bleven we de druk opvoeren, Duinrand S kwam haast niet meer over de middenlijn. Het duurde tot de 23e min dat 
Devon Hoogland de bal aan Thiemo Koster gaf. Thiemo trok wat meer naar het centrum en deed vanaf randje strafschopgebied 
een verwoede poging op het doel. De keeper van Duinrand S stond iets te ver van het doel en tikte de bal boven zijn hoofd 
onderkant lat in het doel, 2-1. Met nog 17 min te gaan moest het lukken. 

Maar met 8 á 9 Duinranders in het strafschopgebied is het net een fl ipperkast. Jammer dat we de 3 punten in Schoorl moesten 
laten. We waren veruit de betere!!!!!

Een Trouwe Supporter

03 oktober 2009 

Kolping Boys B2 - Koedijk B2 (7-0)
Koedijk geeft altijd een bepaalde spanning, de jongens zitten bij elkaar op school of zelfs in de klas. Vandaag stond de 4e wed-
strijd van de competitie op het programma. We misten Sander Makkus, Kevin Leeuwenkamp en Wouter Korse. Wouter was wel 
aanwezig om te vlaggen. In het begin van de wedstrijd was het even aftasten van de tegenstander, maar toen gingen we echt 
los. In de 14e min. was Rick de Moel die de bal op eigen helft onderschepte en deze op zij legde op Devon Hoogland. Devon 
speelde de bal op Robin van Velthuizen, Robin ging met zijn bekende gebogen rug achter de bal aan het gaf een mooie pass op 
Yannick Zuurbier. Het was Yannick die de 1-0 op het bord lied aantekenen. In de 15e min. was het Jasper Bakker die buitenkant 
rechts de paal raakte. In de 18e min. viel Thiemo met een enkel blessure uit, hij werd door Barry de Koning vervangen. Kolping 
Boys bleef op jacht naar het tweede goal. Het duurde tot de 22e min. toen Ruben Haverkate Jasper Bakker aanspeelde, die 
lied de bal terugvallen op Tijn van Veen. Tijn ging op de keeper af en speelde hem voorbij en scoorde, 2-0.  In de 37e min. was 
Het Joost Huese die net over schoot en in de zelfde min. wist Tijn van Veen weer de keeper te omspelen, maar raakte de paal. 
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De ruststand bleef 2-0.

Het duurde tot de 20e min. Toen Rick de Moel de bal onderschepte en deze door speelde op Steven de Jong. Steven schoot 
van afstand op het doel, maar trof een tegenstander, waardoor de bal voor de voeten van Tijn van Veen belandde. Tijn schoot 
vlug de bal in het netje, 3-0. 

In de 22e min. was het Johan van der Sluis met een verre ingooi op Steven de Jong, Steven trok voor en Thiemo Koster kopte 
de bal achter de keeper, 4-0. 10 min. later was het Jasper Bakker die de bal veroverde op eigen helft en er van door ging. Hij 
speelde de bal op de mee opgekomen Steven de Jong, welke van buiten het strafschopgebied schoot, 5-0. Ja nu waren ze rijp 
voor de slacht. Want drie min. later was het Tijn van Veen die de bal op onze rechts half speelde, Johan van der Sluis. Johan 
tekende zijn 2e doelpunt van het prille seizoen aan, 6-0. Nog geen 2e min. later was het Tijn van Veen die met een mooie actie 
de bal voor Yannick Zuurbier zijn voeten legde. Maar Yannick was onder de indruk van de actie zodat hij een niet te missen kans 
wist te missen. In de laatste min, werd het uit een klus een eigen doelpunt, 7-0.

Een Trouwe Supporter

10 oktober 2009 

De Flamingo’s ’64 B1-Kolping Boys B2 (4-3)
In de 5e ronde stond de uitwedstrijd tegen de Flamingo’s op het programma. In hun gelederen spelen onder andere Rachenth-
ley Martinus, wie 2 jaar geleden nog deel uitmaakte van ons team en Ali speelde vorig jaar in de B5 van Kolping Boys. Sander 
Makkus was er niet bij en Wouter is nog steeds geblesseerd, maar vlagt wel. Kevin Leeuwenkamp was nu voor het eerst van 
de partij. De Flamingo’s begonnen gelijk fel met het idee van de eerste klap is een daalder waard, want in de 3e min. stonden 
we al tegen een 1-0 achterstand aan te kijken. In de mocht Steven de Jong vanaf rechts een corner nemen. Deze belande op 
het hoofd van Jasper Bakker. Jasper dacht zijn 1e doelpunt van de competitie te maken, maar Joost Huese kopte de bal net 
over de lijn, 1-1. Dat een Flamingo speler de bal weer teug sloeg het veld in telde toen lal niet meer. Nog geen 3 min. later was 
het Flamingo die weer toesloeg, 2-1. Half verwegen de eerste helft gingen we van 4-3-3- naar 4-4-2, zodat we meer grip op het 
middenveld kregen. In de 27e min. maakte Flamingo’s met een lucky goal, binnenkant paal 3-1. In de 36e min werd Jasper 
Bakker door een speler van Flamingo onderuit getrokken en al vallend kwam hij het zijn schouder blad op de knie van Tijn van 
Veen. Jasper viel geblesseerd uit en kwam de ge hele wedstrijd niet meer binnen de lijnen. Het spel ging over en weer en we 
bereikten met een 2-1 de THEE PAUZE.  In de rust wisten we hoe we ze moesten aanpakken en zo zou het gebeuren. De 2e 
helft waren de eerste twintig min. zeker voor ons. Jammer dat Steven de Jong vrij voor de keeper tot twee keer toe niet wist 
te scoren. Naast Jasper Bakker zat inmiddels Thiemo Koster geblesseerd aan zijn enkel en Steven de Jong ook op zijn enkel 
geblesseerd op de bank.

Maar het was toch Flamingo die de 4-1 maakte in de 25e min. In de 33e min was het Rick de Moel die de bal breed op Tijn van 
Veen speelde, Tijn gleed door de verdediging van Flamingo en stelde Yannick Zuurbier in staat te scoren, 4-2. Ruben Haverkate 
viel daarna uit met kramp in zijn kuiten. We hadden allen onze wisselkeeper Jordy Dekker op de bank zitten, waar we net van 
gehoord hadden dat hij vroeger op het middenveld van Reiger Boys gespeeld had. We hadden geen andere keus, dus Jordy op 
het middenveld en Rick de Moel op de plek van Ruben Haverkate. Nog geen min. in het veld wist Jordy op het doel te koppen 
en de bal viel voor de voeten van Joost Huese, helaas raakte Joost de paal.

In de 40e min. was het Rick de Moel die de bal voor trok en toen wist Jordy Dekker met zijn hoofd, de 4-3 op het bord te zetten. 
Hoewel we aan elkaar gewacht waren wisten we de punten niet mee naar huis te nemen. 

Zeker als je zag, wat we in het laatste kwartier aan kansen gehad hebben met een bankbezetting van Jasper, Thiemo, Steven 
en Ruben.

Een Trouwe Supporter

Zaterdag 3 oktober 2009

LSVV B4–Kolping Boys B4  uitslag: 2-8
Windkracht 5, maar gelukkig een tegenstander! Het is pas de tweede wedstrijd van dit seizoen!

De eerste helft voor de wind, dus er moest fl ink gescoord worden. Kolping was veel sterker maar paal en lat stonden treffers in 
de weg. Uiteindelijk na een kwartier toch de 0-1. Op aangeven van Mitchel schoot Ugur de eerste binnen. Kort daarna de 0-2. 
De goede keeper van LSVV stopte een inzet van Roy maar Vigo schoof de terugkomende bal beheerst binnen. LSVV groef zich 
massaal in voor het doel en er was nauwelijks doorheen te komen. Wederom stonden paal en lat meer treffers in de weg. Het 
werd 0-3 door Mitchel op aangeven van Ryan.LSVV deed nog wel iets terug en zo werd het 1-3. Kolping stelde nog voor de rust 
orde op zake door de score naar 1-6 te tillen. Mike zorgde met een fraai afstandschot voor de 1-4. Het werd 1-5 door een treffer 
van Ugur. Op slag van rust werd Roy binnen de zestien onderuit gehaald. Ugur schoot de pingel onberispelijk binnen.

Na de rust was het Kolping dat goed combinatiespel op de mat legde. De 1-7 kwam op naam van Ugur op goed aangeven van 

JUNIORENVERSLAGEN
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Jack. Roy zorgde voor de 1-8 na goed aangeven van Ugur. LSVV kwam nog eenmaal tot scoren en zo werd het uiteindelijk 2-8. 
Overigens een dik compliment voor de verdediging: Bloyce, Dennis, Arthur en Jim. Er was voor LSVV nauwelijks doorheen te 
komen. Ruben had zodoende een rustige middag.    Het vertoonde spel van Kolping B4 is hoopgevend voor het verdere vervolg 
van de competitie.

Nu nog hopen op tegenstanders!!!!!

De Koots

Zaterdag 10 oktober 2009

Kolping Boys B4–VIOS B4  uitslag: 3-0
Hier kan ik kort over zijn. Wederom een tegenstander die niet komt opdagen. De derde keer in 5 weken. Het begint symptoma-
tisch te worden deze competitie. Eerst laat Den Helder het afweten, vervolgens JVC en nu VIOS. Ik heb dit de afgelopen 6 jaar 
nog niet meegemaakt. Een signaal naar de KNVB over deze laakbare handelswijze lijkt mij op zijn plaats.

Door het asociale gedrag van de tegenstanders, want zo wil ik het gerust noemen, dupeer je de tegenstander. In mijn optiek 
moet er een verplichting komen dat je alleen nog maar teams kan inschrijven die uit minimaal 15 spelers bestaan. Kom je dan 
vervolgens als team niet opdagen, met het argument dat er niet voldoende spelers zijn, dan een fl inke boete! Nu komen niet 
opkomende tegenstanders er veel te gemakkelijk mee weg!

De Koots

Kolping C3 ook tegen Foresters uit onstuitbaar:  1-11
Aan alles is te merken dat Kolping C3 lekker draait. De ploeg van Willem Tielbeeke tikt  en combineert dat het een lieve lust is. 
En nog belangrijker: de mannen vergeten niet te scoren. Tegen het het altijd lastige Foresters draaide de doelpuntenmachine 
op volle toeren. Na drie minuten was het al prijs. Laatste man Maurice lanceerde rechtsbuiten Justin die met een droog diago-
naal schot de score opende: 0-1. Foresters moest het van uitvallen hebben. En toen Tom de bal op het middenveld verspeelde 
konden de Heiloenaren gelijkmaken: 1-1. Maar onmiddellijk sloeg Kolping terug. Een schuiver van Quinn vlak langs de paal 
was te machtig voor de Foresters-goalie: 1-2. En in de 12e en 20e minuut voor rust maakte Kolping’s gretige nummer tien er 
nog eens twee: 1-4.  

Het pleit was beslecht. Na rust liep Kolping fi naal over het uitgebluste Foresters heen. Eerst was het Julian die er met twee 
treffers 1-6 van maakte, gevolgd door Justin: 1-7. En daarna brak Amin’s ‘fi nest hour’ aan.  De spits die de eerste helft heel 
bekwaam op doel had gestaan, wisselde met Quinn die in de tweede helft de geblesseerde Leon tussen de palen verving. In vijf 
minuten tijd scoorde Amin een hattrick.Vooral zijn tweede goal was van een grote schoonheid. Met een mooie lob van buiten 
het strafschopgebied kleineerde hij de Foresters-goalie tot een machteloze grabbelaar. Vlak voor tijd bepaalde Maurice met 
een gerichte schuiver de eindstand op 1-11. Conclusie: als Kolping zo blijft voetballen, is het een geduchte kandidaat voor de 
titel in de tweede klasse C. 

Paulus

Sterk Kolping C3 soepel langs Nieuwe Niedorp: 5-0
 Coach Willem Tielbeeke glom van trots. Met goed voetbal had zijn ploeg een serieuze tegenstander als Nieuwe Niedorp C1 op 
de knieën gedwongen. Op de verdiende 5-0 zege viel eigenlijk niets af te dingen.  Kolping C3 ging van start met een onstuimige 
zuidwester in de rug. De tegenstander werd daardoor ver teruggedrongen. En al in de derde minuut resulteerde dat in een tref-
fer van spits Amin uit de rebound: 1-0. Nog geen twee minuten later belandde een trap van laatste man Maurice bij Quinn die 
de 2-0 aantekende. Daarop stokte de productie even, maar in de 23ste minuut was het opnieuw Amin die 3-0 scoorde. Weer 
twee minuten later werd bij een mooie combinatie op links tussen Charlie en Sammy laatsgenoemde in het strafschopgebied 
onderuit gehaald.  Quinn schoot de penalty hard, maar niet zuiver in waardoor de Niedorp-goalie knap kon redden. Even later 
was het Charlie die er 4-0 van maakte. Uit een corner kopte hij de bal in. De keeper redde in eerste instantie, maar tegen het 
daarop volgende tikje van de linkshalf had hij geen verweer. 

De grote vraag na de rust was hoe Kolping om zou gaan met de sterke wind. Dat bleek reuze mee te vallen. Weliswaar kwam 
de ploeg moeizaam tot scoren, maar achterin wisten Tom, Sander, Jochem en Dex de verdediging goed gesloten te houden. En 
schoot er een bal door, dan was er altijd Leon als betrouwbare sluitpost.  Een kwartier van tijd bepaalde Kolping de eindstand 
op 5-0. Tom lanceerde Quinn die geweldig doorzette en Julian bediende. Hij maakte geen fout. 

Paulus

JUNIORENVERSLAGEN
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 13 november

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 26-okt 22:00 Uit Kinheimhal Beverwijk Het Plein/Carillon 3 12201
Vrijdag 6-nov 22:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar Alkmaarse Boys 4 9442

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 19-okt 22:00 Thuis De Hoornse Vaart Plubos 5 141381
Maandag 26-okt 22:00 Uit De Mijse Alkmaarse Boys 7 141382
Vrijdag 6-nov 22:00 Uit De Meent de Krocht 2 141383

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Geen programma tot en met vrijdag 13 november

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
vrijdag 16-okt 20:10 Uit Noorderend Puinhoop United DA1 20178
vrijdag 23-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HSV Da1 132381
Maandag 26-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart WMC/’tRaethuys Da3 21501
Vrijdag 6-nov 19:15 Uit Geestmerambacht B Schelvis Boys Da1 20188

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrijdag 16-okt 19:15 Uit De Enterij HZV/Het Vennewater A3 17623
vrijdag 30-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alcmaria Victrix A1 17706
Woensdag 11-nov 20:00 Uit De Watertoren WS A2 159608

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrijdag  16-okt 19:15 Uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV B1 18022
woensdag 28-okt 19:00 Thuis De Oostwal HZV/Het Vennew. B2 17997
Vrijdag 6-nov 19:15 Uit Europahal DGAC / Vestering B2 132253
Vrijdag 13-nov 19:15 Thuis De Oostwal Vrone B1 17998

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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DAMES EN MEISJES
Zwaar bevochten overwinning Kolping Boys DA1
Kolping-boys ontvang vandaag, op sportpark de nollen, tegenstander Tonegido.

Tonegido pakte vorige week een ruime overwinning op Medemblik, waar Kolping punten liet liggen bij Buitenveldert. Heeft Kolp-
ing de knop omgezet of zet Tonegido de stijgende lijn door?

De eerste helft heeft veel weg van een fl ipperkast. Beide ploegen weten niet goed om te gaan met het slechte veld, hierdoor 
is het veldspel van beide kanten erg slordig. De enige die een kans afdwong was Tonegide; in de 25e minuut geeft de rechter-
spits de bal voor de goal van kolping. De spits komt voor haar verdedigster en tikt de bal in, maar de inzet wordt gepakt door 
Melanie. Rust 0-0

In de tweede helft komt Kolping sterk uit de kleedkamer. In de eerste vijf minuten creëerde Kolping drie uitstekende kansen. 
In de 46e minuut legt Marjolein de bal terug op de 16, waar Leonie de bal op goal schiet, helaas wordt de bal van richting 
veranderd waardoor de bal voorlangs gaat. In de 48e minuut kopt  Laura de bal op goal, deze werd door de keepster van Ton-
egido onder de lat vandaan geslagen. Bij de rebound was er helaas niemand van Kolping aanwezig om in te tikken. In de 50e 
minuut kwam een kanonskogel van Ilja op de lat, de bal viel terug in de 16 maar Leonie kon de kans helaas niet verzilveren. 
In de 65 minuut wisselt Kolping Leonie en Nanouk vervangt haar. In de 71e minuut komen de meiden van Kolping eindelijk op 
voorsprong; een vrije trap van Ilja raakte weer het aluminium, dit keer is Lotte er als de kippen bij en tikt de rebound in…1-0.

Daarna valt  Manon helaas uit met een blessure, zij werd vervangen door Sharon. De laatste 20 minuten krijgt Kolping te mak-
en met de frustraties van Tonegido; de slidings waren niet allemaal even correct meer en de bodychecks hoorden meer thuis 
op het rugby-veld. Gelukkig liet Kolping zich niet intimideren en kon iedereen de wedstrijd uitspelen. Alleen Marjolein werd uit 
voorzorg naar de kant gehaald, ze werd vervangen door Julia. In de 90e minuut dacht Kolping de winst binnen te hebben, maar 
mocht nog 10 minuten lang de voorsprong verdedigen in blessure-tijd. Gelukkig slaagde het daarin, eindstand 1-0.

Het spel was niet geweldig, maar de inzet/vechtlust leverde wel 3 punten op!!! 

Woman of the match: Evelien van Nieuwkerk.

Op naar de volgende wedstrijd; volgende week ontvangen we Medemblik thuis. 

Opstelling Kolping: v/d Gracht, v/d Deure, van Dijk, Niesten, Gardien (75. Vogel), Keizer, van Nieuwkerk, Janssen, Butter (85. 
Leeuwenkamp), van Kilsdonk (65. Groentjes), Jagtman.

MB1:
Voor aankomend weekend 17 oktober spelen we tegen Jong Holland. We gaan rechtstreeks. Iedereen wordt verwacht om 
12.15 uur aanwezig te zijn bij Jong Holland.

Zaterdag 24 oktober spelen we een bekerwedstrijd tegen BOL. De volgende ouders zijn aan de beurt om te rijden:

Laura, Julia en Talitha
 

MB1 - ADO’20 MB2
Na een mooie overwinning vorige week op Alcmaria Victrix (waarvan ivm mijn afwezigheid geen verslag) stond vandaag Ado’20 
op het programma. Ook deze tegenstander moet te verslaan zijn.

We begonnen redelijk goed. Achterin was het even zoeken, omdat Ado iets anders speelt dan wij gewend zijn. Maar echt 
gevaarlijk kon Ado hierdoor niet worden, zeker niet met de goed keepende Julia. We speelde vandaag bij de omschakeling naar 
balbezit veel via de lange bal naar voren (was ook een beetje op getraind de afgelopen 2 weken). De speelsters van Ado’20 
wisten hier keer op keer geen raad mee. Zoe echter wel. terwijl de Ado verdediging dachten de bal uit de lucht te plukken liep 
Zoe goed door. Hierdoor kwam Zoe een aantal keren oog in oog met de keepster die niet van haar lijn af wilde komen. maar 
liefst 3x wist Zoe alleen al in de eerste helft te scoren. Geen offi ciele hattrick, want ook Manon wist tussendoor nog een keer 
te scoren. Dan moet dat de 2e helft maar gebeuren dacht Zoe.

het voetbal de 2e helft was wat slordiger en achterin stonden we niet zoals het zou moeten. Cindy, keepend de 2e helft, moest 
een paar keer optreden en deed dit uitstekend!

Zoe ging ondertussen rustig door met scoren en wist in de 2e helft wel een zuivere hattrick te scoren.

De einduitslag was dan ook 7-0. Klasse meiden!

Girl/woman of the match, was dan ook niet lastig. ondanks dat Julia complimenten krijgt voor haar duikwerk in de blubber voor 
de wedstrijd. Ondanks dat Leonie een compliment verdiend voor haar goede spel, kan er maar 1 deze titel krijgen: Met 6 goals 
in 1 wedstrijd is Zoe de overduidelijke winnaar. Volgende week wacht ons een zware pot tegen Jong Holland. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 17 oktober

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
 D2 Reiger Boys D2  09:00  M. Stigter
 D3 Berdos D2  11:30 11:00 Justin v.d. Berg
 D4 Koedijk D4  10:15 09:45 Duncan Bons
 D5 Jong Holland D4  13:00 12:30 T. Vrasdonk
 D6 Foresters de D7  11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
 D10 BOL D3  10:15 09:45 Emiel Langedijk
 MD1 Castricum MD1  11:30 10:45 Nick Molenaar
 E3 Reiger Boys E4  10:15  ouder
 E4 Berdos E1  09:00  ouder
 E6 Alcmaria Victrix E4  10:15 09:45 Tobias Sluijter
 E7 Koedijk E6  10:15 09:45 ouder
 E9 KSV E6  11:30 11:00 ouder
 E12 SVW 27 E9  11:30 11:00 C. Venneker
 E13 KSV E7  09:00 08:30 ouder
 E14 DTS E6  10:15 09:45 ouder
 F1 Hollandia T F1  09:00  ouder
 F4 HSV F3  09:00 08:30 ouder
 MP MINI-pupillen 09:00 08:30 onderling
 1eJ 1e jaars F-pupillen 09:00  Champions Leaque

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
 D1 DEM D1  11:30 
 D7 Flamingo s 64  D2  10:15 09:20
 D8 HSV D5  12:30 11:35
 D9 Reiger Boys D8  09:00 08:10
 E1 Helder Den FC E1  12:00 
 E2 KSV E1  11:30 
 E5 Vrone E3  10:30 09:40
 E8 WMC E1  09:30 08:40
 E11 BOL E3  09:00 08:10
 F3 Reiger Boys F4  08:45 08:00
                         

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   

GEEN TRAINING TIJDENS HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie zijn er geen trainingen voor de overige pupillenteams. Willen teams wel trainen dan is dat altijd 
mogelijk wel in overleg met de trainer 

VOORRONDES PENALTYSCHIETEN E-EN F-PUPILLEN
Gedurende de periode van 17 oktober tot en met 28 november willen wij de voorrondes van het penaltyschieten houden. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren worden nu de penalty’s, welke genomen worden na elke competitie- of oefenwedstrijd, van 
7 zaterdagen opgeteld De informatie wordt aankomende zaterdag aan de begeleiders uitgedeeld en het verzoek ook om 17 
oktober gelijk te starten 

Jeugd-trainingsdag woensdag 21 oktober afgelast
De Jeugd-trainingsdag voor niet-selectie elftallen bij Kolping Boys in de herfstvakantie op woensdag 21 oktober 2009 gaat 
helaas NIET  door. Van de 15 teams zijn slechts 35 aanmeldingen binnen gekomen, als iedereen gekomen was hadden het er 
ca 225 kunnen zijn.

Leo Wortel
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Zaterdag 24 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
 D3 Kolping Boys D4 09:00 08:30 René Vroegop oefen
 D6 Kolping Boys D8 11:30 11:00 Nick Molenaar oefen
 D9 Kolping Boys D5 10:15 09:45 Brian v.Esseveld 
oefen
 MD1 Kolping Boys D10 11:30 11:00 Tobias Sluijter oefen
 E5 Kolping Boys E6 09:00 08:30 ouder oefen
 E7 Kolping Boys E8 10:15 09:45 ouder oefen
 E9 Kolping Boys E10 09:00 08:30 ouder oefen
 E11 Kolping Boys E13 10:15  Bojan Kok oefen
 E12 Kolping Boys E14 09:00 08:30 C. Venneker oefen
 F3 Kolping Boys F4 09:00 08:30 ouder oefen
 F5 Kolping Boys 09:00  ouder onderling
 MP MINI-pupillen 09:00 08:30 onderling
 1eJ 1e jaars F-pupillen 09:00  Champions Leaque

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
 D2 Egmondia D1  10:30 
 D3 Reiger Boys D3  09:00 08:05
 D4 Rijp (de) D2  11:15 10:20
 D5 SSV D1  10:00 09:05
 D6 Koedijk D7  08:45 07:50
 D10 AFC 34 D5  12:30 11:30
 MD1 SVW 27 MD2  13:15 12:15
 E3 Jong Holland E1  08:45 
 E4 AFC 34 E4  09:00 
 E6 HSV E5  10:30 09:35
 E7 LSVV E4  11:45 10:50
 E9 LSVV E7  10:30 09:35
 E13 SVW 27 E9  11:30 10:35
 E14 SVW 27 E11  10:15 09:20
 F1 ZAP F1  09:30 
 F4 Reiger Boys F5  08:45 07:50
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

GEEN TRAINING TIJDENS HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie zijn er geen trainingen voor de overige pupillenteams. Willen teams wel trainen dan is dat altijd 
mogelijk wel in overleg met de trainer 

VOORRONDES PENALTYSCHIETEN E-EN F-PUPILLEN
Gedurende de periode van 17 oktober tot en met 28 november willen wij de voorrondes van het penaltyschieten houden. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren worden nu de penalty’s, welke genomen worden na elke competitie- of oefenwedstrijd, van 
7 zaterdagen opgeteld De informatie wordt aankomende zaterdag aan de begeleiders uitgedeeld en het verzoek ook om 17 
oktober gelijk te starten 

Jeugd-trainingsdag woensdag 21 oktober afgelast
De Jeugd-trainingsdag voor niet-selectie elftallen bij Kolping Boys in de herfstvakantie op woensdag 21 oktober 2009 gaat 
helaas NIET  door. Van de 15 teams zijn slechts 35 aanmeldingen binnen gekomen, als iedereen gekomen was hadden het er 
ca 225 kunnen zijn.

Leo Wortel

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   
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F5 GAAT DE NOORD HOLLANDSE VELDEN BESTORMEN
Een nieuw team F-pupillen gaat de Kolping Boys vertegenwoordigen tegen andere clubs in Noord Holland: De F5! Op zaterdag 
17 oktober zullen zij hun eerste wedstrijd spelen. Bij deze veel succes mannen! Ze zullen vooralsnog blijven trainen op de 
woensdagmiddag tussen 14.30 en 16.45 uur. Er wordt nog gezocht naar een trainer voor deze spelertjes, dus mocht je nog 
iemand weten? Graag dan een mailtje naar fpupillen@kolpingboys.nl.

Trainer               Vacant
Begeleider        Vader Ramadhin
Trainingtijden    Woensdag 15.30-16.45 (circuit)
Wedstrijden      Zaterdags (schema volgt)
 
Indeling F5
Chip Ramadhin 
Hugo Plas 
Mike Mors 
Bryan Polonio 
Benjamin Kasic 
Noah Wouda 
Max Peerdeman 
Dentrey Veenstra 
Tycho Veenstra 

ARSENAL
Emre Celik
Ashwan Joemrati
Oliver de Palm
Luca Sier
Morris Worwood

JUVENTUS
Jorn van Baal
Niels Odijk
Shane Rorek
Tom Wolfswinkel
Oscar Beentjes

REAL MADRID
Rowen Blokker
Tim Heger
Quinten van Ooij
Dirk Schermerhorn
Noa Stoop

ANDERLECHT
Mart Homan
Tobi Obakin
Patrick Pranger
Dave Schaap

LIVERPOOL
Kasper Cornet
Mats de Jong
Stan Bremer
Sten de Vries

WERDER BREMEN
Ruben van Baar
Basten Kleijn
Dennis Pranger
Bas Wolfswinkel

BARCELONA
Ian Eedens
Cleris Marcho
Stein Rentenaar
Artinjo Sprangers

OLYMPIC LYON
Vijay Dijkstra
Sam Moes
Mats Reus
Luc Verver

Championsleague
Na een geslaagde eerste ronde van de Champions League, hier de nieuwe indeling voor de komende zes weken. De trainings- 
en wedstrijdtijden blijven gelijk. Mocht er iets niet kloppen of staat de naam van je zoon/dochter er niet bij, graag even een 
mailtje naar fpupillen@kolpingboys.nl.

PUPILLENNIEUWS
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys MD1 - Alliance’22 MD1

Zaterdag 3 oktober,  het D-veld was de 
plaats waar we het moesten opnemen 
tegen Alliance uit Haarlem. Er stond een 
windkracht 8, geen makkelijke opgave 
om te voetballen. Langzamerhand raakt 
het team goed op elkaar ingespeeld. We 
wisten de tegenstander op eigen helft te 
houden. Maar met 21 man op een helft 
is het wel vol. Gelukkig wist Willemijn er 
2 keer tussendoor te glippen en scoorde 
beheerst de 1-0 en de 2-0. Er waren nog 
wat meer kansen, maar die leverden ni-
ets op. Alliance wist een enkele keer op 
onze helft te komen en dat leverde voor 
hun een treffer op, 2-1. Rust.

Ook nu weer een overwicht, genoeg 
kansen, maar vaak was de laatste tik 
van de aanval niet krachtig genoeg. 
Het werd nog wel 3-1 door een gemene 
punter van Pauline in de verre hoek.

Limmen MD1 - Kolping Boys MD1

 Na een paar makkelijke wedstrijden nu 
een tegenstander die tot vandaag bov-
enaan stond. Vanaf de aftrap werd er 
door ons een goed positiespel op de uit-
stekende grasmat gezet. De ene mooie 
aanval werd gevolgd door de andere. 
Limmen had het moeilijk en kon niets 
inbrengen. Het was Laura die op avontu-
ur ging, omspeelde een paar Limmense 
meiden en scoorde beheerst in de hoek. 
Niet lang daarna weer een mooie aan-
val vanaf rechts. Jip speelde de bal door 
naar links op Pauline, die de bal in de 
rechterhoek schoot. Keeper kon alleen 
maar grabbelen, 0-2. Toch is er elke 
wedstrijd een moment waar we achterin 
moeite hebben om de bal weg te werken. 
De bal kwam in de voeten van Limmen 
en die scoorden de 1-2. Rust.

Het hoge niveau van de 1e helft konden 
we na rust niet volhouden. Limmen werd 
sterker en zorgde dat we het achterin 
moeilijker kregen. Uit een corner kon 
Limmen weer scoren, 2-3. Gelukkig 
wisten we dit zo te houden. Door het 
puntverlies van Meervogels staat ko-
mend weekend de topper tegen Castri-
cum op het programma. Het A-veld is 
besteld. 

Matthieu.  

Uitgeest E1- Kolping Boys E1

Na een lange rit kwamen we aan op 
het complex van uitgeest, het waaide 
hard  Joery nam de mannen mee naar 
de kleedkamer voor een bespreking. 

de ouders gingen naar de kantine voor 
een lekker kopje koffi e. Nadat iedereen 
zijn plaats op het veld had ingenomen 
en nog wat tactische aanwijzingen van 
Joery mochten we beginnen. Meteen 
een prachtige aanval vanaf de zijkant, 
Thomas schoot naar Sil, die rende naar 
voren en schoot op doel, de bal kwam 
tegen het been van Daan, Doelpunt!!! 
0-1

Je kon zien dat de mannen er zin in had-
den. Maar meteen daarna kwam uit-
geest vel terug, er vonden harde fysieke 
duels plaats die werden uitgevochten op 
het middenveld. De voorhoede van K.B 
probeerde met snelheid gevaar te stich-
ten en dat lukt ze ook, ze passeerden de 
verdediging van Uitgeest en na wat tik-
werk van Mats en Thomas kwam de bal 
uiteindelijk terecht bij Pieter , die naar  
Daan schoot, het ging lekker. Uitgeest 
kwam toch nog terug, 1-2, maar K.B 
maakte er voor de rust nog 1-3 van!

De 2de helft ging het wat heen en weer, 
het werd nog 2-3 , we zakte nog wat in, 
we dachten dat de buit al binnen was. 
Joery begon wat te brullen langs de kant. 
een prachtige aanval met veel tikwerk,  
2-4 maar het kwam weer snel op 3-4. In 
de 35ste minuut kwam K.B in de aanval, 
Sil had de bal, maar werd op een smer-
ige wijze onderuit gehaald, Roy kwam er 
meteen aan, observeerde het been goed 
en zag dat het niet zo best was, hij moest 
toch even naar de kant, maar na  5 mi-
nuten ging Sil er weer in. Het leek of de 
mannen wraak wouden nemen, want al 
gauw kwam er weer een mooi doelpunt, 
3-5. Dit ging de laatste 10 minuten zo 
door, met prachtig voetbal, goed tikwerk 
en geweldig samenspel. Het was geni-
eten langs de kant! Uiteindelijk werd het  
3-7, het was top mannen!!!
Groetjes Hans en Sil

Kolping Boys E9 – Vrone E7 9-1

Op deze koude stormachtige dag, 
stonden we langs de lijn zagen we onze 
jongens van E9 als David tegen Goliath 
(Vrone E7)op het veld staan. Dit leek een 
moeilijke strijd te worden. Lichtelijk geïn-
timideerd door deze “reus” probeerde 
E9 toch een leuk balletje te trappen. 
Door een mooi schot van Daan werd het 
1-0, maar niet zonder tegenslag want 
er werd aan de kant van Vrone ook echt 
goed gevoetbald en deze Goliath kreeg 
ook een paar mooie kansen. De eerste 
10 minuten kwam Vrone toch gevaarlijk 

vaak bij ons doel. Gelukkig wist Nicolas 
een doelpunt te voorkomen. Gespannen 
probeerde E9 de bal wat meer in bezit 
te krijgen, helaas ging de bal in het ver-
keerde doel en kwam het snel op 1-1. 
Dit zou nog een zware kluif worden te-
gen deze reus Goliath. Maar wie niet 
sterk is moet slim zijn en  onze E9 “dav-
ids” werden in het spel steeds beter. Ze 
herinnerden zich dat ze tijdens de train-
ing hadden geleerd om samen te spelen 
en daardoor sterker te zijn dan je tegen-
stander. Daan en Nick lieten zien dat ze 
dit begrepen hadden en maakten 3 doe-
lpunten voor E9, waardoor we de rust in 
gingen met 4-1. 

Tijdens de rust werd er aan de spelers 
van E9 nog even ingefl uisterd hoe ze sa-
men moesten spelen om met z’n allen 
deze reus te kunnen verslaan. En jaw-
el………..Goliath werd aan alle kanten ge-
passeerd en door slim samen te werken 
en goed over te spelen, gericht te schi-
eten en de tegenstander af te troeven 
konden, Jurian, Daan, Nick, Kawish en 
Anino laten zien dat ze allemaal konden 
scoren. Met een overweldigende 9-1 
heeft David Goliath verslagen. Het was 
een mooie wedstrijd, waarbij we weer 
hebben gezien dat je met samenwerking 
en slim spel je tegenstander kunt vers-
laan hoe groot en sterk ze ook zijn. 

LSVV E8 - Kolping Boys E10 (1-6)

Op deze winderige zaterdagmorgen van 
3 oktober spelen we uit tegen de jongens 
van LSVV in Zuid-Scharwoude. Allemaal 
merken we hoe sterk de wind is want 
veel passes verdwijnen over de zijlijn. Als 
we beginnen lijkt het alsof we even sterk 
zijn. Maar als Luke in de zevende min-
uut de goed geplaatste corner van Gijs 
erin schiet zijn wij het spel meester. We 
krijgen kans na kans. Als LSVV aan de 
bal kwam was dat maar kort. Dat kwam  
vooral omdat Jesse zo goed kan storen. 
En toen ze langs onze sterke laatste man 
Jeroen kwamen kregen ze niet de kans  
om te scoren dankzij onze klasse keeper 
JP.  In de negentiende minuut was het 
voor ons weer raak. Jesse tikte de bal er 
eenvoudig in na een voorzet van Thijs. 
Vier minuten daarna ging Thijs voor ei-
gen winst en dat lukte.  Rust: 0-3  

De tweede helft beginnen we goed met 
een mooi 1-2tje tussen Giijs en Levi 
maar daar komt geen doelpunt uit. Wel 
aan de kant van LSVV. Zij weten na drie 
minuten speeltijd te scoren. In de zesde 
minuut scoort onze goed spelende rech-
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PUPILLENVERSLAGEN
tbuiten Levi. En omdat Jimmy het spel 
goed breed houdt heeft Levi alle kans 
om een goede voorzet te geven aan Gijs 
die een doelpunt scoort. Nu willen we al-
lemaal een keer scoren en denken we 
niet meer aan verdedigen. Jeroen staat 
er alleen voor en kan uit de aanval van 
LSVV ternauwernood een corner halen. 
Er valt geen doelpunt uit. In de achtiende 
minuut scoort linksback Devrim, die alle 
ruimte had om door te lopen en met een 
geweldig afstandsschot de  eindstand 
op 1-6 zet.

Kolping Boys E10 - Hugo Boys E2 

 We beginnen ijzersterk, de opbouw is 
verzorgt en onze mannen staan op hun 
plekkie. Het lijkt ze niet eens op te val-
len hoe hard het regent. “Eindelijk wat 
tegenstand” zegt de trainer van Hugo 
Boys. En dat bieden we; na twee cor-
ners van Gijs staat het 2 - 0! De eerste 
komt op Levi’s naam en de tweede op 
naam van Luke die de bal er keihard 
inschiet. Oei, gelukkig stond daar geen 
keeper tussen. De tegenstanders van 
Hugo Boys overkomen hun verbazing 
over deze achterstand en beginnen hun 
spel te spelen. Keeper JP weet die aan-
val goed te redden maar al gauw valt het 
eerste tegendoelpunt. Hé, die jongens 
hebben hun zaakjes goed op orde! Het 
wordt knokken om de bal. De regen valt 
met bakken uit de lucht en vanaf de zijli-
jn wordt er hard met adviezen geroepen. 
De spanning stijgt... Het spel verplaatst 
zich van doel naar doel wat in veel cor-
ners resulteerd. Onze tegenstanders  
spelen al drie jaar samen en dat is nu 
duidelijk te zien. In de vijftiende minuut 
wordt de gelijkmaker gezet en daarop 
volgen er nog twee.  Rust 2  -  4

Ai, ai, dit hebben we nog niet gevoeld 
en we proberen er ons er niet teveel 
van aan te trekken. We willen winnen! 
En weer regent het.... De jongens van 
Hugo Boys geven niets meer uit handen. 
Ze kennen allemaal hun plek en weten 
onze aanvallen handig af te  weren door 
prima combinatiespel. We raken toch 
wat van slag door al dit moois. JP kan 
nog een aantal doelpunten voorkomen 
maar  moet er toch nog twee in zien 
gaan. Eén “lucky” balletje vanuit een 
corner en één geschoten door zijn eigen 
achterneef die gemakkelijk langs onze 
verdedigers wist te komen. Toch hadden 
ook wij nog een aantal kansjes maar we 
wisten er niets meer uit te halen. 

Er is hard gewerkt wat de eindstand 

beperkte tot:  2  -  6 

Kolping Boys F1- Koedijk F1 

Zaterdag 10 oktober de topper tegen 
Koedijk, coach Jos was al om 04.30 
wakker, en drie keer naar de wc gew-
eest, was dit zenuwen of had hij wat 
verkeerds gegeten? We hadden al een 
keer geoefend tegen Koedijk en dat was 
niet in ons voordeel beslist, dus een 
goede reden om wat recht te zetten en 
meteen de koppositie van hen over te 
nemen. Voor de heren trainers een ei-
tje om de boel op scherp te zetten. We 
hadden wel twee tegen vallers: Jan was 
afwezig en Coen wist weer even hoe je 
hockey speelde......................................
met een stokkie. Hij had de stick tegen 
zijn neus gehad en daar zat een fl inke 
snee in,gelukkig was hij wel bij de wed-
strijd om zijn makkers aan te moedigen, 
Bekir was een meer dan uitstekende 
vervanger.

 De aftrap werd genomen en je zag dat 
iedereen meteen zeer gretig was, wat al 
snel in 1-0 resulteerde door een schitter-
ende goal van Samatar. De tweede werd 
snel verwacht maar we stuiten telkens 
weer op een speler of de keeper, ieder-
een bleef wel goed in de eigen positie 
spelen en het was een genot om te zien 
hoe er zowel goed verdedigd werd door 
Loran, Thijmen en Bakir als aangevallen 
door Quinten, Nino en Samatar. Maar 
het omgekeerde gebeurde, Koedijk 
maakte 1-1 misschien onverdiend maar 
dat telt niet, met die stand werd er ook 
gerust.

 De tweede helft ging weer voortvarend 
en werd net als de eerst helft voor 80% 
op de helft van Koedijk gespeeld, wel 
moesten we uitkijken voor de counters 
van Koedijk want die bleven gevaarlijk. 
En dan eindelijk kwam de verlossing 
weer een prachtig doelpunt van Samatar 
en nog ruim 10 minuten billen knijpen. 
Beau, die weinig te doen had, gooide 
zich er nog wel een keer voor en Thijmen 
redde nog een bal van de lijn maar voor 
de rest hadden wij het spel onder con-
trole en een dik verdiende overwinning 
veiliggesteld, klasse mannen!

Ook wil ik de spelers en ouders van de 
F2 bedanken voor hun support

Klasse mannen volgende week Hollan-
diaT F1 thuis

Armand Reus 

Stormachtig SRC F1 - Kolping F1 

Om 9.00u. vertrokken we naar Schagen, 
zodat we ruim op tijd waren bij SRC.

Matthijs kon er helaas niet bij zijn, want 
die had tot zijn grote plezier “sociale fam-
ilieverplichtingen”. Jos en Coen hadden 
de boys echter goed voorbereid op de 
wedstrijd, want ondanks de harde wind 
tegen, kregen ze al snel goede kansen. 
De spelers van de tegenpartij hadden 
hun namen op de achterkant van hun 
shirts staan, maar dit hielp hun niet 
veel. Ze konden elkaar niet goed vinden 
in het veld en begonnen niet sterk. Na 5 
minuten “keek” de keeper van SRC de 
bal het doel in, na een schot van Jan. 
Kort daarna maakte Thijmen een moo-
ie rush over het veld en ronde deze af 
met een mooi doelpunt. Ook Samatar 
maakte een schitterende solo en schoot 
de bal vol overtuiging in het doel, 3-0! 
Na de aftrap pakte Nino de bal af van de 
tegenstander en ging als een slangen-
mens langs de tegenstanders en kwam 
alleen op de keeper af. Helaas schoot hij 
net naast. De jongens kregen hierna nog 
diverse kansen, maar gingen teveel voor 
hun eigen geluk.

In de rust werd het veld nog even ges-
proeid (regen) om de bal in de tweede 
helft beter te laten glijden. Daarna werd 
het weer droog (goed geregeld Jos en 
Coen…). Het scoreverloop veranderde 
nadat Quinten de bal van een tegen-
stander afpakte en van een afstandje 
prachtig over de keeper en onder de lat 
schoot (4-0). Diverse malen stoomden 
Thijmen en Loran van achteruit naar het 
doel toe, waarbij de tegenstanders een 
overmacht aan spelers op zich af zagen 
komen. Helaas kwamen diverse voorzet-
ten van de buitenspelers te scherp voor 
het doel, zodat de keeper van SRC deze 
makkelijk kon pakken en onze spelers 
er niet bij konden. Na een corner van 
Quinten, kopte Loran de bal hard in het 
doel. Volgens mij was dit het eerste kop-
doelpunt van het seizoen (5-0). De doe-
lpunten werden samen gevierd hetgeen 
een stuk leuker is dan alleen juichent 
weg te rennen. Op dit “samen juichen” 
(spelvreugde) was volgens mij goed ge-
traind in de afgelopen week.

Gezien de stand wilde teveel spelers 
naar voren om een doelpunt te maken, 
hetgeen ook weer begrijpelijk was. Het 
gevolg was wel dat onze boys achterin 
wat meer ruimte weggaven, waardoor 
de tegenstanders vaker in de richting 
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van onze uitstekende keeper Beau kwa-
men. Hij redde een keer door de bal 
fabelachtig uit de hoek te duiken. Het 
keiharde trainen met Armand begint 
duidelijk zijn vruchten af te werpen.

Na een voorzet greep de keeper van de 
tegenpartij mis, waarna Quinten na een 
schot van Samatar de bal in het doel kon 
tikken (6-0). Doordat Thijmen gewisseld 
was (de rots in de branding/verdediging) 
en enkele spelers niet mee terug kwa-
men, kreeg de tegenstander SRC meer 
ruimte om aan te vallen. Dit resulteerde 
in twee tegendoelpunten. Doordat Beau 
wederom enkele knappe reddingen ver-
richtte, bleef het bij deze stand (6-2).  

Vrij of toch weer niet vrij?

Jahaa ik hoor de lezer denken, heee een 
wedstrijdverslag van J.v.G. Huh?! Er was 
toch geen wedsrijd voor de F2?

Nee, nee dat is zo maar ik was toch vroeg 
uit de veren om een glimp van de F1 op 
te vangen en ik moet zeggen die glimp 
was spannend, sensationeel en........... 
gewoon goed.

Aangekomen op het sportcomplex 
spoedde ik mij naar het het veld waar de 
wedsrijd al in volle gang was. Vet balen 
dat ik er niet eerder was, want, jawel 
twee doelpunten gemist. Maaaaaaarrrrr 
wie zag ik daar op het veld het vuur uit 
zijn schenen lopen, als een haas over 
het veld denderen, als een tornado van 
achter naar voor gaan??????? Jhaaa-
haaahaaaa, zult u denken wie was die 
man, nou weet u, het wasssssssss........
.............Bekir! Jawel, uit de F2 invallend 
voor Coen die ruzie had gehad met een 
hockeystick.

Vandaag dus FF niet schrijven voor F2, 
maar wel lekker gekeken naar F1. Vooral 
naar de coach Jos, welke bijna aan de 
reanimatie moest. Ik had de crash-kit 
al klaar liggen. Maar goed dit alles was 
niet nodig, goed gewonnen dus de hart-
slag was in orde.

Daarentegen vond de coach van Koedijk 
dat een gelijkspel beter op zijn plaats 
was geweest. Nou ik heb een tippie voor 
deze mevrouw: voortaan naar de goede 
wedstrijd kijken.

Hey jongens goed gespeeld!

Fijne zondag en jawel tot maandag.

En toen was er wind........VEEL WIND 

(Kolping Boys F2 – SVW’27 F2)

Plaats: Sportwindmolenpark de Nollen

Tijd: Op tijd

OmstandighedenWindedrig,zeeeeerrrrrr 
windering

Ja JvG waar heb je het nou over?, oke 
oke ik vertel het je.

Het is zaterdagochtend 09.30u , ieder-
een op tijd, wasje weer gedaan (door 
Francis zonder wasverzachter) rook 
heeeeeerlijk zeiden de meiden in de 
kleedkamer. Het was net zo’n reclame 
van Hey Pam je haar danst maar dan 
zonder shampoo. Maar goed genoeg 
gekeuveld, het ging vandaag om een 
belangrijke wedstrijd tussen Kolping 
Boys F2 tegen SVW ‘27 F2. Een aantal 
mannen hadden slecht geslapen, daar 
de spanning voor deze pot zeer hoog 
was. Maar tijdens de verkleedpartij in 
KLEEDKAMER 13 was er van spanning 
weinig te merken. Het leuke van de F2 is 
dat het een echt team is , veel lol maken 
voor en na wedstrijden maar op het veld 
zie je hoe in korte tijd de mannen zich 
ontwikkelen tot een hechte brij. Ook is 
dat mede te danken aan de coaches 
Amine en Wesley. Oke weer afgedwaald 
in mijn verslag maar goed we komen er 
wel en trouwens wat moet je anders op 
zodagochtend want JvG is altijd te laat 
op zaterdag.

Ja daar komt ie.....

Je raad NOOOIT wie vandaag de scheids 
was..... Jawel daar is ie weer Mark van 
de Kerkhof (nee, niet de beroemde van 
de twee broers uit Brabant (want Mark 
spreekt niet met een zachte G). Fluit 
geregeld door Amine , JvG gereed met 
een nieuw boekje en de aftrap was een 
feit.

1e Helft (wind mee) De F2 speelde met 
de wind mee en ging er vol tegenaan , 
wat bij de 1e aanval resulteerde in een 
corner. Corner genomen door Bekir op 
Tim en deze haalde uit met een goed 
schot maar naast. SVW verdedigde uit 
en kwamen zowaar met een aanval voor 
het doel van Bjarne (onze keep) welke 
met een zeer goede redding zijn hok 
schoon hield. Bjarne trapte uit op waarop 
de mannen een goede aanval opzette, 
corner aan de andere zijde van het veld 
en zoals zo vaak genomen door Bekir 
en weer een corner aan de andere zijde 
van het doel van SVW. Resultaat: geen 

doelpunten De mannen stonden goed 
te ballen en aanval naar aanval volgde, 
de enkele uitbraak van SVW stuitte door-
gaans op Tim, Joey vande Kerkhof op 
op Bjarne. In de aanval van de mannen 
waren velen van de partij, zowel Sietse 
als Minne werkte goed maar ook hier 
werd de 1-0 niet gemaakt. Na de wis-
sel kwam Lars het veld in, een zoveelste 
aanval van de mannen. Lars lukte het 
al slalommend door de verdediging van 
SVW heen te komen en hem lukte het 
de bal in het net te drukken: 1-0. Dit was 
dan ook de russtand.

2e Helft. (wind tegen) Het spel ging op 
en neer, in de 5e minuut kwam SVW met 
de aanval en daar was de gelijkmaker. 
Echt vet balen 1-1. De mannen kregen 
voor het doel van SVW veel kansen 
maar helaas geen doelpunten. De 
wind wakkerde aan en deze helft in het 
voordeel van SVW. Zij zagen hun kans 
schoon om hard op het doel te schieten 
(wat de mannen van Kolping Boys F2 in 
de 1e helft verzuimde). Minne had ook 
nog een paar goede momenten maar tja 
ook van hem geen doelpunten. Waar we 
al bang voor waren was de wind , aanval 
SVW (niet goed opgevangen door onze 
verdedigers) en het schot 1-2. JvG kon 
het niet geloven. Dit doelpunt was echt 
niet nodig.

Over de gehele wedstrijd gezien moet ik 
zeggen dat de 1e helft goed was. Diverse 
aanvallen van SVW werden door onze 
kleine grote keep Bjarne goed verwerkt. 
goed gedaan man. Over de tweede helft 
was ik het eens met de coach. Ja, zei 
Amine we hebben niet gevoetbald in de 
tweede helft en lieten de aanval te ge-
makkelijk komen van SVW.

Heel heel jammer mannen maar weer 
een goed leermoment zou L.van Gaal 
zeggen Volgende week is de F2 vrij.(mits 
geen oefenpot wordt geregeld door 
Amine) 

PUPILLENVERSLAGEN


