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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Nog een paar weken en dan is het weer zover. Het Sinterklaasfeest bij Kolping 
Boys. Op pagina 14 vinden jullie alle informatie over dit spetterend feest.

Er worden nog steeds medewerkers gevraagd voor de kantine.Het zijn maar 
een paar uurtjes in de zes weken. Meldt u aan doormiddel van de inlever-
strook op pagina 2!

Zaterdagvond 7 november wordt er in Filmhuis Provadja de voorstelling 
VOETBALVADERS gespeeld. Aanvang 20:15. Op pagina 5 meer informatie 
hierover.
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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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KANTINE MEDEWERKERS GEVRAAGD

Vrijwilligers gevraagd voor de kantine  

Het goed laten draaien van een amateur voetbalvereniging valt of staat met vrijwilligers. Ook bij Kolping 
Boys kunnen we absoluut niet zonder deze mensen. Daarom zijn we naarstig opzoek naar nieuwe 
vrijwilligers voor de kantine. Met het huidige aantal kantinemedewerkers kunnen we geen optimale 
bezetting meer realiseren wat inhoud dat de kantine in de toekomst vaker gesloten zal zijn.Vanuit de 
huidige groep kantinemedewerkers is ook aangegeven dat de kantinediensten, die in twee dagdelen is 
verdeeld, als te lang wordt ervaren. Wij als kantinecommissie hebben gemeend om te bekijken wat we hier 
aan kunnen veranderen.

Daarom een oproep aan u om via deze enquête aan te geven of u bereid bent om ons in de kantine te 
helpen in een nieuw op te zetten kantineschema van 3 dagdelen. Het gaat dan om een kantinedienst 1 
keer in de 3 of 6 weken (afhankelijk van het aantal aanmeldingen). Mochten we voldoende aanmeldingen 
ontvangen dan kunnen we volgens het onderstaande schema gaan werken Het gaat dan om de volgende 
tijden:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag:

O Van 08.00 uur tot 11.30 uur
O Van 11.30 uur tot 15.00 uur
O Van 15.00 uur tot 18.30 uur

Zondag:

O Van 09.00 uur tot 12.30 uur
O Van 12.30 uur tot 16.00 uur
O Van 16.00 uur tot 19.30 uur

Naam:   ………………………................

Telefoonnummer: …………………………………

Geeft u aan welk tijdstip(en) u voorkeur hebben doormiddel van het aankruisen van de tijden.
Vul u naam en telefoonnummer in en geef dit strookje af in de kantine. Aanmelden kan ook altijd bij Ria 
Lankreijer via nummer 06 104 91 054.

Bij voorbaat dank,

De Kantine Commissie
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 31 oktober+1 november

 Groep 2 en 1

Zat./Zon. 7+8 november

 Groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 31 oktober

08:30 uur: Senioren 6

13:00 uur:  Senioren 6

 

Zondag:  1 november

10:00 uur:  Junioren B2

13:00 uur:  Junioren B2

 

Zaterdag:  7 november

08:30 uur: Senioren 10

13:00 uur: Senioren 10

 

Zondag:  8 november

10:00 uur:  Junioren B2

13:00 uur: Junioren B2

 

Secretariaat:  

Zondag:  1 november

08:30 uur:  Ome Jaap en Co Joppe

13:00 uur: Paul Konijn

 

Zondag:  8 november

08:30 uur: Richard Meijer

13:00 uur: Piet Ursem

 

Zondag 1 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
 2e Kennemers 2  11:00  Meijer, J.A.
 3e Dirkshorn 2  12:00 11:00 P. Ruijs
 4e Dynamo 3  12:00 11:15 A. Kokkelink
 8e LSVV 7  14:00 13:30 I.Aydogan
 10e Vitesse 22 10  14:00 13:30 M. Visser
 11e ADO 20 14  10:00 09:30 K. de Goede 
 A1(zon) Always Forward A1  12:00  K. Marees
 A2  SVA A2  10:00 09:00 N. Neuvel
 A3  Grasshoppers A2  10:00 09:00 T. Vrasdonk

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
 1e Velsen 1  14:00  Loen, J.H. van
 5e LSVV 5  10:30 09:30 
 6e Vrone 6  11:00 10:00 
 9e Vrone 8  10:00 09:00 
 DA1  RKHVV DA1  12:30  Baardman, P.
 DA2  Assendelft DA1  12:00 10:15 
                  

Zondag 8 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
 3e Wieringerwaard 2  12:00 11:30 A. Kokkelink
 6e KSV 4  10:00 09:30 N. Neuvel
 9e AFC 34 6  10:00 09:30 M. Visser 
 11e WMC 6  10:00 09:30 J. Rowinkel
 DA1  KFC’71 DA1  14:00  Petten, H.P.
 A1 (zo) Grasshoppers A1  12:00  T. Vrasdonk
                   
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
 1e Flamingo s 64 1  14:00  Andre, P.T.J.
 2e Fortuna Worm. 2 11:00  Laan, W.J. van der
 4e SVW 27 6  11:00 10:00 
 5e Winkel 2  11:30 10:30 
 8e Dynamo 4  11:30 10:30 
 10e Uitgeest 11  12:45 11:45 
 A2  DEM A2 (zon) 09:30 08:00 
 A3  VIOS-W A2  14:00 12:30 
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VERSLAG JAARVERGADERING 2009  
Verslag van de 70e jaarvergadering
Op donderdag 24 september j.l. vond de 70e jaarvergadering van Kolping Boys plaats. Met ondergetekende meegerekend waren 
er 26  leden aanwezig. Drie deelnemers minder dan vorig jaar. 

Om 5 over acht opende voorzitter Jan Brammer de vergadering met een kort terugblik op de sportieve hoogtepunten , waaronder 
het behoud van Heren 1 voor de 2e klasse, het kampioenschap van het 9e en het 14de Paastoernooi, en de verbeteringen die 
er in de zomerstop zijn gepleegd aan ons complex, waaronder de uitbreiding van het wedstrijdsecretariaat en de realisatie van 
de extra scheidsrechterkleedkamer. De voorzitter stond ook stil bij het overlijden van erelid Arie Groot, Lid van Verdienste Joop 
Wilmse,onze oudste scheidsrechter Dirk Makelaar en oud-werkploeg lid Vader Bos. Als afsluiting van het openingswoord sprak 
de voorzitter een speciaal welkom uit voor de ereleden Cor Venneker en Ger van der Waal.

Secretaris Gerard Venneker meldde dat Ton Schut, Marrian de Vries, Jan Kraakman, Wout van Dijk en Jacques Peetoom had-
den afgezegd voor de jaarvergadering. Omdat er geen ingekomen stukken waren was het woord wederom aan de secretaris 
Gerard Venneker die eerst de notulen van de vorige vergadering voorlas. Het verslag van de ledenvergadering  van 2008 werd 
goedgekeurd door de ledenvergadering. Daarna werd er kort stilgestaan bij het jaarverslag 2008-2009. Het verslag dat aan alle 
leden is verstuurd als bijlage bij de laatste Treffer en ook beschikbaar is via de website. Ton Berkhout merkte op dat het Junioren 
verslag een aantal minder genuanceerde negatieve uitspraken stonden over bepaalde team prestaties. 

Het daaropvolgende agendapunt, het fi nanciële verslag van het seizoen 2008-2009, werd behandeld door penningmeester Rich-
ard Mooser. In zijn samenvatting van de fi nanciële cijfers bracht hij een aantal redenen naar voren waarom er over het afgelopen 
seizoen een negatief exploitatieresultaat hebben behaald. Zo zijn de kantine inkomsten door de economische recessie en door 
een hoger eigen verbruik lager uitgevallen dan gepland. Zijn de drukkosten met 30% toegenomen door niet effi ciënt bestellen van 
kaften en reclamebladen en hebben we meer geld uitgetrokken voor het 70-jarig bestaan dan vooraf gepland. Aan de positieve 
kant stond de besparing aan energie en water door nieuwe boilers, waarvan we nu al de vruchten lijken te plukken. Het komend 
seizoen zal blijken hoeveel positieve invloed dit heeft op het verbruik. Ook positief was het mooie resultaat van de jubileumloterij, 
de opbrengst van deze activiteit gaat volledig naar het potje wat gereserveerd wordt voor de verbouwingsplannen. Het Paasto-
ernooi was dit seizoen bijna kostendekkend, een mooi resultaat als je daar de extra kantineopbrengsten en de clubpromotie bij 
optelt.

Leo Wortel vroeg of er geld wordt ontvangen van de politie/gemeente als vergoeding voor het gebruik van de kleedkamers en 
velden bij het oefenen met honden. Voorzitter Jan antwoorden dat wij geen vergoeding krijgen, maar dat de gemeente ons wel 
een bedrag van € 3000,- vergoed voor het gebruik van ons complex door de scholen. Cor Venneker merkte op dit afgezet tegeno-
ver de totale huursom een mooi resultaat is.

Voor de contributie 2009-2010 is een stijging voorgesteld van 2 tot 3%. De voorgestelde contributie-bedragen worden door de 
ledenvergadering goedgekeurd.  

Jaap de Vries kon namens de kascommissie bestaande uit Marrian de Vries en Jaap de Vries (Henk Zegers had vanwege zijn posi-
tie als accountant helaas af moeten zien van deelname in de kascommissie) meldden dat zij de boeken van de penningmeester 
hadden gecontroleerd en in orde hadden bevonden. De ledenvergadering nam hun positieve advies over en verleende decharge 
aan penningmeester Richard Mooser.  Jaap en Marrian werden bedankt voor hun inzet. Komend jaar bestaat de kascommissie 
uit Marrian de Vries, Erik Pranger en Theo Schmidt (reserve).

Daarna was het tijd voor de begroting. Geen verrassende zaken al houden we gezien de fi nancieel onzekere tijden rekening met 
een klein negatief resultaat. We gaan uit van een extra uitgaven voor Trainers en derden om de sportieve ambities waar te kunnen 
blijven maken. Ook hebben we besloten om dit seizoen niet te doteren in de pot voorzieningen. Dit betekent wel dat we ook dit 
seizoen zuinig met de beschikbare middelen moeten omgaan, zeker omdat we in het achterhoofd bezig zijn met de voorbereiding 
van investeringen in de vorm van een uitbreiding van de kantine met 3 kleedkamers en een jeugdhonk in de komende jaren. Ook 
de aanleg volgend jaar van een 2e kunstgrasveld door de Gemeente zullen de komende jaren tot een structurele kostenverhoging 
leiden.

Sam van Wonderen vraagt of we in de begroting rekening hebben gehouden met het niet doorgaan van het Paastoernooi 2010. 
Jan antwoordt dat het Paastoernooi  qua begroting was opgenomen als fi nancieel neutraal (evenveel kosten als opbrengsten) 
en dat het niet doorgaan dus geen invloed heeft op het fi nanciële resultaat.  Penningmeester Richard Mooser geeft aan dat het 
verlagen van de kosten van het Clubblad De Treffer door effi ciëntere inkoop, het sturen op een beter rendement van de kantine 
en het op peil houden van de sponsorinkomsten speerpunten zijn om het begrote kleine negatieve resultaat om te zetten naar 
een positief resultaat. Voorzitter Jan Brammer bedankt penningmeester  Richard Mooser.

De bezetting van het hoofdbestuur verandert het komende seizoen. Gerard Venneker neemt afscheid als secretaris. Jenny Scholte 
is door het Hoofdbestuur voorgedragen om Gerard op te volgen. De ledenvergadering neemt het advies van het HB over en kiest 
Jenny Scholte als nieuwe secretaris.

Het Hoofdbestuur en de ledenvergadering feliciteren Jenny met haar nieuwe functie. Scheidend secretaris Gerard Venneker 
ontvangt een bos bloemen van het bestuur en een (antieke) lederen bal (uit de oude AZ inboedel) van de Ereleden.

Tijdens de rondvraag komen achtereenvolgens Joery Rowinkel en  Cor Venneker  aan het woord.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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PUNTSGEWIJS

•Oud papier; waar blijft het?
1.Er is in de eerste 9 maanden van 2009 rond de 10.000 kg minder oud-papier binnen gekomen als in 2008;

2.Dit is bijna 20 % ofwel 1/5 deel minder dan in de eerste 9 maanden van 2008;

3.Dat levert voor de club € 230 minder op over deze periode;

4.De oorzaak is vermoedelijk: het plaatsen door de gemeente van de blauwe (papier-) emmers begin dit jaar;

5.Als de blauwe emmer achter in je auto kan dan mag je deze ook bij Kolping Boys zelf legen. De poort is open.

•Bedankje tijdens mijn ziekbed
Graag wil ik langs deze weg een ieder bedanken die belangstelling hebben getoond tijdens mijn ziekenhuis verblijf en mijn ziekbed 
thuis. Door de ernorme belangstelling is het bijna onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken zonder iemand te vergeten.

Groet Ed Noorlander

•Kantinenieuws
In het verleden hebben diverse van onze medewerkers het diploma behaald SOCIALE HYGIËNE. Ook zijn er misschien niet kan-
tinemedewerkers die dit diploma hebben. We zouden graag willen inventariseren welke mensen binnen onze vereniging hierover 
beschikken en ons verzoek is dan ook dit kenbaar te maken.

U kunt het doorgeven aan Mart Jonk Tel.: 0226-342668 of via de mail naar jonk@quicknet.nl, bij voorbaat dank!

•Scheidsrechter Ron Snijders overleden
Afgelopen zondag, tijdens de rust van de voetbalwedstrijd West-Frisia - Grashoppers is op 47 jarige leeftijd scheidsrechter Ron 
Snijders overleden. Ron was een bekende scheidsrechter in Alkmaar en omstreken en een graag geziene gast op ons complex. 
Wij konden als club altijd een beroep op hem doen, met name bij het Internationaal Jeugdtoernooi.  Wij wensen de familie 
Snijders veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

•Zaterdag 7 nov 20:15 in Provadja Film + Podium 
Matzer Theaterproducties

Intieme, muzikale voorstelling over twee mannen van een zekere leeftijd

VoetbalVaders  Theater
Wat hadden we nou helemaal. Toen. Gras hadden we. Gras en spuug.’

Twee vijftigplussers ontmoeten elkaar weer langs de lijnen van het veld waar hun zoons spelen. Ze komen defi nitief tot de conclu-
sie dat ze zelf niet meer geselecteerd zullen worden voor het Nederlands elftal. Maar hebben ze dan wel gescoord in het leven? 
VoetbalVaders is een voorstelling over voetballers en vaders, verlangen en vergankelijkheid, verlies en verzoening. Maar bovenal 
is het een voorstelling over vriendschap. Beide acteurs zijn vaders van voetballende zonen en…zelf actief langs de lijn.

“Regisseur Madeleine Matzer gooit soms de boel lekker open, met swingende warming-up en pijnlijke gevolgen. Maar vaak onder-
streept ze met rustige pianoklanken de mijmering van de terugblik.” De Volkskrant, 23-2-09.
Regie: Madeleine Matzer
Tekst: Frederieke Hijink 
Spel: Paul R. Kooij en Jur van der Lecq

Joery noemt de slechte staat van de velden en de vraag of dit genoeg wordt aangekaart bij de Gemeente. Voorzitter Jan Brammer 
antwoordt dat de slechte kwaliteit van de grasvelden een constante zorg is van het hoofdbestuur. Hierover is regelmatig overleg met 
de gemeente. Deze is het met ons eens dat de velden verbeterd moeten worden. Helaas hebben de inspanningen nog niet geholpen. 
We blijven er bovenop zitten. Joery biedt zijn expertise, als terreinonderhouder bij AZ, aan om mee te helpen bij de verbetering van de 
grasmat. Cor Venneker vraagt wie er bij het overleg met de Gemeente aanwezig zijn. Jan antwoordt dat Dirk Veel en hijzelf namens 
Kolping Boys en Ben Glim, en een afvaardiging van de gemeentelijk onderhoudsdienst aanwezig zijn bij het jaarlijkse overleg.

Hierna sluit voorzitter Jan Brammer de 70e jaarvergadering om 21:11 uur af.

(oud) secretaris, Gerard Venneker  
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ZAT 7 NOV 20:15 IN PROVADJA  
DE BAL IS ROND IN VOORSTELLING VOETBALVADERS

Zo’n vijfentwintig jaar geleden stonden Paul R. Kooij en Jur van 
der Lecq samen op het toneel. Vervolgens gingen ze hun eigen 
weg langs de podia van Nederland en Vlaanderen. Nu treffen ze 
elkaar opnieuw, als acteurs en als vaders, in de voorstelling Voet-
balVaders van MATZER Theaterproducties.

Het idee voor de voorstelling ontstond letterlijk aan de keukentafel. 
Kooij en van der Lecq ontmoetten elkaar weer bij een etentje en 
ontdekten dat ze allebei actief waren in de voetbalclub van hun 
zoons. Schrijver Frederieke Hijink bood hen vervolgens aan daar 
een tekst over te schrijven en bracht hen in contact met regisseur 
Madeleine Matzer.  Zo ontstond VoetbalVaders.

Blauw is aan de bal

Uiteraard spelen de gemeenschappelijke ervaringen van de ac-
teurs langs de lijn een grote rol in de voorstelling. En als het over hun zaterdagse taken hebben, zijn de anekdotes niet van de 
lucht.  

‘Vroeger stak ik meteen m’n vlag omhoog als ik zag dat de bal over de lijn was,’ zegt Paul Kooij. ‘Maar ik heb geleerd om even te 
wachten.’  Hoe hij grensrechter is geworden bij de voetbalvereniging van zoon Piet, weet Kooij niet meer precies. ‘Ik kreeg een vlag 
in m’n handen gedrukt en ik vond het eigenlijk wel leuk. En spannend, want iedereen kijkt naar je. Ik moet er echt bij nadenken 
en tegen mezelf zeggen: “Blauw is aan de bal, blauw is aan de bal”. Het liefst loop ik aan de kant van het veld waar het publiek 
niet staat, maar er is natuurlijk geen ontkomen aan want na de rust moet je toch oversteken.’ Het scheidsrechterschap ambieert 
hij niet. ‘Dat heb ik één keer geprobeerd. Toen gleed ik uit omdat ik de verkeerde schoenen aan had. En daarna zat m’n fl uit vol 
modder.’

Van der Lecq heeft wel gefl oten bij de jeugd. ‘Ik heb wel eens een wedstrijd stilgelegd omdat er een ouder langs de kant stond te 
schreeuwen en te schelden. Dat vond ik wel stoer.’ Hij schopte het zelfs tot voorzitter van de voetbalvereniging van zoon Bram. 
‘Maar ik ben begonnen als leider van zijn team. Ook een hele verantwoordelijkheid, al was het maar omdat je moet zorgen dat het 
hele elftal op tijd bij elkaar is... En als de jongens wat ouder worden, moet je bij elke wedstrijd ook de administratie doen. Formu-
lieren invullen en spelerslijsten bijhouden. Er komt meer bij kijken dan je vermoedt, dat merk ik zeker sinds ik voorzitter ben. De 
voetbalclub is voor veel mensen een familie waar ze hun leven lang bij horen.’

Niet alleen het spelletje 

Zelf hebben ze in hun jeugd ook fanatiek tegen de bal getrapt. Kooij vooral op straat, Van der Lecq korte tijd bij een voetbalclub. 
‘Eerst mocht ik niet van m’n ouders. De voetbal, dat was voor een ander slag mensen. Maar ik heb net zo lang gezeurd tot ik er 
op mocht.’ Kooij meldt als wapenfeit dat hij in de klas zat bij Hans van Breukelen. Onlangs kwam hij de voormalig keeper van FC 
Utrecht, PSV en het Nederlands elftal weer tegen. ‘Hij vroeg: “Ben je gelukkig?” en zei er meteen achteraan: “Ik ben rijker”!’ 

Maar in de voorstelling VoetbalVaders gaat het niet alleen over het spelletje. Centraal staat de ontmoeting tussen twee mannen 
van een zekere leeftijd die beseffen dat hun jeugd toch echt voorbij is en dat ze zich opnieuw moeten beraden op hun leven, 
inclusief de relatie met hun kinderen, hun vrouw en hun eigen ouders.

Hebben ze gescoord of hun doel gemist, zijn ze buitenspel gezet of valt er nog iets te winnen? De acteurs beamen dat het voet-
balveld vooral een metafoor is voor het leven zelf. 

Jur van der Lecq: ‘Van voetbal leer je incasseren en samenwerken. Dat zijn dingen die je als mens ook moet oefenen. Genieten 
van overwinningen, maar ook omgaan met teleurstellingen.’ Paul Kooij: ‘Je leert je beheersen, niet toegeven aan drift. En ik kan 
er van genieten als ik zie hoe mijn zoon straalt als hij gescoord heeft. Dat gevoel herken ik uit het theater: de momenten dat het 
gaat zoals het moet gaan, dat er een chemie is tussen het publiek en de spelers, dat alles klopt.’

De vergelijking tussen het spelen van een voorstelling en een voetbalwedstrijd dringt zich op. Van der Lecq: ‘Bij allebei gaat het 
om presteren binnen een bepaalde tijd. Je zet jezelf op scherp, de adrenaline stroomt. Uiteindelijk is het natuurlijk de ultieme 
jongensdroom om in een stadion te staan waar de massa je naam roept.’

Beiden zien in dat dat mogelijk een typisch mannengevoel is. Maar hun zaterdagse verantwoordelijkheden bieden unieke mo-
menten tussen vader en zoon, die moeilijk uit te leggen zijn. ‘Als mijn vrouw ook komt kijken zegt ze weleens: “Doe niet zo fana-
tiek” als ik me op sta te winden langs de lijn,’ zegt Kooij. ‘Maar wat ik eigenlijk het mooiste vind, is terugrijden met mijn zoon terwijl 
we samen stil zijn en af en toe een korte woordenwisseling hebben over hoe het beter of anders had gekund.’

Van der Lecq: ‘Het gaat om de rituelen. Ik eet na elke wedstrijd een broodje kroket met mijn zoon en dat moment is van ons 
samen. Als hij goed speelt, loop ik ook te glimmen. Ik weet heus wel dat ik het zelf niet heb gedaan. Maar ik mag toch wel trots 
zijn?’

Jur van der Lecq (l) en Paul R. Kooij: ‘Zeker zijn er overeenkomsten tussen voetballen en acteren.’  (foto: Joep Lennarts)
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PROGRAMMA  JUNIOREN ZATERDAG
Zaterdag 31 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
 A1 Purmerend A1  14:45  Smit, F.J.
 MA1 SDO MA1  14:45 14:00 E. van Dronkelaar
 B3 Bergen B3  14:45 14:00 J. Breedt
 B4 Hugo Boys B1  13:00 12:15 R. de Wit
 B5 Koedijk B4  14:45 14:00 J. Mienes
 C5 Koedijk C6  13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
 C7 AFC 34 C3  13:00 12:15 S. de Jongh
 MC1 Koedijk MC1  13:00 12:15 J. Kraakman
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
 B1 VSV B1  15:00  Belrouche, S.
 B2 Berdos B1  14:00 13:00 
 C2 BOL C1  12:55 12:00 
 C3 Hugo Boys C1  10:00 09:00 
 C6 Jong Holland C3  11:00 10:00 

Zaterdag 7 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
 B1 SVW 27 B1  13:00  Meilink, R.
 B4 ZAP B3  14:45 14:00 J. Mienes
 C2 Sint Boys C1  14:45 14:00 J. Kraakman
 C3 HSV C2  13:15 12:30 J. Breedt
 C6 Kolping Boys C5  13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
 A1 Zeeburgia A1  12:00  Augustin, B.
 MA1 KFC MA1  14:00 12:45 
 B3 Castricum B3  14:30 13:30 
 B5 HSV B2  12:30 11:30 
 MB1 Limmen MB2  13:00 12:00 
 C1 HCSC C1  12:00  Graaf, Th. de
 C4 DTS C2  15:00 14:00 
 C5 Kolping Boys C6  13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
 C7 Limmen C3  14:30 13:30 
 MC1 Blokkers De MC1  13:15 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. 31 oktober+1 november

 Groep 2 en 1

Zat./Zon. 7+8 november

 Groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 31 oktober

08:30 uur: Senioren 6

13:00 uur:  Senioren 6

 

Zondag:  1 november

10:00 uur:  Junioren B2

13:00 uur:  Junioren B2

 

Zaterdag:  7 november

08:30 uur: Senioren 10

13:00 uur: Senioren 10

 

Zondag:  8 november

10:00 uur:  Junioren B2

13:00 uur: Junioren B2

 

Secretariaat:  

Zaterdag: 31 oktober

Paul Konijn en  Ton Groot

Zaterdag:  7 november

Jan Bolt en Raymond de Niet
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 JUNIORENVERSLAGEN
Zaterdag 18 oktober 2009

KSV B3–Kolping Boys B4  uitslag: 4-4
Zowaar vandaag een tegenstander!!!!!!!! 

Nauwelijks gespeeld en toch bovenaan! Vandaag tegen de nummer twee van de ranglijst. KSV trad aan met een half B2 en 
dat was duidelijk te zien. Tweede jaars spelers, fysiek sterk en keiharde charges. Gelukkig was Fabien weer van de partij na 
langdurige afwezigheid wegens een longaandoening. Na de beginfase, waarbij Kolping fl ink onder druk kwam te staan, was 
het na 10 minuten raak voor Kolping. Ugur die ongrijpbaar was voor de slopers van KSV dolde drie man uit en haalde daarna 
verwoestend uit van ca. 25 meter. De boomlange keeper was kansloos, 0-1. De tweede uitbraak van Kolping was weer raak. 
Ditmaal was het Mitchel die vanaf de rechterkant buitenkant zestienmetergebied kiezelhard uithaalde en de keeper wederom 
kansloos liet, 0-2. KSV was door deze twee dreunen aangeslagen maar niet knock out! Het was het begin van een offensief 
waarbij Kolping fl ink moest verdedigen om niet kopje onder te gaan en nauwelijks aan aanvallen toekwam. Uiteindelijk viel het 
eerste tegendoelpunt. De bal ging via Arthur, die zeer goed speelde, het doel in. Ruben was kansloos op de inzet. Vervolgens 
kroop Kolping door het oog van de naald omdat KSV paal en lat trof. Vlak voor de rust viel de 2-2. De druk was zo groot dat het 
onvermijdelijke moment  komt dat de bal er toch een keer ingaat. Vlak voor rust werd Roy onderuit gehaald in de zestien. De 
thuisfl uiter gaf geen penalty!!!!

Na de rust bleef Kolping de beter cominerende ploeg. KSV de harder en gemener spelende ploeg. Kort na het begin van de 
tweede helft sloeg het noodlot toe. Jack en een grote KSV’er zetten hun voet gelijktijdig vol tegen de bal. Door de grotere kracht 
van de tegenstander werd Jack letterlijk de lucht ingeschoten! Resultaat, enkel gebroken en enkelband gescheurd!!!  Ondanks 
het fysieke geweld kwam Kolping toch weer op voorsprong. Het was Ugur die voor de 2-3 zorgde. Lang hield Kolping de voor-
sprong niet vast en kwam KSV weer op 3-3.  Een minuut of tien voor tijd was het weer Ugur, die na goed aangeven van Mitchel, 
de stand op 3-4 bracht. Zou Kolping het houden? Een aantal jongens van Kolping zat er fl ink doorheen. Vlak voor tijd sloeg KSV 
toe en wist de stand weer gelijk te trekken, 4-4 tevens de einduitslag. Hoewel blij met een punt overheerste het nare gevoel over 
de zware blessure die Jack had opgelopen en waardoor hij net als Falco een aantal maanden uit de running zal zijn.

Volgende week BOL. Zal het doorgaan??? U leest het in het volgende verslag!

De Koots

Zaterdag 25 oktober 2009

BOL B2–Kolping Boys B4 :  KOLPING B4 wordt er schijt ziek van!!!
Ja, ja, ja, u leest het goed, schijt ziek wordt je ervan. Weer een tegenstander die niet kan spelen. Dit is de 4e keer dit seizoen dat 
een wedstrijd niet doorgaat!!!!! Wat deze keer nog bijkomt is dat we voor JAN LUL (ik druk mij nog beschaafd uit) naar Langedijk 
gereden zijn. Aldaar aangekomen horen we dat de tegenstander de KNVB al vroegtijdig had opgebeld dat ze geen team op de 
been konden brengen. 

In deze tijd van e-mail en telefonie gebeurt het dat er 4 auto’s voor Jan met de korte achternaam onnodig het milieu verpesten. 
Zo langzamerhand gaat de lol bij de spelers, begeleiders en toeschouwers van B4 er wel af. Zit je volgende week eind oktober 
en dan is er nog maar een keer of drie gespeeld.

Volgende week Hugo Boys B1. Gaat het wel of niet door??? Er kan ingezet worden!!!

De Koots

Kolping C3 heeft geen moeite met AFC’34:  5-1
 De wedstrijd was een beetje als het prachtige, rustige herfstweer. Op een kalme manier met beheerst en bij vlagen mooi 
combinatiespel bond de ploeg van coach Willem Tielbeeke ook AFC’34 C2 aan de zegenkar. Dik verdiend dus en daarmee 
blijft C3 in de top van de 2e Klasse KNVB meedraaien. Al na 3 minuten opende spits Amin de score na een combinatie met 
linksbuiten Sammy: 1-0. Enkele minuten later had Daan de score kunnen uitbreiden. Maar alleen voor de keeper miste hij. En 
dat was tegelijk het manco in de eerste helft. Kolping combineerde tot aan het vijandelijk strafschopgebied prima. Maar daar 
aangekomen vloeide het killersinstinct uit de aanvallers weg. Pas 2 minuten voor rust maakte Quinn er met een geplaatste 
trap in de rechterbovenhoek 2-0 van. 

Na rust ging AFC’34, dat een paar omzettingen had gedaan, furieus van start. Maar  met name Sander en Jochem stonden 
degelijk te verdedigen. En toen Daan er in de 6e minuut na de pauze 3-0 van maakte, was het gebeurd. Even nog kwamen de 
blauwgelen terug toen keeper Nigel – invaller voor de geblesseerde Leon – fi naal over de bal heen trapte: 3-1. In de laatste 
10 minuten van het alleszins genietbare duel maakte Amin zijn hattrick vol en bepaalde zodoende de eindstand op een ver-
diende 5-1. Vooral het voorlaatste doelpunt was super: met buitenkantje rechts deponeerde de Oudorpse stormram het leer 
fabelachtig in de linkerbovenhoek van het AFC-doel. En daarvoor kom je graag naar de wedstrijden van Kolping Boys C3… 

Paulus
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren .
Zaterdag 17 en zondag 18 oktober.
Een uitermate nuttige overwinning voor A1, een min of meer doodnormale grote zege van B1 en een 0-0 gelijkspel (zijn we daar 
blij mee of niet ? ) van C1.

KFC werd inderdaad de mooie prooi voor A1 waar we het in de vorige Treffer over hadden. In de late nazatermiddag waren Roy 
en Said de versterkingen die A1 best wel kon gebruiken. De lucht richting de onderste plaatsen is weliswaar nog niet helemaal 
geklaard, maar deze 1-0 geeft hoop.
Wat heeft Vrone B1 in de Hoofdklasse te zoeken ? Deze ploeg is voor elke tegenstander een gewillig slachtoffer en dus won ook 
onze B1 vrij gemakkelijk met grote cijfers (7-0).
C1 won 1 punt, maar verloor ook weer 2 punten. Tegen koploper AFC’34 is een 0-0 gelijkspel natuurlijk zeer verdienstelijk, maar 
lachende derde werd de Foresters wat nu 5 punten voorstaat op de onzen.

C2, het elftal van begeleider Martijn en zijn assistent Erik (ze noemen hem overigens Dennis), kwam niet in het veld omdat 
tegenstander de Koog afbericht had. We zien dit steeds meer gebeuren, maar hopen niet dat hiermee een tendens gezet is. 
Wedstrijd gepland is een wedstrijd spelen, vinden wij.
Ook B2 was hier ’t slachtoffer van, omdat de wedstrijd tegen Egmondia B1 uitgesteld werd.
Ook zon.A2 speelde niet, maar dat wisten we al.

Gelukkig speelden de overige teams wél.
We zagen maar liefst 3 koplopers acteren: B3, B4 en C3.
Scheidsrechter Arjen van der Velden zag als scheidsrechter eerst C3 met groot gemak met 5-1 van AFC’34 C2 winnen om 
daarna in vliegende vaart als vader richting ’t Kruis te racen om daar zoon Ruben in B4 tegen de plaatselijke B3 te zien spelen. 
“Het was een thriller”, volgens Arjen. Een thriller die eindigde in 4-4.
B3 verloor weliswaar een keer bij ADO’20, maar zag de Heemkerkers inmiddels punten verspelen en staat daardoor, mede door 
de 9-2 wint bij de Foresters, aan kop.
Het wil voor B5 maar niet lukken om de eerste punten te halen. Ook bij Berdos werd er verloren (1-4).
Ook de zon.A3 zit in hetzelfde schuitje. Elke keer verliezen ze met grote cijfers, nu weer met 10-1 bij ZAP A2.
Ook de C7 verloor met grote cijfers, maar het vreemde daarbij is, dat tegenstander GSV C1 zo’n 4 weken geleden nog met iets 
van 17-3 van ons C3 verloor, overplaatsing heeft aangevraagd en nu dus met 17-3 van C7 won. Wie houdt nu wie voor de gek ?
Grote cijfers ook bij de C6. Scheidsrechter Seon meldde een heftige strijd en zag tegenstander Reiger Boys met 5-7 winnen. 
Nóg een nederlaag. De zon.A1 verloor ook en wel met 3-2 bij VVS A1. Het wordt weer tijd voor een overwinning, mannen.
Zijn er dan helemaal geen overwinningen meer ? Jawel, C5 won gewoon wéér, al was ’t op z’n kont af:4-3 bij Vrone. Tenslotte 
was er nog een 1-1 gelijkspel van C4 bij Victoria C2.

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober.
Nagenoeg geen competitieresultaten, slechts een paar bekerwedstrijden.
A3 verloor dit keer minimaal:2-3. Zal de eerste overwinning eraan komen, Johanboys ?? Wij geloven er in !
“Prachtige doelpunten, hotsiklotsivoetbal”, dat was de karakterisering van coach Pet Verhoeven van de overwinning met 6-2 van 
zijn zon. A2 in de bekerwedstrijd tegen de Zouaven.
Peter ging nog verder:”We gaan ze nu ook nog leren nazitten”.
Tja, speler Pertti trof slechts Peters vrouw, Simone, nog aan.
Het leerproces zit dus nog in een prille fase, Peter. Misschien moet je het wel vòòr doen……..
Ook A1 had een bekerwedstrijd, maar moest met 4-0 buigen voor 3e Divisiegenoot Hollandia.

De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal.
Ofwel: welk niet-selectieteam behaalt het hoogste gemiddelde puntentotaal.
Het belooft weer spannend te worden om de 2 bovenste plekken. C3 en zon.A2 hebben tot nu het maximale aantal punten 
behaald, maar we moeten B4, B3 en de MC1 zéker nog niet wegpoetsen.
De stand:

1e    C3     4   12    3,00   6e   C4     6   13   2,17  11e   B2   5     7 1,40
2e    A2     3     9    3,00   7e   MB1    6   11    1,83  12e  A1(zon) 5     5 1,00
3e    B4      5   13    2,60   8e   C5       5     9   1,80      13e    B5 5     0 0,00
4e    B3      6   15    2,50   9e   C7       5     9   1,80  14e   A3(zon) 5     0 0,00
5e    MC1   5   12    2,40                   10e C6       6     9   1,50       15e   MA1 2     0 0,00  
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 27 november

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 6-nov 22:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar Alkmaarse Boys 4 9442
Vrijdag 27-nov 19:00  De Hoornse Vaart ZAALDIENST 1e beurt
Vrijdag 27-nov 21:50 Thuis De Hoornse Vaart SVW’27 6 9436

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 30-okt 22:00 Uit Deimoshal  Alkmaarse Boys 7 141382
Vrijdag 6-nov 22:00 Uit De Meent de Krocht 2 141383
Maandag 16-nov 19:00  De Hoornse Vaart ZAALDIENST 1e beurt
Maandag 16-nov 21:05 Thuis De Hoornse Vaart AFC’34 7 141384
Donderdag 26-nov 22:00 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. 18 141385

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 20-nov 18:45  De Oostwal ZAALDIENST 1e beurt
Vrijdag 20-nov 21:35 Thuis De Oostwal Albatros Ve1 19306
Woensdag 25-nov 20:10 Uit Sportpaleis Alkmaar Koedijk Ve2 18916

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 6-nov 19:15 Uit Geestmerambacht B Schelvis Boys Da1 20188
Maandag 16-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Vrone Da4 21506

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 30-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alcmaria Victrix A1 17706
Maandag 2-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Puinhoop United A1 17711
Woensdag 11-nov 20:00 Uit De Watertoren WS A2 159608
Vrijdag 20-nov 19:00 Thuis De Hoornse Vaart AFC’24 A1 17710
Vrijdag 27-nov 19:15 Uit De Meent Jong Holland A1 17593

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 20-nov 19:00 Uit Zuiderzeehal  DVO’98 B2 18146
    Wieringerwerf
    
Vrijdag 27-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Hink Sport LSVV B1 17995

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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DAMES EN MEISJES
Jong Holland MB1- Kolping Boys MB1 

Vandaag stond een zware en belangrijke wedstrijd op het programma.We spelen als nummer 4 tegen de nummer 2 en omdat 
de nummer 1 tegen de nummer 3 moest konden we bij een overwinning naar de 2e plaats stijgen! Jong Holland is echter een 
zware tegenstander en wetende dat ze een aantal meiden van de MA1 erin hebben staan, maakt het niet makkelijker. Gelukkig 
zijn wij vaak op ons best tegen goede tegenstanders en zo ook vandaag. We begonnen voortvarend met Talitha als absolute 
topper vandaag. Talitha was razendsnel, en de gehele voorhoede hield goed druk op de achterhoede van JH. Achterin stond 
het prima en we gaven weinig weg. Een paar kleine kansjes, maar Jennifer greep een aantal keren goed in. Ondertussen werd 
Talitha een continu goed weggestuurd in de diepte. De keeper van JH was daarop voorbereid, maar nam veel risico’ s in het ver 
uit de goal komen. Daar wist Talitha goed van te profi teren en met een   0-3 ruststand gingen we de kleedkamer in. Talitha had 
inmiddels een zuivere hattrick op haar naam staan.

In de rust werd de ploeg gewaarschuwd: je hebt pas gewonnen van Jong Holland als je na 80 minuten voor staat en niet na 40 
minuten. Ondanks deze waarschuwingen kreeg Kolping het moeilijk de 2e helft. Kansen kregen we genoeg, ook de 2e helft, 
maar het is Jong Holland dat de 1-3 en vervolgens de 2-3 weet te maken. Nu werd het iets te spannend. Kansen over en weer 
en er werd hard gestreden. Gelukkig wisten we net aan de 3 punten mee naar huis te nemen en de 2e plaats in te nemen op 
de ranglijst. klasse meiden!

 

BOL MB1-Kolping Boys MB1
In de voorbereiding hebben we erg moeilijke bekerwedstrijden gehad. in de poule fase moesten we het tegen alleen maar 1e 
klassers opnemen terwijl we zelf in de 2e klasse spelen. Toch wisten we de volgende ronde te halen en vandaag stond BOL teg-
enover ons. We zijn inmiddels in de knock out fase terecht gekomen, dus er moest een winnaar uitkomen vandaag. Desnoods 
met penalty schieten. Kolping nam gelijk het initiatief, al was het BOL dat de eerste kans  kreeg. 1 op 1 maakt Jennifer geen 
fout en tikt de bal netjes corner. Oke, dan zijn we wakker en gaan we er tegenaan. Met redelijk goed voetbal en veel gevaar met 
veel diepe ballen weet Kolping kansen te creeeren. Het gras is kort en nat, waardoor de bal gevaarlijk doorschiet. Kolping weet 
hier beter gebruik van te maken dan BOL. Het is dan ook de snelle Talitha die de score opent. Niet veel later krijgen we een vrije 
trap zo’ n 25 meter van de goal. Cindy had er zin in en knalt de bal in 1 keer over de keepster heen. Lekker 2-0, dat moet goed 
komen. Maar dan gaat het mis. Door wat blessures moest het een ander ander omgezet worden, dit pakte niet helemaal goed 
uit en we laten BOL terug komen in de wedstrijd. Met 2-2 gaan we de rust in. 

We zijn het er allemaal over eens dat we BOL kunnen verslaan en het vooruitzicht op penalty’s maakt dat we net dat beetje 
extra kunnen geven. De 2e helft zijn we heer en meester op het veld. De kansen stapelen zich op, de overtredingen van BOL 
ook. We lopen al snel uit door goals van Julia, Winona en Talitha weten we de einduitslag op 5-2 te zetten. Het is de afgelopen 
weken duidelijk zichtbaar dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Volgens mij zijn we binnen de Kolping jeugd het 
enige team dat de 2e ronde van de beker heeft weten te bereiken. gefeliciteerd meiden!

Voor de eerst volgende uitwedstrijd zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Laura, Zoe, Jamilla/Winona
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 31 oktober

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
 D1 AFC 34 D1  11:30  H. Berghammer
 D7 Berdos D4  10:15 09:45 K. de Goede
 D8 Koedijk D8  09:00 08:30 T. Vrasdonk
 D9 HSV D5  10:15 09:45 Justin v.d. Berg
 E1 Purmerend E1  10:15  M. Stigter
 E2 Reiger Boys E2  09:00  Duncan Bons
 E5 LSVV E3  11:30 11:00 Iris Berkhout
 E8 LSVV E6  11:30 11:00 Bojan Kok
 E10 Vrone E8  10:15 09:45 ouder
 E11 Zeevogels E3  10:15 09:45 ouder
 E12 Vios W E7 09:00 08:30 Cor Venneker
 F2 Koedijk F2  10:15  Tobias Sluijter
 F3 Foresters de F5  09:00 08:30 ouder
 MP Mini-pupillen 09:00 08:40 onderling
 1e J 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 Champions Leaque

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
 D2 Egmondia D1  10:30 
 D3 Reiger Boys D3  09:00 08:05
 D4 Rijp (de) D2  11:00 10:00
 D5 SSV D1  10:00 09:10
 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 08:00
 F5 BOL F2  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       06-57033330 

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   

Eerste kampioen Champions League
Op zaterdag 10 oktober werd de eerste ronde van de Champions League afgerond, en dat ging niet ongemerkt voorbij! Nadat 
de teams vol overgave hun laatse wedstrijden hadden gespeeld, was de uitslag bekend: Asrenal was de winnaar, Anderlecht 
tweede en Liverpool is op de derde plaats geëindigd. Voor een heus Champions League spandoek ging het winnende team met 
de beker juichend op de foto. Natuurlijk gingen daarna ook alle andere teams op de foto, ter herinnering aan deze eerste ronde. 
Ondertussen zijn de nieuwe teams alweer van start. We wensen hen succes en vooral veel plezier!
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Zaterdag 7 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
 D3 Jong Holland D2  11:30 11:00 Ruben v.d. Velden 
 D5 LSVV D4  09:00 08:30 G. Twisk 
 D6 Alkm. Boys D2  10:15 09:45 Duncan Bons 
 D9 Kolping Boys D8  10:15 09:45 Brian v.Esseveld 
 D10 Koedijk D8  10:15 09:45 Emiel Langedijk 
 MD1 BSM MD1  11:30 10:45 H. Berghammer 
 E4 Duinrand S E4  09:00  ouder 
 E7 AFC 34 E5  10:15 09:45 ouder 
 E9 Duinrand S E5  11:30 11:00 ouder 
 E10 Reiger Boys E14  10:15 09:45 ouder 
 E14 Apollo 68 E2  11:30 11:00 ouder 
 F1 KSV F1  09:00  Nick Molenaar 
 F4 AFC 34 F3  09:00 08:30 ouder 
 F5 Foresters de F4  09:00 08:30 ouder 
 MP Mini-pupillen 09:00 08:40 onderling
 1e J 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 Champions Leaque

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
 D1 Zouaven De D1  13:00 
 D4 Koedijk D3  10:00 09:10
 D7 BOL D2  10:15 09:25
 D8 Kolping Boys D9  10:15 09:45
 E1 KFC E1  09:45 
 E2 Vrone E1  10:30 
 E3 Koedijk E3  10:00 
 E5 Apollo 68 E1  12:00 11:05
 E6 KSV E4  10:30 09:40
 E8 SVW 27 E6  10:15 09:20
 E11 LSVV E8  10:30 09:30
 F2 Reiger Boys F2  08:45 
 F3 Flamingo s 64  F1  09:00 08:10
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

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       06-57033330 

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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SINTERKLAAS BIJ KOLPING BOYS

Lieve voetbal jongens en meisjes,                                                                       

Zoals jullie weten is Sinterklaas weer onderweg naar Nederland.  
Afgelopen week hebben wij via de post bericht gehad van 
Sinterklaas. Hij laat ons weten dat hij weer heel graag bij Kolping 
boys langs wil komen.  Wij zijn daar natuurlijk weer heel erg blij 
mee. We kunnen al een beetje laten weten wat er gaat gebeuren.

- Op dinsdagavond 24 november mogen alle E’tjes komen voor een fi lmavond
- Op woensdagmiddag 25 november mogen de  kabouters / de mini’s / de 1e jaar’s F’jes en de tweede      
jaar’s F’jes komen. 
- Op woensdagavond 25 november mogen alle D’tjes komen voor een fi lm avond 
De tijden volgen nog 

Sinterklaas had nog wel een dringende vraag hij wil graag weten hoeveel kinderen er komen i.v.m. het 
inkopen van cadeautjes  daarom het volgende:
 
Op woensdagmiddag 11 november van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Op zaterdagochtend 14 november van 8.00 uur tot 10.30 uur  
Op woensdagmiddag 18 november van 14.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdagochtend 21 november van 
8.00 uur tot 10.30 uur 
Kunnen jullie voor 2,50 euro een toegangsbewijs ophalen voor het sinterklaas feest zodat wij aan 
sinterklaas kunnen doorgeven hoeveel kids of er komen.

Wij hopen dat jullie allemaal komen en dan maken we er weer een groot feest van.

Groetjes 

Ineke, Jolanda en Monique 

PS
Misschien heeft u nog wat vragen bellen mag altijd 0657033330
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys E9 - Kolping Boys E10

Wat een sportieve partij! En wat een 
leuk voetbal!  Wij van de E10 waren niet 
compleet vanwege de herfstvakantie en 
ziek en zeer en daarom was de trainer 
van E9 bereid om twee van zijn kanjers 
uit te lenen zodat we toch zeven tegen 
zeven konden spelen. Eén van onze ei-
gen kanjers stond op doel omdat keeper 
JP geblesseerd was. Natuurlijk stond JP 
ons wel aan te moedigen langs de lijn. 
Jeroen hield zoals altijd de verdediging in 
de gaten en omdat  Daan en Dean (bei-
den E9) in de aanval stonden kon Gijs, 
in de eerste helft, het doel verdedigen. 
Al snel scoorde Levi na een corner van 
Dean het eerste doelpunt. Jurian (E9) 
zette de gelijkmaker door twee van ons 
te omspelen en te scoren.  Rust 1  -  1

Na een pep-talk van onze interim coach 
Iwan (de vader van Levi) begonnen we 
aan de tweede helft. We kregen Stan en 
Nick (E9) erbij om ons in deze helft te 
helpen. Op doel ging Jimmy. Bij een goe-
ie aanval van E9 waar Dean een knappe 
voorzet gaf, kopte Jeroen de bal prachtig 
over Jimmy in ons eigen doel. De sfeer 
was echter prima en dat bleef zo. Na tien 
minuten scoorde Gijs de gelijkmaker na 
een prima splijt pass (tussen twee verd-
edigers door) van Luke, die vlak daarna 
zelf scoorde. Hij omspeelde twee verd-
edigers én de keeper en daarmee kwam 
de eindstand op  3  -  2.

Kolping Boys E9–KSV E6 (9-5)

Wat een prachtige dag! Het zonnetje,  
een lekkere doelpuntrijke wedstrijd en 
weer een overwinning voor de E9 boys. 
Het begon allemaal om 11:30 op het D 
veld. De eerste 5 minuten gingen redelijk 
gelijk op. KSV was duidelijk naar Alkmaar 
gekomen om minimaal een punt mee te 
nemen naar Heerhugowaard. In de 7e 
minuut was het Nick die zijn kwaliteiten 
als spits toonde: op de juiste plek staan 
en afmaken. 1-O. De openingsgoal was 
de start van een goede periode voor de 
zwart-witten.  Na vele kansen was het 
Daan die met een strakke schuiver de 2-
0 op het scorebord (die weniet hebben) 
bracht. Anino kreeg het vervolgens op zijn 
heupen.  Eerst scoorde hij koel de 3-0 en 
toen maakte hij het mooiste  doelpunt 
van de wedstrijd: met een prachtige lob 
van 15 meter verraste hij de keeper van 
KSV, 4-0. De Kolping storm luwde wat en 
KSV kon vlak voor de rust uitbreken: 4-
1.

Na de pauze stond Nicolas weer op doel. 

Hij was te laat vanwege een tandartsb-
ezoek. Dean. die de eerste helft het goal 
verdedigde, kon zich weer uitleven aan de 
rechterfl ank. Toch was het KSV dat moed 
had geput uit het doelpunt vlak voor rust. 
Met een uitbraak scoorde ze 4-2. Ook na 
dit doelpunt bleef de concentratie bij de 
kolping boys even zoek. Gelukkig was 
het dartele Dean die met zijn snelheid 
het verschil kon maken 5-2.  De mannen 
waren er aanvallend weer helemaal bij 
en Nick scoorde koel en scherp de 6-2.  
Een kleine onoplettendheid op het mid-
denveld en achterin leverde een niet te 
missen kans op voor  KSV: 6-3. KSV gaf 
het nog niet op.  Direct na de aftrap sla-
lomde Jurian langs 4 tegenstanders en 
kogelde de bal langs de keeper 7-3.  Kort 
daarop kreeg Jurian de bal weer na een 
mooie combinatie met Daan en Nick en 
ramde hij de bal in de rechterhoek 8-3.  
Kolping Boys zat in een prachtige fl ow en 
na een wederom fantastische combina-
tie en individuele actie scoorde Nick de 
9-3. En dat was het dan. Tenminste dat 
dachten de Kolping Boys. KSV zette nog 
een keer aan en scoorden nog de 9-4 
en 9-5. De concentratie was als sneeuw 
voor de zon verdwenen.  Het fl uitsignaal 
van de zeer relaxte scheids kwam als ge-
roepen. Tijd voor een frisje in de kantine! 
Mannen gefeliciteerd, jullie zijn goed op 
weg naar het kampioenschap. Of is dat 
nog te vroeg om dat al te roepen?

Herman (vader van Jurian)

Kolping Boys E10

Het is 17 oktober en de E10 heeft een 
vrije dag. Al bij de eerste kennismak-
ing beloofde onze trainer een gezellige 
oefenpot op dagen zoals deze. En dat 
waren we niet vergeten! De vader van 
Gijs trok aan de bel en hup..daar gin-
gen we naar Schoorl. Vijf jongens van 
ons team mét broers en vaders. Op het 
mulle duinzand speelden we een gewel-
dige  partij. Het was zes tegen zeven en 
iedereen was heel gedreven. Twee uur 
lang! Het was reuze gezellig en leer-
zaam want er werd goed gestoord en 
overgespeeld alleen die vaders hé.... die 
moesten rusten zo af en toe. Levi, Gijs, 
JP, Jimmy en Luke waren niet moe te kri-
jgen! De vader van Jimmy had thee met 
krentenbollen en eierkoeken mee waar-
door de training een groot succes werd. 
Dit doen we nog eens!

Kolping B. E11 tot de herfstvakantie:

Aangezien de informatiestroom over 
E.11 (de oude F4) enigzins opdroogde, 
hierbij een update van het wel en wee 
van dit elftal tot aan de herfstvakantie.

Het vorig seizoen sloten we af met drie 
tournooien, het eigen “Klaas Comman-
deur” thuistournooi en twee tournooien 
richting de Zaanstreek. Deze tournooien 
levereden 1x een 5e plaats op en 2x 
tournooiwinst, een mooie afsluiter van 
het seizoen.

Nu waren we natuurlijk heel benieuwd 
welk elftal we gingen worden en wie er 
bleef, wegging en erbij kwam. Eray had 
al aangegeven met voetbal te stoppen, 
maar de rest bleef gelukkig en met Er-
can en Jan erbij heeft coach Rob dit 
jaar wat meer wisselmogelijkheden en 
hoeven we niet zo op hete kolen te zit-
ten of iedereen wel op tijd komt. In de 
eerste treffer konden we lezen dat we 
E.11 geworden waren en dat we zouden 
starten met een bekerpoule. 2x werd vrij 
makkelijk gewonnen, maar 1x moest 
er keihard gestreden worden voor de 
punten, tegen Dynamo E.3. na een hele 
spannende wedstrijd op woensdagavond 
werd deze uiteindelijk met 5-4 gewon-
nen en eindigden we als poule-eerste. 
Wat wel opviel aan deze avondwedstrijd 
was dat veel ouders en familie nu de tijd 
hadden om te komen kijken, ik heb het 
nog nooit zo druk gezien bij de wedstri-
jden, fantastisch!

Dan nu de competitie, de eerste wed-
strijd meteen tegen onze eigen E.10, dit 
werd een echte slijtageslag, die E.10 met 
4-1 (terecht) wist te winnen. E.10 had ge-
woon minder kansen nodig om doelpunt-
en te maken, tja, dan win je wedstrijden. 
Ook de uitwedstrijd bij SVW ging verloren 
en ondanks een ruststand van maar 2-1, 
verloren we uiteindelijk met 8-1. Op zich 
geen schande, deze twee elftallen staan 
bovenaan en zouden gaan uitmaken wie 
kampioen wordt, ware het niet dat op 
het laatste moment de KNVB Hugo boys 
erbij geschoven heeft en deze lijken nog 
eens een klasse apart. Alle andere wed-
strijden  werden gewonnen, al dan niet 
met grote cijfers, de grootste uitschieter 
tegen Reiger Boys, 12-1 of 15-1. Ik was 
er zelf niet bij (moest werken) maar de 
berichtgevingen hierover spreken elkaar 
tegen)

Verder is er een hoop hetzelfde gebleven. 
Max is nog steeds onze keeper en doet 
dat nog beter dan vorig jaar, zonder hem 
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hadden we zeker met dubbele cijfers 
verloren tegen SVW, daarnaast pakt hij 
ook veel penaltys. De beide aanwinsten 
Jan en Ercan pakken ook regelmatig 
doelpunten mee, en vooral de afstand-
schoten van Jan zijn bijzonder mooi. De 
beide Nassims hebben weer mooie pas-
seerbewegingen en komen vaak in een 
goede positie om op doel te schieten. 
Bjorn is als vanouds weer de topsco-
order en zorgt voor veel strijd. Achterin 
is Jur de stofzuiger en haalt heel veel 
weg, daarbij wordt hij goed geholpen 
door Joaquim (die helaas wel veel geb-
lesseerd was) en Ashley, die altijd goed 
overzicht houdt en heel goed kijkt waar 
de tegenstander staat. Om de week is 
er dan ook nog eens Jonathan erbij, de 
onvermoeibare kilometervreter.

Ook is de trainerstaf uitgebreid naar 3 
man, naast Jaap verzorgen ook Rob en 
Loet de trainingen, wat uiteraard zorgt 
voor zeer afwisselende trainingen om-
dat elke trainer zijn eigen aandachtpunt-
en heeft. Hoogtepunt van de training is 
natuurlijk de afsluitende kampioentje-
penaltybokaal!

Zijn er dan nog aandachtspunten 
waaraan gewerkt moet worden? Jazeker: 
probeer te spelen als een team, coach 
elkaar op positieve wijze, pingelen mag, 
maar als je tegenover drie man staat is 
overspelen beter en blijf werken voor 
elkaar, dan komen jullie weer heel ver!

Jongens en meisje en coach: succes 
voor de verder verloop van de competi-
tie!!

Vader van Jur.

E-12 verliest maar komt er aan!

We verloren van SVW met 2-1 maar 
waren toch tevreden! Dat kwam niet al-
leen door het mooie doelpunt van TOM. 
Ook doordat DAMION zoveel ballen er 
uit dook en doordat LUC zijn kap- en 
draaibewegingen kon maken. Maar ook 
doordat voor hardloper MAARTJE niks te 
dol was. En omdat Joris met zijn mooie 
linkerpootje, TWAN met zijn aanvalsdrift, 
Simon met  zijn wil om baas te zijn op 
het middenveld en JOERIE als de ‘alles-
tegenhouder’ ook erg hun best deden, 
was dit de beste wedstrijd tot nu toe. 
Ach, als je dan toch nog verliest dan 
komt het doordat SVW een ietsie pietsje 
beter was en twee keer scoorden.

Wij wonnen wel met het nemen van de 
strafschoppen. Pluspunten: veel toe-
schouwers (alle ouders waren er bijna); 

we worden beter (we zijn allemaal op 
de training) en de stemming is goed (ik 
hoorde er een zingen toen hij op de fi ets 
naar huis ging!)

Kolping Boys F1–Hollandia T F1 (9-1)

Na het lezen van dit verslag zou je 
zomaar het gevoel kunnen krijgen dat je 
een heel andere wedstrijd hebt gezien 
dan de verslaggever. Nu komt dat vaak 
voor, maar in dit geval is er een verklar-
ing voor. Ik realiseerde me namelijk pas 
ver in de tweede helft dat ik een verslag 
mocht maken. Met een geleende pen en 
een vodje papier heb ik toch iets kunnen 
maken. Het is dus mogelijk dat ik som-
mige spelers geen recht doe, waarvoor 
excuses.

De mannen van de F1 hadden er weer 
zin in. Ze stonden vol vertrouwen de 
groen-zwarte club uit Tuitjenhorn op te 
wachten. De gretigheid werd beloond: 
na een mooie pas van Loran tikte Jan al 
na 1 minuut de bal langs de keeper: 1-0. 
Daarna zakte het een klein beetje in. Jos 
begon al te mopperen dat hij blij was dat 
ze vorige week niet zo speelden. Geluk-
kig maakte de keeper van Hollandia T na 
een minuut of tien een blunder waarna 
Nino de bal er zomaar in kon tikken. De 
mannen waren zo verbaasd dat ze pas 
na aansporingen van Jos het doelpunt 
durfden te vieren. Met 2-0 gingen ze de 
rust in.

Sammatar maakt al snel 3-0 na de rust. 
Vlak daarna bleek dat Hollandia T ook 
een handbalclub is: een speler van Hol-
landia T ving de bal prachtig op in zijn 
handen. De weer uitstekend fl uitende sc-
heidsrechter (vader Sammatar, bedankt) 
kon niets anders doen dan de bal op de 
stip leggen. Quinten tikte hem beheerst 
in. Toen was de beer los. Hollandia T 
accepteerde de nederlaag, ondanks 
de aansporingen van hun enthousiaste 
coach. Vanaf de zijkant schoot Jan hem 
voor de vijfde keer langs de keeper. Sam-
matar maakte 6-0 en Quinten 7-0. Hol-
landia T kwam even in de wedstrijd, een 
speler kwam oog in oog met Beau maar 
verzuimde om het af te maken. Quinten 
maakte daarna 8-0. Sammatar werd 
neergehaald voor het doel met een vrije 
trap als gevolg die op de lat belandde. 
Loran vond het geluid van een bal op 
de lat ook wel geinig, dit tot ongenoe-
gen van zijn vader die hem liever in de 
kruising zag gaan. Hollandia T redde de 
eer met een mooie actie waardoor zelfs 
Beau (nauwelijks warmgespeeld) kans-

loos was. Sammatar knalde nummer 9 
erin met een fraai schot. De zwart-witte 
menigte langs de lijn schreeuwde om 
de tien maar dit was toch echt de ein-
duitslag: 9-1. Mooi gedaan mannen, en 
helemaal klaar voor de oefenpartij tegen 
de E4.

Cock Smit (vader Jan)


