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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Vrijdag 20 november is de tweede klaverjasdrive van het seizoen. Aanvang 
20.00 uur in de kantine.

Speciaal voor de pupillen komt Sinterklaas bij Kolping Boys. Schrijf je snel in, 
op pagina 16 vinden jullie alle informatie over dit festijn.

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
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VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
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SENIOREN
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Richard Meijer 06-51603833
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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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PUPIL VAN DE WEEK

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Zeeburgia 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Supermarkt Spar de Ruyter
Nuyenburgh 69 1829 GC Oudorp.

072-5116058
&

Slijterij Wijnhuis Oudrp
Herenweg 81 1929 GC Oudorp

072-5113341

PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys 1-DEM 1

Naam:       Steven Gonggrijp
Leeftijd:       12
Team:       D5
Positie:       Laatste man
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 7
Op welke school zit je?    PCC
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?   Moussa Dembele
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Mijn vader
Welke muziek vind je mooi?   Alles
Wat is je lievelingseten?    Kip tandorie
Wat zijn je hobby’s     Voetballen,buiten spelen, gitaarspelen en
       tafeltennis
Wat is je lievelingswens?    Timmerman worden

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - DEM 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Jako Sports. De Kledingsponsor van Kolping Boys, 
verkrijgbaar bij Intersport Megastore.

&
Baron Verberne Bestratingsbedrijf

Specialist in alle soorten bestratingen, tevens rioleringswerkrn.
Lorenzstraat 3c 1821 BR Alkmaar.

072-5204477



-3-

PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 14+15 november

 Groep 6 en 5

Zat./Zon. 21+22 november

 Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 14 november

08:30 uur: Senioren 10

13:00 uur:  Senioren 10

 

Zondag:  15 november

10:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur:  Junioren B3

 

Zaterdag:  21 november

08:30 uur: Senioren 10

13:00 uur: Senioren 10

 

Zondag:  22 november

10:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur: Junioren B3 

Secretariaat:  

Zondag:  15 november

08:30 uur:  Co Joppe

13:00 uur: Ton Vrasdonk

 

Zondag:  22 november

08:30 uur: Herman Berghammer

13:00 uur: Simon Reus

 

Zondag 15 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e DEM 1  14:00  Ooijkaas, S.
2e Limmen 2  11:00  Barszczowski, A.
4e Egmondia 4  12:00 11:00 
5e Victoria O 4  12:00 11:00 N. Pater
10e ADO 20 13  14:00 13:00 M. Visser
A2  Vitesse 22 A3 12:00 11:00 A. Kokkelink
A3  JVC A2  10:00 09:00 N. Neuvel
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
3e  Schagen 3  11:30 10:30  
6e  JVC 6  10:00 08:45  
9e  SVW 27 10  12:00 11:00  
11e Victoria O 8 12:30 11:30  
DA1  TAVV DA1  14:00 13:00 Wiel, Th.J. van der 
DA2  Uitgeest DA1  11:00 09:45  
A1(zon) Dynamo A1  11:30 10:30  
                  
Zondag 22 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Zeeburgia 1 14:00  Stroobach, A.B.
4e Vrone 4  12:00 11:00 
5e Vrone 5  12:00 11:00 K. de Goede
8e Vitesse 22 8  12:00 11:00 M. Visser
A3  N. Niedorp A2  10:00 09:00 T. Vrasdonk
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
2e ADO 20 2 11:00  Wattingen, E.A. van 
3e Succes 3  11:00 09:15  
6e Sint Boys 3 12:30 11:00  
9e HSV 7  10:00 09:00  
10e SSV 2  10:30 09:30  
11e DEM 8  11:30 10:30  
DA1  Medemblik DA1  14:30  Otsen, J.J. 
DA2  Grasshoppers DA1  12:00 10:30 Seijen, T. van 
A1 (zon) Westfriezen A2  11:45   
A2  DEM A2  14:00 12:45  
                  
Reanimatiecursus op dinsdag 17 november 
Als vervolg op de reanimatie cursus van november 2007, organiseert Kolping Boys 
op dinsdag 17 november 2009 een cursus reanimatie en defi brilatie voor haar 
vrijwilligers. Aanvang van de avond is 19.30 uur. De cursus bestaat uit één gecom-
bineerde theorie/praktijk avond en wordt geleid door leden van het Rode Kruis 
regio Alkmaar. Tijdens de cursus wordt reanimatie geleerd en geoefend in combi-
natie 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 levensbedreigende hartritmestoornis. 

De cursus is zowel bedoeld als herhalingscursus voor de cursisten van 2007, als 
voor nieuwe geïnteresseerden, en wordt speciaal aanbevolen voor scheidsrech-
ters, trainers, geleiders en kantinepersoneel, maar ook spelers zijn van harte 
welkom. 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 nog opgeven bij Piet / Janneke Ruijs (072 – 5642430 
/ 06-23128469 / reanimatiecursus@kolpingboys.nl)
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VERSLAGEN KOLPING BOYS 3
Kolping Boys 3 – Dirkshorn 2 (6-0)
Allereerst een treurige mededeling: Brian den Iseger heeft het vlaggenschip verlaten. De man met de meeste streetcred. van 
ons allemaal kon z’n ambities niet langer onder stoelen of banken steken en heeft de trainer van Kolping Boys 2 een belletje 
gegeven. Hierbij gaf Brian aan dat hij vond dat hij momenteel onder z’n niveau voetbalde en dat hij toe was aan een elftal 
waarin zijn kwaliteiten optimaal benut zouden worden. Brian lag vanwege zijn haantjesgedrag en z’n uiterst arrogante houding 
toch al niet echt lekker in de groep dus eigenlijk is het een win-winsituatie voor beide elftallen. Het ga je goed, het waren 6 
geweldige wedstrijden!

Tegen de helft van de ploegen moest nog voor de eerste keer worden gespeeld maar deze zondag ontmoetten we de succes-
formatie uit Dirkshorn al voor de tweede keer. De eerste wedstrijd werd met 2-8 gewonnen door Kolping Boys, voor iedereen 
reden genoeg om er eens lekker makkelijk over te denken deze keer. 

Patrick Matulessy, de man met twee linkerbenen, overschat zijn eigen kunnen wekelijks en dat wist hij ook deze ochtend weer 
te bewijzen. Na een gezellige avond in de kroeg had Patrick besloten om z’n telefoon maar eens in de woonkamer neer te 
leggen omdat hij z’n bed dan wel uitmoest om z’n wekker uit te zetten. Dat z’n telefoon niet hoorbaar zou zijn met een dichte 
slaapkamerdeur had deze slimme vent van te voren niet kunnen bedenken. U begrijpt het al: Patrick arriveerde een uurtje te 
laat en mocht op de bank beginnen.

De eerste helft was zeer slordig en dat kunnen wij eigenlijk alleen onszelf aanrekenen aangezien de wil om te winnen bij de 
meesten ontbrak. Het foutenfestival van de eerste helft leidde tot de nodige irritaties binnen en buiten het veld. Coach Gerben 
had zelfs meerdere sigaretten tegelijkertijd nodig om z’n emoties onder controle te houden.

Er werd, zoals altijd, wel weer gescoord en het was nog best een goede goal ook. Cuong speelde zichzelf knap vrij en legde goed 
terug op Jasper (dacht ik) die de niet te missen kans wist te verzilveren. Uiteindelijk zouden we nog 5 keer weten te scoren, het 
hadden er echter 10 kunnen zijn. De goals werden gemaakt door Leon, Wessel, Leon, Joshua en ikzelf. Joshua? Ja, Joshua! 
Nadat we 5-0 voorkwamen mocht onze makelaar het weer proberen en net als tijdens de uitwedstrijd kregen we een penalty 
mee. Tijdens de uitwedstrijd prikte Jos hem feilloos binnen, nu ging het met iets meer moeite. Hij schoot eerst tegen de keeper, 
kopte hem daarna weer richting doel waarop de bal via de binnenkant van de paal binnenrolde. Onze spitsen beginnen de hete, 
onplezierige adem van Joshua al in hun nek te voelen. Het zal mijns inziens een kwestie van tijd zijn voordat deze baltovenaar 
een basisplaats afdwingt.

Kolping boys 3 – Wieringerwaard 2 (8-0)
Overloper nummer 2 is bij deze ook meteen bekend: Gabriel hartkamp is ook naar het 2e vertrokken en daar zijn we eigenlijk 
nog minder rouwig om dan het vertrek van Brian. Gabriel begon gelijk aan iedereen excuses te maken, het zou maar voor één 
keertje zijn, hij vindt het 3e veel leuker, etc. etc. Helaas gelooft niemand die excuses meer Gab. Daan Naber werd namelijk 
vrijdagavond gebeld door de kelner van Het Gulden Vlies met de mededeling dat ene Gabriel H. een compleet verzorgde avond 
heeft betaald voor ene Vincent. K. (trainer van het 2e, red.). Ook Gabriel wensen wij via deze weg alle geluk van de wereld toe, 
niemand van het 3e hoeft hem meer te zien of te spreken.

Er werd vandaag gelukkig wel goed gevoetbald tegen een toch wel zeer zwakke tegenstander. Wieringerwaard 2 is werkelijk 
een ploeg waar je niet van kan verliezen. Het verhaal gaat dat ze in de voorbereiding een wedstrijd tegen etalagepoppen heb-
ben gespeeld en uiteindelijk door een eigen doelpunt met 1-0 verloren. Dat wij hier 8-0 van winnen is leuk, maar het hadden 
dubbele cijfers kunnen, of beter gezegd moeten zijn. Wessel, Patrick, Nick en nog enkele anderen faalden oog in oog met de 
keeper. 

Nick van der Hoeven heeft trouwens een nieuwe, reeds gepatenteerde schijnbeweging uitgevonden. Nick scoorde de eerste 
goal en ik kan met woorden gewoonweg niet uitleggen hoe hij die beweging doet. De naam waaronder de actie gepatenteerd 
is “Het rubberen been”. Als bij een dronken Cuong Thang golven Nicks’ beide benen van links naar rechts, de keeper in onwe-
tendheid achterlatend over welke hoek hij gaat kiezen. Ik raad u aan om volgende week in Schagen te komen kijken, want wat 
Nick momenteel allemaal met een bal kan is werkelijk ongeëvenaard.

Omdat ik de halve wedstrijd in het hok van de fysiotherapeut heb doorgebracht blijf ik u sommige doelpuntenmakers ver-
schuldigd. De overige goals werden gescoord door Nick, Patrick (3x), Johan, Wessel en nog twee anderen waarvan ik de goal 
dus niet gezien of gehoord heb. De laatste goal van Patrick was trouwens een juweeltje. Ik zag hem helaas niet omdat Daan in 
geuren en kleuren aan het vertellen was over het aantal vrouwen dat hem afgewezen had de avond ervoor. De bal van Patrick 
ging met een schitterende krul vanaf ongeveer 25 meter over de keeper in de verre kruising. Parick droeg hem gelijk op aan 
z’n moeder die vol blijdschap langs de kant stond te klappen en die de waterlanders maar moeilijk kon bedwingen (en dat is 
geen grap).

Volgende week uit naar Schagen 3, de week erop uit naar Succes 2 en dan staan we als het goed is op 30 punten uit 10 wed-
strijden. Het wachten is op de wedstrijd tegen Vrone 3 want dat is momenteel nog de enige overgebleven concurrent. 

Verry Veel
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KOLPING BOYS 11

Kolping Boys 11 : een tussenbalans
We hebben inmiddels zeven wedstrijden achter ons liggen. Een mooie periode voor een kleine 
evaluatie, zoals dat heet. Een seizoen waarin we eigenlijk de een na de andere goeie scheidsrechter hebben 
gehad. Dachten wij na Niek Neuvel en Ton Vrasdonk wel zo’n beetje de fi ne fl eur van het arbitrale korps van 
fl uiters te hebben gehad. Het kon blijkbaar nog beter. Terwijl afgelopen zondag ADO ’20 14 naar sportpark de 
Nollen kwam speelde zich op veld D een reprise af van de welbekende Willem Ruisshow. Maar dan nu in een 
aangepaste versie van naamgenoot Piet. Jawel: de Piet Ruisshow. Spanning, sensatie en humor. De Nollen, daar 
gebeurt het. En natuurlijke heeft Kolping Boys 11 uitstekende kandidaten! Neem een Mike van Dekken, al jaren 
een boezemvriend van Piet Ruis. Mike mocht uiteraard een hoofdrol vertolken. Ook Dick van der Gragt ging 
mee in het uitgekiende spel van de showmaster. En natuurlijk was er een dankbaar publiek in de vorm van de 
hondstrouwe achterban die het vuur nog wat oppookten. 

Een Fribbel van der Gragt. Maar liefst 16 jaar in de hoofdmacht van Kolping Boys. Maakte de terechte 
opmerking dat we te veel de lange bal hanteerden. Dat klopte ook wel. De jonge tegenstanders konden daardoor 
vrij gemakkelijk opbouwen met een paar uitstekende voetballertjes in hun gelederen. Met de 1-1 had iedereen 
eigenlijk meteen vrede. Want zoals coach Dirk Molenaar terecht opmerkte: “we hadden deze wedstrijd kunnen 
winnen, maar we hadden ook zomaar kunnen verliezen”. Er is een groot fi losoof aan hem verloren gegaan. De 
tussenstand na zondag:

1. Graftdijk 3 7 7 0 0 21 61 14  
2. Uitgeest 12 7 5 1 1 16 26 9  
3. Kennemers 10 7 5 0 2 15 42 15  
4. DEM 8 7 5 0 2 15 31 16  
5. Kolping Boys 11 7 4 2 1 14 21 26  
6. KSV 7 7 4 0 3 12 35 22  
7. ADO 20 14 7 3 1 3 10 16 19  
8. Vitesse 22 11 7 3 0 4 9 22 19  
9. Koedijk 11 7 2 1 4 7 19 23  
10. SVW 27 12 7 1 0 6 3 12 45  
11. Victoria O 8 7 0 1 6 1 10 35  
12. WMC 6 7 0 0 7 0 11 63  

Opvallend is het aantal doelpunten tegen. Maar liefst 26. Hiervan zijn er 13 gevallen in de uitwedstrijd tegen 
Graftdijk. Op die dag waren twee Grootjes (Dave en mijn persoontje) niet aanwezig. Waarmee ik niet wil 
zeggen dat wij dit echec hadden kunnen voorkomen. Maar het zal duidelijk zijn dat in de thuiswedstrijd tegen 
Graftdijk de mouwen opgestroopt zullen gaan worden.
Proefondervindelijk zijn we er achter gekomen hoe het voelt om met onderbroek aan te douchen. Coach Dirk 
verstrekte na afl oop van de wedstrijd aan een ieder een exemplaar. Hij wilde wel eens zien hoe het stond. U 
moet dit niet verwarren met onderbroekenlol. Er schijnen voetballers te zijn in den landen en zelfs bij onze club 
die met hun onderbroek aan douchen! Na gisteren heb ik met ze te doen.

Peter Groot
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20 NOVEMEBER KLAVERJASSEN
       

     Klaverjassen 
bij Kolping Boys

2009/2010
Tweede drive op vrijdag 20 November

De 1e drive is weer voorbij. De opkomst liet wat te wensen over, totaal maar 11 tafels. Dit is toch wel erg 
matig. Hopelijk de 2e drive wat meer animo. Dus bij deze de oproep komt allen gezellig Klaverjassen op 
vrijdag 20 november 2009. Dan zorgen wij weer voor leuke prijzen, een hapje en een hoop gezelligheid. 
Helaas is de uitslag van de 1e drive verloren gegaan.  
Ook nog even het volgende 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 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.
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PROGRAMMA  JUNIOREN ZATERDAG
Zaterdag  14 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 EDO hfc A1  14:45  Draijer, J. 
B2 Alcmaria Victrix B1  14:45 14:00 J. Mienes 
B3 ADO 20 B7  14:45 14:00 J. Breedt 
MB1 Blokkers De MB1  13:15 12:30 J. de Wit 
C1 Zaanlandia C1  13:00 12:15 Polatci, O. 
C4 Koedijk C3  16:00 15:15 P. Kramer 
C5 Uitgeest C5  14:30 13:45 A.M. v.d. Velden 
C7 Foresters de C6  13:00 12:15 S. de Jongh 
MC1 Medemblik MC1  13:00 12:15 E. van Dronkelaar 
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 West Frisia DP B1  14:30  Huijbers, K.
C2 Succes C1  13:30 12:15 
C3 Berdos C2  14:00 13:00 
C6 Foresters de C5  13:00 12:00 

Zaterdag 21 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B2 Jong Holland B1  14:45  14:00 E. van Dronkelaar 
C2 Texel 94 C1  14:45  14:00 A.M. v.d. Velden 
C4 Reiger Boys C4  14:45  14:00 J. Kraakman 
C5 Meervogels 31 C3  13:15  12:30 S. de Jongh 
C7 Reiger Boys C6  13:00  12:15 R. de Wit 
MC1 Flevo MC1  13:15  12:30 J. Mienes 
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA1 Buitenveldert MA2  12:00 10:30
B3 DEM B4  13:00 12:00
B4 SVW 27 B4  14:45 13:45
MB1 WSV 30 MB1  11:15 10:00
C3 Koedijk C2  15:00 14:10
C6 Vrone C4  11:15 10:30
 

Juniorencommissie

Voorzitter:                 Richard Meijer          06-51603833
Secretaris/penningmeester:  Raijmond de Niet     06-53607334
Wedstrijdsecretaris:  Piet Ursem              072-5152633/06-15477268
A-coördinator:           Michael Schelhaas   06-10584148
B-coördinator:          Evert v. Dronkelaar     072-5721403
C-coördinator:          Plien Kok                 072-5626923/06-13643036
Meisjes -coördinator: Marion Dolsma 06-55170176

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 14+15 november

 Groep 6 en 5

Zat./Zon. 21+22 november

 Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 14 november

08:30 uur: Senioren 10

13:00 uur:  Senioren 10

 

Zondag:  15 november

10:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur:  Junioren B3

 

Zaterdag:  21 november

08:30 uur: Senioren 10

13:00 uur: Senioren 10

 

Zondag:  22 november

10:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur: Junioren B3

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  14 november

 Paul Konijn en

 Jan Bolt

Zaterdag:  21 november

 Paul Konijn en

 Ton Groot
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KOLPING BOYS B2
31 oktober 2009 

Berdos B1-Kolping Boys B2 (2-3)
In de 6e ronde stond de uitwedstrijd tegen Berdos B1 op het programma. Berdos heeft alle 5 wedstrijden gewonnen en staan 
met Jong Holland B1 ongeslagen boven aan.  In deze wedstrijd misten we Sander Makkus, Wouter Korse, Kevin Leeuwenkamp 
en Thiemo Koster. Thiemo en Wouter waren wel meegereisd naar Bergen. Berdos dacht bewust of onbewust van op dat mo-
ment nog 6 staande  Kolping Boys even

3 punten af te pikken. Kolping Boys ging er fel tegen aan en we waren steeds iets eerder bij de bal dan de jongens uit Bergen. 
Er werd goed gecombineerd en de centrale middenvelder werd door Rick de Moel goed gedekt. Berdos kon geen vat krijgen op 
het spel van Kolping Boys, met name niet op Tijn van Veen. Na een paar gemiste kansen van Kolping Boys waren we in de 20e 
min. aangeland. Berdos mocht een vrij trap nemen op ca. 20 m afstand van het doel, een Berdos speler kopte de bal achter 
Jordy Dekker, 1-0. We stonden weer tegen de verhouding in op een achterstand. In de rust bleek dat we ons niet gewonnen 
gaven en we er van overtuigd waren dat Berdos niets tegen ons spel konden inbrengen. Phranz verwachte dat de 10 van Ber-
dos wat meer zou gaan zwerven, om beter aangespeeld te kunnen worden. Zodat hij het spel beter kon verdelen.  Na 2 min. 
in de tweede helft kreeg Kolping Boys een vrij trap op ca 30 m van het doel. Jasper Bakker en Tijn van Veen staan over de bal 
gebukt en smoezen als twee gezworen kameraden wat met elkaar. Beide staan achter de bal, Jasper neemt een aanloop en 
Tijn start een seconde later. Jasper maakt een schijntrap en springt over de bal en rent door de muur van Berdos, de 16 in 
en Tijn lobte de bal over de muur. Jasper komt vrij voor de keeper en lobte de bal over de uitlopende keeper in het net, 1-1.  
De creatieve ideeën leken op bij Berdos. Balverlies was aan de orde van de dag. Er kroop steeds meer onrust bij Berdos. De 
Oudorpse formatie bleef de defensie van Berdos bestoken en het was goed dat de keeper van Berdos zo goed bleef keepen. 
De Oudorpse schutters bleven zelfs in riante scoringsposities falen. Maar zoveel geluk aan de kant van Berdos, kan haast niet 
goed gaan en Berdos speelde dan ook met vuur. Het is aan de keeper van Berdos te danken dat het ons niet lukte een voor-
sprong te nemen.

In de 27e min. kwam Berdos weer op voorsprong, 2-1.  In de 28e min. was het Johan van der Sluijs die bijna de gelijkmaker op 
zijn schoen had, maar helaas ging het weer niet door De 30e min Rick de Moel de bal op het middenveld en lob deze naar Tijn 
van Veen. Tijn pikt de bal uit de lucht op en tikt de bal vanaf randje 16 net over het doel. Door dat we door onze reserve spelers 
heen zaten, bracht Phranz de 2e keeper in een pupillen shirt van Jasper in het veld. Jordy Dekker was nog helemaal vers en dat 
kan je goed merken. In de 31e min pikte Jordy de bal op rechts en speelde deze door op Johan van der Sluijs.  Helaas verloor 
Hij de bal. Nog geen min. later mocht Johan van der Sluijs ingooien, Johan gooide ver in over een omhoog springende speler 
van Berdos heen voor de voeten van Steven de Jong, 2-2. Berdos scheen naar het einde te smachten ze wisten niet waar ze 
moesten lopen er werd op het middenveld goed druk gezet door Kolping Boys. In de 36e min. was het onze verdediger Devon 
Hoogland die bij de 2e paal van het vijandelijke doel de bal opruimde in plaats van in het net te schieten. In de 39e min nam 
Steven de Jong een corner van rechts. Joost Huese eiste de HOOFDROL op, door de 2-3  in te koppen. Met een voldaan 
gevoel gingen we weer richting Oudorp. Een twintigtal supporters waren meegereisd, waar van de familie van Devon op de 
fi ets.

Een Trouwe Supporter

7 november 2009

Kolping Boys B2–SV Vrone B2 (7-0)
Op deze zaterdag stond een vriendschappelijk tegen SV Vrone op het programma. SV Vrone een middenmoter uit de 2e klasse 
leek op papier gelijkwaardig. Het regende hard, we waren niet van suikergoed, dus we gingen onderleiding van Evert van Dron-
kelaar van de kant. Ondanks dit slechte weer, stonden er veel ouders langs de lijn en onze geblesseerde spelers Wouter Korse, 
Thiemo Koster en Robin van Velthuizen stonden er ook tussen.  In de 7e min was het Steven de Jong die de bal in de bal van re-
cht voortrok en Yannick Zuurbier bij de 2e paal de bal in lied koppen, 1-0. Het begon goed door te regenen de paraplu’s werden 
uit de auto,s gehaald. Ondanks het sterke spel overwicht, lukte het niet om een meer afstand te nemen. In de 27e min. was het 
Steven de Jong die een corner van Rechts nam en het was wie anders dan Joost Huese die nu met de voet de 2-0 maakte. In 
30e min. was het Jasper Bakker die de bal op het middenveld veroverde en deze op Rick de Moel tikte. Rick tikte deze door op 
Steven de Jong. Steven passte door op Tijn van Veen . Tijn begint aan zijn bekende rushes op de doel van SV Vrone en omspeelt 
de keeper, 3-0.  In de 35e min. krijgt de opgerukte linksback Devon Hoogland nog een kans, maar de bal gaat net voorlangs.

In de 38e min. Onderschept Ruben Haverkate de bal en speelt de bal op Yannick Zuurbier. Yannick trekt van links voor en Tijn 
van Veen hoeft de bal alleen maar in te tikken, 4-0. Tevens de ruststand. Na de limonade was het in de 2e min. alweer raak 
Tijn van Veen schoot de bal via een speler van SV Vrone in het doel, 5-0. Kevin Leeuwenkamp was na weken van rust nog niet 
toe aan een hele wedstrijd, werd dan ook voor Johan van der Sluijs gewisseld. In de 11e min pikte Rick de Moel de bal op het 
middenveld op en speelde deze op Tijn van Veen, Tijn liep zich vast in een drietal spelers van SV Vrone, maar kon de bal nog 
bij Yannick Zuurbier krijgen, 6-0.  In 25e min was het Jasper Bakker die eindstand op 7-0 bracht. Inmiddels speelde SV Vrone 
niet meer compleet, doordat er 2 spelers geblesseerd naar de  kleedkamer gegaan waren. Na 28min. besloten we de vriend-
schappelijk wedstrijd te beëindigen. 

Een Trouwe Supporter
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Zaterdag 31 oktober 2009

Kolping Boys B4–Hugo Boys B1 uitslag: 8-2
Van tevoren was gedacht dat het een lastige partij zou worden. De eerste aanval was meteen raak. Mitchel schoot binnen de 
minuut de bal netjes binnen, 1-0! Een minuut later was het al 2-0. Ditmaal was het Ugur die raak schoot na goed afgeven van 
Bloyce. Het trouwe publiek dat nog op weg was naar het C-veld had dus al twee goals gemist!! Voortaan dus eerder komen! In 
de 5e minuut was de wedstrijd al beslist toen Roy op aangeven van Ugur voor 3-0 zorgde. Hugo Boys was rijp voor de slacht! 
Na een kwartier 4-0 door Ugur. Hier ging een mooie combinatie aan vooraf waar Bloyce en Roy bij betrokken waren. Vervolgens 
deed Hugo Boys iets terug door tegen te scoren. Daarna was het weer Kolping dat voor de rust nog even aanzette. Roy ronde 
fraai af na een even zo fraaie assist van Ugur. De 6-1 kwam van de voet van Vigo op aangeven van Mike. Een goal met een 
buitenspel lucht, maar als de lijnrechter van de tegenpartij niet vlagt!!

Gezegd moet worden dat de verdediging weer als een huis stond. Hugo Boys had eigenlijk niets in te brengen. 

Na de pauze geloofde Kolping het wel een beetje. Gescoord werd er nog door Roy en Arthur, terwijl Hugo Boys daar nog een 
tegentreffer tegenover stelde. Zodoende werd het toch een eenvoudige overwinning.

De Koots

Zaterdag 7 november 2009

Kolping Boys B4–ZAP B3 uitslag: 7-1
Ja, ja, de eerste keer de tweede wedstrijd op rij!. Het weer was somber en de regen kwam tijdens de wedstrijd met bakken uit 
de lucht. Op het B-veld was dit echter geen probleem en het trouwe publiek zat lekker droog in de dug-out opeen gepakt. In het 
begin was het niet te merken dat nummer 1 tegen nummer laatste speelde. Was dit het ZAP dat nog geen punt had gehaald?? 
Kolping was wel de bovenliggende partij, maar de beste mogelijkheden van Mitchel en Vigo gingen er net niet in. Het was op-
passen met de tegenaanval, maar de verdediging van Kolping gaf geen krimp. Na een kwartier eindelijk de 1-0 door Mitchel 
met een vlammend schot. Kort daarna de 2-0, door Ugur. Dit was de ruststand.

Na de rust was het gelijk 3-0. Roy en Ugur combineerde door de verdediging van ZAP en Ugur schoot de bal netjes binnen. Het 
publiek was helaas nog niet gearriveerd om hier getuige van te zijn.  Dus nog eenmaal: het gebeurt heel vaak in het begin of 
vlak na rust! De 4-0 was uit een vrije trap van Ugur. Een krijgertje omdat de keeper de bal liet glippen. Na goed aangeven van 
Mike zorgde Roy met een fraaie volley voor de 5-0. ZAP geloofde het wel en Kolping voerde de score nog wat op. De 6-0 kwam 
van de voet van Ugur na aangeven van Mitchel. Roy ronde een fraaie solo af met de 7-0. Vlak voor tijd redde ZAP nog de eer 
door uit een vrije trap raak te schieten. Helaas Ruben, net niet de O gehouden! Volgende keer dan maar. 

Het vervelende nieuws is dat Falco Wijnstekers, na net uit het gips te zijn, opnieuw zijn enkel op ongelukkige wijze heeft gebro-
ken. Vanaf deze plek: sterkte en beterschap.  

De Koots.

Ook Hugo Boys kan Kolping C3 niet stuiten: 0-8
Het is duidelijk: Kolping C3 gaat voor de titel! Ook tegen middenmoter Hugo Boys was de ploeg onstuitbaar. De tegenstander 
verzette zich aanvankelijk met succes, maar na tien minuten slechtte voorstopper Maurice het Heerhugowaardse bolwerk. Zijn 
met veel gevoel genomen vrije trap zeilde keurig de rechter bovenhoek in: 0-1. En toen rechtshalf Daan er enkele minuten later 
met een mooi afstandsschot 0-2 van maakte, was de strijd eigenlijk gestreden. Met verzorgd voetbal vergrootte de ploeg van 
coach Willem Tielbeeke daarna de score gemakkelijk. In de 18e minuut had de Hugo Boys doelman onvoldoende antwoord op 
een schot van Quinn: 0-3. En een kleine tien minuten later rondde spits Amin een vloeiende combinatie met Maurice af: 0-4. 
Op slag van rust verlengde Emiel een vrije trap van Quinn even buiten het strafschopgebied netjes: 0-5.

Na de thee deed Kolping het wat kalmer aan. Toch was het opnieuw Amin die er al na vijf minuten in de tweede helft 0-6 van 
maakte na een afgeslagen doelpoging van rechtsbuiten Justin. Daarna duurde het zeker 20 minuten voordat Kolping de doe-
lpuntenreeks voortzette. De doorgebroken Emiel legde de bal panklaar voor Julian die daarna voor het intikken had: 0-7. Een 
minuut later ontfutselde opnieuw Julian op het middenveld de bal aan een tegenstander om vervolgens zijn snelle rush goed af 
te ronden: 0-8. Het doelsaldo van Kolping is inmiddels indrukwekkend: 35 goals voor en slechts 3 tegen. Een gemiddelde van 
7 per wedstrijd. De naaste concurrenten HSV en Koedijk (beiden C2) kunnen daar met een gemiddelde van ongeveer 3 goals 
per wedstrijd niet aan tippen. En dat belooft dus nog wat voor de laatste fase van deze (halve) competitie.

Paulus

 

KOLPING BOYS B4 EN C3
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Kolping C3 ‘kletst’ zich langs HSV: 5-0
“En als er nou nog iemand z’n mond open doet, dan gaat-ie eruit!” Een woedende coach Willem Tielbeeke was het zat. Het gek-
lets en gemopper van z’n mannen, die ondanks een riante voorsprong alleen maar liepen te klagen. Het gebeurde in het laatste 
deel van een voor het overige best wel aardige wedstrijd op een zwaar veld en onder barre, herfstige omstandigheden. 

Aanvankelijk leek het erop dat HSV –nummer drie op de ranglijst – een taaie tegenstander zou zijn. Maar in de 13e minuut 
kreeg Kolping links van het doel een vrije trap. Quinn nam die voor zijn rekening en met een  fraaie boogbal verschalkte hij de 
HSV-goalie: 1-0. Kolping bleef komen, maar HSV verdedigde goed. Na een half uur was het echter opnieuw raak. Nu was het de 
opgekomen Maurice die via een een-tweetje met Amin 2-0 aantekende. 

In de tweede helft leek HSV heel snel aansluiting te krijgen via een penalty in de derde minuut. Maar keeper Leon redde knap. 
En toen Julian er tien minuten later 3-0 van maakte na een voorzet van Emiel, was het gebeurd met de Heiloenaren. Kolping 
had het karwei toen meteen moeten afmaken, maar de ploeg verzandde in gekwezel met spits Amin in de hoofdrol. Dat het 
uiteindelijk toch door Daan en Justin nog 5-0 werd, was alleen nog leuk voor de statistieken. De Kolping-aanhang wist niet hoe 
snel ze de warme kantine moest opzoeken.

Paulus  

Het wel en wee van de junioren.
Zaterdag 31 oktober/zondag 1 november:
Je hoort ’t wel eens bij de analytici op de t.v.: je moet een wedstrijd “dood” kunnen maken.
Het had door A1 moeten gebeuren. Halverwege de 2e helft tegen Purmerend leidde A1 terecht met 2-0 via 2 fraaie goals, maar 
Kolping wilde mee blijven voetballen en kreeg het deksel op de neus. De geelroden wisten de aansluitingstreffer te maken en toen 
wisten de onzen het niet meer en zagen steeds meer gele shirts voorbijfl itsen tot het bij 2-3 ophield. Doodzonde tegen een te pakken 
tegenstander.
Voor B1 was de uitwedstrijd tegen koploper V.S.V. een loodzware opgave. Desalniettemin waren ze teleurgesteld over de 2-0 
nederlaag. “Had niet gehoeven”, hoorden wij.
C1 had een vrij weekend, maar zag koploper Foresters thuis met 1-4 verliezen van het eveneens ongeslagen AFC’34.

Coach Phranz van B2 kwam zeer trots zijn wedstrijdformulier inleveren, want zijn B2 had met 2-3 bij koploper Berdos B1 
gewonnen. En dat zal de trainer van Berdos, ons eigen Piet van Baar (Ceeszn. !), niet leuk gevonden hebben .
Coach Martijn(van C2) en zijn  assistent Eric (of is het nou Dennis ?) haalden ook al 3 punten weg op een “uit-veld”. Bij BOL 
werd de plaatselijke C1 met 2-1 opzij gezet.
De zo. A1 (ons A2 dus) verloor wederom en wel van het hoogstaande Alw.Forward (1-2).
Dezelfde uitslag stond er bij de zo.A2 van begeleider Peter (ja, die man van het nazitten) en zijn assistent Jan. Het werd dus niet zo 
gezellig nazitten door de 1-2 nederlaag tegen SVA. Dat zo.A3 verloor van Grasshoppers met 0-6 was geen verrassing. Totaal dus 4 
nederlagen voor onze 4 A-teams…………..
Terug naar de B-junioren. B3 zag Bergen B3 niet verschijnen. Een steeds normaler verschijnsel.
B4 voetbalde eindelijk weer en had in Hugo Boys B1 een gewillig slachtoffer:8-2.
Ook B5 won en wel voor ’t eerst, maar………deze wedstrijd werd ontsierd door een kleunpartij met als tragisch slot een soort 
klopjacht. Waar zijn we mee bezig ?  De juniorencommissie heeft B5 inmiddels uit de competitie genomen.
Wie stopt de C3 van Willem Tielbeke ? In HHW-de Noord wonnen ze met 8-0 van de plaatselijke C1.
Ook de C6 won en wel met 5-3 bij Jong Holland.
Nog 2 nederlagen tot slot. Zowel C5 als C7 verloren. C5 zag Koedijk met 4-6 vertrekken en C7 vond zijn meerdere in AFC’34 C3 
(1-3).

Zaterdag 7 en zondag 8 november:
Stromende regen zorgde op zaterdag voor enkele afgelastingen (A1 en C4) en schier onbespeelbare velden.
Het werd dus ploeteren op het drassige groen.
Zéker voor de C2, wat in St. Boys C1 een hardwerkende tegenstander vond, waar op een normaal veld wellicht van gewonnen had 
kunnen worden, maar waar nu een zwaar bevochten gelijkspel tegen behaald werd (2-2).
Beter deed C3 het door met 5-0 van HSV C2 te winnen. Ook de C1 won weer en wel met 3-5 bij HCSC. Ze sluipen mooi mee in 
de kopgroep !
De onderlinge strijd tussen C5 en C6  werd door laatstgenoemde met 4-2 gewonnen. 
C7 leed alweer een nederlaag (2-5)
We zagen B1 verliezen van SVW’27 B1. Met 10 man verweerden ze zich nog kranig, maar uiteindelijk trokken de 
Heerhugowaarders de wedstrijd terecht naar zich toe.
B2 oefende tegen de B2 van Vrone en wonnen met 8-0. Dezelfde cijfers stonden bij B3 op het bord.Ook winst voor de B4:tegen 
ZAP B3(of was het hun B2 ?) werd het 7-1. 
Zondag zagen we geen enkel team winnen. Zowel de Zo.A1 als de Zo.A3 verloren De A2 werd afgelast.
Zo.A1 verloor van één van de kanshebbers op de herfsttitel, Grasshoppers, met 8-3 en de A3 zag Vios over zich heen denderen met 
8-1.
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 11 december

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 27-nov 19:00  De Hoornse Vaart ZAALDIENST 1e beurt
Vrijdag 27-nov 21:50 Thuis De Hoornse Vaart SVW’27 6 9436
Woensdag 2-dec 20:10 Uit Het Vennewater HSV 3 12025
Maandag 7-dec 22:00 Thuis De Meent Berdos 1 9433

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 4-dec 21:05 Uit Europahal Bergen/Bar Danc. 2  141387

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
Vrijdag 4-dec 21:05 Uit Geestmerambacht B Hink Sport LSVV Ve2 19335
Maandag 7-dec 20:00 Thuis De Hoornse Vaart Inside Ve1 19305

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 16-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Vrone Da4 21506
Maandag 30-nov 20:00 Thuis De Hoornse Vaart Berdos Da1 154495

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 11-dec 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew. A3 17709

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 13-nov 19:25 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
Vrijdag 11-dec 19:00 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering B2 132258

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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DAMES EN MEISJES
MB1:
Voor de eerst volgende uitwedstrijd zijn aan de beurt om te rijden: Manon, Samira en Minka

Limmen MB2 - Kolping Boys MB1: 0-2
Na een weekje vrij te zijn geweest gaan we weer eens volledig compleet naar Limmen. Heel leuk compleet zijn, maar dat 
betekent wel dat maar liefst 10 meiden wissel staan en dat is natuurlijk minder leuk.

Al vanaf het begin is het duidelijk dat Kolping het betere van het spel heeft. Maar tot grote kansen komt het niet. Wat schotjes 
op doel, maar om de keepster van Limmen te verslaan moeten we toch echt meer brengen. Ondanks dat we veel beter zijn, 
komt Limmen er regelmatig gevaarlijk uit via de counter, maar achterin worden geen fouten gemaakt. Met een brillenstand 
gaan we de rust in. Daar wordt nog even besproken hoe we gaan spelen de 2e helft en natuurlijk komen er 5 scherpe meiden 
het veld in. Julia gaat in de spits spelen en doet dit goed, maar loopt tegen dezelfde muur als haar teamgenoten aan: de keep-
ster. Is zij nou zo goed, of schieten wij die bal gewoon niet goed genoeg in. Ik denk een beetje van beiden. Zolang de 0-0 blijft 
staan blijft het spannend, maar een gelijkspel of nederlaag zou absoluut niet terecht zijn! 

Met een tip van een supporter en een wissel neemt de coach 20 minuten voor tijd een beslissing. Laatste vrouw Cindy gaat 
de spits in. Dit pakt goed uit. Na een mooie 1-2 tussen Laura en Leonie, kan Leonie een steekpass geven die bij Cindy terecht 
komt en zij schiet in. Nou dat werd tijd!

Vlak voor het einde passt Winona de bal op Cindy die werkelijk verwoestend uithaalt. Nu was er geen houden aan voor de 
keepster, de bal vloog keihard in de kruising. Gelijk daarna fl uit de scheidsrechter af.

Een terechte overwinning. Volgende week wacht een zware pot tegen Blokkers.

Kolping Boys MD1 - Castricum MD1
Volgens de stand was dit de wedstrijd tussen koploper Castricum en nr. 2, Kolping Boys. Van Castricum wisten we dat zij een 
goed team hebben met scorend vermogen. De lobby voor het A-veld was niet gelukt, het C-veld was ons terrein. Al snel was 
duidelijk dat we dit keer niet van de mat zouden worden gespeeld. Helaas kwamen we achter doordat Sarah ruzie had met de 
bal. Geen probleem, we pakten de draad gelijk weer op. Bij een uitval door het midden kreeg Willemijn een kans. In volle spint 
schoot ze de bal iets te ver voor zicht uit, waardoor de keeper de bal kon blokken. Een paar minuten later, Laura kreeg de bal 
buiten de 16 aangespeeld en met een hard hoog schot passeerde ze de keeper, 1-1. Het bleef spannend. Castricum kwam 
vaak op onze helft en door 2 bijna dezelfde afstandschoten kwamen ze op 1-3. Rust.

In de 2e helft konden we niets meer aan de stand veranderen. Het bleef 1-3. Ondanks het verlies toch een prima wedstrijd, 
meiden. In de return zijn er weer kansen.

SVW MD2 - Kolping Boys MD1
SVW is hekkensluiter in de poule met nul doelpunten voor en heel veel tegen. Dat hadden de meiden inmiddels ook al uitgezo-
cht en de overwinning werd vooraf al gevierd. Dit zijn de moeilijkste wedstrijden, niet alleen voor de speelsters maar ook voor 
de coach. De scheids begon 5 minuten te vroeg waardoor de meegereisde supporters de eerste 3 doelpunten hadden gemist. 
Het was Willemijn die na 26 seconden al de bal in het netje had gelegd. Er werd maar op 1 helft gespeeld, Sarah had eigenlijk 
haar huiswerk kunnen meenemen. Door het grote verschil in kwaliteit gingen wij mee in het spel van SVW. Veel door het midden 
en wij deden vrolijk mee met de kluitjes. Uiteindelijk deden we wel wat we moesten doen en dat was winnen .Doelpunten waren 
van Jip (3), Willemijn (3), Mandy, Hannah, Pauline en een eigen doepunt. Rick was nog wel op zoek naar haar eerste goal. Dat 
lukte helaas niet, maar gaat zeker nog wel gebeuren.

Kolping Boys MD1 - BSM MD1
Vandaag de return tegen de meiden uit Bennebroek. De lokroep om het A-veld was gelukt, maar zo te zien had dit een verlam-
mende uitwerking op ons team. Binnen 10 minuten stonden we met 0-3 achter. Dat kwam zeker door het goede en felle spel 
van BSM, maar ook doordat bij ons veel mis ging. Duels werden te vaak veloren en de posities waren niet goed bezet. Het 
lukte niet om op de helft van BSM te spelen, waardoor we steeds dicht op ons doel speelden. Met een 0-5 gingen we naar de 
kleedkamer waar een kleine donderspeech wel even nodig was. In de 2e helft ging het iets beter. We kwamen wat vaker op de 
helft van BSM met wat kleine kansen tot gevolg. BSM liep oa door een penalty uit naar een 0-8 eindstand. Jammer meiden, 
volgende week hebben we weer een nieuwe wedstrijd om te laten zien dat deze uitslag eenmalig was.

Matthieu.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 14 november

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 ZOB D1  11:30  M. Stigter
D3 Adelbert St D1  11:30 11:00 H. Berghammer
D4 HSV D3  09:00 08:30 T. Vrasdonk
D7 SVW 27 D8  10:15 09:45 K. de Goede
D10 Kolping Boys D8  11:30 11:00 Justin v.d. Berg
E1 SVW 27 E1  10:15  Nick Molenaar
E2 HSV E1  09:00  Duncan Bons
E3 LSVV E2  10:15  Emiel Langedijk
E5 SVW 27 E5  10:15 09:45 ouder
E6 Duinrand S E2  11:30 11:00 Iris Berkhout
E8 Bergen E2  10:15 09:45 Bojan Kok
E11 Hugo Boys E2  10:15 09:45 ouder
E12 SVW 27 E10  11:30 11:00 C. Venneker
E13 VIOS-W E6  09:00 08:30 ouder
F2 DTS F1  10:15  Tobias Sluijter
F3 DTS F2  09:00 08:30 ouder
F5 Zeevogels 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 
D2 Foresters de D3  10:30 
D5 LSVV D5  13:15 12:20
D6 Jong Holland D5  10:00 09:10
D8 Kolping Boys D10  11:30 11:00
D9 Bergen D4  12:00 11:00
MD1 Meervogels  MD1  13:00 12:00
E4 HSV E4  10:30 
E7 Egmondia E3  09:30 08:35
E9 Koedijk E12  11:15 10:25
E10 Vrone E9  11:30 10:40
E14 SVW 27 E12  10:15 09:20
F1 Vrone F1  08:30 
F4 Jong Holland F3  08:45 07:55

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   

Zaterdag 21 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D3 Berdos D2  11:30 11:00 René Vroegop
D9 SVW 27 D8  10:15 09:45 Brian v.Esseveld
E5 SVW 27 E5  10:15 09:45 Tobias Sluijter
E8 Berdos E3  11:30 11:00 Bojan Kok
E11 Hugo Boys E2  10:15 09:45 Duncan Bons
E14 KSV E10  09:00 08:30 ouder
F4 Vrone F3  09:00 08:30 ouder
F5 Koedijk 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 
D2 AFC 34 D2  09:00   
E10 Vrone E7  10:30 09:40  beker
F3 Alkm. Boys F1  09:00 08:10  
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Champions league
We zijn alweer halverwege de tweede ronde van de Champions League. Was het de eerste keer misschien weer even wennen 
aan het nieuwe team, de tweede week speelden ze alweer samen alsof ze niet anders gedaan hadden. De kinderen spelen 
allemaal vol enthousiasme drie partijtjes op de zaterdagochtend. Hieronder de uitslagen en de stand tot nu toe. Er is nog veel 
mogelijk, dus zet hem op de laatste drie weken!

Voor de ouders: kunnen jullie me laten weten als jullie zoon of dochter er zaterdag’s niet bij is? Dan kunnen we voorkomen we 
dat er een team met te weinig spelertjes is. En nog een verzoek, als jullie leuke foto’s hebben van de Champions League, heel 
graag, dan plaatsen we die op de site.

 

Een sportieve groet,

Esther de Vries

fpupillen@kolpingboys.nl

06 29 38 45 08

STANDEN CHAMPIONS LEAGUE        
Team   Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo
ANDERLECHT   7 2 0 23 48 - 35
LIVERPOOL   4 3 2 15 41 - 27
WERDER BREMEN 5 2 2 17 28 - 22
ARSENAL   3 2 4 11 25 - 25
BARCELONA   2 2 5 8 33 - 42
OLYMPIC LYON  4 1 4 13 37 - 43
REAL MADRID   2 0 7 6 36 - 52
JUVENTUS   3 0 6 9 33 - 35

UITSLAGEN CHAMPIONS LEAGUE   
   
WEEK 1 - 17 oktober 2009
  
1 ARSENAL-JUVENTUS  3-0
2 REAL MADRID-ANDERLECHT 3-5
3 LIVERPOOL-WERDER BREMEN 2-2
4 LYON-BARCELONA  2-3
1 WERDER BREMEN-ARSENAL 2-2
2 LIVERPOOL-JUVENTUS  9-2
3 ANDERLECHT-BARCELONA 3-3
4 OLYMPIC LYON-REAL MADRID 6-4
1 ARSENAL-LIVERPOOL  1-5
2 JUVENTUS-WERDER BREMEN 1-3
3 BARCELONA-REAL MADRID 7-4
4 ANDERLECHT-LYON  7-5

WEEK 2 - 31 oktober 2009
 
1 LIVERPOOL-ARSENAL          3-3
2 OLYMPIC LYON-ANDERLECHT 6-6
3 REAL MADRID-BARCELONA 9-3
4 WERDER BREMEN-JUVENTUS 6-3
1 ARSENAL-OLYMPIQUE LYON 4-1
2 ANDERLECHT-REAL MADRID 6-4
3 BARCELONA-WERDER BREMEN 3-6
4 JUVENTUS-LIVERPOOL  2-6
1 ARSENAL-REAL MADRID 4-1
2ANDERLECHT-WERDER BREMEN 4-1
3 BARCELONA-LIVERPOOL 3-3
4 JUVENTUS-OLYMPIQUE LYON 2-3

WEEK 3 - 7 november 2009   

1 ARSENAL-OLYMPIC LYON 4 - 6
2 ANDERLECHT-REAL MADRID 8 - 6
3 BARCELONA-WERDER BREMEN 2 - 3
4JUVENTUS-LIVERPOOL  5 - 3
1 LIVERPOOL-ANDERLECHT 4 - 5
2 REAL MADRID-JUVENTUS 0 - 10
3 OLYMPIC LYON-BARCELONA 6 - 5
4 WERDEN BREMEN-ARSENAL 2 - 1
1 LIVERPOOL-BARCELONA 6 - 4
2 OLYMPIC LYON-JUVENTUS 2 - 8
3 REAL MADRID-ARSENAL 5 - 3
4 WERDEN BR.-ANDERLECHT 3 - 4

CHAMPIONS LEAGUE



-15-

SPELREGELS MINI PUPILLEN
Welke spelregels gelden voor de mini-pupillen?
Op zaterdag doen de mini-pupillen allereerst een aantal oefeningen, zodat alle kindertjes in ieder geval aan de bal komen. Pen-
alties schieten, dribbelen, slalom proberen met afronden en overschieten. Daarna spelen de mini’s als partijtjes de spelvorm 4 
tegen 4. Kolping Boys en de KNVB vinden dat deze speelvorm het beste past bij deze leeftijdsgroep om de beginselen van het 
voetbalspel onder de knie te krijgen. Omdat de spelregels soms anders zijn dan we gewend zijn, volgen hier de belangrijkste 
nog even op een rij. Deze informatie is ook terug te vinden op de site bij pupillen/mini’s.

• Spelers: 4 veldspelers, geen keeper 

• Speelduur: 2 x 15 minuten. 

• Spelbegin: in het midden van het veld (tegenpartij op 5 meter afstand) 

• Buitenspel: niet van toepassing 

• Strafschop: slechts bij hoge uitzondering - de afstand bedraagt 8 meter, bij het nemen van een strafschop  
 wordt het doel niet door een speler verdedigd 

• Doeltrap: mag door een speler in het veld gebracht worden d.m.v. een pass of door een dribbel. 

• Hoekschop: worden normaal genomen 

• Vrije schop: alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een  
 minimale afstand van vijf meter staan 

• Intrap: het is niet toegestaan om direct te scoren vanuit een intrap vanaf de zijlijn of d.m.v. een intrap vanaf de  
 achterlijn 

• Scheenbeschermers:  Naast het dragen van voetbalschoenen en het offi ciële Kolping Boys tenue is het 
 verplicht scheenbeschermers te dragen. 

• Veld: lengte tussen de 30 en 40 meter, breedte tussen de 20 en 30 meter 

• Doel: 3 bij 1 meter (goed vastzetten) 

• Bal: nummer 5 met een maximaal gewicht van 320 gram (minimaal gewicht: 290 gram) 

Een sportieve groet,  trainers en begeleiders mini’s

Aangeboden:
Vrijwel nieuw Kolping Boys T-shirt maat 140-152 met in witte opdruk de naam Daan en nr 10 TEAB, op te halen in Heerhugow-
aard Tel: 06 50581766

AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN VANAF NU OOK OP DE WEBSITE  
Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603.Het gehele pupillenvoetbal valt onder District 
West 1 Categorie B uitgezonderd de D1, welke in Categorie A valt.

 Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders gebeld worden, die op hun beurt de spelers 
van zijn of haar team bellen. TEVENS ZULLEN DE AFGELASTINGEN VAN DE THUIS-EN UITWEDSTRIJDEN VANAF 08:00 UUR 
ZATERDAGMORGEN OP DE WEBSITE WWW.KOLPINGBOYS.NL VERMELD WORDEN IN HET WEDSTRIJDPROGRAMMA.

 Het verzoek aan U is om niet naar het complex te bellen. De telefoonlijn is dan overbezet en wij kunnen niet gebeld worden 
door andere verenigingen over het al of niet doorgaan van de wedstrijden.

GEEN OUDERS EN BEGELEIDERS MEER OP DE MIDDENLIJN VAN DE VELDEN
Volgens de richtlijnen en spelregels bij de E-en F-pupillen is het uitdrukkelijk verboden om niet meer over de middenlijn te lopen 
of het team te coachen. De scheidrechters en commissieleden zullen hier de komende tijd op toezien. 
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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 aanvang 18.30 uur tot        
  ongeveer 20.30 uur.
- Op woensdagmiddag 25 november mogen de  kabouters en de mini’s komen aanvang 13.00 uur tot 15.00  
  uur.
- Op woensdagmiddag 25 november mogen de 1e en 2e jaars F’jes komen aanvang 15.30 uur tot 17.30 uur. 
- Op woensdagavond 25 november mogen alle D’tjes komen voor een fi lm avond aanvang 18.30 uur tot   
  ongeveer 20.30 uur. 

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. 
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

SINTERKLAAS BIJ KOLPING BOYS
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PUPILLENVERSLAGEN
Egmondia D1–Kolping Boys D2

Op  een mooie herfst ochtend in Egmond 
moest D2 aantreden tegen Egmondia 
D1. De afgelopen weken heeft D2 het 
moeilijk gehad, leuk voetbal afgewis-
seld met slordige momenten waardoor 
winnen niet aldoor lukte. Dus werd er de 
afgelopen weken goed getraind en gew-
erkt aan samenspel en opbouw.

Deze training gaan zijn vruchten afwer-
pen. Kolping begon gretig aan de wedstri-
jd en kreeg meteen al kansen. Egomndia 
wist geen antwoord op de aanvalsdrift 
van onze jongens en meisjes. Dit result-
eerde in de 7e minuut in een goede aan-
val die met een doelpunt werd bekroond 
door Jeffrey. Prima goal, 0-1. Kolping 
bleef lekker voetballen en combineren, 
aanval op aanval, echter scoren lukte 
niet. Vervolgens moest Mickey gebles-
seerd het veld verlaten en kwam wissel 
Wessel in het veld. De verdediging met  
Eloy,  Nadine, Bas en Sjaantje stond als 
een huis. De mannen van Egmondia 
kwamen er niet doorheen.

Rust.

Coach Barry en assistenten Nico en 
Casper hebben D2 in de rust erop 
gewezen dat zo lekker moeten blijven 
door voetballen. Goed combineren en 
blijven aanvallen. Egmondia had hier 
namelijk geen antwoord op. Dus in de 
tweede helft was het met de eerste de 
beste aanval gelijk raak. Wederom was 
het Jeffrey die de goal maakte, 0-2. Ver-
volgens werd het spel weer snel  overg-
enomen en na slecht verdedigen van Eg-
mondia was het linksback Bas die met 
een hard schot, scoorde. Weer een mooi 
doelpunt, 0-3.

D2 had een dergelijke stand in de com-
petitie nog niet meegemaakt dit seizoen, 
de jongens en meisjes raken er niet door 
van slag. Het middenveld met Tim, Tom 
en Salim als vrije man verstoorden con-
stant de opbouw van Egmondia. Na een 
mooie steekpas was het Daan die als 
spits ook zijn doelpuntje mee pakte, 0-4. 
Drie minuten later was het weer raak, na 
een voorzet van Salim was het Wessel 
die het afronde, 0-5. Mickey was onder-
tussen hersteld van zijn blessure uit de 
1e helft. Salim eruit en Mickey er weer 
in. In de 50e minuut was er weer een 
leuke aanval en weer was het Jeffrey die 
het doelpunt maakte, 0-6. Een monster-
score leek er aan te komen. De keeper 
van Egmondia schoot slecht uit. De bal 
werd weer meteen door Kolping onder-

schept met een diepe pass op Daan. 
Daan als spits deed wat hij moest doen, 
scoren, stand in de 55e minuut 0-7. 
Coach Barry ging toch nog een keer wis-
selen. Jeffrey met zijn 3 goals kreeg een 
publiekswissel, met luid applaus verliet 
hij het veld en mocht Salim de laatste 
minuten uitspelen. Dit was het enige 
zwakke momentje van Kolping waar 
Egmondia zijn eer redde, een tegendoe-
lpunt, 1-7. Keeper Lars van Kolping had 
een rustige wedstrijd, en had de goal pri-
ma verdedigt en kon aan deze goal niets 
doen. Nog een keer perste Kolping D2 
alles eruit. Een snelle aanval over vele 
schijven resulteerde in weer een doe-
lpunt. Daan dacht wat Jeffrey kan, kan 
ik ook. Ook hij scoorde zijn 3e goal pri-
ma ge-Daan ! Een uitstekende prestatie 
van D2 die ook nog aangemoedigd werd 
door de geblesseerde Jeroen. We hopen 
dat je er weer snel bij bent Jeroen. D2 zo 
doorgaan, goed trainen, werken aan de 
opbouw en tempo spelen dan gaan jullie 
nog ver komen.

Een trouwe toeschouwer.

Kolping boys E1- Purmerend E1 

Een moeilijke wedstrijd tegen de num-
mer 1 zei Joery al in de kleedkamer. 
We begonnen in een 3-1-2 opstelling 
zonder Remco en Pieter,maar wel met 
Chiel en Gian-Carlo erbij. Het fl uitsig-
naal is gegaan. We begonnen wat on-
rustig maar we bouwden het langzamer 
hand weer op met de eerste helft een 
aantal kansen voor ons en ook een paar 
kansen voor Purmerend. Maar Nick en 
ook hun keeper hadden een paar mooie 
reddingen. Het ging er stevig maar fair 
aan toe.

2e  helft……..

We begonnen goed aan de 2e helft  
Maar Purmerend had wel iets meer 
kansen.Er werd een corner genomen 
door Purmerend maar  Mats schiet de 
bal weg in de richting van de zijlijn en 
Daan kan de bal nog net binnen houden 
en zelfs twee man voorbij spelen. De 
derde man komt eraan en Daan ziet dat 
Chiel vrij staat en…. GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!! 1-
0. De aftrap werd al snel genomen door 
Purmerend ze speelden het goed uit en 
BAM 1-1. Jammer. 5minuten was er niet 
zo veel gebeurd maar opeens een goeie 
en prachtige uitrap van Nick die goed op 
Daan kwam Daan legt hem af op Chiel 
en……. 2-1!!!!!!!!!!!1 iedereen ging uit zijn 
dak.

3 minuten na de aftrap gebeurt er dit…… 
een schot dat uit de het niets kwam . 
Nick pakt de gladde bal in zijn handen 
en hij vliegt uit zijn handen er komt net 
een speler van Purmerend tussen en 2-
2 jammer. De aftrap word net genomen. 
Joery zegt al tegen de scheids dat het 
tijd is maar hij laat doorspelen en met 
een gelukje kan Daan net verderspelen 
en ……………………………………………………
…………………… 3-2 !!!!!!!!!

Gewonnen !!!!

Een mooie wedstrijd  dus.

Thomas Menu

Kolping Boys E2-Reiger Boys E2

Dit zou dan toch een echte topper 
worden voor de jongens van E2, die in 
de eerste weken soepeltjes en zonder 
nederlaag door de competitie waren ge-
wandeld. Het was elke week weer een 
feest geweest om naar te kijken: zoals 
er samen werd gespeeld, zoals er lustig 
op los werd gescoord en vooral zoals de 
jongens voor elkaar werkten en zonder 
een kik foutjes van elkaar herstelden.

Prachtig allemaal, maar het ging te 
makkelijk, zo werd in alle beslotenheid 
van het verbouwde trainershoofdkwarti-
er besloten. Doodleuk werden er, topper 
of niet, enkele pionnetjes op het bord 
verschoven. Maar het maakt de jongens 
van de E-selectie allemaal weinig uit, 
zoals de keepers al langer bewijzen. Er 
moet door omstandigheden wat onge-
lukkig met ze worden gegoocheld, maar 
waar ze moeten verschijnen staan ze 
hun mannetje.

Zo trad E2 deze dag aan met Jeroen in 
het doel. Hij was laat opgeroepen als 
vervanger van de zieke Nout. Maar hij 
bleek er helemaal klaar voor te zijn, als 
de rustige sluitpost van een ploeg die al 
in de eerste helft orde op zaken stelde. 
Kolping Boys E2 was onnavolgbaar voor 
de tegenstander én voor de eigen sup-
portersschare.

Al gauw bleek hoe slim de trainersin-
greep wel niet was geweest. Op papier 
leek E2 verdedigend versterkt met Rem-
co en Pieter, maar hoe anders pakte 
dat uit. Vier doelpunten werden er al in 
de eerste helft gemaakt en let wel, alle 
door verdedigers!

Het goede voorbeeld werd gegeven door 
Remco, die krachtig opstoomde en de 
bal hard tegen de touwen joeg (1-0). Op 
dit staaltje van even doordachte als glu-
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PUPILLENVERSLAGEN
iperige tactiek was Reiger Boys duidelijk 
niet berekend. Zo kon Remco opnieuw 
met een doelpunt toeslaan, na een 
hoekschop van Sjoerd (2-0).

En toen ze het dan een beetje dachten 
te begrijpen, bij Reiger Boys, schoof 
doodleuk een andere verdediger naar 
voren. Maurizio schoot de bal met een 
prachtige volley hoog in het doel, na weer 
een hoekschop van specialist Sjoerd (3-
0). Toen Reiger Boys dacht ook dat foe-
fje door te hebben, schoot Maurizio de 
bal net zo makkelijk dan maar via de rug 
van een tegenstander in het doel (4-0).

Verdediging, aanval en middenveld 
– alles vloeide ineen in deze ene helft. 
Totaalvoetbal in optima forma op De 
Nollen, anders kan uw reporter het niet 
omschrijven. Nick (op papier verdedi-
ger), Roy en Justin (aanvallers), Pieter 
(middenvelder), Sjoerd (nummer tien) 
en Julian (aanvoerder met een grote a): 
allemaal en overal draaiden ze mee in 
de carrousel van trainer/coach Thijs.

Goed, de tweede helft was wat minder. 
Reiger Boys kon één fraai tegendoelpunt 
maken (4-1), meer stond de geconcent-
reerde Jeroen in het doel niet toe. Maar 
de fans hadden geen enkele reden over 
dit terugvalletje te zeuren. En dat deden 
ze dan ook niet: ze waren al weer ge-
noeg verwend door E2, zoals eigenlijk al 
dit hele seizoen!

HH, de reporter van E2.

Kolping Boys E9–Duinrand  E5 8-1

Duinrand E5 is een oude bekende van 
de E9. Meerdere malen heeft de E9 te-
gen dit team gespeeld en alle wedstri-
jden met winst afgesloten. Vandaag zou 
het niet anders worden.  

De zwart-witten begonnen wel slap. 
Duinrand kon al snel profi teren van 
de zwakke opening van de E9. Uit een 
counter scoorde Duinrand verassend 
de 0-1. De E9 reageerde door de aanval 
te kiezen. Alleen zat er nog wat weinig 
overleg in het samenspel. Desondanks 
kreeg de E9 legio kansen om gelijk te 
maken. Daan, Nick, Dean, Anino, Kaw-
ish hadden allen de mogelijkheid om 
te scoren. Door goed keeperswerk van  
de Duinrandse sluitpost bleef het lang 
0-1. Pas toen de stem van trainer Jan  
over het veld galmde, veranderde het 
gerommel van de E9 in soepel combi-
natiespel. Het was Jurian die met een 

kogelhard schot Kolping Boys op gelijke 
hoogte bracht. En pas toen kwam de  
”machine” echt op stoom. Nick scoorde 
uit een geweldige combinatie met Dean 
koel en beheerst de 2-1. In de rust wer-
den door Jan de puntjes op de i gezet. 
Een paar tactische omzettingen en een 
motiverende speech deden het werk. In 
de tweede helft blies de E9 Duinrand 
van het veld.  In de eerste minuut na 
rust scoorde Jurian, al na een pass van 
Nick, strak de 3-1.  De E9 ging volop in 
de aanval en Duinrand was daar niet 
tegen opgewassen. Stan rondde cool af 
na weer een pass van Dean: 4-1.  Jurian 
maakte duidelijk wat de intentie van de 
E9 in de tweede helft was:  Duinrand ver-
pletteren. Met een onthoudbaar schot 
in de linkerhoek zette hij de 5-1 op het 
scorebord. Duinrand had in het geheel 
geen antwoord op de zwart-witte lawine 
die in de tweede helft over hen heen 
denderde. Anino scoorde in 1 keer uit 
een corner de 6-1.  Jurian was nog niet 
klaar en scoorde na opnieuw een assist 
van Dean de 7-1.  Nick rondde heel be-
heerst een mooie aanval af waar Ruben, 
Kawish, Jurian en Dean bij betrokken 
waren :8-1. En toen was de storm uitger-
aast. Totaal verdwaasd keken de man-
nen van Duinrand om hen heen, zich 
nauwelijks realiserend wat er in de af-
gelopen 15 minuten was gebeurd.  Kolp-
ing Boys E9 heeft weer een grote stap 
gezet richting een kampioensschap. 

Herman (Vader Jurian)

Kolping B. E10 -Reiger B. E14 (8 - 1)

Vanaf het eerste fl uitsignaal was het te 
zien; de E10 gaat deze pot winnen. De 
vraag was alleen met welke cijfers.We 
zouden wel graag met 9 punten verschil 
willen winnen want dat zou zo lekker 
zijn voor onze plaats in de competitie....
De kansen zijn er, onze jongens laten 
hun tegenstanders lekker rennen door 
zelf goed naar elkaar over te spelen. 
De lange keepster van de Reiger Boys 
krijgt in de eerste tien minuten wel 20 
keer de bal aangespeeld waarvan de 
meeste nogal hard. Die hadden er toch 
in gemoeten? En dan...breekt de tegen-
stander uit...komt voorbij Jimmy en Jer-
oen...heeft alleen nog keeper JP tussen 
zijn bal en het beoogde doelpunt. Hij 
kan goed schieten maar JP kan de bal 
houden! En nu ligt de bal op onze helft 
waar alle ruimte is. JP schiet de bal naar 
onze linksback Devrim, die goed in vorm 

is vandaag, die ‘m nu eens niet overtikt 
naar de overbezette voorlinie maar zelf 
schiet wat ons 1ste doelpunt opleverd! 
Negen minuten later maakt Luke het 2e 
doelpunt kort op de keepster. Een minu-
ut later maakt hij ons 3e doelpunt door 
vanuit zijn positie aan de zijlijn de bal in 
het linker zijnet van het doel te plaatsen, 
mooi!  Rust  3 - 0 

Ook in de tweede helft verwachten we 
geen grote weerstand. Deze Reiger Boys 
zijn, nu, niet sterk genoeg voor ons. Toch 
breekt  er weer een aanvaller uit en 
moet JP weer zijn doel verdedigen. Het 
lukt hem opnieuw om het goed geplaat-
ste schot te houden. Maar goed dat de 
wedstrijd zich meer op de helft van de 
tegenstander plaats vind. Alhoewel....
het is er wel wat druk voor dat doel. We 
weten er nog twee corners uit te slepen 
die in 2 doelpunten resulteren. De 
eerste neemt Gijs en Levi maakt de tref-
fer, de tweede neemt Jimmy en Devrim 
scoort. Onze zeer gedreven Thijs schiet 
vanaf rechtsbuiten op doel waar Jesse 
staat die zo ons 6e doelpunt maakt. Nu 
zijn de Reiger Boys het zat en breken 
ze opnieuw door onze verdediging. Dit 
schot weet JP niet te houden. Dit maakt 
de  tegenstanders hongerig waardoor 
ze zich meer verspreiden en er gelegen-
heid kwam voor onze voorste linie om 
te scoren. Het 7e doelpunt maakt Thijs 
(buitenkant voet) en Gijs scoort het 8e 
doelpunt.  Nu winnen we niet met het 
gewenste verschil van 9 ounten en lijkt 
de winter competitie winst onhaalbaar...
of toch niet...? Eindstand 8-1

Kolping Boys E10 - Vrone E8 (16-0)

Al eerder hebben onze jongens met dub-
bele cijfers een wedstrijd gewonnen en 
dat gebeurde ook op deze zaterdag 31 
oktober tegen de jongens van Vrone. 
Deze E8 staat onderaan in onze poule 
en maken geen schijn van kans. Geluk-
kig hebben ze veel positieve aanhang 
mee om de moed er in te houden. De 
eerste helft gaat zoals er geoefend 
wordt tijdens de trainingen. Onze jon-
gens maken gebruik van het veld en zijn 
onderling veel  aan de bal. Maarliefst 
8 doelpunten worden er voor rust ge-
maakt: door Levi al in de derde minuut, 
door Gijs (hatrick), Luke (hatrick)  en 
Jesse. Jimmy die zoals altijd lekker op 
zijn positie blijft zorgt voor knappe di-
epte passes. De meeste nemen keurig 
aan, verlenen assists waar nodig en 
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maken mooi combinaties (lekker 1-2 tje 
voor het doel Gijs/Luke). Rust 8 - 0

Om de jongens van Vrone alle gelegen-
heid te geven spelen we de tweede helft 
zonder keeper. Onze koele mid-mid Levi 
moet zich mede daardoor af en toe wat 
laten zakken; wat van goed spelover-
zicht getuigt. Bovendien ziet hij zijn kans 
om te scoren vanaf de tweede linie! Ook 
rechtsvoor Luke blijft zich daar goed van 
bewust; behoudt z’n positie en zorgt 
voor veel assists. Vanuit de hoek weet 
hij ook zelf nog te scoren. Tot drie keer 
toe poeieren we de bal direct de sloot in 
wat het spel lang stil legde. Laatste man 
Jeroen ging helemaal los en scoorde een 
Hatrich waarvan 1 doelpunt een knappe 
kopbal was. Ook Thijs maakte zijn hatrick 
en zo kreeg keeper Daan van Vrone 16 
ballen in zijn doel. Moet gezegd worden 
dat hij er wel 30 gehouden heeft als het 
niet meer was, klasse dus! Eindstand  
16 - 0

Kolping Boys E11 - Zeevogels E3

Op 31 oktober moest E.11 aantreden 
tegen Zeevogels E.3. Op Joaquim na 
was iedereen en had coach Rob dus 
voldoende wisselmogelijkheden. Om 
10.15 uur blies de vader van Jonathan 
voor het beginsignaal en werd er me-
teen fl ink richting het doel van Zeevo-
gels gespeeld, de kant waar ook de fa-
natieke aanhang, of moet ik zeggen de 
harde kern van E.11 opgesteld stond. 
De keeper van E.11 was in topvorm en 
haalde er een hele boel ballen eruit. 
Omdat er maar geen doelpunt viel werd 
er al meer alleen gespeeld in plaats 
van over te spelen en werd het spel al 
rommeliger en kon Zeevogels af en toe 
goed uitbreken, maar de verdediging 
onder leiding van Jur en Ashley stond 
goed en bij de paar doelpogingen had 
Max weinig moeite om de ballen tegen 
te houden. Gelukkig viel er toch nog een 
doelpunt in de 1e helft, een afgeweken 
schot van Jan ging er toch nog in, omdat 
de keeper op het verkeerde been stond. 
De ongeveer 25 andere doelkansen van 
de eerste helft werden of goed tegenge-
houden door de keeper, of niet goed ge-
noeg ingeschoten; de ballen waren wel 
hard, maar vaak ook recht op de keeper 
af.

De 2e helft kwam Zeevogels plotseling 
op 1-1! Het middenveld verdedigde niet 
goed mee en de achterhoede kon niet op 
tijd reageren, ook Max was te laat, doe-
lpunt. Jongens, dit kan gebeuren als jez-

elf zoveel kansen mist, maar E.11 ging 
er weer fl ink tegenaan en nu werd er ook 
weer beter overgespeeld. Ercan, Nassim 
E en Jonathan gaven goeie ondersteun-
ing vanaf het middenveld, Jan liep goed 
te storen en voorin deden Nassim B. en 
Bjorn ook hun werk en via vaak mooie 
aanvallen scoorden Bjorn en Nassim 
B. allebei 2x. Bij een afgeslagen corner 
wist de jarige Jur vanaf de rand van het 
strafschopgebied de bal nog mooi in de 
kruising te krullen, eindstand 6-1. het 
veldoverwicht was toch nog in de juiste 
uitslag omgezet. In de panaltyreeks 
maakte Max nog een paar mooie red-
dingen en kon de goed fl uitende scheids 
affl uiten. Nadat Jur nog op chips had ge-
trakteerd gingen we allemaal moe, maar 
tevreden naar huis. 

vader van Jur

Kolping E12-Vios W. E7

Vandaag speelden we een oefenwed-
strijd tegen het team uit Warmenhuizen 
waar we eerder dit seizoen al eens van 
verloren hadden. En waar we al weken 
op hoopten is dan vandaag eindelijk ge-
beurd: we hebben gewonnen!!!!! Goed 
he!!!!

Toen Tom zijn eerste doelpunt van dit 
seizoen scoorde stonden we zomaar 
eens voor. Dat speelde direct veel le-
kkerder. Doordat we wat ruimte kregen 
op het middenveld konden verschillende 
spelers proberen om dichter bij het doel 
te komen. Het duurde niet lang of Tom 
scoorde nog eens en toen stonden we 
met 2-0 voor. Simon speelde dicht bij 
het doel van de tegenstander en kreeg 
de bal een paar keer nét niet goed ge-
noeg op zijn voet, maar anders…….Ook 
Twan ging goed mee de aanvallen in, 
terwijl Joris en Joerie de achterhoede 
goed dicht hielden. Pas na een dikke 10 
minuten kreeg Damian de eerste bal op 
doel die hij goed tegenhield en de hele 
wedstrijd heeft hij geen bal doorgelaten. 
Toen Tom nogmaals scoorde was het 
even genoeg en mocht er limonade ge-
dronken worden en heeft de coach een 
magische methode bedacht waarmee 
iedereen ook in de tweede helft goed 
actief bleef. Na de 4-0 van Tom mocht 
Maartje haar eerste doelpunt van dit 
seizoen maken, yes! Luc onderschepte 
steeds vaker de bal op het middenveld 
en rook ook een doelkans, maar het 
kwam er net niet van. De hele wedstrijd 
bleef iedereen actiever dan we dat ge-
wend waren. Daardoor kon er misschien 

ook wel zo veel gescoord worden. Uitein-
delijk maakte Tom zijn vijfde doelpunt, 
werd het 6-0, en was de wedstrijd af. De 
penalty’s waren weer prachtig, en nadat 
we in de kleedkamer met de coach alle 
goede dingen van de wedstrijd hadden 
besproken ging iedereen lachend naar 
huis!

Maartje en Julia 

Kolpingboys F1 verstevigt haar kop-
positie (31-10-09)

Al acht duels ongeslagen! Een prachtige 
reeks van overwinningen was al 
neergezet, en ook vandaag was Kolping-
boys F1 een maatje te groot voor Zap F1. 
Al in de derde minuut hadden ze een dot 
van een kans. Na een mooi genomen 
corner van Nino werden we getrakteerd 
door een prachtige omhaal van Quinten, 
helaas ging het net over de lat. De toon 
was gezet. Het voetbalspel wat we daar-
na te zien kregen was mooi om te zien. 
Even dacht ik: we krijgen vandaag een 
tegenstander van formaat! Maar onze 
jongens namen direct het initiatief. Na 
ongeveer 10 minuten mocht Quinten 
een vrije trap nemen en schoot hard op 
doel. De keeper van Zap liet de bal los 
en Jan tikte de 0-1 binnen. Vlak daarna 
had de 0-2 eigenlijk moeten komen van 
de voet van Sammatar (net in het veld 
gekomen) die zichzelf vrij speelde en 
hard op de paal schoot.

In de 15 minuut stuurde Loran met een 
uitstekende pass Quinten weg. En Quint-
en schoot met overtuiging de 0-2 binnen.  
Kolping werd sterker en sterker. Continu 
waren ze op de helft van de thuisploeg. 
Twee minuten na de 0-2 ging Samma-
tar zijn verdediger voorbij, een voorzet 
en via een verdediger van Zap ging de 
bal in het doel 0-3. Ook Zap kreeg wat 
kansjes, maar de steeds goed opgestel-
de verdediging van Kolping zorgde voor 
rust. Loran, Coen, Thijmen en Nino heb-
ben bijna alle duels gewonnen en heb-
ben veel werklust getoond. Ook Beau 
heeft heel dapper zijn doel verdedigd. 
Vlak voor rust ging Jan via de rechter-
kant zijn directe tegenstander omspelen 
en schoot keurig de 0-4 binnen. Dit was 
tevens de ruststand. 

Na de thee een makke periode. Toch 
schoot Quinten vlak na de rust de 0-5 
erin. En toen dachten de jongens dat 
de wedstrijd gespeeld was waardoor 
Zap beter en beter in zijn spel kwam en 
twee goals achter elkaar maakten: 2-5. 
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Gelukkig werden de jongen goed wakker 
geschud door de technische staf (Jos, 
Mathijs en Coen) waardoor het spel 
beter werd en na een mooi opgezette 
aanval, Sammatar schitterend de 2-6 
maakte. Vlak daarna stuurde Loran weer 
Sammatar weg. Deze schoot in de verre 
hoek de 2-7 binnen. Even later stond de 
verdediging even te slapen en toen was 
de 3-7 een feit. 

Nou jongens, we hebben wederom van 
jullie genoten! Op naar de volgende 
overwinning!!!!

Ahmed Abdullahi (vader Sammatar)     

Kolping Boys F1 – KSV F1 zaterdag 7 
november 2009

Na een week met enorme regenbuien 
begon de ochtend in Oudorp met een 
klein zonnetje. Kortom, prachtig weer 
om onze koppositie te verdedigen in ei-
gen huis tegen KSV F1.

Kolping begon de westrijd voortvar-
end met mooie aanvallende acties, de 
keeper van KSV werd getest door Sam-
matar en Quinten. Hij weerde zich kranig 
en Kolping kon helaas geen voorsprong 
nemen. De eerste helft ontwikkelde zich 
rustig en er waren kansen over en weer. 
Beau mocht een enkele redding verrich-
ten en kreeg af en toe een terugspeel 
bal van Coen of Thijmen. Kortom, bij rust 
was het nog steeds 0-0.

De tweede helft speelde zich nog steeds 
af bij mooi weer en de mannen hadden 
er zin in. Jos heeft in de rust wat tac-
tische aanwijzingen gegeven, waardoor 
de Boys zich nog wat aanvallender op-
stelden. Na 8 minuten was het eindelijk 
raak, na een corner was er wat gerom-
mel voor het doel en werkte Sammatar 
de bal het doel in! De verdiende voor-
sprong werd uitbundig met elkaar gevi-
erd. Jos zweepte de troepen nog maar 
eens op en ook Coen trok ten aanval. 
Onze stugge verdediger kwam over rech-
ts een aantal keren mooi naar voren, na 
een paar KSV’ertjes uitgespeeld te heb-
ben. In de twaalfde minuut was het weer 
raak. Loran had zich ook naar voren be-
geven en uit de draai schoot hij prachtig 
het tweede doelpunt binnen. Feest 
alom, want de koppositie in het klasse-
ment kon behouden  worden! Dan is het 
ook altijd oppassen. 1 minuut voor tijd 
werd het toch nog spannend, KSV sco-
orde tegen: 2-1. Niet lang daarna fl oot 
de scheids af en houdt de F1 de kaarten 
in eigen hand.

Prachtig mannen, goed resultaat! Vol-
gende week vroeg op voor de uitwed-
strijd bij Vrone.

Antoine.

Ps, kijk voor leuke actiefoto’s op www.
f-selectie.nl! 

BOL F4 – Kolping Boys F5

Na de eerste “offi ciële” wedstrijd 
gespeeld te hebben tegen de F4 en de 
F3 waren de verwachtingen hoog ges-
pannen, temeer daar beide wedstrijden 
ook nog eens gewonnen waren!. De 
mannen van de F5 stonden dan ook 
te poppellen om nu voor de allereerste 
keer tegen een andere club te spelen.

Het slachtoffer van al dit enthousiasme 
is BOL F4 geworden. Daarvoor natuurlijk 
de welgemeende excuses. Wij hebben er 
alles aan gedaan om onze jongens wat 
te temperen in hun daaddrang. Extra 
vroeg opstaan, heel vroeg naar Langedi-
jk, voor de wedstrijd een onderling potje 
laten spelen waar de vonken ervan af 
vlogen. Maar uiteindelijk mocht dit geen 
effect hebben. BOL ging eraf met maar 
liefst 1 – 7.

Voor de wedstrijd zag het er heel anders 
uit. Wat waren ze groot die jongens van 
BOL! En ze hadden al zo veel ervaring 
in het echte competitievoetbal. “Moeten 
we tegen hun papa, ze zijn veel groter”. 
Met deze zin verwoordde mijn zoon Chip 
het algemene F5 gevoel. Dus snel een 
opstelling gemaakt: Benjamin en Bryan 
voorin, op het middenveld en achterin 
wisten Rowan, Chip, Dentry, Tycho, Max 
en Noah in afwisselende samenstelling 
al snel hun plekje te vinden. Achterin 
stond in de eerste helft als sluitpost 
Chevelle (excuses als ik je naam ver-
keerd heb geschreven!) en in de tweede 
helft hield Tycho het doel schoon.

Na het eerste fl uitsignaal stormenden 
de jongens als hongerige wolven af op 
alles wat groen en wit was. De ene na 
de andere scrimmage voor het doel van 
BOL zorgde voor groot enthousiasme op 
zowel het veld als langs de lijn! Ze waren 
best goed! Tot….het moment dat heel 
eventjes de verdedigende taken ver-
geten waren. Als een collectief probeer-
den we de bal in het doel te krijgen. In 
de kluts verdwijnt de bal hoog over ied-
ereen heen en zomaar in de voeten van 
een tegenstander die daar helemaal al-
leen stond op de middellijn. Tja, wat doe 

je dan met zo een cadeautje? Precies, 
een gegeven paard kijk je niet in de bek 
dus hopla, met de bal aan de voet rustig 
naar het doel lopen en hem erin prikken. 
Zo gezegd zo gedaan. 1 – 0 achter.

Verbaasd keken de jongens van F5 
elkaar aan. Wat is dat nou? Wij aanvallen 
en zij de doelpunten maken? Dat is niet 
eerlijk. Dat gaan we dus vanaf nu anders 
doen: mannetje achterin houden, beetje 
meer overspelen en kijk onze topscorer 
Benjamin prikt er zowaar 3 in! Dat kan 
ik ook denkt dribbelkoning Bryan en ja 
hoor hij maakt er ook 2. Rowan en Hugo 
delen ook in de feestvreugde en zie daar 
de eerste echte overwinning is binnen.

Ik vond het fantastisch, heb heel erg 
genoten en zie nu al uit naar onze eerste 
offi ciële thuiswedstrijd tegen de F4 van 
Foresters.

Tot zaterdag!

Kai Ramadhin

Kolping Boys F5-Foresters F4 (5-2)

Misschien niet bij iedereen bekend, 
maar na de herfst vakantie is er een ex-
tra F-pupilen team gevormd, de F5. De 
jongens zijn de hele week niet te houden, 
zo graag willen ze de wei in. “Hebben we 
een scheidsrechter, en gaan we ook van 
helft wisselen?” zijn zoal de belangrijke 
vragen die worden gesteld. Na een moo-
ie oefenreeks tegen de F4 en de F3 van 
Kolping, waren ze vorige week superieur 
uit tegen BOL. Toen een rustige eerste 
helft en vervolgens een aanvalsdrang 
die resulteerde in een winst van 7-1.

Ook deze week begonnen de mannen 
rustig aan in de eerste helft. Aan beide 
kanten waren er goede kansen, echter 
Kolping speelde wat leper, en maakte 
dan ook de 1-0. In de tweede helft was 
de beer los. Er werd goed druk op de 
bal gehouden. Hier en daar waren zelfs 
combinaties te zien. Kolping liet zien dat 
ze scherp waren bij het doel, strakke cor-
ners kunnen nemen, mooie voorzetten 
kunnen geven en een mannetje kunnen 
passeren. Foresters liet het echter niet 
allemaal zo maar gebeuren, en maakte 
ook twee doelpunten. Eindstand 5-2.

Al met al een mooie wedstrijd op een 
echte herfst dag.

PV


