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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

In deze treffer o.a. het schema van de terreindienst voor de 2e helft van het 
seizoen.

Naast de uitslag van de klaverjasdrive, vindt u verderop in de treffer ook        
informatie over de kerstmaaltijd voor de 60+ vrijwilligers.

Uiteraard werd ook weer geweldig gevoetbald in de Champions Leaque.
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TERREINDIENST 2E HELFT SEIZOEN

Terreindienst 2009/2010
Bijgaand treffen jullie de terreindienst indeling voor de tweede helft van het seizoen 2009/2010. Door het wegvallen van een aan-
tal teams kan het voorkomen dat je als team 3½x dienst draait in plaats van de oorspronkelijke 3x. Kijk dus even goed naar het 
schema om voor jouw team te bepalen wanneer er terreindienst dient te worden gelopen. Indien er sprake is van een gedeeltelijke 
afgelasting of je bent er niet zeker van of de voetbal doorgaat neem dan altijd contact op met het wedstrijdsecretariaat (072-
5612439). Zij kunnen beoordelen of de terreindienst benodigd is. Bepaal dus nooit zelfstandig om niet te verschijnen tijdens de 
terreindienst. Hiermee kun je de medewerkers van het secretariaat in verlegenheid brengen.  

De terreindienst is voor alle senioren, A junioren, B junioren en de 2e jaars C junioren.

Wanneer: zaterdag en de zondag

Tijden: 

Zaterdag:  08:30 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 17:30 uur 

Zondag:  10:00 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur 

In de ochtend en in de middag op zowel de zaterdag als de zondag 2 mensen per elftal. En aangezien een elftal uit ongeveer 14 
personen bestaat hoef je maar 1x per voetbalseizoen een paar uurtjes van je vrije tijd op te offeren. 

Wat houdt terreindienst in?
Het verzorgen van de limonade op zaterdag en de thee op zondag. Het schoonvegen van de gangen na de laatste wedstrijden en 
tussendoor schoonmaken van de kleedkamers. Het helpen op zaterdag met de kleine doelen. Het zo af en toe fl uiten van een 
wedstrijdje op de zaterdagochtend. En nog wat andere werkzaamheden. Voor de dienst op de zaterdagmiddag kan ook gevraagd 
worden om te assisteren bij de kantinewerkzaamheden. Om in voetbaltermen te blijven is de “penalty”voor het niet aanwezig zijn 
een wedstrijd schorsing met onmiddellijke ingang en de week erna loop je opnieuw terreindienst. Indien er dus mensen niet aan-
wezig zijn op de dag dat ze dienen te komen is het van belang om Gerard Bobeldijk hiervan op de hoogte te stellen. Hij zal zorg 
dragen voor de opvolging. Aan ieder team zal voorafgaand aan de terreindienst op de zaterdag of zondag  worden gevraagd om 
de personen op te geven welke terreindienst gaan lopen. Deze personen worden dan ook verwacht op de hierboven aangegeven 
tijdstippen. 

Voor vragen, ideeën en suggesties omtrent de terreindienstregeling kunnen jullie altijd contact opnemen met Gerard Bobeldijk.

Met vriendelijke groeten,
Gerard Bobeldijk 
g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl 
tel: 06-55875274

Indeling tweede helft seizoen
Datum: Dag Elftal:

16/01/10 Zaterdag Senioren 3

17/01/10 Zondag C1

23/01/10 Zaterdag Senioren 3

24/01/10 Zondag C1

30/01/10 Zaterdag Senioren 3

31/01/10 Zondag C1

6/02/10 Zaterdag Senioren 4

7/02/10 Zondag C2

13/02/10 Zaterdag Senioren 4

14/02/10 Zondag C2

20/02/10 Zaterdag Senioren 4

21/02/10 Zondag C2

27/02/10 Zaterdag Senioren 5

28/02/10 Zondag B3

Datum: Dag Elftal:

6/03/10 Zaterdag Senioren 5

7/03/10 Zondag Senioren 10

13/03/10 Zaterdag Senioren 5

14/03/10 Zonocht. Senioren 8

   Zon-mid B2

20/03/10 Zaterdag Senioren 8

21/03/10 Zondag Senioren 8

27/03/10 Zat-ocht A2 Zondag

  Zat-mid Senioren 6

28/03/10 Zondag Senioren 8

3/04/10 Zaterdag Pasen

4/04/10 Zondag Pasen

10/04/10 Zaterdag A2 Zondag

11/04/10 Zondag A2 Zondag

Datum: Dag Elftal:

17/04/10 Zat-ocht A2 Zondag

  Zat-mid Senioren 11

18/04/10 Zondag Senioren 11

24/04/10 Zaterdag A3 Zondag

25/04/10 Zondag Senioren 11

1/05/10 Zaterdag A3 Zondag

2/05/10 Zon-ocht B1 - zat

  Zon-mid B4

8/05/10 Zaterdag A3 Zondag

9/05/10 Zon-ocht C2

  Zon-mid A1 zaterdag
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 28+29 november

 Groep 3 en 4

Zat./Zon. 5+6 december

 Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 28 november

08:30 uur: A1 (zon) junioren

13:00 uur:  A1 (zon) junioren

 

Zondag:  29 november

10:00 uur:  B3 junioren

13:00 uur:  B3 junioren

 

Zaterdag:  5 december

08:30 uur: A1 (zon) junioren

13:00 uur: A1 (zon) junioren

 

Zondag:  6 december

10:00 uur:  B4 junioren

13:00 uur: B4 junioren

 

Secretariaat:  

Zondag:  29 november

08:30 uur:  Jan Romeijn en 

 Janneke

13:00 uur: Paul Konijn 

 

Zondag:  6 december

08:30 uur: Jeroen Wijts en                
 Ome Jaap

    
13:00 uur: Piet Ursem

 

Zondag 29 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
6e Bergen 4 10:00 09:00 N. Neuvel
9e LSVV 9 10:00 09:00 I. Aydogan
11e SVW 27 12 10:00 09:00 K. de Goede
DA1 Saestum DA1 14:00  Petten, H.P.
DA2 Kadoelen sv DA1 12:00 11:00 P. Ruijs
A1 (zon) SVW 27 A1 (zon) 12:00  M. Visser

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e Hellas Sport 1 14:00 12:00 Hoed, A. van den
2e SVW 27 2 11:00 10:00 Peereboom, H. 
3e Vrone 3 14:00 13:00 
4e Alkm. Boys 3 12:00 11:00 
5e Uitgeest 5 10:30 09:30 
8e SVW 27 9 11:00 10:00 
10e ADO 20 12 10:00 08:45 
A2 (zon) VSV A3 14:30 13:00 
A3 (zon) Koedijk A3 14:00 13:00 
                  

Zondag 6 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
6e Sint Boys 3 10:00 09:00 GSB
8e VIOS-W 5 12:00 11:00 GSB
9e HSV 7 10:00 09:00 GSB
10e SSV 2 14:00 13:00 M. Visser
11e DEM 8 10:00 09:00 GSB
DA1 Goy ‘t DA1 14:00  Metzke, J.A.W.
DA2 Grasshoppers DA1 12:00 10:45 M. Wijnen
A1 Westfriezen A2 12:00  K. de Goede
A2 DEM A2 12:00 10:45 P. Ruijs
A3 Schagen A2 10:00 09:00 GSB

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e VVW 1 14:00  Boekholt, M.
2e HSV 2 11:30 10:30 El Yaacoubi, A. 
3e Hollandia T 3 13:00 11:30 
4e Vrone 4 14:00 13:00 
5e Vrone 5 11:00 10:00 
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KOLPING BOYS  3
Schagen 3 – Kolping Boys 3 (2-10)
Waar we aan het begin van het seizoen nog 18 spelers hadden, bleken er deze regenachtige zondagochtend maar 12 spelers 
aanwezig te zijn. Een tweetal (Rob & Eric) zijn afgevallen, Brian den Iseger is naar het 2e overgelopen en voor de rest hebben 
we nog een aantal geblesseerde spelers. Maargoed we spelen 6e klasse en we zijn gewoon zo ontzettend goed dat we zelfs met 
9 man van de meeste ploegen nog moeten kunnen winnen. Deze ochtend stond het 3e elftal van V.V. Schagen voor de moeilijke 
opgave om het 3e elftal van V.V. Kolping Boys van hun 9e zege af te houden. Het complex van Schagen is compleet vernieuwd 
en de wegen ernaartoe zijn dan ook nog volop in ontwikkeling. Coach Gerben wist wel een snelle route binnendoor, gewoon 
over het fi etspad naast de provinciale weg gaan rijden, dan kom je vanzelf op de parkeerplaats uit! Zo gezegd, zo gedaan en 
zoals meestal had Gerben ook dit keer gelijk. Dat Schagen een zeer beperkt elftal zou zijn hadden we van te voren al enigszins 
ingecalculeerd. Echter, wat we op het veld aantroffen had niemand van te voren durven denken. Ze leken zo weg te zijn gelopen 
uit de tv-serie All Stars. Vooral de Bourgondiërs in de verdediging van Schagen zouden een zeer pijnlijke zondagochtend gaan 
beleven. Schagen kreeg het geen enkele keer niet voor elkaar om de bal langer dan 3 keer rond te spelen want steeds zat er 
wel weer een been van een zwart-witte stoorzender tussen. Het weer werd steeds slechter en slechter en omdat de bomen 
nog aangeplant moesten worden was er ook geen plaats om ergens te gaan schuilen. Vandaar dat Theo, Joshua, Joeri en ik 
besloten om de wedstrijd maar vanuit de auto te gaan volgen aangezien de parkeerplaats direct aan het veld lag. We hebben 
alle kansen geturfd en de cijfers waren na 90 min. als volgt: 29 kansen, 2 x lat, 2 x paal en 10 doelpunten.  Ik vind het moe-
ilijk om te zeggen maar de man van de wedstrijd was deze ochtend toch echt Leon Doesburg. Als je 7 keer kan scoren ben je 
gewoon een hele grote, maakt niet uit tegen wie je speelt!!!  Gabriel Hartkamp was eigenlijk verbannen uit het 3e elftal maar 
na een unanieme stemmingsronde mocht hij toch weer terugkeren. Of was dat omdat we anders niet genoeg mensen had-
den? Anywayz, Gabriel zit weer bij de groep en daar is bijna iedereen wel blij mee denk ik. Het vertrouwen betaalde Gab terug 
door een aanval af te ronden die hij zelf op mooie wijze had opgezet. Nick van der Hoeven aka “het rubberen been” pikte ook 
weer z’n graantje mee en zelfs Rick Konijn wist te scoren. Laatstgenoemde deed dat met het hoofd en dat zullen de meeste 
mensen niet verwonderlijk vinden als je naar zijn imposante gestel kijkt. Als je Rick echter iets beter kent dan weet je al snel dat 
hij eigenlijk helemaal niet kan koppen. Ik als vriend weet dat Rick het er sinds hij voetbalt heel erg moeilijk mee heeft gehad. 
Altijd als hij gescoord had vroeg iemand in de kantine wel:”Ja, met je hoofd zeker? Vind je het gek als je zo lang bent?” Op deze 
zondag kon hij die vraag eindelijk eens met een volmondig JA beantwoorden. Rick, iedereen is superblij voor je en we hopen dat 
je nu je innerlijke rust hebt kunnen vinden! Patrick scoorde trouwens ook nog, alleen het doelpunt dat hij dit keer aan z’n vader 
opdroeg werd helaas afgekeurd. Jammer Patrick, volgende week weer een kans. Of in jouw geval waarschijnlijk 10 kansen, want 
die heb je wekelijks minimaal nodig om 1 keer te scoren. Normaal gesproken is Paul onze vaste keeper, omdat de tegenstand 
zo zwak was mocht hij het de tweede helft als linksbuiten gaan proberen. Hij deed het niet onverdienstelijk, maar we verzoeken 
je vriendelijk, doch dringend om in de toekomst weer tussen de palen te gaan staan. Al is het alleen maar om Barry Wijnen daar 
weg te houden. Uiteindelijk zou de wedstrijd in 2-10 eindigen en dat we twee goals tegen krijgen van een ploeg als Schagen 3 is 
te belachelijk voor woorden en dat zal in de toekomst gewoon voorkomen moeten worden. 

Succes 3 – Kolping Boys 3 (2-2)
Op weg naar Hippolytushoef lagen de meesten nog te slapen vanwege de naweeën van een verjaardagsfeestje dat de avond er-
voor gehouden werd. Desalniettemin zat er uiteindelijk 16 man in de kleedkamer af te wachten tot Gerben het verlossende woord 
zou spreken over de basisopstelling. De bank was goedgevuld met fi guren als Barry, Brian, Jasper en Nick K. Zoals verwacht 
domineerden wij het spel en het was gewoon wachten tot er een doelpunt zou vallen. Dat doelpunt zou natuurlijk ook vallen, al-
leen wél in het verkeerde doel. Paul schoot de bal een beetje ongelukkig uit en de linksbuiten van Succes twijfelde niet en schoot 
de bal linea recta over Paul heen. “Niks aan de hand, we pakken ze toch wel, gewoon blijven voetballen” was het advies vanaf 
de kant.  Leon, wie anders, maakte niet veel later de gelijkmaker en dit was echt een hele knappe goal. Hij draaide weg bij z’n 
tegenstander en terwijl hij wegdraaide schoot hij de bal in een boog kiezelhard langs de keeper. Met een 1-1 ruststand konden de 
mannen genieten van een kopje thee. Iets waar iedereen wel behoefte aan had want het was koud en winderig op de open vlakte 
van Succes. De tweede helft was het dan zover. Eerstejaars B-junior Nick K. mocht zijn debuut gaan maken bij de grote mannen 
en wat hebben we met z’n allen genoten. Ik ga hem niet compleet de hemel in prijzen want dat kan hij nog niet aan, maar een 
groot compliment voor een 15-jarige mag toch wel gemaakt worden. En dat doe ik namens het gehele team. Coach Gerben heeft 
ook liever dat Nick de A-junioren overslaat en gewoon over anderhalf jaar doorstroomt naar het 3e. Aan je kwaliteiten tijdens de 
3e helft zal nog wel het nodige gewerkt moeten worden, maar als er iemand geschikt is om je ook die kunst bij te brengen is het 
coach Gerben wel. De contracten worden opgesteld en zullen eind deze week verzonden worden richting B1-trainer Ronald Wijts. 
Terug naar de wedstrijd. In plaats van een voorsprong te pakken koos Brian de Bruijn ervoor om keeper Paul eens lekker onder 
vuur te nemen. Wat ze Brian betaald hebben weet nog steeds niemand maar een eigen goal zorgde ervoor dat we weer alle zeilen 
bij moesten zetten om de wedstrijd te doen kantelen. Via een uitgespeelde aanval kon Nick K. de bal mooi breed leggen op Leon 
die zijn tweede van de middag mocht aantekenen. Burger King Doesburg staat nu al op 20 goals uit 10 wedstrijden, het hadden 
er best 30 mogen zijn ;) Uiteindelijk zou het bij een 2-2 stand blijven. Jammer maar helaas, volgende keer weer beter.

De stand is momenteel als volgt:
1.  Kolping Boys 3   10-28 (56-9)  
2. Vrone 3       8-19 (26-16)  

3. Foresters 5    10-19 (35-21)

We moeten alleen Vrone nog even uit de droom helpen dat ze misschien nog kans maken op de titel en dan kan er waarschijnlijk 
een feestje gevierd worden in februari of maart. Verry Veel
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Uitslag Klaverjasdrive vrijdag 20 november 2009.

Afgelopen vrijdag was de 2e drive van het seizoen. De 1e drive was de opkomst een beetje matig met maar 
11 tafels. Afgelopen vrijdag was het weer ouderwets gezellig met 14 tafels. Nog niet een hele hoge opkomst, 
maar we gaan de goede kant op. Volgende drive hopen we op minimaal 17 tafels. De uitslag is deze keer niet 
zoek geraakt dus die kunnen we weer vermelden.

5. Tamara en Miranda   5078 punten
4. Ellen en Rick    5240 punten
3. Emiel en Petra   5391 punten
2. Ab en Arnold   5494 punten
1. Monica en Boris  5720 punten

Poedelprijs Ab en Ben  3772 punten (knap hoor!!!) 

Met name de poedelprijs roept een hoop vragen op. Dit duo zat de hele avond aan de koffi e of dit van invloed 
is op hun zeer lage score?
Let op ben je 5 van de 7 drives aanwezig geweest, dan ding je mee naar de super hoofdprijs. Dit jaar is het 
helaas geen reischeque van Goodbookers. Wat de prijs precies inhoud vermelden we in de volgende treffer. 
Let op de volgende drive staat volledig in het teken van Kerst met zeer mooie kerstprijzen dus komt 
allen. Tot de volgende drive.

De volgende drive is de speciale kerstdrive op Vrijdag 18 
December 2009 om 20.00 uur. Komt allen.

3e Kolping Boys Kerstmaaltijd op zaterdagavond 19 december
Met ruim deelnemers was ook de 2e Kerstmaaltijd voor de oudere vrijwilligers een groot succes. Op zaterdagavond 19 decem-
ber hopen we het succes te kunnen herhalen. 

Een uitgebreide broodmaaltijd met soep vooraf, bediening aan tafel, oude herinneringen ophalen en na afl oop voor de liefheb-
ber een wijntje of een borrel: Wie wil dat niet? Binnen 2 weken ontvangen alle 60+ vrijwilligers bij Kolping Boys een uitnodiging 
om met partner deel te nemen aan de Kolping Boys Kerstmaaltijd.

Er wordt u gevraagd om een bevestiging want we willen uiteraard graag weten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, maar ontvangt u binnenkort geen uitnodiging, schroom dan niet, maar bel even 
naar Lia van der Waal (072-5110778 ) of Gerard Venneker ( 06-22986200)

Tot 19 december! 

Lia van de Waal, Gerda Reus en Gerard Venneker 

UITSLAG KLAVERJASSEN + KERSTMAALTIJD
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 28 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Concordia sv B1 13:00  Leen, J.M. van
B4 DTS B3 14:45 14:00 J. Mienes
C2 Duinrand S C1 14:45 14:00 J. Breedt
C3 Alcmaria Victrix C1 13:15 12:30 R. de Wit

 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Jong Holland A1 19:15  
MA1 AS 80 MA1 14:30 13:00 
A1 WSV 30 A1 14:30  Neuvel, N.G. 
B2 Bergen B1 13:15 12:15 
B3 WSV 30 B3 11:15 10:15 
MB1 Vitesse 22 MB1 14:45 13:45 
C1 Blokkers De C1 13:15  Laan, G.M. 
C4 VZV C2 10:00 09:00 
C5 Vitesse 22 C5 12:15 11:15 
C7 SVW 27 C6 13:15 12:15 
MC1 Grasshoppers MC1 13:00 12:00 

Zaterdag 5 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 AFC A2 14:45  Sanou, R.J.  
MA1 Buitenveldert MA2 14:45 14:00 E. van Drokelaar
B2 Zeevogels B1 14:45 14:00 J. Mienes
B3 DEM B4 13:00 12:15 J. Kraakman
B4 SVW 27 B4 11:30 10:45 A.M. v.d. Velden
MB1 WSV 30 MB1 11:30 10:45 S. de Jongh
C1 Foresters de C1 13:15  Shukrula, S. 
C3 Koedijk C2 13:15 12:30 F. Veel
C6 Vrone C4 13:15 12:30 J. de Wit
MC1 Opperd./Twis MC1 14:45 14:00 R. Vroegop

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 DEM B1 13:00  Drechsler, J.H.H.  
C2 Texel 94 C1 13:00 10:15 
C4 Reiger Boys C4 12:30 11:40 
C5 Meervogels 31 C3 13:00 12:00 
C7 Reiger Boys C6 10:30 09:40 
 

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. 28+29 november

 Groep 3 en 4

Zat./Zon. 5+6 december

 Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 28 november

08:30 uur: A1 (zon) junioren

13:00 uur:  A1 (zon) junioren

 

Zondag:  29 november

10:00 uur:  B3 junioren

13:00 uur:  B3 junioren

 

Zaterdag:  5 december

08:30 uur: A1 (zon) junioren

13:00 uur: A1 (zon) junioren

 

Zondag:  6 december

10:00 uur:  B4 junioren

13:00 uur: B4 junioren

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  28 november

Paul Konijn en Jan Bolt

Zaterdag:  5 december

Paul Konijn en Ton Groot
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 JUNIOREN B2
14  november 2009

Kolping Boys B2–Alcmaria Victrix B1 (1 - 0)
We mochten het opnemen tegen Alcmaria Victrix, op deze winderige zaterdag.

Niet van de partij om uiteenlopende redenen waren Thiemo Koster, Wouter Korse, Sander Makkus, Kevin Leeuwenkamp en 
Jordy Dekker. Alcmaria Victrix was de club waar Joost Huese zijn pupillen tijd door bracht. In de eerste 20 min. van de partij 
was het Kolping Boys B2 die de wedstrijd maakte. We wisten de lat en de paal diverse keren re raken, maar ja we deden niet 
aan latje schieten. Er werd goed over gespeeld en gecombineerd. In de 25e min. werd Tijn van Veen in het strafschopgebied 
van achteren onderuit gehaald. De scheidsrechter zag er echter geen penalty in. De ruststand was 0-0.  In de 14e min. na rust 
was Rick de Moel die de bal op Tijn van Veen paste, Tijn ging er van door en een tegen speler viel pal achter Tijn over zijn eigen 
benen. Tijn lied zich niet van de wijs brengen en scoorde de 1-0.

Coach en ouders die in de dug-out zaten van Alcmaria protesteerde om de vermeende overtreding. De scheidsrechter vroeg 
of de ouders achter het hek plaats wilde nemen en de niet in de dug-out. Toen zij daar geen gehoor aan wilde geven, schorste  
scheidsrechter Jan Mienes even de wedstrijd, om later de draad weer op te pakken, nadat de ouders waren verdwenen. In de 
laatset 10 min, van de wedstrijd zaten we er door heen en de druk van Alcmaria Victrix werd steeds groter. Je merkt dan dat 
je maar 1 wisselspeler hebt en dat je veel moet lopen, je kan je geen blessure permitteren. We waren echt blij nadat de sc-
heidsrechter het laatste fl uitsignaal gegeven had. Wat hadden we het ons toch weer moeilijk gemaakt. Maar ja volgende week 
staat KOPLOPER Jong Hollend B1 op het programma.

Een Trouwe Supporter

21  november 2009

Kolping Boys B2–Jong Holland B1 (3- 3)
Voor ons stond in de 9e speelronde de ongeslagen koploper Jong Holland B1 op het programma. We misten naast Wouter 
Korse. Thiemo Koster, Sander Makkus, Devon Hoogland, Ruben Haverkate en Joost Huese (een halve wedstrijd). Geleend 
waren Rubin Baron, Rick Wools en Brain Harman. Onze complete verdediging was weg. De achterste 4 bestond nu uit Barry de 
Koning, Steven de Jong, Rick Wools, en Rick de Moel, ook niet mis. Jong Holland dacht, met 42 doelpunten voor en 3 tegen, 
wel even de drie punten op te halen, Die onderschatting is altijd fout, hoe goed je ook bent. Ze liepen dab ook gelijk achter de 
feiten aan. In de 5e min was het Jasper bakker die de bal in op doel schoot, deze werd gestopt. Maar Yannick Zuurbier pikte de 
bal op een gaf deze aan Rick de Moel, 1-0. Na 20 min. viel Barry de Koning uit, en moest onze half speler Kevin Leeuwenkamp 
op een vreemde plek staan. Maar we allen zo gemotiveerd dat we die tegen slag we op konden vangen.

In de 19e min. Passte Rubin Baron op links de bal op Tijn van Veen, Tijn schoof de bal door op Yannick Zuurbier, die schoot te-
gen een speler van Jong Holland aan . Jasper Bakker pikte de bal van deze speler af, en ging recht op de goal, van een redelijk 
afstand schoot hij de bal naast de keeper in het doel, 2-0. We kregen diverse kansen om de 3-0 (kopbal Yannick Zuurbier net 
naast) en de 4-0 ( Rubin Baron verkeerde kant van de paal) te maken, maar het lukte niet. In de 30e min. Robin werd met twee 
handen door een tegenstander over zijn been op de grond gesmakt in ons strafschop gebied. Hij pikte de bal bij deze actie 
van Robin af, en scoorde vervolgens de 2-1.  In de 39e min. liet Kevin Leeuwenkamp zijn man lopen en deze trok voor. Rick de 
Moel kreeg de bal voor zijn voeten, maar in plaats de bal richting Heerhugowaard te werken, ging hij in de fout. Een speler van 
Jong Holland pikte de bal af en frommelde deze in het doel, 2-2. Tevens ruststand. In de rust hielden we er rekening mee dat 
Jong Holland nu uit een ander vaatje zou tappen, maar weer was dat niet het geval. Het was weer Kolping Boys die het beste 
van het spel had. In de 12e min. na rust liet Johan van der Sluijs de bal over de volle lengte van de lat rollen, dat zie je alleen 
in het circus, jammer weer geen doelpunt. In de 15e min, was het Johan van der Sluis die de bal weer onderschepte en deze 
doorschoof op Robin van Velthuizen. Robin gaf een diepte pass op Jasper Bakker. Jasper ging gelijk op het vijandelijke doel af. 
Maar schoot met een draai de bal net naast. In de 20e min. was het Rubin Baron die de bal voortrok, Yannick Zuurbier maakte 
de 3-2. Eindelijk zat deze bal er in. Het is jammer dat sommige grensrechters erg makkelijk voor buitenspel vlaggen. Maar 
goed we waren er nog niet, het lukte niet om de 4-2 te maken. In de 26e min. mocht Jong Holland bij de cornervlag een ingooi 
nemen. De bal werd door gespeeld naar de 1e paal, waar een speler van Jong Holland opdook. Hij bepaalde de einduitslag op 
3-3. Jammer jongens we waren zeker beter. Dat bevestigde de coach van Jong Holland na de wedstrijd nog in de kantine, had 
het 8-3 gestaan had hij er ook voor getekend. Ondanks het goede gevoel hebben helaas 2 punten laten liggen en hebben hun 
er 1 te veel.

Een Trouwe Supporter
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JUNIORENVERSLAGEN
Zaterdag 21 november 2009

SVW-27 B –Kolping Boys B4  uitslag: 4-2
Uiteindelijk gebeurt het dan toch een keer! Aan de ongeslagen status in competitieverband is een eind gekomen. Gerekend 
vanaf vorig seizoen, toen C6, werd tot nu toe slechts een keer gelijk gespeeld en de rest gewonnen. Het verlies was eigenlijk 
onnodig. Dit lag zeker niet aan de nieuwe aanwinst Suleman Noor die een zeer verdienstelijke wedstrijd speelde. Nummer een 
tegen nummer twee. In het begin zette SVW Kolping onder druk, maar dit resulteerde tot niets. SVW het team van sturm und 
drang en fysiek sterk, tegen een technisch beter Kolping.  Uiteindelijk na een half uur viel de eerste treffer voor SVW. Vervolgens 
kort daarna de 2-0. Een bal die precies bij een SVW’er voor de voeten komt en tussen een aantal verdedigers van Kolping met 
mazzel wordt ingeschoten. Vlak voor rust krijgt de tot dan toe goed spelende  Ryan de bal vol in het gezicht en moet groggy de 
wedstrijd verlaten. Kort daarna, als Kolping al enkele goede mogelijkheden heeft laten liggen, wordt het 2-1. Vigo schiet een 
terugkomende bal vanaf de zestien netjes binnen. Het ontbreekt ook aan een beetje mazzel als Suleman een goed terugge-
legde bal van Fabien op de lat schiet.

Na de rust een bij vlagen beter spelend Kolping. Ugur wordt binnen de zestien onderuit geschopt, maar de matige thuisfl uiter 
geeft geen penalty. Het wordt 3-1 door weer een mazzelgoal. Vigo werkt een bal bij de tweede paal niet goed weg en de SVW’er 
in zijn rug drukt de bal tussen speler en paal binnen. Het wordt 4-1 als Ruben een zich op het oog gemakkelijke bal verkijkt. Ni-
ets is menselijk als een fout maken. Niet vergeten mag worden dat Ruben met enkele fraaie reddingen meerdere treffers heeft 
weten te voorkomen. Kolping zet hierna aan en zet de tegenstander onder druk. Dit resulteert in de 4-2 als Suleman de bal 
weet binnen te schieten. Kort daarna weer een schot van Suleman, maar de bal gaat op de paal. Het mag vandaag gewoon niet 
lukken. Tegen het einde zaten fl ink wat Kolping spelers er conditioneel doorheen. Effe wat meer trainen jongens! Er is nog niets 
verloren want over twee weken kan revanche genomen worden op deze tegenstander als ze op bezoek komen in Oudorp. 

De Koots!

Onnodig verlies Kolping C3 van concurrent Koedijk
Het was je noemt een sleutelwedstrijd, het duel uit tegen Koedijk. Bij winst zou de equipe van coach Willem Tielbeeke bijna 
zeker zijn van de wintertitel. Maar het pakte totaal anders uit. De Oudorpse aanval faalde volledig. En twee ongelukkige tegen-
treffers zorgden er voor dat Kolping C3 een gevoelige nederlaag moest slikken. De eerste dit seizoen na een reeks van zes ge-
wonnen wedstrijden. Al snel in de wedstrijd keek Kolping tegen een achterstand aan. Na drie minuten mocht Koedijk een vrije 
trap nemen die van richting werd veranderd: 1-0. Maar nog was er niets aan de hand. Kolping bouwde een overwicht en schiep 
zichzelf volop kansen. Maar Amin en vooral Quinn – tot nu toe goed voor 14 treffers – hadden het vizier volkomen verkeerd 
staan. Ook vleugelspits Julian deelde in de malaise. 

Na rust slaagde Kolping er vooral via Justin in een paar keer gevaarlijk voor het Koedijk-doel te komen, maar opnieuw schoot 
de afwerking te kort. Een mooi schot van de Kolping-rechtsbuiten dat de lat scheerde had een beter lot verdiend. De terug-
springende bal belandde voor de voeten van de meegekomen Quinn, maar die deponeerde het leer jammerlijk in de handen 
van de Koedijk-keeper. Het Kolping-offensief ebde weg en Koedijk nam het heft in handen. Bij een van de afgeslagen aanvallen 
wilde Kolping-keeper Leon de bal wegschieten, maar raakte een tegenstander. Via de Koedijkse aanvaller kaatste de bal in 
het Kolping-doel: 2-0. Daarna was het gedaan. Koedijk begon te tikken tot frustratie van de zwart-witten. Het leidde ertoe dat 
Charlie na een sliding met twee benen voor vijf minuten uit het veld werd gestuurd. En Amin een gele kaart kreeg, omdat hij 
probeerde het been van een tegenstander ‘door midden te zagen’. Gevolg is dat Kolping C3 nu in plaats van een eerste positie 
op de derde plaats staat na Koedijk en het stilletjes naderbij geslopen Reiger Boys. Weliswaar heeft Koedijk twee wedstrijden 
meer gespeeld, maar wel zes punten voorsprong. Dus er zal gewonnen moeten blijven worden. Op 5 december krijgt Kolping 
de kans zich te revancheren tegen het bepaald niet onverslaanbare Koedijk.

Paulus 
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Zaalvoetballen in de Kerstvakantie !!
Maandag 28 december gaan we met alle niet-selectieteams zaalvoetballen in de sporthal, die vlak bij het 
Alkm. Boyscomplex staat. Vanaf 9 uur ’s morgens staat de hal tot onze beschikking. Eerst de C-junioren, dan de B’s en 
A’s. Geef je zo snel mogelijk op bij je begeleider !!

Het wel en wee van de junioren.
Afgelopen weekend werd er ondanks de vele regenval door bijna alle teams gevoetbald. Slechts de A1 zag zijn 
inhaalwedstrijd tegen EDO wederom afgelast. De week ervoor was de helft van de elftallen afgelast.

We beginnen uiteraard met de allereerste overwinning van de zon.A3 ! Ze versloegen Nieuwe Niedorp met 2-1 en zijn 
dus eindelijk van die hatelijke nul af en staan zelfs niet meer laatste ! De week ervoor verloren ze nog met 0-7 van 
JVC.  Ook de zon.A1 haalde eindelijk weer eens een puntje en wel in Zwaag bij de Westfriezen (2-2). Ook zij leden die 
week ervoor een grote nederlaag (3-8).
Precies andersom verging het de equipe van coach Peter Verhoeven (de zon.A2). Eerst een supergrote 12-0 
overwinning op Vitesse en afgelopen zondag een 2-1 nederlaag bij concurrent DEM.

Bij de B-junioren speelde alleen de B2 twee keer. En beide keren was het thuis. Eerst op het kunstgras tegen Alcmaria 
B1. Een uitermate vervelende tegenstander met een zeer fanatieke vlaggenist, die het scheidsrechter Jan Mienes 
dermate lastig maakte, dat deze de wedstrijd even moest stilleggen. Uiteindelijk kon de wedstrijd zonder de bewuste 
man voortgezet worden en consolideerde B2 zijn 1-0 voorsprong.
Tegen Jong Holland B1 werd het een spannende bedoening, die eindigde in 3-3. Een stand waar de oranjehemden het 
meest blij mee mochten zijn.
Voor B3 lijkt er weinig aan de hand deze competitie. Bij concurrent DEM werd er heel stoïcijns met 6-2 gewonnen.
B4 leed zijn eerste nederlaag. Bij SVW, dat nu in verliespunten gelijk is gekomen, werd het 4-2. Ze staan nog steeds 
bovenaan, maar het is bloedspannend !
In Enkhuizen zag de B1 een 2-0 voorsprong verloren gaan. Waar hebben we dat meer gezien binnen onze vereniging ? 
Gelukkig hielden ze er nog wél een punt aan over (2-2).

De grote klapper van de C-junioren kwam van de C2. Zowel positief als negatief.
Eerst leden ze een 7-0 nederlaag bij het sterke Succes C1. En afgelopen zaterdag vloerden ze de ongenaakbare koploper 
Texel C1 met 3-1. Kijk, dat is karakter !!
Ook de C3 verraste ons, maar daar werden we niet blij van. Bij concurrent Koedijk C2 leden de jongens van Willem 
Tielbeke de eerste nederlaag van het seizoen (2-0).
De nederlaag die C4 tegen Reiger Boys leed, viel groter uit dan het krachtsverschil daadwerkelijk was. De bal wilde er 
bij een 1-0 achterstand maar niet in en als Reiger Boys dan vlak na de rust 2 keer toeslaat, valt het niet mee om dat gat 
te dichten.
Ook C7 verloor van Reiger Boys (2-5). En in Meervogels C2 vond de C5 een te sterke tegenstander (1-3)
Gelukkig won de C6 wél (4-3 bij Vrone).
C1 keek bij de rust in het duel met Zaanlandia tegen een 1-0 achterstand aan, maar wist na de rust de kansen wél te 
benutten, zodat er een normale 4-1 op het wedstrijdformulier stond. Concurrent AFC’34 verspeelde 2 punten bij de 
Zouaven, zodat de stand in de kopgroep erg spannend is geworden.
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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.
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. 
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 30-nov 20:00 Thuis De Hoornse Vaart Berdos Da1 154495

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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 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
Dames 1:
(un)lucky kolping pakt drie punten…

Vandaag de uitwedstrijd tegen Tavv. Rond half 12 heeft er nog een herkeuring plaatsgevonden. Nadat het veld goedgekeurd 
werd, stapten wij in de bus richting Ter Aar. Nieuwe wedstrijd, nieuwe keepster. Kolping maakte vandaag alweer gebruik van 
haar 5e keepster! Waar de anderen geblesseerd (3) zijn of bij het tweede op doel staan (1), komt Merle ons nu versterken. 

In de eerste 10 minuten is het rommelig. Kolping heeft een kans en die gaat net aan de kruising voorbij. Tavv heeft een kans 
en schiet in de 10e minuut raak 1-0.

Kolping moet daarna noodgedwongen wisselen, wegens een voetblessure van Manon. Zij wordt vervangen door Julia. 

Kolping komt niet in haar spel, terwijl Tavv het betere van het spel heeft. Tavv combineert goed en gebruikt de snelheid voorin 
als troef. Bij Kolping slaat in de 35e minuut het noodlot weer toe! Wanneer Ilja en Mirjam met de spits van Tavv een kopduel 
aangaan, valt Ilja schreeuwend van pijn op de grond. Ze wordt op het veld onderzocht aan haar schouder/sleutelbeen en 
daarna naar het ziekenhuis gebracht voor foto’s. Nadat het spel weer hervat wordt, komt Leonie het veld in voor de gebles-
seerde Ilja. Kolping wordt sterker en heeft twee goede mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen, maar weten die niet te 
verzilveren. Kolping gaat de rust in met 1-0 achterstand.

In de tweede helft gaat Kolping verder waar het voor rust mee bezig was; de druk opvoeren richting het doel van Tavv. Daarbij 
miste Lotte tot twee keer aan toe wat scherpte bij het afronden. Kolping moest nog wel blijven opletten bij de counters van tavv. 
Bij een van die snelle counters kwam de spits van Tavv oog in oog te staan met onze Merle. Die bleef goed opletten en won de 
strijd met de spits. Coach Noorlander wisselt nog een keer in de 75e minuut, Nancy gaat eruit en wordt vervangen door Laura. 
In de 78e minuut gaat, via een snelle spelhervatting van Merle,  Stefanie er op de linkerfl ank vandoor. Zij haalt de achterlijn 
en trekt de bal voor het doel van Tavv, daar staat Marjolein te wachten om de bal in te tikken 1-1. In de 80e minuut wil Mirjam 
achterin opruimen, ze raakt de bal verkeerd; in plaats van dat de bal vooruit gaat, gaat deze richting de keepster. Merle pakt 
de bal ‘gewoon’, de scheidsrechter ziet dit als een terugspeelbal en geeft binnen de 16 meter een vrije trap aan Tavv. Ze laten 
deze kans onbenut en schieten ruim over. In de 85e minuut gaat Lotte het avontuur aan op de linkerfl ank, op snelheid troeft 
ze haar tegenstander af en gaat richting achterlijn. Ze trekt de bal voor het doel van Tavv, daar staan veel mensen te wachten 
om de bal weg te schieten of erin te schieten. Het tegenovergestelde gebeurt; degene die ‘m weg moet schieten, schiet ‘m erin! 
Eigen doelpunt Tavv 1-2… Kolping blijft hierna de druk voorwaarts houden en dat wordt beloond met winst en zelfs met een 
extra doelpunt. Mirjam stuurt Julia de diepte in met een mooie pass. Julia is koelbloedig en rond zelf mooi af 1-3. Een paar 
minuten later fl uit de scheidsrechter af en neemt Kolping drie punten mee naar Alkmaar. 

Kolping is blij met de drie punten, maar zag in die strijd ook twee speelsters uitvallen met (zware) blessures. We hebben de 
3e positie ingenomen op de ranglijst, laten we hopen dat we die over twee weken kunnen verdedigen met een compleet en fi t 
elftal. 

Woman of the match: Julia!!!

Opstelling Kolping: Merle- Ilja (35. Leonie)- Moniek- Mirjam- Manon (10. Julia)- Yvonne- Stefanie- Evelien- Lotte- Nancy (75. 
Laura)- Marjolein.

MB1:
Vorige week werd de wedstrijd afgelast en vandaag keken we ook met angstige ogen naar buiten, maar gelukkig werd er 
gespeeld. We moesten tegen WSV’30 die onderaan staan. Maar vorige wedstrijd tegen Limmen, die ook niet bepaald hoog 
staan, hadden we grote moeite. Dus de opdracht meegegeven om vooral een snelle goal te maken. En die boodschap is 
aangekomen, want na een minuut of 5 scoorde we de 1-0 door de snelle Talitha. De 2e goal was een prachtige van de goed 
spelende Jamilla. Een rush over rechts ging keurig over de boomlange keepster van WSV. in eerste instantie werd niet gejuicht, 
want de bal leek naast te gaan, maar hij zat toch echt! Talitha zette de score op 3-0 voor de rust. Een makkie, maar goed spe-
len tegen een ploeg die niet zo goed is, blijft lastig. Zo goed als het afgelopen woensdag tegen de MA1 was, zo matig was het 
spel vandaag. Maar het kon, want de tegenstander had weinig in te brengen. Jennifer moest 1 keer goed optreden en deed dit 
uitstekend.

De 2e helft was een stukje beter, WSV’30 had niets in te brengen en de aanvallen kwamen vanaf links via Laura, via rechts van 
Talitha en door het midden via Manon en Zoe. 

Na de rust kwam Zoe in de spits en wist met kinderlijk gemak, maar liefst 4 keer te scoren. klasse hoor. Manon daar in tegen 
wist heel veel kansen te creeren, maar die bal wilde er maar niet in. Gelukkig werd het harde werken uiteindelijk wel beloond 
en met het doelpunt van Manon kwam de teller op 8-0.

Volgende week moeten we naar Vitesse’22 en de week daarop krijgen we WSV’30 op bezoek.Auto’s:

Voor de volgende wedstrijd zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Winona/Jamilla, Minka en Leonie 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 28 november

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 Castricum D1 11:30  J. Kraakman
D2 Berdos D1 09:00  M. Stigter
D5 SVW 27 D5 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
D6 Adelbert St D2 10:15 09:45 Duncan Bons
D8 Bergen D4 11:30 11:00 Nick Molenaar
D9 KSV D5 10:15 09:45 Brian v.Esseveld
MD1 Vitesse 22 MD1 10:15 09:30 Emiel Langedijk
E4 SVW 27 E4 09:00  ouder
E7 Alcmaria Victrix E2 10:15 09:45 ouder
E9 Berdos E5 11:30 11:00 Iris Berkhout
E10 SVW 27 E8 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
E12 Koedijk E13 11:30 11:00 C. Venneker
F1 JVC F1 09:00  Tobias Sluijter
F4 BOL F2 09:00 08:30 ouder
MP1 MINI-pupillen 09:00 08:40 onderling
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 Champions league

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D3 Alcmaria Victrix D2 10:30 09:35
D4 Jong Holland D3 11:15 10:20
D7 KSV D4 13:00 12:05
D10 Vrone D4G 09:45 08:45
E1 Volendam (rkav) E1 10:30 
E2 Alcmaria Victrix E1 10:15 
E3 Flamingo s 64  E1 09:30 
E5 VIOS-W E3 10:15 09:20
E6 Koedijk E7 10:00 09:05
E8 Koedijk E10 11:15 10:20
E11 HSV E8 10:30 09:30
E13 SVW 27 E10 10:15 09:20
F2 Koedijk F2 08:45 
F3 KSV F2 10:30 09:35
F5 KSV F3 10:30 09:35
                         

Pupillencommissie
Voorzitter:    

Gerard Twisk                 072-5112281

Wedstr.secretaris:    

Jaap de Vries                072-5617201

D-coördinator:          

Leo Wortel                    06-20607212

               072-5158200

E-coördinator:       

Marcel Pranger          06-20405206

F, mini, en kabouter 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 5 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 Koedijk D2 10:15  M. Stigter oefen

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Purmerend D1 11:15
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PUPILLENNIEUWS

GEEN TRAINING WOENSDAG KABOUTERS, MINI’S EN F-PUPILLEN
Voor de kabouters, de mini’s en de f-pupillen is er komende woensdag 25 november geen voetbaltraining wegens het 
Sinterklaasbezoek aan de vereniging.

Wijziging trainingstijd woensdag mini’s en 1e jaars F
Vanaf woensdag 18 november wijzigt de trainingstijd voor de mini’s en 1e jaars F-jes van15.45 -17.00. Voor de twee nieuwe 
trainers voor deze groep, Matthijs van Schie en Koen Klaver, is deze tijd beter haalbaar. De circuit-training gaat gewoon door 
zoals we gewend zijn, met 6 veldjes waarop afwisselend techniek geoefend wordt of partijtjes worden gespeeld. We zijn erg blij 
met Koen en Matthijs en wensen ze heel veel plezier met onze jonge voetballertjes! 

Wijziging trainingstijd kabouters
Vanaf woensdag 18 november gaan de kabouters trainen van 15.45-16.45 uur, zo loopt de aanvangstijd gelijk met de mini’s en 
1e jaars F-jes (wat wel zo fi jn is voor ouders met kinderen in beide groepen). We hebben het wel met een kwartiertje ingekort, 
wat dat blijkt genoeg te zijn voor deze kleine spelertjes!

Beste F,E en D keepers,
Helaas gaan wij vrijdag 4-12-09 niet trainen i.v.m sinterklaas.

Met een sportieve groet, Eline

Koedijk E12-Kolping Boys E9 (0-8)

Op deze verschrikkelijke regenachtige zaterdagmiddag stonden we weer met zijn allen langs de lijn in Koedijk. Al hopend op 
een leuke wedstrijd om het verdriet van het slechte weer een beetje te vergeten.

Onze mannen waren vol vertrouwen. Tenslotte was er tot nu toe nog geen wedstrijd verloren en ze waren niet van plan dit nu 
wel te laten gebeuren. Het koste even tijd om in te komen op het natte gras. Nog een beetje bang om vies te worden voetbalde 
E9 wel aardig maar nog niet zoals we van ze gewend zijn. Het eerste doelpunt liet echter niet al te lang op zich wachten. Deze 
werd gemaakt door Jurian. Snel daarna volgde nog een paar mooie kansen. Anino miste net uit een corner en Nick maakte een 
prachtige kopbal die maar op een haar na het doel miste. De E9 mannen kwamen lekker in het spel. Kans na kans lag er voor 
E9, maar de bal wilde er niet in. Gelukkig was inmiddels trainer Jan gearriveerd die de heren tijdens de rust nog even toesprak. 
Dat hielp! De kansen werden omgezet in doelpunten en na de rust zagen we volwassen voetbal. Mooi samenspel en er werd 
door breed te spelen compleet over Koedijk heengelopen. Vanuit het midden werd de bal naar buiten gespeeld, voorgegeven 
en achter elkaar werd er op deze waanzinnige manier gescoord. Een grote doelpunten regen van Stan, Anino, Nick (2x), Jurian 
en Ruben, waardoor het einde van deze partij op 0-8 eindigde. Zie zo, die zit weer in de tas…….. Hopelijk hebben we de vol-
gende keer wat meer weerstand.

Carin

Kolping Boys E10   -  Vrone E7 (13-0)

Wat een geweldige wedstrijd! Vrone begint na de aftrap met een aanval, Levi en Jimmy drijven ze goed de hoek in en veroveren 
de bal. Luke krijgt de bal aangespeeld, neemt een lange rush langs de zijlijn, knijpt wat naar binnen en schiet de 0-1. Uitbundig 
vieren we deze goal; we zijn begonnen! Kort daarop schiet Jesse op doel maar die gaat over. Vrone heeft de bal weer maar hun 
aanval gaat voorlangs onze keeper JP. Wij nemen de bal weer, Luke schiet vanuit rechtsbuiten Gijs aan die ‘m er met keeper en 
al in het doel schiet. 0-2  Na een prachtige voorzet van rechtsback  Jimmy scoort Luke de 0-3. De daarop volgende goal doen 
trainer en ouders versteld staan zo knap als die werd opgebouwd. Linksback Devrim bemachtigd de bal en passed ‘m naar 
mid-mid Levi. Levi speelt de bal prachtig tussen twee verdedigers van Vrone door naar Luke die ‘m naar, op dat moment, spits 
Thijs schiet en Thijs scoort de 0-4. Mooi! In de tweede helft moet doelman JP nog eenmaal z’n doel verdedigen wat hij prima 
doet. Daarna krijgt Vrone geen kans meer om gevaarlijk te worden want Levi blijft heer en meester op het middenveld en Jesse 
verstoord elke opbouw van hen. Ook bij het vijfde doelpunt heroverd Jesse de bal zodat Gijs positie kan kiezen en scoren. Levi 
benut zijn kans en scoort het 6e doelpunt door twee man uit te kappen en te schieten. Gijs, die opnieuw de juiste plek kiest 
neemt een prima voorzet van Luke aan en scoort de 7e. Gijs heeft het helemaal door nu zoekt steeds de vrije aanspeel plek 
en scoort de 8e! Luke scoort het 9e doelpunt en na een corner van Gijs kopt hij ook de 10e erin. Hé, hier hebben we afgelopen 
donderdag nog op geoefend! Nu hoort verslaggeefster een moeder van Vrone zeggen: “Jeetje, ik zie weinig verschil met het 
Nederlands elftal, hoor”. Erg aardig. Nu moet ik zeggen dat deze tweede helft  er veel beter uitziet dan die bij de voorgaande 
wedstrijden; het teambelang staat boven persoonlijk gewin vandaag. Iedereen is even belangrijk. Elk doelpunt wordt met z’n 
allen gevierd en dat is ook mooi om te zien! Er wordt weer gescoord het 11e doelpunt maakt Luke met links. Op voorzet van 
Levi scoort Gijs de 12e en ook de 13e door prima samenspel Levi/Luke. Deze eerste beker wedstrijd hebben we gewonnen, 

yeah kolping!!
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CHAMPIONS LEAGUE
GEWELDIG VOETBAL IN DE CHAMPIONS LEAGUE
Na de wedstrijden van afgelopen zaterdag heeft Werder Bremen heeft de koppositie van Anderlecht overgenomen. Het gaat 
nog een spannende eindfase worden tussen deze twee teams. Ook Arsenal en Liverpool hebben zeker nog kansen voor een 
mooie eindpositie. Juventus maakt een heel mooie opmars na een tijd lang weinig punten te hebben bemachtigd. Barcelona, 
Olympic Lyon en Real Madrid tonen zich een stevige middenklasse, die erg gewaagd zijn aan elkaar. Voor de toeschouwers is 
het elke week weer genieten van enthousiaste voetballertjes die zich inzetten voor elke wedstrijd.

We spelen de Champions League met deze teams tot aan de winterstop (op 5 december is er vanwege Sinterklaas geen voet-
bal). Op zaterdag 19 december is de laatste wedstrijd en ook deze keer zullen alle teams onder luid applaus met de beker op 
de foto gaan.

Spelers en toeschouwers, nog veel plezier met de komende wedstrijden!

Sportieve groeten,

Esther de Vries

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
2 ANDERLECHT  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
4 JUVENTUS   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  4 - 6
2 OLYMPIC LYON  JUVENTUS  2 - 8
3 REAL MADRID  ARSENAL  5 - 3
4 WERDEN BREMEN ANDERLECHT  3 - 4

   

WEEK 4- 14 november 
1 ARSENAL   ANDERLECHT  8 - 1
2 JUVENTUS   BARCELONA  1 - 1
3 LIVERPOOL   OLYMPIQUE LYON 3 - 7
4 WERDER BREMEN REAL MADRID  0 - 3
1 ARSENAL   BARCELONA  2 - 1
2 JUVENTUS   ANDERLECHT  6 - 3
3 LIVERPOOL   REAL MADRID  1 - 12
4 WERDER BREMEN OLYMPIQUE LYON 3 - 1
1 ARSENAL   JUVENTUS  1 - 1
2 BARCELONA   ANDERLECHT  2 - 5
3 BREMEN   LIVERPOOL  3 - 2
4 REAL MADRID  LYON   4 - 1
   
WEEK 5- 21 november  
1 ARSENAL   ANDERLECHT  2 - 2
2 BARCELONA   JUVENTUS  2 - 4
3 OLYMPIC LYON  LIVERPOOL  1 - 3
4 REAL MADRID  WERDER BREME  1 - 1
1 BARCELONA   ARSENAL  2 - 2
2 ANDERLECHT  JUVENTUS  3 - 4
3 MADRID   LIVERPOOL  4 - 6
4 OLYMPIC LYON  WERDER BREME  3 - 5
1 OLYMPIC LYON  REAL MADRID  3 - 2
2 ANDERLECHT  WERDER BREME  3 - 6
3 BARCELONA   LIVERPOOL  0 - 8
4 JUVENTUS   ARSENAL  1 - 2
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Vrone E9–Kolping Boys E10 

Nadat bijna alle wedstrijden vanwege 
de hevige regenval waren afgelast 
was het voor onze boys  nog even de 
vraag of dat onze wedstrijd uit tegen 
Vrone wel  door zou gaan. Gelukkig 
kwam onze trainer al gauw met de 
verlossende woorden dat er geen af-
berichten waren. ……..Op naar Sint 
Pancras. Na het tossen mocht Kolp-
ing de aftrap nemen en startte de 
wedstrijd om ongeveer 11:40 uur op 
een modderig –en zwaar veld, maar 
het was droog! Zeven tegen zeven, 
Levi lag nog in de lappenmand, en 
Luke was  door andere redenen 
afwezig. 

Het duurde even voordat de mannen 
in de wedstrijd kwamen, misschien 
kwam dat  wel omdat de gedachte 
leefde dat Vrone ver onderaan stond 
en men dacht: “dat varkentje gaan 
wel even wassen!” Nadat Gijs door 
Jesse wordt aangespeeld passed 
Gijs hem terug op Jimmy, deze schiet 
hard maar net naast. 

Korte tijd hierna ontstaat er bij ons 
een gat in de verdediging en gaat 
een speler van Vrone alleen met bal 
op JP af,  deze gooit zich voor de 
bal en weet een tegendoelpunt te 
voorkomen. De aanval wordt weer 
ingezet waarna een corner ontstaat, 
Gijs neemt deze, Jimmy neemt de 
bal  niet goed aan, schiet maar kri-
jgt hem hierdoor niet goed op zijn 
voet, naast. Vrone aan bal, maar dat 
duurt niet lang, na een schitterende 
voorzet van Devrim kopt Gijs Kolping 
naar een 1-0 voorsprong, zo de kop 
is er af! Kort na de aftrap van Vrone 
neemt Kolping wederom de  leiding, 
na een strakke pass van Jimmy op 
Gijs schiet hij nummer 2 erin, 2-0. 
De trainingen werpen zijn vruchten 
af, tikkie, tikkie, driehoekjes maken 
en voila! Onze kei in de verdediging 
Jeroen ziet zijn kans waar en schiet 
van grote afstand op de doelman van 
Vrone, die deze keiharde bal maar 
net weet te redden. Hierna ontstaan 
er nog wat kansen en kopt Gijs hem 
net naast. Na een corner van Gijs, kr-
ijgt Thijs de bal vol op zijn slof maar 

schiet wederom naast. Dan volgt na 
een voorzet van Jeroen op Gijs het 
derde doelpunt, 3-0 voor Kolping.

Vrone probeert terug te komen maar 
bij het opzetten van de aanval stuit-
ten zij op veel tegenstand, en pakt 
Kolping de aanval terug,  Jesse 
passed op Thijs, deze schiet maar 
net naast. Dan wordt er wat gerom-
meld voorin bij het doel van Vrone, 
Gijs krijgt de bal en scoorde Kolping 
na een 4-0 ruststand.

Na een korte rust, limonade en 
de bemoedigende woorden van 
de trainer start de tweede helft en 
brengt Thijs kort hierop de stand op 
5-0. Maar dan komt Vrone toch terug 
met een mooie aanval, schiet op JP 
die dit schot tegen weet te houden, 
maar hierna weet Vrone toch een 
tegendoelpunt te scoren 5-1. Maar 
niet getreurd de aanval wordt weer 
ingezet Devrim passed op Jesse en 
deze scoort Kolping naar 6-1. 

Ondanks de afgelastingen van an-
dere wedstrijden begint hier in Sint 
Pancras zelfs het zonnetje te schi-
jnen en dat doet wonderen want na 
de corner van Gijs gaat deze via Thijs 
naar Jesse en deze scoort wederom 
7-1. Nu gaat het wel erg snel, Kolp-
ing beheerst de wedstrijd en korte 
tijd hierna scoort Thijs 8-1. Vrone 
neemt de aftrap maar niet voor lang 
want door de verdediging van Kolp-
ing is niet heen te komen, de aanval 
wordt weer overgenomen Jesse en 
Thijs lopen samen op en Thijs scoort 
9-1. Deze verslaggever kan het niet 
meer bijhouden met schrijven kort 
daarop valt er alweer een doelpunt 
voor Kolping, wederom Thijs 10-1. 

Jim gaat op doel, Jp in het veld, Kolp-
ing is niet meer te houden, er  volgt 
een waar kanonnensalvo op het doel 
van Vrone, Thijs, Gijs en uiteindelijk 
schiet Devrim hem erin 11-1. Maar 
of je het gelooft of niet Vrone komt 
terug met een tegenaanval Jimmy 
duikt en weet de bal te redden, kort 
daarop nog een schot, wederom 
duikt -en glijdt Jimmy en weet een 
tegendoelpunt te voorkomen, maar 
zit compleet onder de modder! Dan 

nadert het einde van de wedstrijd,  
schiet bijna vanaf de middenlijn op 
het doel van Vrone maar de keeper 
weet deze goed tegen te houden. 
Jesse krijgt nog een kans maar schiet 
net naast!  Na een 11-1 overwinning 
, volgen de penalties waarbij Kolping 
er 3 inschiet en Vrone 2. Handjes 
worden over en weer geschud, en 
moe maar voldaan volgt na de ge-
bruikelijke overwinnings wave de 
aftocht na het volgende team-evene-
ment; “onderbroekendouchen!”

Kolping Boys E11-Hugo Boys E2

Op deze zaterdag moesten we tegen 
de E.2 van Hugo Boys aantreden. Dir 
zou een zeer zware match worden, 
Hugo Boys had bijna alles nog ge-
wonnen en had ook E.10 al met 6-
2 verslagen. We moesten het deze 
keer doen zonder onze vaste keeper 
Max en coach Rob, zij zaten met hun 
charmante moeder/vrouw in een 
knus Centre Parcs huisje ergens 
in Drenthe, de plek werd angstval-
lig voor ons geheim gehouden. Rob 
liet me vrijdagavond nog weten dat 
het daar zo donker was, dat hij geen 
idee had waar hij zat. 

Rob, nog bedankt voor al je voor-
bereidende werkzaamheden, ieder-
een was goed op de hoogte van alle 
afspraken. Joaquim had afbericht en 
onze topscoorder Bjorn speelde met 
E.3 mee. Omdat we ook geen spelers 
erbij hadden gekregen waren we net 
aan met 7 man op het veld. 

Op weg naar Kolping boys begon het 
verschrikkelijk te regenen, zodanig 
hard dat het programma van 11.30 
uur er al uitgehaald werd, maar 
omdat onze tegenstander al op het 
complex aanwezig was, ging onze 
wedstrijd toch door. 

Op het veld aangekomen bleek al 
snel heel duidelijk waarom de latere 
wdstrijden werden afgelast, het veld 
was doorweekt, drassig en sommige 
plaatsen waren in in soort modder-
poel veranderd.

Hugo boys liet de bal snel rondgaan 
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en de verdediging kon meteen fl ink 
aan de bak. Van te voren was afge-
sproken dat de middenvelders goed 
de verdediging zouden helpen en dat 
gebeurde dan ook. 

De paar keren dat Hugo boys wel op 
doel kon schieten, dan stond onze 
keeper Ercan daar nog. Hij is voor 
niemand bang en dook op elke bal 
die maar in zijn richting kwam, klasse 
Ercan! Ashley en Jur konden vaak de 
aanvallers van Hugo boys in bedwang 
houden, al moest daar soms hard 
voor gewerkt en gebikkeld worden, 
maar met behulp van Jonathan en 
Nassim E. ging dat prima. Het viel op 
dat jullie heel vaak op de goede plek 
stonden, zeker Ashley. Goed inzicht 
hebben is niet voor iedereen wegge-
legd. Heel voorzichtig kwamen ook 
de eerste kansjes voor Kolping Boys. 
Jan, Jonathan en de beide Nassims 
stoorden goed en werkten heel hard, 
zo konden ze af en toe de bal verov-
eren en gevaarlijk uitbreken, alleen 
jammer dat het in de afronding nog 
niet helemaal lukte, maar het zware 
veld had daar ook zeker mee te mak-
en.

Na een aanval over links van Hugo 
boys kon een speler daar voorzet-
ten en jammer genoeg kon Ashley 
net niet meer de bal onderschep-
pen, waardoor de spits de 0-1 kon 
maken. Gelukkig lieten we onze kop-
jes niet hangen en werd er weer het 
doel van Hugo boys gezocht. Nadat 
er goed overgespeeld werd kon Jan 
schieten! de keeper kon de bal niet 
klem krijgen en Nassim B. schoot de 
bal er toen beheerst in: 1-1 met de 
rust, wie had dat gedacht.

In de tweede helft kon Erdal geluk-
kig meedoen, hij ging op doel staan 
waardoor Ercan kon voetballen en 
wat nog mooier was: we hadden een 
wissel. Hugo boys ging nog harder 
drukken om een doelpunt te mak-
en, waardoor Kolping weer kansen 
kreeg in de counter. Jammer genoeg 
was de laatste lijn van Hugo boys erg 
snel, dus konden ze ook de uitvallen 
weer onschadelijk maken. 

Nassim E. kreeg ook nog een mooie 

schietkans, maar durfde het niet aan 
om met links in te schieten, jammer 
Nassim, probeer het toch maar eens 
de volgende keer. 

Jur ging vervolgens ook nog eens 
een hard afstandschot wegkop-
pen, waardoor hij helemaal duizelig 
werd en veel pijn had, maar hij kon 
gelukkig doorgaan. De laatste twee 
minuten waren erg spannend, de 
krachten waren verdwenen bij onze 
middenvelders, waardoor er niet 
meer meeverdedigd werd. Hugo boys 
kreeg dan ook nog drie hele goeie 
kansen in deze twee minuten, maar 
twee keer werd er naast geschoten 
en 1x redde Erdal heel mooi. 

De goed fl uitende scheids blies toen 
voor het eindsignaal; de tijdelijke 
coach had zowat van die laatste 
paar minuten een zenuwinzinking 
gekregen, maar we waren wel een 
punt rijker en de complimenten van 
de tegenstander voor onze werklust.

Mannen en meisje: ik denk dat ik 
namens alle aanwezige ouders kan 
spreken als ik zeg dat ik ONTZET-
TEND TROTS OP JULLIE BEN, wat 
hebben jullie goed en als een echt 
team gevoetbald, het was een genot 
om jullie zo, onder deze moeilijke 
omstandigheden, bezig te zien, gefe-
liciteerd met dit punt, jullie hebben 
het verdiend!

O ja, volgende week weer tegen 
Hugo boys, maar dan voor de beker, 
hoe zal dat afl open??

vader van Jur.

Kolping Boys E11-Hugo Boys E2 
(beker)

Nadat we vorige week al voor de 
competitie tegen Hugo Boys moesten 
(1-1) speelden we nu weer tegen dit 
team uit de Noord, maar nu voor de 
beker.

Helaas was Joaquim er niet en ook 
Jonathan was er deze keer niet bij. 
Gelukkig stond Max wel weer op doel 
en Bjorn in de spits.

Gesterkt door het goede resultaat 

van vorige week begonnen we scherp 
aan de wedstrijd en al vrij vroeg kon 
Janmet een mooie vrije trap de 1-
0 scoren. Jammer dat vlak daarna 
Hugo boys alweer 1-1 maakte. 
Daarna onstond er een schitterende 
strijd, wat rsulteerde in heel veel 
kansen. De spitsen Bjorn en Nassim 
B. stonden heel scherp en vooral 
Nassim zorgde met mooi combina-
tievoetbal dat Bjorn vaak een goede 
doelkans kreeg. Jammergenoeg 
was hij net niet scherp genoeg; een 
paar keer net naast, of tegen de 
keeper aangeschoten, of soms was 
het beter geweest om terug te spe-
len naar Nassim. Wel hard gewerkt, 
maar helaas geen doelpunt. Het 
middenveld met Jan, Nassim E. Er-
can speelden goed mee en hielpen 
de verdediging en aanval daar waar 
kon. Achterin speelde Ashley een 
dijk van een wedstrijd, maar was Jur 
af en toe wat ongelukkig, kwam dat 
omdat hij de dagen ervoor ziek was 
geweest? Met 1-1 gingen we rusten 
en zowel de supporters van Hugo 
Boys als van Kolping boys vonden dit 
de beste pot voetbal die ze dit jaar 
gezien hadden.

In de tweede helft kwam Hugo boys 
al snel op 2-1 door een schitterend 
afstandschot, onhoudbaar voor onze 
keeper Max. Daarna liep Hugo boys 
snel verder uit, ze hadden geluk met 
een klutsbal, achterin werd even niet 
goed opgelet, het middenveld sloot 
niet meer aan en we werden moe. 
Ook lieten we te snel de koppies 
hangen en werd er te veel alleen 
gevoetbald en niet als een team.
Jammer dat jullie in de tweede helft 
het niet hebben kunnen volhouden 
zoals jullie in de 1e helft speelden. 
Probeer altijd een goede positie te 
houden in het veld, niet allemaal 
links of rechts staan, of voorin bli-
jven hangen. Als jullie dat doen, dan 
komt alles goed, wij weten allemaal 
dat jullie het kunnen!

Succes volgende week in Heiloo!

vader van Jur


