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Aan alle junioren, begeleiders, trainers, verzorgers, ouders en scheids-

rechters!!! 
 

Het seizoen zit er eigenlijk nog maar net op en nu alweer komt de juniorencommissie met 

een eigen Extra-Treffer uit. Degenen, die al wat jaartjes junior zijn, weten dat het uit-

brengen van dit blad traditie is. 

Dit doen we al jaren, omdat het van gemak is voor iedereen die iets met de juniorenafde-

ling van doen heeft. Er staat van alles in dit blad, dat de start van het volgend seizoen 

vloeiender doet verlopen. 

Nu al kun je zien wanneer bijvoorbeeld de eerste training is en wanneer je weer moet 

voetballen. Zo kun je op tijd aan de begeleider laten weten, dat je bijvoorbeeld nog op 

vakantie bent! 

 

Wat staat er in deze Treffer ? 

 

A. Mededelingen, die je nu al moet weten; 

B. Gedragsregels; 

C. De voorlopige indelingen van de elftallen c.q. selecties; 

D. Adressen en telefoonnummers van de begeleiders en trainers; 

E. De trainingstijden; 

F. Het oefenprogramma. 

 

We kunnen er maar niet genoeg op hameren, dat je deze Treffer goed moet bewaren. 

De eerste normale digitale Treffer komt namelijk pas op dinsdag 17 augustus uit! 

 

Vele uren van vergaderen en vele telefoontjes zijn er aan vooraf gegaan, voordat we tot 

de uitgave van dit blad overgingen. Wij zijn er serieus mee bezig geweest, we verwachten 

van jou ook, dat je de zaken serieus oppakt. Daarom nogmaals: BEWAAR DIT 

BLAD GOED !!! 

 

We hopen dat het komend seizoen weer net zo goed zal gaan als het afgelopen seizoen . 

Met:    * kampioenschappen voor B3, B4 en C5; 

 * 2
e
 plaatsen voor de C1, C2, C3 en MB1. 

  

We starten het komend seizoen met 4 A-teams, 6 B-teams, 8 C-teams en meisjes B en 2 C 

teams junioren. Totaal dus 21 teams. 

 

De juniorencommissie hoopt, dat iedereen de vakantietijd goed doorbrengt en dat we al-

len weer gezond en wel in augustus terugzien! 

 

A. Mededelingen .  
 

1. Contributie . 
De spelers ontvangen half juni een acceptgirokaart met daarop het gehele contributiebe-

drag vermeld. Dit dient voor 1 augustus bij onze penningmeester binnen te zijn.  

Dus: voor 15 juli betaald! Wie niet op tijd aan deze verplichting heeft voldaan, wordt 

uitgesloten van competitievoetbal!  
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Voor spelers die gebruik maken van de automatische incasso gelden uiteraard andere 

spelregels! 

 

2. Spelerspas 

Je kan alleen spelen als je in het bezit bent van een spelerspas. Heb je je formulier nog 

niet ingeleverd, lever het formulier, inclusief pasfoto, zo spoedig mogelijk in bij de leden 

administratie. Jacques Peetoom, Amstelstraat 36, 1823 EV Alkmaar. (072-5119980)  

 

3. Terreindienst . 
Bij velen zal het wel bekend zijn, sommigen lezen het nu voor het eerst. 

Het is bij onze vereniging namelijk verplicht om als A-junior, B-junior en 2
e
 jaars C-

junior (en later ook als senior) terreindienst te verrichten. Indien je aan de beurt bent, dit 

hoor of lees je ruim van tevoren, wordt er van je verwacht dat je gedurende een bepaald 

weekend een halve dag allerlei hand- en spandiensten verricht: thee zetten, kleedkamers 

schoonmaken, een bal uit de sloot halen enz. 

Zelf lust je ook graag een bakkie tijdens de rust en kom je ook graag in een schone  

kleedkamer. We verwachten dat iedereen komt, want het is verplicht! 

Doe je geen terreindienst, dan speel je ook niet en moet je je de volgende zaterdag om 8 

uur ’s morgens melden om alsnog je verplichting te verrichten. 

Een capabele vervanger zoeken of ruilen mag natuurlijk altijd. 

 

4. Kantinedienst 

Alle dames en meisjes vanaf 16 jaar zijn verplicht een aantal keer in het seizoen kantine-

dienst te draaien. Dit geldt ook als je tijdens het seizoen 16 jaar wordt. Je hoort ruim van 

te voren van je begeleider wanneer je aan de beurt bent en tevens wordt dit in de treffer 

vermeld op de dames en meisjespagina. Tijdens de kantinedienst help je gedurende een 

dagdeel de kantinevrijwilligers. Dit kan zijn met het verkopen van versnaperingen, 

schoonhouden van de kantine en andere hand en span diensten. Iedereen is verplicht kan-

tinedienst te draaien, kun je niet, probeer dan op tijd met een teamgenoot te ruilen. Indien 

je niet komt opdagen wordt je de eerst volgende wedstrijd geschorst en moet je dienst 

alsnog inhalen. 

 

5.Reiskosten . 
Het lijkt een onderwerp uit het verre verleden. Toch benadrukken we, dat meerijden met          

een vader/moeder verplichtingen met zich meebrengt. 

We zouden het zeer op prijs stellen, indien de begeleiders er goed op letten, dat de  

chauffeurs financieel tegemoet worden gekomen.  Spreek dat van tevoren met je spelers 

af! 

 

6.Uitwedstrijden . 
Verzamelpunt voor de uitwedstrijden, of het nu per fiets of met de auto is, is het wed-

strijdsecretariaat. Als je " uit " moet, blijf dan niet bij de poort wachten . 

De juniorencommissie verwacht dus dat ieder team zich bij het secretariaat verzamelt ! 
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7.Afgelastingen . 
Afgelastingen staan op Teletekst pagina 603. Als je niet zeker weet of een wedstrijd 

doorgaat, bel dan je eigen begeleider . 

 

8.Boetes,niet op komen dagen . 
Boetes, opgelopen door gele of rode kaarten, dienen door de spelers zelf te worden be-

taald . Zij ontvangen daarvan bericht van de vereniging. 

Indien een team niet komt opdagen door eigen schuld of indien er door eigen schuld een  

wedstrijd gestaakt wordt, draait het betreffende team voor de kosten op d.w.z. degenen 

die als veroorzakers aangemerkt worden. De kosten zijn behoorlijk hoog(€ 100,-), dus we 

vertrouwen erop, dat we niet tot zulke impopulaire maatregelen hoeven over te gaan.  

 

9.Tenues . 
Elk spelend lid van Kolping Boys is verplicht een eigen tenue te bezitten, waar altijd over 

kan worden beschikt. Dit geldt ook voor de selectieteams. 

 

10. Scheidsrechters........sta op ! 
Afgelopen seizoen zijn er diverse juniorenwedstrijden gefloten door onze eigen a- of  b-

junioren ! 

Deze spelers deden het bijzonder goed . 

Afgelopen seizoen, na het volgen van een korte cursus, waren er elke zaterdagmorgen 

ook fluitende junioren te vinden bij de pupillenwedstrijden. 

Indien er voldoende belangstelling is, kunnen we, samen met de K.N.V.B., wederom een 

cursus organiseren.  

     

Ook vaders en moeders kunnen scheidsrechter worden. 

 

Wie interesse heeft, belt even naar Piet Ruys: 5642430. 

 

B. Gedragsregels.  
 

Wat Kolping Boys verwacht van de leden 

 
Algemene huisregels 

1. Je spreekt iedereen (medespelers, tegenstanders, scheidsrechters etc.) op een correcte 

manier aan. Agressie in woord en gebaar , of pesten is verboden. 

2. Alle spelers, trainers, begeleiders en ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen                 

gedrag en proberen een voorbeeld te zijn voor anderen. 

3. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Laat waardevolle spullen 

zoveel mogelijk thuis, wat je wel meeneemt gaat in een kluisje. Wordt er toch wat gesto-

len, dan doe je aangifte bij de politie. Kolping Boys is niet aansprakelijk. 

4. Vanaf 2
e
 jaars C-junior ben je verplicht een paar keer per seizoen terreindienst. Hier-

voor ontvang je een schema via het clubblad en via de website. Kun je niet, regel je zelf 

iets anders. Bij afwezigheid zonder afmelding, wordt je twee wedstrijden geschorst. 

5. Praat met respect over Kolping Boys, ook op het internet. 

6. Het is verboden te roken in de kantine, de kleedkamers en het wedstrijdsecretariaat. 

7. Er mag alleen alcohol gedronken worden in de kantine en op het kantine terras. 

8. Er mag geen alcohol op en rond de velden worden gedronken. 
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9. Je gaat zorgvuldig om met de accommodatie en de materialen. 

10. Je betaalt op tijd je contributie, als je niet op tijd kunt betalen, dan neem je contact op 

met de ledenadministratie. In veel gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te 

treffen. 
 

Gedragsregels bij trainingen en wedstrijden 

1. Op tijd zijn voor de training en voor de wedstrijd. 

2. Op tijd afbellen als je niet kunt trainen of spelen. Bedenk wel dat als je niet traint, de 

trainer een reden heeft om je de eerst volgende wedstrijd reserve te zetten. 

3. Er wordt goed geluisterd naar de trainer/begeleider en er wordt gedaan wat hij/zij zegt. 

4. Toon respect voor elkaar en voor de trainer/begeleider en zeker voor de scheidsrechter. 

5. Het dragen van sieraden is niet toegestaan. 

6. Er komen geen bezoekers in de kleedkamer. 

7. Tijdens de wedstrijden wordt de beslissing van de scheidsrechter geaccepteerd. 

8. Gedraag je sportief tegenover de tegenpartij en je medespelers, maar ook tegenover de 

scheidsrechter en de grensrechter. 

9. Als er iets gebeurt, bemoei je er dan niet mee, maar laat het over aan de begeleiding 

en/of de scheidsrechter. 

10. Er wordt niet gediscrimineerd of gescholden. 

11. Wedstrijden worden gespeeld in het officiële Kolping Boys tenue, scheenbeschermers 

zijn verplicht ook op de training. 

12. Blijf van andermans spullen af. 

13. Laat kleedkamers (uit en thuis) netjes achter 

14. De aanwezigen die trainen zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Dat betekent: er 

kan pas gezamenlijk van het trainingsveld worden gegaan indien al het materiaal is ver-

zameld. 

15. Het is niet toegestaan om tijdens de voorbespreking, in de kleedkamer (voor, tijdens 

of na de wedstrijd) of in/naast de dug-out te roken of alcoholische dranken te nuttigen. 

16. Tijdens besprekingen, vergaderingen en in de kleedkamer zijn de mobiele telefoons 

uit. 

17. Wees zuinig op de sponsorkleding en de materialen. 

18. Sponsorkleding wordt alleen gedragen vlak voor, tijdens, en vlak na de wedstrijd. 

19. Je blijft van elkaar af. Je mag op geen enkele wijze en op geen enkel moment fysiek 

geweld gebruiken. 

20. De laatste twee zorgen voor het achter laten van een nette verzorgde kleedkamer. 
 

De gevolgen van het niet naleven van de gedragsregels 
In het geval van het niet naleven van de regels kunnen de volgende sancties volgen: 

1. Bij onacceptabel gedrag, tijdens trainingen en/of wedstrijden, b.v. regelmatig te laat 

komen, of wegblijven zonder afbericht, kan de begeleider of trainer zelf maatregelen ne-

men, b.v. door een speler niet op te stellen. 

2. Een lid of toeschouwer die zich  herhaalde keren schuldig maakt aan misdragingen op 

ons complex kan van het complex worden gestuurd. 

3. In ernstige gevallen b.v. vandalisme, diefstal en andere ernstige gevallen zal de bege-

leider of trainer contact opnemen met de pupillen-/junioren-/senioren-/damescommissie. 

4. In overleg zullen er  passende maatregelen worden genomen.  
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5. Die maatregelen kunnen zijn, in volgorde: 

 1. Een officiële waarschuwing;  

 2. Een schorsing voor een bepaalde periode bevestigt middels een brief van 

 het hoofdbestuur; 

 3. Royeren van het lidmaatschap door het hoofdbestuur. 

 

Bij niet op tijd betalen van de contributie volgt een herinnering van de ledenadministratie.  

Als er na de herinnering nog niet wordt betaald, volgt een schorsing.  

Als er na de schorsing nog niet wordt betaald volgt royement. 

 

 

 

Wat Kolping Boys verwacht van de ouders 
1. Als ouder moedig je je kind op een positieve en sportieve wijze aan, zonder boos te 

worden te schelden of te discrimineren. 

2. Je bemoeit je niet met de wedstrijdtactiek of met beslissingen van de scheidrechter. 

3. U dient er voor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is bij trainingen en bij wedstrij-

den. Is uw kind ziek of verhinderd, neem dan contact op met de trainer of met de begelei-

der van het team. Zij weten dan waar u kind is en kunnen voor vervanging zorgen. Mocht 

uw kind wegblijven zonder afbericht, dan zal uw kind worden uitgesloten van deelnam 

aan trainingen en wedstrijden. 

4. U dient er voor te zorgen dat het tenue in orde is: zwart/wit shirt, zwarte broek en 

zwart/witte kousen. Het dragen van een trainingsbroek tijdens de wedstrijd is niet toege-

staan. Tijdens de training dient uw kind trainingskleding te dragen, geen gewone kleding 

of schoenen. 

5. Bij uitwedstrijden is meestal vervoer nodig. Er wordt van u verwacht  dat uw, in over-

leg met de elftal begeleiding regelmatig voor vervoer zorgt. De club regelt geen vervoer. 

 

Wat u van Kolping Boys kunt verwachten 
1. Kolping Boys streeft ernaar dat u kind één of tweemaal per week kan trainen onder 

begeleiding van ervaren trainers. 

2. Wij zorgen er voor dat uw kind op de zaterdag  of zondag een wedstrijd kan voetbal-

len, dit wordt geregeld via de KNVB. Kolping Boys geeft teams op, en de KNVB deelt 

deze teams in. 

3. Een speler wordt ingedeeld in een vast team; als een ander team echter te kort  spelers 

heeft, dan kan het voorkomen dat spelers moeten invallen. Dit gebeurt alleen na overleg 

met de betrokken begeleiders en toestemming van de betreffende jeugdcoördinator. 

4. Het kan voorkomen dat een speler te hoog of te laag is ingedeeld, hij/zij krijgt dan het 

advies om in een ander elftal te gaan voetballen, dit gebeurt in overleg met de betrokken 

ouders, begeleiders en trainers en het hoofd Jeugd. 

5. Aan het einde van het seizoen nemen alle teams deel aan het eigen jeugdtoernooi , en 

in veel gevallen ook aan een of meerdere ander toernooien. Voor vervoer dienen de ou-

ders zelf te zorgen. 

6. Er worden ook verschillende andere activiteiten georganiseerd waaraan uw kind deel 

kan nemen, zoals Sinterklaas middag/avond, penalty schieten, zaalvoetbal, 4-tegen 4 

toernooi, trainingsdag. 
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C. Voorlopige indelingen van de elftallen.  
We kunnen niet genoeg benadrukken, dat de indeling voorlopig d.w.z. niet definitief is. 

Elk jaar weer krijgen we misverstanden, die echt niet nodig zijn . 

Mochten er desalniettemin vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met 

de coördinator van jouw leeftijdsgroep. Zijn/haar telefoonnummer staat verderop in dit 

blad . 

Bedenk echter wel, dat wij niet zomaar indelingen "uit de hoge hoed" getoverd hebben 

Vooral de indeling van de nieuwe leden is wel eens moeilijk.  

Allen van harte welkom en we wensen jullie veel plezier en succes bij Kolping Boys. 

Verder verwelkomen we alle oud-pupillen. Zij zullen de zaterdagmorgen voor de zater-

dagmiddag verruilen. Ook zij veel plezier gewenst .Ook verwelkomen we weer enkele 

nieuwe begeleiders en trainers. Veel plezier en succes! 

Niet alle plekken in de begeleiding en de training zijn al ingevuld . Zo zoeken we nog een 

begeleider voor de a4, b4, c4, c5, c67.. Tevens zoeken we nog een trainer voor de a4, b4 

c4, c5, c6 en c7. Dat is nogal wat !!! Maar wie weet zien sommige ouders wél mogelijk-

heden, maar durven ze niet! 

 

Zonder begeleiding kan en mag er niet gevoetbald worden !! En zonder trainer kan 

er nu eenmaal niet getraind worden. 

 

We wijzen de ouders op hun verantwoordelijkheid jegens de vereniging in het algemeen 

en t.o.v. hun eigen zoon in het bijzonder. 

 

Help de coördinatoren uit de nood en geef ze even een belletje. 

 

A-junioren 

    

A2 zaterdag 

Jasper Bakker  Steven de Jong Roel van Sonsbeek 

Justin van der Berg  Barry de Koning Tijn van Veen 

Ruben Haverkate  Wolter Korse  Robin van Velthuizen 

Devon Hoogland  Rick de Moel  Michel de Wit 

Joost Huese  Johan van der Sluijs Yannick Zuurbier 

 

A3 

Jordy Dekker  Martijn Kist Mitchell Stuurman 

Mike Blom Joey Kuijper Rik Tiebie 

Joost Boekelaar Sven Mulders Yonah Weijers 

Stephan van de Bosch Dylan Roukema Rafaël de Wijn  

Gideon Hartkamp  Jacob-Jan Stenacker Kamal Nissiri 

 

A4  

Daniel de Boo  Raymond Kesselaar Rowan Daniel Top 

Sinan Dagdeviren   Jochem de Koning Mike Vonk 

Artoim Emelianov  Souhail ben Masaoud Mark van Zelst 

Sharan Gayadien  Jassine Mellah David Zentjes 

Erim Isper   Rogier Molenaar Kai Zevering 

Cristophe Kanapi  Fernando Perez    
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B-junioren 

 

B-3: 

Sander Doornbos  Charlie Plas Gino Bacaj 

Jochem Hoogesteijn  Julian Vos Nick Brouwer 

Tom van de Laar Justin Melchers Dex Bakkum 

Emiel Langedijk  Amin Charik Maurice Twisk   

Leon Met  Jan Pierre Dijkstra Nishanth Sinnathamby 

Quinn Veenstra 

 

B-4: 

Mahad Abdilahi    Dennis Jong  Ruben van der Velden  

Timucin Alagoz    Roy van der Kuijt Michael  Visser  

Vigo Bizot   Suliman Noor   Rik Wilson     

Ugur Duru   Ryan Thomas   Falco Wijnstekers   

Jack Gardener    Fabien Tolhuis   Moustafa Hamich 

   

B-5: 

Fernando per Cardenas  Anton Louwen   Bart Groot 

Chris Darley  Daan de Moel   Ricardo Reus 

Riduan Essalhi   Youri Smorenburg Chanel Stange 

Lars Grijpsma   Hakan Sahin  Mustafa Tapuz 

Wouter Hidma  Wesley van der Scheur Dylan van Zeist 

Bas de Jong  Diandro Senchi 

 

B-6: 

Abdurahim Artan  Luis Cambrera Bustamente Erik Schepers 

Abdurhman Artan  Stephan de Leur  Krikor Tamielian 

Abdullah Artan  Nick Miedema  Michel van Vloten 

Thomas Born  Murat Ozturk  Rodney van Vloten  

Reduan Boubessad  Burak Ozturk  Daniel van de Waal 

 

C-junioren 

 

C-3: 

Lars Boelhouwer Sjoerd Bommer Robert Bos 

A-Selim Cam Dominick Delver Kees v d Hoek 

Dave Klaver Berry Molenaar Bilal Nassiri 

Diandro Senchi Melvin Wit Bennie Vontsteen 

David Emelianov Jordi van de Langeberg 

 

C-4: 

Thomas Sluijter Batur Hayat Rijk Visser 

Battal Kolukissa Roy Kolt Ogun Yucekas 

Sander Scheepers Jeroen oostland Arda Maznamoglu 

Alexander Cabrera Levi Sam Jong Sjaantje Nanne 

Lars Peterzon 
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C-5: 

Arjan Bleeker Bono Bolweg Wesley Doornbos 

Moufid Kaderi Hamed Mohsemi Rick Mors 

Martijn Reijntjes Joris  van Schie Saroen Sogomonian 

Mats WijkerSaro Melle Toxopeus Rick Straathof 

Baris Ahgun 

 

C-6: 

Pieter Sloos Dennis de Rooy Noah Pattiapon 

Samuel Barrera Marc Bakker Leroy Verhaar 

Nawied Naser Jeroen Mooij Raul Peereboom 
Jelmer van Rossum Benno Dijkman Kevin Florijn 

C-7: 

Iefke Grotenhuis DayneBoerenkamp Jur Dekker 

Steven Gongrijp Dennis Hooghiemstra Sam den Iseger 

Alex Oud Calvin Sik Amsel Sendro 

Roy Schuiten Tim op de Weegh Joel Melchers 

Eloy Zuurbier Kevin Zonneveld Daan de Moel 

 

C-8: 

Jawhar El Baghdadi Dennis van Barneveld Stefan Jansen Bennema 

Tim van Brederode Justin Cocco Bruce de Jong 

Amin Nabih Evio Paauw Bryan Smit 

Dennis Smit Vincent Verweij Ahmad Al Wasity 

Benji Zegerman Jorinder Mantjes  

 

De Meisjes-junioren 
Start van de trainingen voor de speelsters is vanaf  dinsdag 10 augustus. 

 

Meisjes B1: 

Cindy Schouten Samira Bleeker Wafa Nasiri 

Tessa Hartman Julia Beumkes Minka Bibo     

Jolien de Vries Jamilla de Rooij        Laura Groot 

Winona de Rooij Talitha Cool Leonie Douma 

Manon Bloemink Zoe Meijer                       Jennifer Alles 

Judith Vogel 

 

Meisjes C1: 

Maaike Leeflang Celina Jansen                    Anne van de Hoek 

Mandy Kesselaar         Rosa Horn   Romy Neyndorf 

Lois Polderman Laura Bier                         Melanie Kaptijn 

Tamara Kerkhof Juliet Godheid                   Samra Malit  

Dominique Mulder 
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Meisjes C2: 

Sarah Berkhout Willemijn Burger    Lauri Dumont 

Hannah  Droog Jip van Elst    Pauline Glandorf 

Britt van de Kuijt Romy van der Vorst    Mandy Harskamp 

Aida Ramic Samira Rotteveel    Laura Savonije 

Monique van Schie Rianne Smeding 

 

 

 

 

 

D. Adressen en telefoonnummers van begeleiders en trainers. 
Je hebt het al kunnen lezen: a5, b6, c5, c6, c7 en meisjes MC1 hebben nog wat proble-

men met de begeleiding. 

De coördinator wacht op een belletje! Overigens wordt er zonder begeleiding niet ge-

voetbald. Bij eventuele verhindering moet je je eigen begeleider voor vrijdagavond 19.00 

uur bellen, zodat hij eventueel voor een vervanger kan zorgen. Dus niet op zaterdagmor-

gen nog even afbellen!!!!! 

Als je geen blessure hebt, bel je natuurlijk niet af voor iets onbenulligs, want je laat je 

ploeggenoten en je begeleider in de steek. Bovendien hoort dat niet bij een sportgebeuren. 

Als je ergens aan begint, hoor je het ook af te maken. 

Een schone taak voor ouders in deze! 

Wil je weten of het voetbal doorgaat, bel dan uitsluitend je eigen begeleider en niet het 

wedstrijdsecretariaat, daar de lijn anders overbezet raakt! 

Knip onderstaande lijst uit, bewaar hem goed! Hang hem desnoods aan de binnenkant 

van je klerenkast! 

Elftal              Begeleider        Adres    Tel. Nummer 

a2                    Phranz Bakker         Esdoornlaan 72, Oudorp  072-5154085 

a3                    Johan Blom         Kerkuilstraat 39, Alkmaar  072-5623959 

a5                    Vacant 

b3                    Louis Langedijk         Kasteellaan 5, Oudorp   072-5125485 

b4                    Nico Bizot            Herenweg 84, Oudorp   072-5128468 

b5                    Vacant 

b6                     Thierry van de Waal    Slochterwaard 221, Alkmaar 072-5613027 

c3                     Alex Boelhouwer 

                         Nico van de Langenberg  

c4                     Vacant 

c5                     Vacant 

c6                     Vacant 

c7                     Vacant 

c8                      Nico van de Langenberg 

                          Bert de Jong  

MB1                  Mattieu de Jong          C. Biesboschstraat 150, Alkmaar 072-5159881 

                          Peter Vogel                 H. Heijermansstraat 67, Alkmaar    072-5645194 

MC1                  Yvonne Keizer           Corona 14, Heerhugowaard  06-12232787 

MC2                  Marjan Glansdorp       Palasstraat 6, Alkmaar  072-5112155 
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COORDINATOREN 

Elke leeftijdsgroep heeft een coördinator, die de belangen van die leeftijdsgroep binnen 

de juniorencommissie behartigt. Heb je problemen, bel dan de coördinator. Hij is het al-

lerbest met het reilen en zeilen van jouw groep bekend! 

 

Coördinator A-junioren: Michael Filmer, Goereestraat 21    

    Alkmaar, kolpingboys@planet.nl  06-10584148 

Coördinator B-junioren: Jan Bolt,  

    Alkmaar j.bolt01@versatel.nl 

Coördinator C-junioren: Plien Kok, Esdoornlaan 51, 

    Oudorp plien-kok@hotmail.com  072-5626923 

Coördinator meisjes-junioren:Lotte van der Klein, Vlietstroom 45, 

    Alkmaar     06-29428660  

Overige leden van de juniorencommissie: 
 

Functie   Naam   Telefoonnummer 
Voorzitter   Evert van Dronkelaar 072-5721403 

Secretaris   Raymond de Niet 06-53607334 

Wedstrijdsecretaris  Piet Ursem  06-15477268 

Penningmeester  Raymond de Niet 06-53607334 

 

Begeleiders, trainers, grensrechters en verzorgers opgelet! 

 

Voor donderdag 19 augustus hebben wij een bijeenkomst vastgelegd voor allen, die dit 

seizoen (weer) van start gaan. We lopen dan vooruit op het seizoen dat voor de deur staat. 

We maken afspraken over bepaalde zaken en hopen alles tot in de puntjes geregeld te 

hebben. Iedereen weet dan waar hij aan toe is. 

Aanvang: 20.00!! Ben je verhinderd? Wij kunnen het ons haast niet voorstellen, maar 

bericht dan even af bij je coördinator! 

 

Naam trainer  Adres     Telefoonnummer 
Phranz Bakker Esdoornlaan 72, Oudorp  072-5154085 

Gerrit van Loon IJsselstraat 21, Alkmaar  072-5118001 

David Pijpaert  Schokkerhof 36, Alkmaar  072-5618968 

Willem Tiebeke Zaagmolenstraat 30, Alkmaar 06-55323059 

M. Vroegop  Bovenweg 44, Oudorp  06-22482215 

Thierry van de Waal Slochterwaard 221, Alkmaar  072-5613027 

Marco Beekhuizen Ilpenwaard 59, Alkmaar  072-5614809 

Mattieu de Jong          C. Biesboschstraat 150, Alkmaar 072-5159881 

Yvonne Keizer Corona 14, Heerhugowaard  06-12232787 

Nanoek Groentjes C. van Reneserf 60, Heerhugowaard 06-24152017 

Andre Berkhout Herenweg 222, Alkmaar  072-5150480 
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Verder zal Paul Konijn ons het komende seizoen weer ontvangen met een lekker kopje 

koffie en een blijde lach! 

Graag zouden we uitbreiding willen van ons team in het secretariaat. 

Eens in de 2, 3 weken ben je dan aan de beurt om op zaterdagmiddag de tegenstanders en 

scheidsrechters te ontvangen en alle formaliteiten te begeleiden. 

 

Ideaal voor iemand die niet wil trainen of begeleiden, maar toch het contact met de ande-

ren niet wil verliezen. Bel even naar Piet Ursem als je het ziet zitten (5152633). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. TRAININGSTIJDEN 

 

Maandag 23 augustus : eerste training.  

 

De trainingstijden: 

           Kleed- 

Elftal Dag  Tijd  Trainer  Veld   kamer 
A2  

A3        

A4 

B3 maandag 19.30-21.00 circuit   kunstgras A-veld 11  

B4 maandag 19.30-21.00 circuit   kunstgras A-veld 11  

B5 maandag 19.30-21.00 circuit   kunstgras B-veld 12  

B6 maandag 19.30-21.00 circuit   kunstgras B-veld 12  

C3 maandag 18.00-19.30 circuit   kunstgras A-veld 3/4  

C4 maandag 18.00-19.30 circuit   kunstgras A-veld 3/4 

C5 maandag 18.00-19.30 circuit   kunstgras A-veld 3/4  

C6 woensdag 18.00-19.30 circuit   kunstgras B-veld 5/7 

C7 maandag 18.00-19.30 circuit   kunstgras B-veld 5/7 

C8 maandag 18.00-19.30 circuit   kunstgras B-veld 5/7 

MB1 dinsdag 18.30-20.00 Mattieu de Jong kunstgras B-veld   9 

 donderdag 18.30-20.00 Mattieu de Jong kunstgras B-veld   9 

MC1 dinsdag 18.30-20.00 Yvonne Keizer kunstgras B-veld   9 

 donderdag  18.30-20.00 Yvonne Keizer kunstgras B-veld   9 

     Nanouk Groentjes 

MC2 dinsdag 18.30-20.00 Andre Berkhout kunstgras B-veld 10 

 donderdag 19.00-20.00 Yvonne Keizer kunstgras B-veld 10 

     Nanouk Groentjes 
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Eind augustus nemen de keeperstrainer contact op met de keepers van de teams. Heb je 

nog niets gehoord, dan train je in eerste instantie mee met je eigen team! 

 

 

 

 

Voor de goede orde publiceren wij voor de trainers de ligging van de trainingsvelden. Zo 

kunnen er geen misverstanden ontstaan. Het kan zijn dat er soms iets ingeschikt dient te 

worden.  

Wij wijzen erop dat iedereen zich heeft te houden aan de indeling van de velden en de 

kleedkamers. Gebruik dus jouw veld en jouw kleedkamer en sluit deze af (indien moge-

lijk). LAAT HEM SCHOON ACHTER!!!!! 

 

 

 

  INDELING VELDEN 

 

 

 

 

 

    

F. HET OEFENPROGRAMMA 
Onderstaand programma is officieus d.w.z. het staat min of meer vast, maar er kunnen 

door omstandigheden nog wel wijzigingen of aanvullingen op komen. Hou de officiële 

Treffer dus goed in de gaten! 

 

Woensdag 

 

11 augustus  Kolping Boys A1-Zouaven A1 19.30 Piet Ruijs 
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Zaterdag  

14 augustus  Kolping Boys B1-Castricum B1 13.00 Jan Mienes 

   Kolping Boys C1- ADO’20 C1 13.00 Evert van Dronkelaar 

   ADO’20 C2-Kolping Boys C2 13.00 

Zondag 

15 augustus  Kolping Boys A1-LSVV A1  12.00 Paul Kramer 

Woensdag 

18 augustus  West Friezen C1- Kolping Boys C1 19.30 

Zaterdag 

21 augustus  Bekerwedstrijden voor A1, A2,B1,B2, C1en C2 

Woensdag 

25 augustus  Bekerwedstrijden voor A1, A2,B1,B2, C1en C2 

Zaterdag 

28 augustus  Bekerwedstrijden voor A1, A2,B1,B2, C1en C2 

   Kolping Boys C4- SVW’27 C3 13.15 S de Jongh 

   Kolping Boys C5- SVW’27 C4 13.15 A. v/d Velden 

   SVW’27 B4-Kolping Boys B4 13.15  

   SVW’27 B5-Kolping Boys B5 13.15  

   SVW’27 C2--Kolping Boys C3 14.45  

Woensdag 

1 september  West Friezen B1- Kolping Boys B1 19.00 

Zaterdag 

4 september  Competitie A1/(A2?), B1/(B2?), C1 en C2 

   Kolping Boys B4- ADO’20 B4 14.45 Jan Kraakman 

   Kolping Boys B5- ADO’20 B5 14.45 Jan Mienes 

   Kolping Boys C5- ADO’20 C5 13.15 Evert van Dronkelaar 

   Kolping Boys C6- Kolping Boys C7 13.15 A. v/d Velden 

   ADO’20 B3-Kolping Boys B3 14.45 

   ADO’20 C3-Kolping Boys C3 1300 

   ADO’20 C4-Kolping Boys C4 13.00 

Zondag 

5 september  Kolping Boys A1- ADO’20 A2 12.00 Paul Kramer 

 

Zaterdag 12 september en zondag 13 september start de competitie ook voor alle ove-

rige teams. 

 

De juniorencommissie wenst eenieder een prettige vakantietijd toe! 

 
 


