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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 10 2010  Volgende treffer 4 januari 2010   
  

V.V. KOLPING BOYS

Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
www.kolpingboys.nl

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

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van 
adreswijzigingen uitsluitend schriftel-
ijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl

AANLEVERING KOPIJ DE 
TREFFER:
Via de mail: detreff er@kolp ingboys.nl  
Uiterlijke inlevertijd voor maandag 15.00

AFGELASTINGEN: 
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 
603
Telefonisch: 0900-9311 

West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, Da2, A1, 
B1,C1, D1
West 1 cat. B=Overige elftallen

Dagelijks bestuur
Voorzitter:                 Jan Brammer 072-5128206
Secretaris: Jenny Scholte 06-52493164
Penningmeester: Rob Vermist 06-29037974/072-5613074

Seniorencommissie
Voorzitter:                 Gerard Bobeldijk 072-5405918
Penningm./coördinator: Ton Schut 072-5625755
Wedstrijdsecretaris:  Janneke Ruijs 06-23128469

Damescommissie
Voorzitter:                 Paul Vessies              06-24105181

   
Zaalvoetbalcommissie
Voorzitter/secretaris:         Peter Verhoeven 072-5153952

Juniorencommissie
Voorzitter:                 Evert v. Dronkelaar     072-5721403
Secretaris/penningm.:  Raymond de Niet     06-53607334
Wedstrijdsecretaris:  Piet Ursem              072-5152633/06-15477268
A-coördinator:           Michael Filmer 06-39319807
B-coördinator:          Jan Bolt 072-5617928
C-coördinator:          Plien Kok                 072-5626923/06-13643036
Meisjes -coördinator: Lotte van der Klein 06-29428660

Pupillencommissie
Voorzitter:                 Erik Zonneveld             06-53554452   
Wedstrijdsecretaris:  Leo Wortel                   06-16640262/ 072-5158200
D-coördinator:           Marcel Pranger 06-20405206
E-coördinator:          Jaap de Vries (tijdelijk) 072-5617201 
F-coördinator: Ton Bosman 06-33587028 
Mini-Kab. coördinator:       Rob Bakker 06-13245134 
Activiteiten: Vacant
 

Overige functies
Hoofdtrainer: Robin Ernest 06-31028894
Hoofd jeugd: Dik Norder 06-15941252
Terreindienst: Gerard Bobeldijk 06-55875274
Algemene zaken: Dirk Veel 072-5128581
Ledenadministratie: Jacques Peetoom 072-5119980
Scheidsrechtercoördinator: Piet Ruijs 06-51583134
Vrijwilligerscoördinator: Gerard Venneker 06-22986200
Redactie clubblad: Arthur Florijn 06-23897776
Redactie clubblad: Nico Kieft 06-41819270

Ereleden
1998: Gerard Floris 
2002: Ger van der Waal
2009: Cor Venneker
2009: Dirk Veel



…voor een betere kwaliteit van leven

Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar • Tel. 5649376
www.healthcenterhoornsevaart.nl

SPECIALE AANBIEDING

Leden van Kolping Boys mogen 
op vertoon van deze advertentie 
onbeperkt trainen voor € 29,00

per maand.

Ook trainen op sportpaspoort 
voor € 4,75 per keer.

ONBEPERKT TRAINEN VOOR
MAAR € 29,00 PER MAAND!

Voetverzorging Marian 

De pedicure bij u thuis 
 

Loop niet langer door met pijnlijke voeten
Bel of mail voor een afspraak 

06 - 46 44 50 99
info@voetverzorgingmarian.nl
www.voetverzorgingmarian.nl
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Datum Dag Elftal
  

15/01/11 Zaterdag A1 Zondag

16/01/11 Zondag C2

22/01/11 Zaterdag A1 Zondag

23/01/11 Zondag C2

29/01/11 Zaterdag A1 Zondag

30/01/11 Zondag C2

5/02/11 Zaterdag Senioren 8

6/02/11 Zondag Senioren 8

12/02/11 Zaterdag Senioren 6

13/02/11 Zondag Senioren 8

19/02/11 Zaterdag Senioren 6

20/02/11 Zondag B4

26/02/11 Zaterdag Senioren 6

27/02/11 Zondag B4

5/03/11 Zaterdag Senioren 7

6/03/11 Zondag B4

12/03/11 Zaterdag Senioren 7

13/03/11 Zondag B2 (ipv 28/11)

Datum Dag Elftal
  

19/03/11 Zaterdag Senioren 7

20/03/11 Zondag Senioren 11

26/03/11 Zaterdag Senioren 9

27/03/11 Zondag Senioren 11

2/04/11 Zaterdag Senioren 9

3/04/11 Zondag Senioren 5 (ipv 4/12)

9/04/11 Zaterdag Senioren 9

10/04/11 Zondag C1

16/04/11 Zaterdag Senioren 10

17/04/11 Zondag C1

23/04/11 Zaterdag Senioren 10

25/04/11 Maandag C1

30/04/11 Zaterdag VRIJ

1/05/11 Zondag B3 (ipv 5/12)

7/05/11 Zaterdag Senioren 10

8/05/11 Zondag B3 (ipv 19/12)

Terreindienst 2e helft seizoen 2010-2011

FIJNE FEESTDAGEN
De seniorencommissie wenst jullie allen fi jne feestdagen en een goed en sportief 2011!!!

Hopelijk kunnen we ook komend jaar weer een aantal kampioenen verwelkomen, maar bovenal, dat het plezier in het voetbal-
len en het respect voor een ieder weer bovenaan staat!!!

Zo hebben we het komend jaar voor het eerst het Kolping Boys lagere senioren toernooi op 15 mei en ons jaarlijks mixtoernooi 
op zondag 5 juni. Noteer de data alvast maar in de kalender!

Nogmaals veel plezier de komende periode en wellicht tot ziens op 1 januari tijdens de nieuwjaarsborrel!!

TERREINDIENST 2e HELFT SEIZOEN
Nieuwjaarsreceptie 2011
Het bestuur nodigt alle leden, vrijwilligers en vrienden van Kolping Boys uit 
voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 1 januari 2011 in de kantine op 
sportcomplex “De Nollen”. 

De receptie start om 16.00. Rond 16.30 uur is er een offi cieel gedeelte, 
waarna het feest kan losbarsten.

U bent van harte welkom! 



RUTTE WEGENBOUW
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Broeker Werf 8,
1721 PC  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 33 11
Telefax (0226) 33 33 22

Grotendorst 14,
1721 CW  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 33 11
Telefax (0226) 33 33 22

Grotendorst 14,
1721 CW  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 10 20
Telefax (0226) 33 10 29

Adverteren in één van onze uitgaven?
Uw eigen krant laten drukken?

Of uw eigen drukwerk laten verspreiden?
Bij ons bent u aan het juiste adres!

Check onze site voor alle informatie:

www.rodi.nl
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KOLPING BOYS SENIOREN TOERNOOI
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VRIENDENCLUB

Van de Vriendenclub ! 
Zo op het eind van het jaar is het goed om samen terug en vooruit te blokken. 
Voor de Vriendenclub was de viering van haar 25 jarig bestaan op 15  mei jl. 
natuurlijk een gedenkwaardige gebeurtenis. Op deze dag bleek nogmaals hoe 
springlevend onze Vriendenclub is en 
welke belangrijke rol zij speelt voor Kolping Boys.

Maar nog belangrijker is het natuurlijk vooral belangrijk om met zoveel mogelijk 
leden Kolping Boys te ondersteunen bij de realisatie van een nog mooier 
sportcomplex voor onze voetballers en supporters.

Uiteraard hebben we dat als Vriendenclub afgelopen jaar gedaan met een 
een fl inke  bij het realiseren van alle bijbehorende zaken rondom het nieuwe 
kunstgrasveld. Daarnaast wordt onze bank naast het pannaveld al veelvuldig 
door jong en oud gebruikt en is daarmee een mooi symbool voor onze club.
Voor volgend jaar is er aan het hoofdbestuur een bijdrage aan de verbouwing van ons clubhuis toegezegd, 
waarmee deze plannen nu echt gerealiseerd kunnen worden.!!

Maar daar hebben we uw blijvende steun voor nodig ! 
Dat velen dit beseffen en ons daarbij graag willen helpen blijkt uit de nieuwe aanmeldingen de afgelopen 
maanden van o.a. Rob Vermist, Tine van Tongelen, Spot Repair Systems en De Hooge Waerder.

We naderen hiermee de 280 leden, echter onze doelstelling is om dit seizoen ons 300e lid te mogen 
verwelkomen, dus mocht u nog geen lid zijn of iemand weten die nog geen lid is: voor 50 euro per jaar hoort u 
er bij en ondersteunt u Kolping Boys !
1 berichtje naar: Vriendenclub.kolping@hetnet.nl is voldoende !!

Via deze weg willen wij alle Kolping Boys vrienden fi jne feestdagen toewensen en wij zien jullie graag op de 
nieuwjaarsreceptie op 1 januari !

Namens het bestuur van de Vriendenclub: 
Jacco, Minou, Kristin, Carla en Henk. 

zaterdag 20 november

Reigerboys E3 – Kolping Boys E3 
Vandaag moeten we tegen de nummer 1 van de competitie, de e3 van de Reigerboys. Stuk voor stuk kleine mannetjes, op 
twee na allemaal eerstejaars, de andere twee zijn zelfs nog F-jes. Op het oog dus vrij veel lengtevoordeel, want wij zijn allemaal 
minstens een kop groter. Maar vanaf het eerste fl uitsignaal blijkt gelijk waarom ze eerste staan, ze vreten de bal bijna op. Wij 
hebben absoluut geen tijd om de bal rond te spelen, laat staan vooruit te voetballen, want er staan gelijk één of twee spelers 
voor ons. Het enige wat we kunnen doen is met hand en tand verdedigen, en dat is dus ook het enige wat we doen. 

Van overspelen is geen sprake bij ons, we trappen de bal klakkeloos naar voren, of uit, of direct weer naar de tegenstander. 
Iedere aanval spreiden zij uit over het hele veld, en ze weten elkaar ook probleemloos te vinden. Tot de rust creëren ze wel 10 
kansen, maar door goed keeperswerk en massaal verdedigen scoren ze “maar” 2 keer.

Ruststand 2-0

In de pauze wordt uitgelegd dat we goed moeten kijken hoe deze jongens voetballen, hier kunnen we veel van leren. Ook krijgen 
we mee, dat we gewoon lekker moeten voetballen. Dit helpt een beetje, de 2e helft wordt gelukkig ook door ons gevoetbald, 
ook al blijven de reigerboys heer en meester. De kansen die zij krijgen, zijn nu een stuk minder, maar ze scoren helaas nog 
wel 3 keer. Omdat alle schroom nu van de schouders is gegooid, persen wij er ook een aanvalletje uit. Keeper JP schiet ver uit, 
Luke loopt er achteraan, en schiet over de keeper heen, die nog net zijn vingertop er tegenaan krijgt, maar de bal rolt richting 
doel. Jesse is er als de kippen bij om te scoren, de eer is gered. Einduitslag 5-1, de reigerboys zijn zwaar favoriet voor de titel. 
Nu maar hopen dat wij er wat van hebben geleerd. 



Frans Koomen
06-55708603

Marcel Mooij
06-50524333

www.mooijenkoomen.nl
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voor het bijwonen van de

Technische Dag
bij Scheidsrechtersvereniging 
Alkmaar en Omstreken

op zaterdag 8 januari 2011

Locatie 
Accommodatie
Kolping Boys

UITNODIGINGUITNODIGING
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TECHNISCHE DAG SCHEIDSRECHTERS
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Dankzij verschillende sponsoren en subsidies hebben wij de bijdrage voor
de deelnemers op slechts € 5,– kunnen houden, welkomstkoffie en lunch
inbegrepen.

U kunt zich opgeven bij André Liefaard 072-5400076 of Erwin Blank,
06-22217244 of via e-mail alkmaar@covs.nl liefst vóór 20 december 2010. 
Geef bij aanmelding aan of u wilt meedoen met de training of met de quiz.

De Scheidsrechtersvereniging Alkmaar
e.o. nodigt hierbij alle scheidsrechters,
scheidsrechterscoördinatoren en andere
belangstellenden uit voor de 
Technische Dag op 8 januari 2011.
Op de volgende pagina vindt u het
programma voor deze dag.

TECHNISCHE DAG SCHEIDSRECHTERS
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PROGRAMMA

09.00 uur Ontvangst met koffie in de kantine van Kolping Boys.

09.30 uur Keuze tussen een conditietraining onder leiding van Sem Wokke,
ex-prof bij AZ’67 en Volendam. Al jaren trainer in het amateurvoetbal.
Bij de training komen diverse loopvormen en oefeningen aan bod.
Of 
Het volgen van een leuke voetbalquiz, waarbij mooie prijzen zijn te winnen.

11.00 uur Gerard de Groot van AZ die een lezing geeft over de
talentontwikkeling binnen de AZ Jeugdopleiding.

12.30 uur Uitgebreide lunch. Hierbij worden de loten verkocht voor de grote loterij!

13.15 uur Spelregels.

14.00 uur Johan Derksen, de meest bekende voetbaljournalist van Nederland,
hoofdredacteur van Voetbal International en twee keer in
de week samen met Wilfred Genée en René van der Gijp
als analist bij het gelijknamige televisieprogramma. 

Enkele uitspraken op het gebied van de arbitrage:
“Scheidsrechter worden is niet zo moeilijk, ik heb zelf ook zo’n
papiertje.” “Frans Derks kon nooit groot geschapen zijn.”

16.00 uur Afsluiting met de prijsuitreikingen van de loterij, voetbal- en
spelregelquiz.

TECHNISCHE DAG SCHEIDSRECHTERS


