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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 14 15 februari 2011  Volgende treffer 1 maart 2011 
    

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
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 27 februari

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
donderdag 17-feb DA2 (zon) Limmen DA 1 20:00  Visser, Marco

zaterdag 19-feb A1 ODIN 59 A1 14:45  Schigt, R.G.M.N.
zaterdag 19-feb B2 Volendam (rkav) B2 14:45 14:15 Breedt, Jan
zaterdag 19-feb B4 Jong Holland B2 14:45 14:00 Velden, Arjan van der
zaterdag 19-feb C1 Zaanlandia C1 13:00  Janssen, K.C.
zaterdag 19-feb C2 Kolping Boys C3 13:00 12:15 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 19-feb C3 Kolping Boys C2 13:00 12:15 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 19-feb D1 ADO 20 D1 11:30  Mienes, Jan
zaterdag 19-feb D3 RKEDO D1 10:15  Velden, Ruben van der
zaterdag 19-feb D4 Kolping Boys D5 11:30 11:00 Brederode, Tim van
zaterdag 19-feb D5 Kolping Boys D4 11:30 11:00 Brederode, Tim van
zaterdag 19-feb D6 Kolping Boys D8 11:30 11:00 Jong, Bruce de
zaterdag 19-feb D7 SRC D5 10:15 09:45 Esseveld, Brian van
zaterdag 19-feb D8 Kolping Boys D6 11:30 11:00 Jong, Bruce de
zaterdag 19-feb MD1 GSV MD1 10:15 09:30 Sluijter, Tobias
zaterdag 19-feb MD2 Wieringermeer MD1 10:15 09:45 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 19-feb E2 Kolping Boys E4 10:15  Berghammer, Herman
zaterdag 19-feb E4 Kolping Boys E2 10:15  Berghammer, Herman
zaterdag 19-feb E6 Meervogels 31 E2 09:00 08:30 Reedijk, Alessio
zaterdag 19-feb E8 Alkmaarsche Boys E2 10:15 09:45 
zaterdag 19-feb E10 Alcmaria Victrix E4 11:30 11:00 Venneker, Cor
zaterdag 19-feb E11 ZAP E5 11:30 11:00 Groot, Bart
zaterdag 19-feb E13 KSV E10 09:00 08:30 Savonije, Laura
zaterdag 19-feb Mini’s Mini’s 09:00 08:40 
zaterdag 19-feb 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 

zondag 20-feb 1 (zon) Zilvermeeuwen 1 (zon) 14:00 12:00 Laan, A. van der
zondag 20-feb 2 (zon) Concordia sv 2 (zon) 11:00 10:30 Bijvoet, A.
zondag 20-feb 4 (zon) Dynamo 2 (zon) 12:00 11:30 Visser, Marco
zondag 20-feb 7 (zon) SSV 2 (zon) 12:00 11:30 Kasaza, Juvenal
zondag 20-feb 8 (zon) SSV 3 (zon) 12:00 11:30 Kokkelink, Angelo
zondag 20-feb 10 (zon) LSVV 7 (zon) 14:00 13:30 Marcel Otte
zondag 20-feb DA1 (zon) Buitenveldert DA1 (zon) 14:00 13:30 Ellis, K.

zaterdag 26-feb C1 Always Forward C1 13:00  
zaterdag 26-feb C2 LSVV C2 14:45 14:00 Mienes, Jan
zaterdag 26-feb C6 Adelbert St C2 13:15 12:30 Breedt, Jan
zaterdag 26-feb D3 Vrone D1 10:15  Velden, Ruben van der
zaterdag 26-feb MD1 Berdos MD2 10:15 09:30 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 26-feb E3 Kolping Boys E7 10:15 09:45
zaterdag 26-feb E7 Kolping Boys E3 10:15 09:45 
zaterdag 26-feb E8 Kolping Boys E10 11:30 11:00 
zaterdag 26-feb E9 Kolping Boys E12 11:30 11:00
zaterdag 26-feb E10 Kolping Boys E8 11:30 11:00 
zaterdag 26-feb E11 Zeevogels E3 11:30 11:00 Jong, Bruce de
zaterdag 26-feb E12 Kolping Boys E9 11:30 11:00
zaterdag 26-feb F4 KSV F3 09:00 08:30 Reedijk, Alessio
zaterdag 26-feb F6 Reiger Boys F6 09:00 08:30 Brederode, Tim van
zaterdag 26-feb Mini’s Mini’s 09:00 08:40 
zaterdag 26-feb 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 

zondag 27-feb 1 (zon) Westfriezen 1 (zon) 14:00 12:00 Bekker, J.
zondag 27-feb 5 (zon) Uitgeest 6 (zon) 12:00 11:30 Lux, Andy
zondag 27-feb 7 (zon) Uitgeest 8 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul
zondag 27-feb 9 (zon) HSV 6 (zon) 10:00 09:30 Neuvel, Nic
zondag 27-feb DA2 Zaandijk DA1 12:00 11:30 Kokkelink, Angelo
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 27 februari

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 19-feb Texel 94 A1 A2 14:30 13:30 
zaterdag 19-feb Helder Den FC B1 B1 12:00  Hoos, E.
zaterdag 19-feb Alcmaria Victrix C2 C6 10:30 09:30 
zaterdag 19-feb Schagen MC1 MC1 13:00 12:00 
zaterdag 19-feb Reiger Boys D7 D9 09:00 08:00 
zaterdag 19-feb DEM D8 D10 11:00 10:00 
zaterdag 19-feb SVW 27 E1 E1 10:15  
zaterdag 19-feb Foresters de E3 E5 10:15  
zaterdag 19-feb Meervogels 31 E6 E14 10:15 09:20 
zaterdag 19-feb KSV F3 F4 09:30 08:35 
zaterdag 19-feb Flamingo s 64 (de) F2 F6 10:30 09:35 

zondag 20-feb Grasshoppers 2 (zon) 3 (zon) 11:30 10:30 Visser, H.J.
zondag 20-feb Meervogels 31 4 (zon) 5 (zon) 14:00 13:00 
zondag 20-feb Foresters de 7 (zon) 6 (zon) 14:00 13:00 
zondag 20-feb Alkm. Boys 10 (zon) 9 (zon) 10:00 09:00 
zondag 20-feb Rijp (de) DA1 (zon) DA3 (zon) 14:00 13:00 
zondag 20-feb Sint Boys A1 (zon) A1 (zon) 11:30 10:30 

zaterdag 26-feb Uitgeest B1 B1 13:00  Kruijer, J.P.
zaterdag 26-feb Bergen C1 C3 12:30 11:30 
zaterdag 26-feb Stormvogels D1 D1 12:00  
zaterdag 26-feb VIOS-W D4 D10 11:30 10:30 
zaterdag 26-feb Winkel MD1 MD2 12:00 11:00 
zaterdag 26-feb Zouaven De E1 E1 13:00  
zaterdag 26-feb Reiger Boys E7 E6 13:25 12:30 
zaterdag 26-feb AFC 34 E7 E13 09:00 08:05 
zaterdag 26-feb SVW 27 E11 E14 10:15 09:20
 
zondag 27-feb Hugo Boys 2 (zon) 3 (zon) 11:00 10:00 
zondag 27-feb Alkmaarsche Boys 9 (zon) 8 (zon) 10:00 09:00 
zondag 27-feb Vitesse 22 8 (zon) 10 (zon) 14:00 13:00 

 
De kracht van motiverende communicatie

Goed nieuws! Er komt een vervolg op de succesvolle workshop”de psychologische aspecten van coach-
ing” van 11 oktober j.l.. Op 25 februari a.s. van 20:00 tot zal Herman Cornet van Notus Training en 
Coaching het thema “motiverende communicatie” aansnijden. Alle coaches, trainers en begeleiders 
zijn uitgenodigd om dit seminar bij te wonen, dus ook degene die het eerste seminar hebben gemist. In 
het seminar zullen belangrijke principes worden behandeld in de communicatie met kinderen/jongeren 
tijdens de training en voor, na en tijdens de wedstrijd. Bovendien wordt er direct geoefend met deze 
principes zodat je de vaardigheid direct eigen kan maken. Herman zoomt in op het versterkend taalge-
bruik, non-verbale signalen, positieve coachhouding en optimaal groepsproces. Het belooft weer een 
leerzame en inspirerende avond te worden! 
 
  
 

Zaalvoetballen bij Kolping Boys
Zin om volgend seizoen te zaalvoetballen? Heb je 8 spelers/speelsters en een begeleider, informeer dan naar de 
mogelijkheden bij Peter Verhoeven tel.nr.: 072-5153952.    
   
   
    
   



…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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De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Zilvermeeuwen 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Partycentrum Meereboer
Herenweg 811829 AC Oudorp

072-5114927
Voor Bruiloften en Partijen met verrassende lage All-in prijzen

&
Intersport Megastore

Noorderkade 154 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum Noorderkade.
072-5140600

5000 m2 Sport en Lifestyle

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Westfriezen 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Scholte Horecagroothandel BV
Bergerweg 125 1862 PR Bergen

072-5894044
&

Baron Verberne Bestratingsbedrijf
Lorenzstraat 3c 1821 BR Alkmaar

072-5204477
Specialist in alle soorten bestratingen, tevens ook rioleringswerken

SPONSORS WEDSTRIJDBALLEN

Oproep
Wil een ieder, die in het bezit is van het diploma/certifi caat sociale hygiene een kopie hiervan brengen naa de kantine, alwaar 
het in een map wordt gedaan. Dit is nl noodzakelijk, aangezienreeds twee keer controle is geweest, zonder dat er iemand aan-
wezig was, waarvan er een kopie in de kantine aanwezig was. Bij een volgende controle kan het ons een boete kosten ad 180 
euro.

Velen hebben zich reeds opgegeven om de cursus te volgen. Er zijn echter in de uitvoeringen veranderingen, zodat we nog niet 
precies weten hoe eea te organiseren. Van de KNVB ontvangen we nog nadere berichtgeving hier omtrent. We houden u op de 
hoogte.

Ten tweede

Het moge bekend zijn, dat Ria Lankreyer om gezondheidsredenen, geen kantinedienst meer kan doen tijdens de training-
savonden. Zoals het er nu uitziet is het probleem mbt de donderdagavonden opgelost en zal Frank Dekker zich hiervoor inzet-
ten.

Blijft nog de dinsdagavond. Twee dames hebben zich reeds opgegeven eens in de zes weken te willen staan, en er zijn ook nog twee 
personen, die bij toerbeurt willen staan. We zijn echter nog op zoek naar drie mensen, zodat er maar eens in de zes weken gestaan 
hoeft te worden. Gerard Venneker coordineert eea en u kunt zich dan ook bij Gerard  aanmelden. Tel  Gerard :06-22986200.  
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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 26+27 februari

   Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag:   26 februari

08:30 uur:   Senioren 6

13:00 uur:    Senioren 6

 

Zondag:    27 februari

10:00 uur:    Junioren B4

13:00 uur:    Junioren B4

Secretariaat:  

Zaterdag:    26 februari

12:00 uur:    Paul Konijn en Jan Bolt

Zondag:    27 februari

08:30 uur:    Simon Reus

13:00 uur:   Herman Berghammer

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 19+20 februari

   Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag:   19 februari

08:30 uur:   Senioren 6

13:00 uur:    Senioren 6

 

Zondag:    20 februari

10:00 uur:    Junioren B4

13:00 uur:    Junioren B4

Secretariaat:  

Zaterdag:    19 februari

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    20 februari

08:30 uur:    Co Joppe

13:00 uur:   jan Romeijn

 

De kracht van motiverende communicatie
Goed nieuws! Er komt een vervolg op de succesvolle workshop”de psychologische aspecten van coaching” 
van 11 oktober j.l.. Op 25 februari a.s. van 20:00 tot zal Herman Cornet van Notus Training en Coaching 
het thema “motiverende communicatie” aansnijden. Alle coaches, trainers en begeleiders zijn uitgenodigd 
om dit seminar bij te wonen, dus ook degene die het eerste seminar hebben gemist. In het seminar zullen 
belangrijke principes worden behandeld in de communicatie met kinderen/jongeren tijdens de training en 
voor, na en tijdens de wedstrijd. Bovendien wordt er direct geoefend met deze principes zodat je de vaar-
digheid direct eigen kan maken. Herman zoomt in op het versterkend taalgebruik, non-verbale signalen, 
positieve coachhouding en optimaal groepsproces. Het belooft weer een leerzame en inspirerende avond 
te worden!

Zaalvoetballen bij Kolping Boys

Zin om volgend seizoen te zaalvoetballen? Heb je 8 spelers/speelsters en een begeleider, informeer dan naar de 
mogelijkheden bij Peter Verhoeven tel.nr.: 072-5153952. 



U bent ook altijd van harte welkom als lid van de ’vriendenclub Kolping Boys’.
De vriendenclub ondersteunt de vereniging en geeft op verschillende manieren

blijk van zijn vriendschapsband met onze voetballers en voetballertjes.
Hij springt bij waar dit nodig is, overal binnen de vereniging.
Leden van de Vriendenclub ontvangen het clubblad gratis.

Inlichtingen: Minou Stoop, 06-152 524 68
e-mail: vriendenclub.kolping@hetnet.nl

Tel.: 072-5209189
Fax: 072-5209188

www.amgbouw.nl
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 11 maart

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 4-mrt 22:00 Thuis Zaal Dansschool Biersteker 3 42793 geen scheids

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Donderdag 24-feb 20:10 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. 18 166448 wel scheids
Maandag 28-feb 20:10 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew. 16 166452 geen scheids
Maandag 7-mrt 20:10 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew. 18 166455 geen scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Dinsdag 22-feb 19:05 Uit Europahal Berdos VE1 24428 geen scheids
Vrijdag 4-mrt 21:05 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew.VE2 24433 geen scheids
Vrijdag 11-mrt 22:00 Thuis De Hoornse Vaart Cul./De Vestibule VE1 24777 geen scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 21-feb 19:15 Uit De Hoornse Vaart Alkm. Boys DA2 146099 wel scheids
Maandag 28-feb 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Hink Sport LSVV DA3 11841 geen scheids
Maandag 7-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alkm. Boys DA2 146101 geen scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 18-feb 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alcmaria Victrix A2 167873 wel scheids
Vrijdag 4-mrt 19:15 Uit De Bloemen Castricum A1 167885 wel scheids
Vrijdag 11-mrt 19:40 Uit Sparthal Schagen van Geelen A1 167922 geen scheids

Zin om volgend seizoen te zaalvoetballen? Heb je 8 spelers/speelsters en een begeleider, informeer dan naar de 
mogelijkheden bij Peter Verhoeven tel.nr.: 072-5153952.    

De kracht van motiverende communicatie

Goed nieuws! Er komt een vervolg op de succesvolle workshop”de psychologische aspecten van coaching” 
van 11 oktober j.l.. Op 25 februari a.s. van 20:00 tot zal Herman Cornet van Notus Training en Coaching 
het thema “motiverende communicatie” aansnijden. Alle coaches, trainers en begeleiders zijn uitgenodigd 
om dit seminar bij te wonen, dus ook degene die het eerste seminar hebben gemist. In het seminar zullen 
belangrijke principes worden behandeld in de communicatie met kinderen/jongeren tijdens de training en 
voor, na en tijdens de wedstrijd. Bovendien wordt er direct geoefend met deze principes zodat je de vaar-
digheid direct eigen kan maken. Herman zoomt in op het versterkend taalgebruik, non-verbale signalen, 
positieve coachhouding en optimaal groepsproces. Het belooft weer een leerzame en inspirerende avond 
te worden!
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PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys 1-Zilvermeeuwen 1

Naam:        John Ruig                         
Leeftijd:       12        
Team:       D5                                 
Positie:        Rechtsback           
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?   8  seizoenen     
Op welke school zit je?      De zes wielen          
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ                  
Welke speler is je voorbeeld?    Kew jaliens           
Wie vind je de beste voetbaltrainer?    
Welke muziek vind je mooi?    Pop             
Wat is je lievelingseten?     Hamburgers                                
Wat zijn je hobby’s      Voetballen,skateboarden                            
Wat is je lievelingswens?     Meelopen in een wedstrijd van Chelsea

PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys 1-Westfriezen 1

PUPIL VAN DE WEEK



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

��������������������������� �������������������������



-12-

05 februari  2011 

Kolping Boys A2–De Flamingo’s ’64 A1 (3-30
Barry de Koning was nog steeds ziek en Tijn van Veen zou in de laatste deel van de wedstrijd zijn minuten mee pakken. Er 
stond een straffe bries tot storm aan toe. Kolping Boys nam de aftrap en nog geen 8 seconden later was het 0-1 voor de Fla-
mingo’s??!! De strijd ging gelijk op en de kansen waren over en weer. Kolping Boys had in de eerste helft tegenwind. In de 12e 
min. nam Steven de Jong een vrije trap vanaf rechts. De bal belandde op de voet van Robin van Velthuizen, die de bal weer 
hoog voorgaf. Wouter Korse scoorde de  1-1 met zijn hoofd. In de 23e min. ging Justin van den Berg door zijn knieën, de bal 
ging rakelings langs Justin en verdween in het doel, 1-2.

In de 33e min. kreeg Jasper Bakker nog een dot van een kans, helaas. In de rust weer even de puntjes op i gezet en gaan. In 
de 7e min. was het Michel de Wit die uit een draai net overschoot. David Zentjens probeerde nog een afstand schot in de 33e 
min. , maar Kevin de keeper van De Flamingo’s tikte de bal net naast. Even later liep Jimmy, van De Flamingo’s zomaar onze 
verdediging voorbij en tikte beheerst de 1-3 in.  Nog geen min. later schoot David Zentjens hard van afstand, maar daarbij 
blesseerde hij zich zelf. Met de brancard werd Davis naar de kleedkamer gebracht. Phranz moedigde de jongens aan, om 
een gelijkspel er uit te slepen. In de 37e min. Tijn van Veen kwam in het veld, een van zijn eerste acties was de bal op Rick 
de Moel plaatsen. Rick schoot ter hoogte van de cornervlag de bal hoog door de handen van de keeper heen, 2-3. We bleven 
aandringen en we hadden wind mee. De Flamingo’s werd achteruit geduwd. In de 43e min. gaf Ruben Haverkate een lange 
bal op Yannick Zuurbier randje strafschopgebied. Yannick tikte door en de alerte Tijn van Veen maakte de 3-3. In de extra tijd 
bleven we de kansen pakken, maar toen vond de scheidsrechter het welletjes en fl oot af.  Jongens Volgende week zijn we vrij, 
de eerste wedstrijd is op Texel tegen Texel’94. Dat wordt weer een gezellig ritje

Een Trouwe Supporter

Niet Koedijk, maar de wind te machtig voor Kolping Boys B3
Een straffe Zuidwester  met windkracht zes is Kolping Boys B3 tegen Koedijk B2 uit - altijd lastig – opgebroken. Bij rust keken 
de Oudorpers al tegen een 4-0 achterstand aan. Drie van vier treffers waren hoge zeilballen die voor doelman Leon Met lastig 
te beoordelen waren. Alleen het tweede doelpunt was een fraai diagonaal schot van links waartegen geen kruit gewassen was. 
Aanvankelijk ging  de strijd gelijk op. Quinn Veenstra testte in de 10e  minuut met een hard schot nog wel de kwaliteiten van 
de Koedijk-keeper uit. Maar de thuisploeg kon met de wind schuin in de rug een overwicht opbouwen. In de 15e minuut vloog 
een hoge voorzet van rechts pardoes het Kolping-doel in. Vijf minuten later gevolgd door een uithaal van de Koedijk-linksbuiten 
(2-0) die Kolping-back Tom van de Laar regelmatig zijn hakken liet zien.  Ook al door de wind kwam het gevaar voortdurend van 
linkerfl ank van Koedijk. Het resulteerde in nog eens twee ‘winddoelpunten’ waardoor de stand op een gefl atteerde 4-0 voor de 
gastheren kwam. Vlak voor rust leek Kolping nog iets terug te doen. Een vliegend schot van linkshalf Maurice Twisk werd door 
de Koedijk-doelman uit de bovenhoek getikt. Dat ging op een manier die herinneringen opriep aan de fabuleuze redding van 
Maarten Stekelenburg op het WK tegen Brazilië.  

 De tweede helft ging Kolping goed uit de startblokken. Al na enkele minuten lag de eerste tegentreffer achter de Koedijk-
doelman. Hij kwam op het conto van Emiel Langedijk: 4-1. Kolping bleef komen. Een schot van linksbuiten Justin Melchers 
belandde tegen de paal. Maar in de 65e minuut was het raak. Uit een corner kon de meegekomen laatste man van Kolping, 
Nick Brouwers, in een kluwen van spelers de bal in het doel werken: 4-2. Kolping miste echter de scherpte. De ploeg leek door 
de kou bevangen en verzuimde de klus af te maken. Uit een van de schaarse tegenaanvallen van Koedijk, waarbij de Kolping-
defensie zwaar in gebreke bleef,  werd het tot overmaat van ramp nog 5-2. Spits Amin Charik, die tot dan toe alleen maar had 
uitgeblonken door irritant en zinloos gekwebbel, deed  tien minuten voor tijd voor zijn ploeg defi ntief het licht uit. Een natrap-
beweging richting tegenstander was voor de goed leidende scheidsrechter reden de recordhouder gele en rode kaarten van 
Kolping B3 van het veld te sturen. 

Opnieuw dus een nederlaag voor de ploeg van coach Gerard Twisk. Het belooft niet veel goed het komende duel tegen Kolping 
Boys B2. 

© Paulus Plas

Kolping Boys E6 - Duinranders E2
Na enige afgelastingen dan eindelijk de eerste wedstrijd van de voorjaarscompetitie; een thuiswedstrijd tegen Duinranders 
E.2. Na een magere trainingsopkomst van afgelopen woensdag moesten we maar zien waar de E.6 stond. (een straatvoetbal-
toernooi en vergeten af te melden gooiden roet in het eten voor het trainen, alleen de gehele achterhoede was aanwezig!)

Windkracht 8 blies schuin en dwars over het veld en zou de wedstrijd zeker gaan beïnvloeden.Jonathan was er niet en Tom was 
ziek geworden, dus met 8 spelers (m/v) begonnen we aan de wedstrijd.  Na enig aftasten kwamen er de eerste kleine kansjes 
voor Kolping Boys, waarbij de kopbal van Jur, uit een mooie corner van Jan meer had verdiend. Daarna trok E.6 het spel meer 
naar zich toe en via een mooie aanval kwam Kolping met 1-0 voor te staan; Bjorn schoot in, de keeper kon nog tegenhouden, 
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maar Eray reageerde daarna goed en schoof de bal over de lijn. Daarna werd er al beter gevoetbald en via nog twee keer Eray, 
een mooi schot van Ashley (na aangeven van Bjorn) en een typisch Nasim doelpunt was de ruststand 5-0! Kreeg Duinranders 
dan helemaal geen kans? Jawel, maar Joaquim had zich goed ingesteld op de gevaarlijkste speler van Duinranders, de jongen 
met het blonde matje, een soort New Kids junior, waardoor deze bijna geen kans kreeg.  Eenmaal kwam Duinranders wel goed 
door, maar Max redde werkelijk subliem op deze inzet. Duinranders schoot van dichtbij in, maar met een mooie duik wist Max 
de bal nog via de paal buiten te houden.

Tweede helft; wind tegen. De eerste vijf minuten waren wat rommelig en stond niet iedereen goed, maar wat aanwijzingen van 
de coach en hulp-coach zorgden ervoor dat er uitgelopen kon worden naar 8-0, via Ashley, Bjorn en Nasim.  Jongens, jullie 
hebben heel goed gespeeld en ook heerlijk overgespeeld! Bjorn maakte misschien wat  minder doelpunten dan anders, maar 
hij bereidde er wel 3 of 4 voor, zodat anderen konden scoren, lekker overgespeeld Bjorn, heel goed! Jan was lekker aan het 
bikkelen op het middenveld en werkte hard. Joaquim  zijn tegenstander werd er moedeloos van en die hebben we de tweede 
helft dan ook niet meer gezien, dat is jouw verdienste Joaquim. Ashley ging mee naar voren als het kon en scoorde 2x, maar 
ze bleef ook achter als het moest. Nasim pakte ook 2 doelpunten mee en hielp waar nodig. Alleen in een muurtje staan bij een 
vrije trap moet hij nog leren. Eray, 3 doelpunten, wat moet ik nog zeggen... Jur, als laatste man, zorgde ervoor dat Ashley mee 
naar voren kon en samen met Joaquim hield hij achter de boel dicht, nu al een centrale man in het veld. Keeper Max; had niet 
zoveel te doen, maar wat hij deed, deed hij goed, getuige de redding in de 1e helft. Coach Rob: 8-0 overwinning: de winnende 
coach heeft altijd gelijk. Het publiek: fi jn dat jullie er weer wfren, ondanks de harde wind.

Volgende week naar Meervogels, de koploper, daarna weten we of we kampioensaspiraties hebben in deze voorjaarscompeti-
tie!

de groeten!!

Loet

E7 verslaat de weergoden en gaat brutaal aan de leiding!
De voorjaarscompetitie is in februari van start gegaan. Bij voorjaar denk je aan een beetje zon en een zacht klimaat, maar tot 
nu toe hebben we daar qua weersomstandigheden hé-le-máál niets van gemerkt. De weergoden proberen van alles om E7 af 
te stoppen, maar met 6 uit 2 staat E7 voorlopig op de eerste plaats in de poule!

Het begon zaterdag 5 februari. E7 moest thuis tegen Koedijk E5. Zonder spits Jan en middenvelder Erwin, die nog altijd herstel-
lende is van een acute blindedarmoperatie, werd er gespeeld op het achterste veld, waar de wind volop vrij spel heeft. Wat zeg 
ik, wind? Een heuse storm werd op onze jongens losgelaten! Ouders aan de zijlijn werden af en toe het veld in geblazen en hoe 
de jongens in het veld zich staande hebben gehouden, is nog steeds een raadsel. De eerste helft begon E7 met de storm tegen. 
Koedijk wist snel te profi teren en kwam op 0-1. Ondanks de tegenwind kreeg E7 kansen. Bart schoot twee keer naast, maar zag 
een derde poging tergend langzaam het doel in rollen: 1-1. Een andere poging haalde de doellijn net niet. Door de tegenwind 
viel Bart’s schot “dood” neer voor de doellijn. Nog voor rust kwam Koedijk in de verder gelijkopgaande wedstrijd op 1-2.

Met in de tweede helft de vaste keeperswissel, Florian in het doel voor Ricardo, speelde E7 met de storm mee. Terwijl de 
ouders nog onderweg vanuit de kantine waren scoorde Bart al de gelijkmaker, 2-2. Ze waren nog nauwelijks begonnen. Niet 
veel later was Bart opnieuw trefzeker en de voorsprong was een feit. Met een mooie treffer wist Koedijk de gelijkmaker nog te 
scoren en niet veel later zelfs nog op voorsprong te komen (3-4), maar daarna werd het verzet van Koedijk defi nitief gebroken. 
Tim werd de Koning van de Kluts, want zijn frommelgoal via de paal en de keeper betekende opnieuw een gelijke stand. In de 
slotfase schoot Florian, geholpen door de wind nog enkele keren goed en ver uit. Ricardo en Nyall counterden richting het doel 
van Koedijk en brachten Bart in stelling die met zijn 4e en 5e treffer voor de eindstand tekende: 6-4. Een goede wedstrijd van 
E7. Onder niet-makkelijke omstandigheden bleven ze er in geloven. Door hard te werken en goed samenspel werd een keurig 
resultaat geboekt. Klasse, jongens.

Een week later stond de uitwedstrijd tegen Jong Holland E4 op het programma. Een vroegertje, de aftrap was om kwart voor 
negen. Het was met hooguit 3 graden stervenskoud maar het ergste van alles was de onophoudelijke regen. Het viel met 
bakken uit de hemel. Door een misverstand over een eventuele afgelasting miste E7 aanvankelijk Tim en Jan, die vlak voor de 
rust echter alsnog kwamen. Met 1 keeper (Ricardo) en slechts 5 veldspelers (Bart, Evan, Florian, Max en Nyall) begon E7 de 
wedstrijd. Jong Holland was zo sportief om een gelijk aantal veldspelers op te stellen. Een goede uitbraak van Jong Holland 
betekende 0-1, maar daarna werden de rollen omgedraaid. En hoe. De jongens trotseerden de kou en de regen en maakte opti-
maal gebruik van de ruimte op het veld. Iedereen liep zich goed vrij en er was voortdurend iemand aanspeelbaar. Ricardo hield 
met goede reddingen zijn doel schoon, Max en Evan stopten de opkomende tegenstanders af en verzorgden de opbouw van 
achteruit, Nyall en Florian zochten vanaf het middenveld goed de aanval en spits Bart was, net als vorige week, superscherp. 
Het gevolg: een spervuur van schoten op het doel van Jong Holland. De arme keeper van Jong Holland kon in de eerste helft 
liefst 6 keer de bal uit het doel halen en zag de bal nog minstens zo vaak over en naast gaan. Zowel Bart als Florian waren 3x 
trefzeker. De 6-1 voorsprong bracht wat gemakszucht in de ploeg en door het inbrengen van de later gearriveerde Tim en Jan 
was de organisatie ook even zoek. Jong Holland kon terugkomen tot 6-3. Toen was daar die welverdiende rust. De barre weer-
somstandigheden hadden beide teams behoorlijk gegeseld. Bij Jong Holland waren er enkele spelers zo drijfnat en tot op het 
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bot verkleumt, dat op hun dringende verzoek de wedstrijd al na één helft werd beëindigd. Aanvankelijk tot teleurstelling van E7, 
maar de jongens waren net zo nat en koud als hun tegenstanders en zagen al snel in dat verder voetballen niet gezond was. 
En zo werd deze wedstrijd onder opnieuw bizarre omstandigheden winnend afgesloten.

De storm, de kou en de regen hebben E7 in deze competitie nog niet kunnen afstoppen. Sterker nog, door hun goede spel en 
de 2 winstpartijen staat E7 zelfs brutaal aan de leiding! Goed zo jongens, ga zo door!

RR

Schagen F1–Kolping Boys F2 (7–1)
Voordat de competitie begon, moest de F2 eind augustus eerst drie bekerwedstrijden spelen. Twee bekerwedstrijden werden 
krap gewonnen (1-0 en 2-1) en één wedstrijd werd met 9-3 verloren. Door deze twee winstpartijen, eindigde de F2 op de 
tweede plaats in de poule voor de beker en wist zich daardoor te plaatsen voor de volgende ronde. Hierdoor moest er ver buiten 
de eigen regio gespeeld worden en moest de F2 “helemaal” naar Schagen.

Voor de aanvang werd de F2 het belang van deze wedstrijd duidelijk uitgelegd. Er was nu geen poulefase meer: winnen 
betekent door naar de volgende ronde; verliezen, is uitgeschakeld. De spelers van de F2 hadden dit goed begrepen en gingen 
direct fel van start. Ook de tegenstander besefte het belang van deze wedstrijd en liet zich niet in de verdediging drukken. 
Hierdoor golfde de wedstrijd heen en weer en ontstond er een mooie pot voetbal. Voor de trouwe aanhang van de F2 was het 
fantastisch om eindelijk weer eens inzet en strijdlust van de spelers te zien. Nadat een aanval van de F2 door de tegenstander 
was afgeslagen en de bal over de achterlijn was gewerkt, kreeg de F2 een corner toegewezen. Dave draaide deze cornerbal 
mooi voor het doel. De bal kwam precies voor de voeten van Quinten terecht en op het moment, dat hij wilde uithalen, dook de 
keeper van Schagen op de bal. De tegenstander zette direct een tegenaanval op, maar keeper Mike kwam goed uit zijn doel 
en wist de bal tijdig te onderscheppen. Even later had Quinten weer een goede kans, maar zijn schot werd door de keeper van 
Schagen gestopt. Bij een volgende aanval van Schagen, brak de tegenstander door de verdediging van de F2 heen, maar weer 
had keeper Mike een goede redding. Uit de corner, die daarop volgde, viel dan toch een doelpunt: 1-0. Een speler van Schagen 
krulde de bal richting de eerste paal en de F2 probeerde de bal nog weg te werken, maar deze ging via het hoofd van Mats 
en de knie van Quinten het doel in. De tegenstander probeerde de score verder op te voeren en drukte de F2 in de verdedig-
ing. Door uitstekend keeperswerk van Mike (fantastische reddingen en goed uitkomen) zorgde hij ervoor, dat Schagen geen 
doelpunt meer wist te maken. Een volgende aanval van de F2 werd door de tegenstander afgeslagen, maar resulteerde wel in 
een hoekschop. Dit keer nam Dave de corner laag en de bal kwam ter hoogte van de eerste paal tussen verschillende spelers 
terecht. In een rommelige situatie, waarbij Schagen de bal niet weg kreeg, kon Artinjo uiteindelijk van dichtbij de gelijkmaker 
intikken: 1-1. Het leek erop, dat beide teams elkaar in evenwicht hielden, maar kort voor de rust schoot een speler van Schagen 
nog van ver op het doel van de F2. Keeper Mike kon er niet meer bij en het harde afstandschot verdween achter hem in het 
doel: 2-1.

Ondanks deze achterstand, was de “Technische Staf” van de F2 zeer tevreden over de inzet van de spelers. Er werd goed verd-
edigd, het middenveld ging keurig mee terug naar de eigen helft als dat nodig was, er werden mooie aanvallen opgezet, er werd 
naar vrijstaande spelers gekeken en goed overgespeeld. Niets dan lof en het was niet echt nodig om de F2 in de rust allerlei 
aanwijzingen te geven, behalve dat ze dit niveau en deze inzet moesten vasthouden. Tijdens de competitie bleek al dat een 
“stevige toespraak” in de rust niet echt werkte, maar complimenten bleken ook averechts te werken. Er stond een totaal andere 
F2 op het veld, dan in de eerste helft. Het enige “wapenfeit” van de F2 was een hard afstandschot van Ian aan het begin van 
de tweede helft, dat helaas door de keeper van Schagen werd gestopt. Maar nadat de 3-1 was gescoord (bal tegen de paal, die 
terug het veld in stuiterde en daarna ingetikt werd) stortte de gedrevenheid van de F2 als een kaartenhuis in elkaar. Er werd 
totaal niet meer verdedigd; het middenveld werd overlopen en de tegenstander kon simpel opstomen naar het doel van de F2. 
Meerdere spelers van Schagen stonden helemaal vrij voor het doel en konden eenvoudig een hoek uitkiezen om te scoren. 
Uiteindelijk werd het 7-1 voor Schagen! De enige speler, die de moed niet opgaf was keeper Mike. Hij heeft fantastisch gekeept 
en heeft ervoor gezorgd, dat de eindstand niet in de dubbele cijfers terecht kwam. Naar mijn mening, zijn beste wedstrijd ooit. 
Mannen, verdedigen! Als er drie of vier tegenstanders helemaal vrij voor het doel staan, is er voor Mike ook geen redden meer 
aan! Jullie moeten je keeper wel helpen.

Sander

SVW F2– Kolping Boys F2 (4–1) 
Na een lange winterstop, doordat er een aantal wedstrijden was afgelast door de sneeuw, moest de F2 de eerste wedstrijd 
van 2011 spelen. Deze wedstrijd tegen SVW was een inhaalwedstrijd, die eigenlijk helemaal nergens meer om ging. De F2 is 
inmiddels weggezakt naar de 11de plaats; SVW staat op de 13de en laatste plaats en voor de voorjaarscompetitie, die een 
week later van start gaat, is de F2 in een nieuwe poule ingedeeld. Dus deze wedstrijd werd als een oefenwedstrijd voor de 
nieuwe competitie gezien. Tevens kon SVW F2 nu goed “geanalyseerd” worden, want dit team is voor de voorjaarscompetitie 
wederom bij de F2 in de poule ingedeeld. In de najaarscompetitie hadden beide teams, door afgelastingen, nog niet tegen 
elkaar gespeeld, maar in de voorronde voor de beker, had de F2 met een krappe 2-1 van SVW F2 gewonnen.
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Vanaf de aftrap trok SVW direct het initiatief naar zich toe en keeper Mike voorkwam met een aantal goede reddingen een 
snelle achterstand. De F2 wist zich enigszins te herpakken en kwam langzaam dichter bij het doel van SVW. Mats had een 
goede kans, maar zijn schot knalde hard op de lat. Even later schoot Dave van afstand, maar ook dit leverde helaas geen doe-
lpunt op, want de bal ging net naast. Hierna zette de tegenstander weer een aanval op en een SVW-speler kreeg alle vrijheid 
om uit halen. Niemand van de F2 pakte deze speler aan, of probeerde het schot te blokken. De bal vloog hard het doel in en 
de F2 keek alweer tegen een onnodige achterstand aan: 1-0. De inzet van de spelers van de F2 was bedroevend laag en er zat 
totaal geen lijn in het spel van de F2. Ook durfden de spelers hun tegenstander niet aan te pakken, zodat SVW steeds meer de 
overhand kreeg. Af en toe wist de F2 toch nog een aanval op te zetten, die meestal voor het doelgebied van de tegenstander 
strandde. Eén aanval leverde wel een hoekschop op. Vanuit de corner draaide Dave de bal keurig het doelgebied in. Een speler 
van SVW zag de bal recht op zich af komen. Met beide vuisten stopte deze speler de bal en de scheidrechter wees direct naar 
de penalty-stip. Ian schoot deze strafschop hard en laag in de linkerhoek, waar de keeper van SVW niet meer bij kon: 1-1. Een 
volgende aanval van SVW resulteerde in een corner. Keeper Mike kon net niet bij de bal, maar gelukkig kreeg hij hulp van Mats, 
die de bal vlak voor de lijn wist weg te werken. Voor de rust moest keeper Mike nog een paar in actie komen en door een aantal 
goede reddingen ging de F2 met deze gelijke stand de rust in.

Ondanks aanwijzingen en advies aan de spelers, was de inzet van de F2 in de tweede helft zelfs nog lager. Het leek wel of de 
spelers niet wilden voetballen. Artinjo kwam nog wel tot een afstandschot, maar de bal ging helaas naast. Een afgeslagen aan-
val van SVW leverde de tegenstander een corner op. Geen enkele speler van de F2 stond te verdedigen en ze keken maar een 
beetje hoe de bal het doelgebied in viel. SVW was scheper en kon simpel de 2-1 intikken. Een schot van Dave ging nog naast, 
maar dat was wel de laatste offensieve actie van de F2. Door belabberd verdedigen, kon SVW nog twee keer scoren en won de 
wedstrijd uiteindelijk met 4-1. Deze uitslag zei echter niets over de kwaliteiten van SVW, want zo goed waren ze nou ook weer 
niet, maar meer over het beroerde spel van de F2. Snel vergeten deze wedstrijd en op naar de voorjaarscompetitie! Mannen, 
verdedigen! En durf je tegenstander aan te pakken; wees niet bang voor ze. Nergens voor nodig.

Sander
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