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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 15 2011  Volgende treffer 14 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: detreffer@kolpingboys.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: Marc van Wonderen 06-15517773
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

http://www.kolpingboys.nl


-3-

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 13 maart

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 5-mrt A1 WSV 30 A1 14:45  Wezel, F.
zaterdag 5-mrt B1 Zaanlandia B1 13:00  Reuvers, B.J.
zaterdag 5-mrt B2 Koedijk B2 14:45 14:15 Mienes, Jan
zaterdag 5-mrt B4 Bergen B1 14:45 14:00 Jongh, Sean de
zaterdag 5-mrt C3 Adelbert St C1 13:00 12:15 Velden, Arjan van der
zaterdag 5-mrt C5 Meervogels 31 C3 13:00 12:15 Wit, Jan de
zaterdag 5-mrt C6 Foresters de C5 13:15 12:30 Dronkelaar, Evert van 
zaterdag 5-mrt D3 VZV D1 10:15  Velden, Ruben van der
zaterdag 5-mrt D5 Jong Holland D2 09:00 08:30 Twisk, Gerard
zaterdag 5-mrt D8 Reiger Boys D8 11:30 11:00 Tielbeke, Jesse
zaterdag 5-mrt MD1 Berdos MD1 11:30 10:45 Groot, Bart
zaterdag 5-mrt E3 Koedijk E4 10:15 09:45 Jong, Bruce de
zaterdag 5-mrt E4 Reiger Boys E4 09:00  Brederode, Tim van
zaterdag 5-mrt E7 Meervogels 31 E5 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 5-mrt E9 Vrone E5 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 5-mrt E10 SVW 27 E14 10:15 09:45 Venneker, Cor
zaterdag 5-mrt E12 Bergen E2 10:15 09:45 Sluijter, Tobias
zaterdag 5-mrt F2 Victoria O F1 10:15 09:45 Kaderi, Moufid
zaterdag 5-mrt F3 SVW 27 F2 09:00 08:30 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 5-mrt F5 AFC 34 F4 09:00 08:30 Savonije, Laura
zaterdag 5-mrt F6 Zeevogels F3 09:00 08:30 Reedijk, Alessio
zaterdag 5-mrt F7 Koedijk F6 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 5-mrt F8 Kolping Boys F4 10:15  Wasity, Ahmed
zaterdag 5-mrt 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 
zaterdag 5-mrt Mini’s Mini’s 09:00 08:40 

zondag 6-mrt 3 (zon) Sporting Krommenie 3 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul
zondag 6-mrt 4 (zon) Hugo Boys 3 (zon) 12:00 11:30 Visser, Marco
zondag 6-mrt 9 (zon) KSV 7 (zon) 10:00 09:30 Lux, Andy
zondag 6-mrt DA3 (zon) Victoria O DA2 (zon) 14:00 13:30 Marcel Otte
 
dinsdag 8-mrt D8 E-selectie 17:00 
 
woensdag 9-mrt     KNVB O13 IR Noord-KNVB O13 IR centraal19:00  
  
zaterdag 12-mrt A2 Helder Den FC A2 14:45 14:15 Mienes, Jan
zaterdag 12-mrt B1 SVW 27 B1 13:00  Hofstede, B. ter
zaterdag 12-mrt B5 Adelbert St B2 14:45 14:00 Breedt, Jan
zaterdag 12-mrt MB1 WV-HEDW MB1 14:45  Jongh, Sean de
zaterdag 12-mrt C4 Reiger Boys C3 13:00 12:15 Velden, Arjan van der
zaterdag 12-mrt MC2 HSV MC1 13:00 12:30 Dronkelaar, Evert van 
zaterdag 12-mrt D2 AFC 34 D2 09:00  
zaterdag 12-mrt D3 Castricum D2 10:15  
zaterdag 12-mrt D5 Uitgeest D4 09:00 08:30 
zaterdag 12-mrt D7 Limmen D4 10:15 09:45 
zaterdag 12-mrt D8 Koedijk D7 11:30 11:00 
zaterdag 12-mrt D10 VIOS-W D4 11:30 11:00 
zaterdag 12-mrt MD2 Winkel MD1 10:15 09:45 
zaterdag 12-mrt E2 Reiger Boys E3 09:00  
zaterdag 12-mrt E5 AFC 34 E5 10:15  
zaterdag 12-mrt E6 Foresters de E8 10:15 09:45 
zaterdag 12-mrt E7 Vrone E4 11:30 11:00 
zaterdag 12-mrt E9 Foresters de E11 11:30 11:00 
zaterdag 12-mrt E10 Kolping Boys E14 10:15 09:45
zaterdag 12-mrt E13 Alcmaria Victrix E3 10:15 09:45  
zaterdag 12-mrt E14 Kolping Boys E10 10:15 09:45 
zaterdag 12-mrt F2 Kolping Boys F3 10:15 09:45 
zaterdag 12-mrt F3 Kolping Boys F2 10:15 09:45 
zaterdag 12-mrt F4 Koedijk F5 09:00 08:30 
zaterdag 12-mrt F5 Alcmaria Victrix F2 09:00 08:30 
zaterdag 12-mrt F8 Flamingo s 64 (de) F1 09:00 08:30 
zaterdag 12-mrt 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 
zaterdag 12-mrt Mini’s Mini’s 09:00 08:40

http://http://www.mijnclub.nu/wedstrijden?lokatie=&periode=&team_id=225&ordering=teams
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 13 maart

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 5-mrt Adelbert St B1 B3 14:00 13:00 
zaterdag 5-mrt HSV B3 B5 14:30 13:30 
zaterdag 5-mrt Concordia sv MB1 MB1 14:45  
zaterdag 5-mrt Bergen C1 C2 12:30 11:15 
zaterdag 5-mrt VVS 46 C2 C4 13:15 12:15 
zaterdag 5-mrt Jisp MC1 MC1 10:15 09:15 
zaterdag 5-mrt Foresters de MC2 MC2 13:00 12:00 
zaterdag 5-mrt Always Forward D1 D1 10:45  
zaterdag 5-mrt Koedijk D4 D4 11:45 10:50 
zaterdag 5-mrt Adelbert St D2 D6 10:45 09:50 
zaterdag 5-mrt Duinrand S D4 D7 12:15 11:20 
zaterdag 5-mrt KSV D4 D9 13:00 12:00 
zaterdag 5-mrt Meervogels 31 D3 D10 12:30 11:30 
zaterdag 5-mrt Callantsoog MD1 MD2 12:30 11:30 
zaterdag 5-mrt Foresters de E3 E2 10:15  
zaterdag 5-mrt Foresters de E5 E5 11:45  
zaterdag 5-mrt KSV E4 E6 11:30 10:35 
zaterdag 5-mrt GSV E1 E8 09:30 08:35 
zaterdag 5-mrt SVW 27 E9 E11 10:15 09:15 
zaterdag 5-mrt Meervogels 31 E7 E13 09:00 08:05 
zaterdag 5-mrt Vrone E9 E14 13:15 12:20 
zaterdag 5-mrt Foresters de F1 F1 09:00 08:05
 
zondag 6-mrt VSV 2 (zon) 2 (zon) 11:00 10:00 Achthoven, J.V.
zondag 6-mrt Castricum 3 (zon) 5 (zon) 11:00 10:00 
zondag 6-mrt LSVV A3 (zon) A1 (zon) 12:30 11:30
 
dinsdag 8-mrt AZ B2 B1 18:15  

zaterdag 12-mrt Purmersteijn A1 A1 14:30  Beuse, F.
zaterdag 12-mrt SVW 27 B3 B2 14:45 13:45 
zaterdag 12-mrt Victoria O B1 B3 14:30 13:30 
zaterdag 12-mrt Berdos B2 B4 12:00 11:00 
zaterdag 12-mrt Reiger Boys C1 C1 12:30  Loogman, G.A.M.
zaterdag 12-mrt LSVV C2 C3 13:15 12:15 
zaterdag 12-mrt Jong Holland C3 C5 11:15 10:15 
zaterdag 12-mrt SVW 27 C6 C6 13:15 12:15 
zaterdag 12-mrt Marken MC1 MC1 11:15 10:15 
zaterdag 12-mrt KFC D1 D1 10:15  
zaterdag 12-mrt Bergen D1 D4 11:00 10:05 
zaterdag 12-mrt Alcmaria Victrix D3 D6 10:30 09:35 
zaterdag 12-mrt Castricum D5 D9 09:00 08:00 
zaterdag 12-mrt Alcmaria Victrix MD1 MD1 10:30 09:30 
zaterdag 12-mrt Foresters de E1 E1 10:15  
zaterdag 12-mrt Berdos E1 E4 10:30  
zaterdag 12-mrt Koedijk E6 E8 10:15 09:20 
zaterdag 12-mrt Zeevogels E3 E11 09:00 08:00 
zaterdag 12-mrt Wijk aan Zee E2 E12 10:00 09:05 
zaterdag 12-mrt JVC F1 F1 11:00 10:05 
zaterdag 12-mrt HSV F5 F7 09:00 08:05 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 13 maart

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zondag 13-mrt 3 (zon) SVW 27 3 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul
zondag 13-mrt 5 (zon) Egmondia 3 (zon) 12:00 11:30 Visser, Marco
zondag 13-mrt 6 (zon) KSV 4 (zon) 10:00 09:30 Neuvel, Nic
zondag 13-mrt 9 (zon) Berdos 3 (zon) 10:00 09:30 Kokkelink, Angelo
zondag 13-mrt DA3 (zon) Zeevogels DA1 (zon) 14:00 13:30 Hamersveld, Jelle van
zondag 13-mrt A1 (zon) DWOW A2 (zon) 14:00 13:30 Bryan van Buuren

http://http://www.mijnclub.nu/wedstrijden?lokatie=&periode=&team_id=225&ordering=teams


…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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Voetbaltenue gezocht 
Wie kan ons helpen aan een Kolping Boys voetbalshirt (mt. 128/134), sokken, scheenbeschermers en voetbalschoenen (mt. 
34/35)?

Reacties graag naar Vicky van Overbeeke: albertenvicky@online.nl of telnr. 072-5110226.

Zaalvoetbalteams gezocht
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.

Workshop “De kracht van motiverende communicatie”
Afgelopen vrijdagavond 25 februari heeft Herman Cornet van Notus trainingen weer een inspirerende avond ver-
zorgd voor ruim 30 enthousiaste Kolping vrijwilligers. Op heldere en inspirerende wijze liet Herman ons allen inzien 
wat wel en niet werkt bij onze coaching richting de kinderen. Het was ook een mooi gezicht hoe 30 volwassen 
mensen vol overtuiging de ‘Haka’,  een oude Maori dans,  hebben uitgevoerd. Voor degene die nog wat wil oefenen 
hoe de Haka moet worden uitgevoerd, kun je hier deze video bekijken. 

Voor alle aanwezigen en geïnteresseerden, kun je hier ook de presentatie van de hele avond bekijken.

Kolping Boys is blij en trots op onze velen vrijwilligers die zich iedere week weer inzetten voor het plezier van de 
kinderen van Kolping Boys. Wij zijn ook zeer blij dat wij op deze wijze, met de hulp van Herman, dit professionele 
programma kunnen aanbieden aan alle vrijwilligers en ouders van Kolping Boys en zo onze gezamenlijke visie en 
kijk op voetbalcoaching te kunnen delen.
Ik bedank alle aanwezigen en in het bijzonder Herman voor deze leuke en inspirerende avond.

Erik Zonneveld namens de pupillencommissie.
    

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 13 maart

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info 
zondag 13-mrt HSV 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Kampen, N. van
zondag 13-mrt Stormvogels 2 (zon) 2 (zon) 11:00 10:00 Kieftenbeld, J.A.
zondag 13-mrt Beemster 3 (zon) 4 (zon) 11:30 10:30 
zondag 13-mrt VIOS-W 4 (zon) 7 (zon) 11:00 10:00 
zondag 13-mrt GSV 4 (zon) 10 (zon) 10:00 09:00 
zondag 13-mrt Berdos 5 (zon) 11 (zon) 11:00 10:00 
zondag 13-mrt RKHVV DA1 (zon) DA1 (zon) 11:45 10:45 Blaauw, J.

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

http://www.notus.nl/
http://bit.ly/1nKZMW
http://bit.ly/h9qjr7
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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 12 en 13 maart

   Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag:   12 maart

08:30 uur:   Senioren 7

13:00 uur:    Denioren 7

 

Zondag:    13 maart

10:00 uur:    Junioren B2 (ipv 28-11)

13:00 uur:    Junioren B2 (ipv 28-11)

Secretariaat:  

Zaterdag:    12 maart

12:00 uur:    Paul Konijn en Jan Bolt

Zondag:    13 maart

08:30 uur:    Paul Konijn 

13:00 uur:   Wout van Dijk

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 5 en 6 maart

   Groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag:   5 maart

08:30 uur:   Senioren 7

13:00 uur:    Senioren 7

 

Zondag:    6 maart

10:00 uur:    Junioren B4

13:00 uur:    Junioren B4

Secretariaat:  

Zaterdag:    5 maart

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    6 maart

08:30 uur:    Jeroen Wijts

13:00 uur:   Ton Vrasfonk

 

Kantinediensten dames en meisjes 2e helft seizoen 2010-2011

Zaterdagochtend van 9.00-13.00 uur

5-3 Kim Kraakman en Mirjam van de Sijde

12-3  Sarah Tronci en Simone Vrasdonk

19-3 Sylvia Lievers en Nikki Dumont

26-3 Anouk Weeber en Anouk ter Steege

2-4 Laura Vogel en Olga Vessies

9-4 Merle v.d. Blom en Lisa van Mourik

16-4 Ilja van de Deure en Manon Gardien

23-4 Julia Leeuwenkamp en Inge Woldhuis

7-5 Manon Roosjen en Roxy Klaver

12-5 Mirjam van Dijk en Marit Kunst

19-5 Rina Blondeau

Zondag van 9.30-13.00 uur

6-3 Cindy Schouten

13-3 Manon Bloemink

20-3 Julia Beumkes



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 25 maart

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 4-mrt 22:00 Thuis De Hoornse Vaart Danssch Biersteker 3 42793 geen scheids
Woensdag 16-mrt 21:50 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. 6 3487 geen scheids
x Maandag 21-mrt 20:10 Thuis De Hoornse Vaart Alkmaarsche Boys 6 4876 wel scheids

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 7-mrt 20:10 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew 18 166455 geen scheids
Maandag 14-mrt 20:10 Thuis De Hoornse Vaart Castricum 2 166460 geen scheids
x Woensdag 23-mrt 21:05 Thuis Sportpaleis Jong Holland 6 166425 geen scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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
Donderdag 17-mrt 19:15 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew VE1 167147 wel scheids
x Maandag 21-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew VE1 24440 wel scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 7-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alkm. Boys DA2 146101 geen scheids
Maandag 14-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart DGAC/Duingroet DA5 18816 geen scheids
x Vrijdag 25-mrt 20:10 Uit Europahal Berdos DA2 14492 geen scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
x Vrijdag 25-mrt 19:00 Uit De Doorbraak W’huizen   Vios ‘79 A3 167955 geen scheids

 
Let op: De wedstrijden voorzien van een X zijn nog niet definitief vastgesteld door de KNVB.

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.    
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MIXTOERNOOI ZONDAG 5 JUNI 2011
Over 3 maanden is het zover!!! Dan vindt ons jaarlijks terugkerende mixtoernooi plaats!!. Deze wordt dit jaar georganiseerd op 
zondag 5 juni 2011. Reden van deze tijdige aankondiging is dat het mixtoernooi dit jaar in het Hemelvaartweekend valt. Ik hoop 
dat jullie daar rekening mee kunnen houden en allen aanwezig zullen zijn!!!

De teams gaan net als vorig opgesplitst worden in een recreatieve-, prestatieve- en een familiepoule. Bij prestatief moet je 
denken aan de teams welke absoluut de finale willen halen; strijdend voor elke meter, gezegend met een sterke conditie en de 
wil om de finale te behalen spelen zij hun wedstrijden. Bij recreatief is de insteek iets anders; ‘gewoon’ gezellig een potje willen 
voetballen en waar winnen of verliezen helemaal niet belangrijk is. Dit jaar hebben we wederom de familiepoule; teams be-
staan hier uit een mix van volwassenen en kinderen. Dit kunnen allemaal familieleden zijn maar het kan ook zijn dat vrienden 
en vriendinnen met hun kinderen gezamenlijk een paar wedstrijdjes willen voetballen. Net als vorig jaar willen we sterk pro-
moten dat het ook mogelijk is voor de D, E, F-pupillen, Champions League deelnemers en kabouters, om gezamenlijk met de 
ouders in teamverband deel te nemen aan het familietoernooi. Zo hebben we vorig jaar diverse pupillenteams op ons toernooi 
mogen verwelkomen. Maak er een ouder-kind dag van en sluit je aan bij ons toernooi!  

Alle wedstrijden worden ook dit jaar ook weer 7 tegen 7 gespeeld. Van deze 7 dient er minimaal 1 dame/meisje in het veld te 
staan. De wedstrijden starten om 12 uur en om 16 uur zijn we klaar met voetballen.  

Uiteraard staat er weer een springkussen, hebben we live muziek (wie zal er optreden?) en gaan we weer BBQ-en!!! 

Wil je je als team zijnde alvast aanmelden? Stuur dan een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij aan of je pr-
estatief, recreatief of in de familiepoule wilt gaan voetballen. Inschrijven kan alleen in teamverband en staat open voor ieder-
een, zowel leden als niet leden van Kolping Boys.  

Inschrijven kan ook bij Ton Schut, Simon Reus of Janneke Ruijs. 

Groet, Gerard Bobeldijk

Voetbaltenue gezocht 
Wie kan ons helpen aan een Kolping Boys voetbalshirt (mt. 128/134), sokken, scheenbeschermers en voetbalschoenen (mt. 
34/35)?

Reacties graag naar Vicky van Overbeeke: albertenvicky@online.nl of telnr. 072-5110226.

MIXTOERNOOI 2011



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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19 februari  2011

Texel ’94 A1-Kolping Boys A2 (2-4)
Barry de Koning en Justin van den Berg waren nog steeds ziek en Tijn van Veen was op wintersport. Joost Huese zat in Heeren-
veen voor de wedstrijd tegen AZ. David Zentjens was nog geblesseerd. ’s Morgens vroeg kwamen we er achter dat de wedstrijd 
was verplaatst naar 13:00 uur, i.p.v. 14:30 uur, na een paar telefoontjes naar het eiland werd het toch weer 14:30 uur. Phranz 
had weer een personeelsbusje geregeld waar acht personen in konden, met andere woorden het weer een gezellig dagje uit.

De wedstrijd begon met 11 man van Kolping Boys tegen 10 van Texel’94. Na en paar kansjes, was het in de 15e min. dat 
Steven de Jong de bal onderschepte en passde naar Michel de Wit. Michel rent met de bal aan de voet richting achterlijn Hij 
schiet tegen de keeper aan, maar de bal kaatst terug voor zijn voeten. Michel legt de bal breed en Robin van Velthuizen tikt 
de 0-1 in. We kregen toch wel wat kansen  van Texel’94, welke onbenut bleven. In de 32e min. kreeg Johan van der Sluis de 
bal voor zijn voeten, hij stuurde de bal door naar Jasper Bakker. Jasper rende naar het strafschopgebied, op randje 16 gaf hij 
de bal aan Wouter Korse, die achter zijn standbeen de 0-2 intikte. In 40e min,. was het Jasper Bakker die druk zette en de bal 
veroverde van een speler van texel’94. Jasper passde de bal op Michel de Wit, die aan een lange rush begon. Hij platste de bal 
achter de keeper in het doel, 0-3. Tevens ruststand.

In de rust was het veel te gezellig , de concentratie was er niet meer. Inmiddels had Texel’94 ook 11 man. Dat bleek ook al in de 
1e min. toen een speler van Texel’94 Frank en Vrij de achterlijn haalde en probeerde een voorzet te geven. Deze bal ging over 
Yannick Zuurbier heen en verdween in het doel, 1-3. Texel’94 bleef Kolping Boys onder druk zetten, we  kwamen er sporadisch 
uit.  In de 31e min. werd het zelfs 2-3. De druk werd hoger, we hadden ons aanval inmiddels weer gevonden. In de 40e.min.
gaf onze doelman, Yannick Zuurbier, de bal aan Rick de Moel. Rick tikte de bal op Jasper Bakker. Jasper ging naar rechts en 
passde de bal naar links op Wouter Korse. Die spurtte langs 2 man van Texel’94 op het doel van Texel’94. Wouter liep langs 
de keeper op randje 16 en liet de 2-4 aantekenen. In het boek van de coach.  Dat Jasper Bakker in de laatste min. de bal nog 
over de lat liet rollen maakte niet meer uit. 

5 Maart staat de thuis wedstrijd tegen FC Den Helder op het programma, Den Helder staat op de 3e plaats en is nog een 
concurrent van ons, voor de titel.

 Een Trouwe Supporter

Kolping Boys E6 - Meervogels E2
Door de afgelastingen moet onze E.6 zelfs twee keer spelen in de voorjaarsvakantie. Dit is jammer, aangezien er toch wat 
spelertjes op wintersport gaan deze dagen en neigt dit toch naar een vorm van competitievervorming. (of vervalsing, net hoe 
u het wilt lezen)

Het gevolg was in ieder geval dat de E.6 kampte met drie afberichten en zonder wissels moest aantreden tegen de koploper; 
Meervogels. Coach Rob had nog geprobeerd om spelers van andere elftallen te regelen, maar om diverse redenen ging dit 
niet lukken.

Meervogels kwam met een behoorlijk elftal naar Oudorp. Een toevallige toeschouwer merkte op dat het wel leek of ze met een 
C-junior aan het voetballen waren. Naast deze stevige jongen, die in de spits stond, viel ook het kleinere kereltje op, hij leek 
wel een F-pupil, maar kon heel goed voetballen.

Dan de wedstrijd: E.6 werd meteen flink onder druk gezet en met name de grote spits viel op, hij was niet alleen stevig en 
groot, maar ook nog een technisch en snel. Uit de rebound scoorde hij onberispelijk de 0-1. Daarna werd de druk nog groter, 
maar bij een uitval van Kolping kon Ashley mooi de 1-1 aantekenen. Een mooie vrije trap van Jur naar Ashley toe werd maar 
net overgeschoten en vlak hierna was de rust ook aangebroken.

In de 2e helft moest er op het E-veld tegen de wind in gevoetbald worden en dat ging een behoorlijke tijd goed, maar een vrije 
trap, van grote afstand, zeilde zomaar in het doel, iedereen, inclusief keeper Max stond erbij en keek ernaar, Meervogels kwam 
wat goedkoop aan de voorsprong. Daarna denderde Meervogels door en lieten sommigen de koppies wat hangen, misschien 
vermoeidheid omdat er geen wissel was? Dioor de al eerder genoemde spits werd het snel 4-1, maar wederom kon Ashley nog 
een doelpunt scoren. Uiteindelijk bepaalde Meervogels de eindstand op 2-5. 

Jongens, niet slecht gespeeld, zeker de 1e helft niet. Tweede helft lieten een aantal het een beetje lopen, gebrek aan conditie, 
niet echt de wil om alles te geven? Wie zal het zeggen. Jullie moeten wel tot het eind blijven meedoen en meeverdedigen, de 
achterste lijn kan het niet alleen, het middenveld moet ondersteunen, dus blijf op je directe tegenstander letten!

Na afloop gaan we natuurlijk wel gewoon de tegenstander even feliciteren en kunnen we niet zomaar weglopen, omdat we 
teleurgesteld zijn.

Succes bij de volgende wedstrijd!

Loet

VOETBALVERSLAGEN
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Berdos F1 – Kolping Boys F2 (2–3)
Dit weekend stond er weer geen competitiewedstrijd op het programma voor de F2 en Berdos F1 zou voor het derde weekend 
achtereen geen wedstrijd hoeven te spelen. Omdat de spelers niet alleen willen trainen, maar ook echte wedstrijden willen 
spelen, is er besloten om een oefenwedstrijd tussen beide teams in te plannen. De F2 begon direct fel aan de wedstrijd en ging 
meteen over tot de aanval. Zo te zien had de overwinning van vorige week een goede uitwerking op de F2 en hadden de spelers 
inmiddels begrepen, dat er alleen overwinningen behaald konden worden door een goede inzet. Bij één van de eerste aanval-
len, kon Artinjo op doel schieten, maar de bal ging naast. Even later drukte Quinten zich met de bal tussen een paar verdedigers 
van Berdos door en creëerde hiermee een goede schietkans. Helaas ging ook zijn schot net naast het doel. Berdos was niet in 
staat om een serieuze tegenaanval op te zetten en als ze iets probeerden, dan werden ze opgevangen door het middenveld of 
de verdedigers van de F2. Bij een volgende aanval speelde Quinten de bal goed naar Shane, die een mooie voorzet op Artinjo 
gaf. Hij haalde hard uit, maar de keeper van Berdos had een uitstekende redding op zijn schot. Even later gaf invaller Chip van 
de F1 een mooie voorzet op Mats, die hieruit de 0-1 scoorde. Door dit doelpunt verslapte de aandacht van de F2-spelers en 
konden ze maar kort van deze voorsprong genieten. Berdos, die tot dan toe nog niet echt gevaarlijk was geweest, kon over de 
rechterflank een aanval opzetten. Een aanvaller van de tegenstander stormde op het doel van de F2 af. Keeper Mike verkleinde 
de korte hoek van zijn doel, maar de Berdos-speler schoot de bal hard en laag naar de verre hoek. Via de binnenkant van de 
paal schoot de bal het doel in: 1-1. Berdos werd wat sterker en drukte de F2 in de verdediging. Een volgende aanval werd door 
de verdediging van de F2 afgeslagen. Mats wist de bal tijdig te onderscheppen en schoot deze naar de vrijstaande Artinjo, die 
het halve veld nog moest oversteken. De keeper van Berdos zag Artinjo op hem af stormen en kwam ver zijn doel uit. Op het 
moment dat de Berdos-keeper naar de bal dook, schoot Artinjo de bal onder hem door, recht op het doel af en scoorde 2-1. 
Kort voor de rust zette Berdos nog een aanval over de linkerkant op. Een speler van Berdos schoot van afstand hard op het 
doel van de F2. Keeper Mike had een uitstekende redding, maar voordat de F2-verdediging de bal kon wegwerken, schoot een 
Berdos-speler vanuit de “rebound” de gelijkmaker in de korte hoek binnen: 2-2.

Na de rust ging de wedstrijd redelijk gelijk op, waarbij de F2 toch een licht overwicht had. Bij een aanval van de F2 werd er vanaf 
de rechterkant een mooie voorzet gegeven op Shane en Artinjo, die alle twee vrij voor het doel van Berdos stonden. Helaas 
was deze voorzet niet helemaal zuiver gegeven en een beetje te hard ingeschoten, zodat de bal voor het doel van Berdos langs 
vloog. Kort daarop mocht Dave een corner nemen, die helaas iets te hoog en te scherp indraaide en via de bovenkant lat over 
de achterlijn ging. Ook keeper Mike moest nog een paar keer in actie komen en door goed uit zijn doel te komen, wist hij Berdos 
van scoren af te houden. Vlak voor het einde van de wedstrijd schoot Shane nog hard op het doel van Berdos. De bal ging laag, 
tussen de benen door van meerdere Berdos en Kolping Boys-spelers. Hierdoor had de keeper van Berdos geen goed zicht op 
de bal, waardoor hij te laat reageerde en de bal vloog, zonder iemand te raken, het doel in: 2-3. Weer een overwinning en weer 
goed gevoetbald! Ga zo door mannen; hou dit niveau vast. Chip, bedankt voor het invallen. Goed gespeeld.

Sander

Kolping Boys F3–Kolping Boys F2 (5–3)
De voorjaarcompetitie is begonnen en er is een nieuwe poule-indeling gemaakt, waarbij de Kolping Boys F3 is ingedeeld bij de 
F2. De eerste wedstrijd van de nieuwe competitie was meteen een uitwedstrijd tegen Kolping Boys F3. Gelukkig hoefden we 
niet zo ver te rijden voor deze uitwedstrijd. Bij deze wedstrijd stond er meer op het spel, dan alleen maar winnen of verliezen. 
Het ging ook om de onderlinge verhouding: de F2 wilde natuurlijk niet verliezen van de “lagere” F3 en de F3 wilde laten zien, 
dat zij echt niet onderdeden voor de F2.De F2 ging direct fel van start en er werden een paar mooie aanvallen opgezet. Kort 
achter elkaar had Mats tot twee keer toe een goede kans, maar hij vond de F3-keeper op zijn weg. De keeper van de F3 bleek 
zeer goed te zijn en wist met een aantal fantastische reddingen de F2 het scoren te beletten. Ondertussen voerde de F3 de 
druk langzaam op en werden ze door goed samenspel steeds gevaarlijker. De verdediging van de F2 begon te wankelen en 
even later scoorde de F3 de 1-0. Nadat de F2 keer op keer op de goede keeper van de F3 stuitte, vond Artinjo dan toch een 
gaatje en scoorde de gelijkmaker: 1-1. Door het niet mee terug komen van de middenvelders om hun verdediging te helpen, 
werd te F2 steeds verder in de verdrukking gebracht en kon de F3 volop aanvallen. Keeper Mike kwam meerder keren goed in 
actie en had een paar mooie reddingen. Helaas scoorde de F3 kort voor rust toch de 2-1.

Nadat in de rust de spelers van de F2 waren aangespoord om beter te verdedigen, begon de F2 wat sterker aan de tweede 
helft. Al vrij snel gaf Mats een uitstekende voorzet op Artinjo, die scoorde: 2-2. Hierna zakte de F2 helemaal weg. Het midden-
veld van de F2 bleef maar een beetje hangen en kwam hun verdediging niet te hulp. De F2-verdedigers konden deze overmacht 
van de F3 niet tegen houden en in korte tijd vlogen de doelpunten de F2 om de oren en was de achterstand opgelopen tot 5-2. 
Dave voorkwam een nog grotere achterstand door een bal vlak voor doellijn weg te werken. Af en toe probeerde de F2 toch nog 
een tegenaanval op te zetten. Kort voor het einde van de wedstrijd stormde Ruben op de keeper van de F3 af en haalde hard 
uit. Met moeite wist de F3-keeper dit harde schot te stoppen, maar hij had de bal niet vast. De mee opgekomen Artinjo bedacht 
zich geen moment en terwijl de F3-keeper nog op de grond lag, kon hij de bal intikken en scoorde hij zijn derde doelpunt van 
de wedstrijd: 5-3. Tja, Kolping Boys uit; altijd lastig ... Hopelijk geldt dit ook voor onze tegenstanders.

Sander
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SVW 27 F2–Kolping Boys F2 (2–5)
Dit weekend stond er eigenlijk geen wedstrijd gepland voor de F2, maar omdat vorig weekend de uitwedstrijd tegen SVW 27 F2 
was afgelast, kon deze nu direct worden ingehaald. De F2 trad in een enigszins gewijzigde opstelling aan: onze vaste keeper 
Mike had aangegeven toch ook te willen voetballen en Mats wilde erg graag op doel. Mats had al een paar keer gekeept voor 
de F2 bij afwezigheid van Mike en in een wedstrijd op het Reiger Boys Jeugdtoernooi aan het begin van dit seizoen. Tevens was 
er voor gekozen om met 2 middenvelders en 2 spitsen te spelen in plaats van de gebruikelijke opstelling met 3 middenvelders 
en 1 spits.

Het begin van de wedstrijd ging redelijk gelijk op en resulteerde in kansen voor beide partijen. De eerste echte goede kans was 
voor SVW 27, maar keeper Mats wist het afstandschot uitstekend te stoppen. Even later ging de F2 in de aanval en stoomde 
Shane over de linkerflank op. Hij gaf een mooie voorzet op Ian, die helemaal vrij voor het doel stond, maar de SVW-keeper 
had deze aanval doorzien en kon de bal nog net onderscheppen voordat deze bij Ian aankwam. Langzaam maar zeker kreeg 
de F2 de overhand en kon de ene na de andere aanval opzetten. Al weer was er een goede combinatie tussen Shane en Ian. 
Nu gaf Ian een afgemeten voorzet op Shane en deze kans liet onze spits, die al een tijdje “droog” stond, niet aan zich voorbij 
gaan: 0-1. Het was een tijd geleden, dat de F2 in een competitiewedstrijd voor stond. De spelers hadden de smaak goed te 
pakken en ze merkten ook, dat hier meer te halen viel. Bij een volgende aanval van de F2 gaf Quinten een goede voorzet op 
Shane, maar zijn schot ging helaas net naast. SVW kwam steeds meer in de verdrukking en moest nu echt iets gaan doen om 
niet overlopen te worden. Echter, veel verder dan een paar afstandschoten kwam de tegenstander niet. De meeste van deze 
schoten gingen naast of keeper Mats had de bal klemvast. De verdedigers Ruben en Tim zorgden er ook voor dat veel aanvallen 
van SVW voortijdig werden afgeslagen. De F2 nam het initiatief weer over en er volgde een ware aanvalsgolf. Helaas stond het 
vizier van onze aanvallers niet helemaal op scherp: eerst schoot Shane net naast en even later schoot hij tegen de paal. Dave 
kreeg ook nog een uitstekende kans, maar zijn schot ging over het doel heen. Kort daarna gaf Shane een geweldige voorzet 
op Artinjo, maar ook zijn schot ging naast. SVW wist met moeite een tegenaanval op te zetten, wat ze een corner opleverde. 
Deze cornerbal werd mooi voor het doel gedraaid, maar een SVW-speler schoot hem daarna hoog over het doel heen. Bij de 
volgende aanval van de F2 stond Artinjo helemaal vrij voor het doel van de tegenstander, maar ook zijn schot, richting de verre 
hoek, ging net naast. De F2 bleef maar aanvallen en probeerde de score verder op te voeren. Een nieuwe aanval werd door de 
SVW-verdediging afgeslagen, maar het leverde de F2 wel een hoekschop op. Dave krulde de bal richting de tweede paal, waar 
Ruben vrij stond. Helaas tikte Ruben de bal net naast. Even later was het dan eindelijk wel raak. Bliksemsnel over slechts vier 
schakels ging de bal het hele veld over en belandde in het doel van SVW: bij een uittrap van Mats schoot hij de bal perfect naar 
de vrijstaande Dave, die meteen met de bal er vandoor ging en een aardige afstand wist af te leggen. Hij speelde Artinjo de 
bal goed in de voeten en deze gaf op zijn beurt een perfecte voorzet op Shane, die nu wel het doel vond: 0-2. Kort voor de rust 
zette SVW nog een aanval over de rechterflank op en werd keeper Mats gepasseerd. Maar gelukkig stond Tim goed opgesteld 
en kon hij de bal vlak voor de lijn wegwerken. Op slag van rust schoot Tim nog hard van afstand op het doel van SVW, maar zijn 
schot ging naast. Eindelijk ging de F2 weer eens met een voorsprong de rust in.

Direct na de rust kreeg Mike een goede kans. Hij ging in volle vaart met de bal recht op het doel van SVW af, maar vlak voordat 
hij wilde uithalen, werd hij klem gelopen door twee verdedigers van SVW. Na deze aanval, zakte de F2 weer helemaal weg. Zo 
goed als het ging voor de rust, zo slecht ging het na de rust. Voor de rust was het een echt team; er was inzet en overzicht; de 
spelers speelden elkaar goed aan en hadden prima individuele acties. Maar na de rust … het was weer los zand. De spelers van 
de F2 stonden erbij en keken er naar, en de verdediging was helemaal weg. Op een gegeven moment stonden er vier spelers 
van SVW helemaal vrij voor het doel en geen enkele speler van de F2 greep in. Zo’n grote mogelijkheid had SVW de hele wed-
strijd nog niet gekregen. De spelers van SVW hadden de hoek voor het uitzoeken en keeper Mats was kansloos: 1-2. Het zou 
toch niet waar zijn? Dat de F2 weer een voorsprong uit handen zou gaan geven? Zeker na het uitstekende voetbal in de eerste 
helft. Maar dit keer hadden de spelers van de F2 zelf gelukkig ook tijdig in de gaten, dat ze weer aan het verslappen waren. Ze 
wisten zich een beetje te herpakken en begonnen weer wat feller te spelen. Toen een aanval van SVW ter hoogte van het straf-
schopgebied werd afgeslagen, schoot Quinten de bal in een mooie boog over heel het middenveld heen naar de vrijstaande 
Artinjo. Hij nam de bal goed aan en stormde op het SVW-doel af. Deze kans liet hij niet liggen en hij rondde deze aanval perfect 
af: 1-3. Dit doelpunt kwam precies op het goede moment en gaf de F2 weer extra inspiratie. De F2 trok het initiatief naar zich 
toe en het werd weer een team in plaats van een aantal losse spelers. Een volgende aanval van de F2 dreigde vlak voor het 
doel van SVW te verzanden, maar plotseling kreeg Dave de bal voor zijn voeten. In plaats van snoeihard van dichtbij uit te halen, 
probeerde hij de bal over de doellijn te tikken, waardoor een SVW-speler de bal kon wegschieten, vlak voordat deze over de lijn 
zou gaan. Even later kon SVW toch weer een tegenaanval opzetten, hetgeen in een doelpunt resulteerde: 2-3. De F2 liet zich 
niet van de wijs brengen en speelde, ondanks dit tegendoelpunt, weer op het niveau van voor de rust. De druk op SVW werd 
verder opgevoerd en de F2 zette weer een mooie aanval over de rechterkant op. Mike kreeg de bal goed aangespeeld, ging op 
het doel van de tegenstander af en haalde keihard uit. In zijn debuut als veldspeler schoot Mike de bal als een streep, recht 
door het midden , hoog in het doel en scoorde de 2-4. Vlak voor het einde van de wedstrijd gaf Shane nog een goede voorzet 
op Artinjo, die hieruit wist te scoren en de eindstand op 2-5 bepaalde. Eindelijk weer eens een overwinning voor de F2! Dit was 
hard nodig, want de laatste overwinning dateerde van begin oktober 2010 tijdens de uitwedstrijd tegen De Foresters F2 (2-4). 
En eigenlijk nog belangrijker dan de overwinning: er werd weer eens inzet getoond; er werd geknokt voor de bal; de spelers 
durfden hun tegenstander aan te pakken en er stond een team! Fantastisch gevoetbald, mannen.

Sander

VOETBALVERSLAGEN
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SERVICE EN DIENSTEN
• TPG POST-Servicepunt: verkoop van o.a.

postzegels, buskaarten en telefoonkaarten
• Giromaat, Pin en Chip betaalmogelijkheid

(extra geldopname)
• Kopieerservice (ook in kleur)
• Bezorgservice op donderdag en vrijdag
• Bake-off afdeling
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Stationsweg 27 - 1815 CA Alkmaar - Tel. 072 - 5123539
www.gkamper.nl

• Sportbekers in diverse modellen
• Medailles
• Gedenkpenningen
• Herinneringstegels
• Massasportplaquettes
• Vanen en Linten
• Trofeeën
• Sportstandaards, enz.

Uitgebreide showroom

Prijzen uit voorraad leverbaar

Eigen graveerinrichting
Conijn Parket B.V.

Tel. 072 - 520 65 64 • Fax 072 - 511 73 01
info@conijnparket.nl www.conijnparket.nl

Openingstijden zijn van
dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 -16.00 uur
maandag gesloten

of anders na telefonische afspraak

Meer dan 160 jaar
ervaring met hout
Meer dan 70 jaar

professioneel
met parket!
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