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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 15 15 maart 2011  Volgende treffer 29 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
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WEDSTRIJDPROGRAMMA VELD

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 27 maart

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 19-mrt A1 DWS A1 14:45  Peeters, R.P.M.
zaterdag 19-mrt B2 Adelbert St B1 14:45 14:15 Mienes, Jan
zaterdag 19-mrt B3 SVW 27 B3 14:45 14:00 Breedt, Jan
zaterdag 19-mrt B4 Uitgeest B2 14:45 14:00 Wondergem, Jan
zaterdag 19-mrt C1 Helder Den FC C1 13:00  Kenbeek, P.
zaterdag 19-mrt C3 Koedijk C2 13:00 12:15 Otten, Marcel
zaterdag 19-mrt C5 SVW 27 C5 13:00 12:15 Jongh, Sean de
zaterdag 19-mrt C6 Vrone C3 13:15 12:30 Wit, Jan de
zaterdag 19-mrt MC1 SVA MC1 14:45 14:00 Velden, Arjan van der
zaterdag 19-mrt D1 Reiger Boys D1 11:30  Kraakman, Jan
zaterdag 19-mrt D4 Duinrand S D3 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 19-mrt D6 Vitesse 22 D4 09:00 08:30 Velden, Ruben van der
zaterdag 19-mrt D9 Uitgeest D6 10:15 09:45 Tielbeke, Jesse
zaterdag 19-mrt MD1 Jong Holland MD2 10:15 09:30 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 19-mrt E1 Always Forward E1 10:15  Stigter, Michel
zaterdag 19-mrt E8 Koedijk E7 09:00 08:30 Reedijk, Alessio
zaterdag 19-mrt E10 KSV E9 10:15 09:45 Sluijter, Tobias
zaterdag 19-mrt E11 LSVV E6 11:30 11:00 Groot, Bart
zaterdag 19-mrt E12 ADO 20 E12 10:15 09:45 Jong, Bruce de
zaterdag 19-mrt F1 AFC 34 F1 09:00 08:30 Brederode, Tim van
zaterdag 19-mrt F6 Berdos F3 09:00 08:30 Wasity, Ahmed
zaterdag 19-mrt F7 Reiger Boys F11 11:30 11:00 Savonije, Laura

zondag 20-mrt 1 (zon) Foresters de 1 (zon) 14:00 12:00 
zondag 20-mrt 2 (zon) Vitesse 22 2 (zon) 11:00 10:30 Buter, A.M.
zondag 20-mrt 4 (zon) Flamingo s 64 (de) 4 (zon) 12:00 11:30 Kokkelink, Angelo
zondag 20-mrt 7 (zon) Zeevogels 4 (zon) 12:00 11:30 Visser, Marco
zondag 20-mrt 8 (zon) Hugo Boys 5 (zon) 12:00 11:30 Kasaza, Juvenal
zondag 20-mrt 10 (zon) Alkmaarsche Boys 11 (zon) 14:00 13:30 Marcel Otte
zondag 20-mrt 11 (zon) SVW 27 12 (zon) 10:00 09:30 Neuvel, Nic
zondag 20-mrt DA1 (zon) RKDEO DA1 (zon) 14:00 13:30 Meijer, J.W.
zondag 20-mrt DA2 (zon) Overbos DA1 (zon) 12:00 11:30 Heide-Appel, R. van der

zaterdag 26-mrt 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 
zaterdag 26-mrt Mini’s Mini’s 09:00 08:40 
zaterdag 26-mrt B1 DWS B2 13:00  Bon, P.
zaterdag 26-mrt B5 VZV B1 14:45 14:00 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 26-mrt MB1 DTS MB1 14:45  Breedt, Jan
zaterdag 26-mrt C2 Bergen C1 14:45 14:00 Mienes, Jan
zaterdag 26-mrt C4 Grasshoppers C3 13:00 12:15 Velden, Arjan van der
zaterdag 26-mrt MC2 Limmen MC1 13:00 12:15 Kraakman, Jan
zaterdag 26-mrt D3 JVC D3 10:15  Velden, Ruben van der
zaterdag 26-mrt D5 HSV D3 09:00 08:30 Tielbeke, Jesse
zaterdag 26-mrt D7 HSV D4 09:00 08:30 Esseveld, Brian van
zaterdag 26-mrt D8 Flamingo s 64 (de) D2 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 26-mrt D10 Vitesse 22 D5 11:30 11:00 Groot, Bart
zaterdag 26-mrt E1 Blokkers De E1 10:15  Stigter, Michel
zaterdag 26-mrt E2 SVW 27 E2 09:00  Reedijk, Alessio
zaterdag 26-mrt E3 SVW 27 E3 10:15 09:45 Jong, Bruce de
zaterdag 26-mrt E5 Flamingo s 64 (de) E1 10:15  Brederode, Tim van
zaterdag 26-mrt E6 KSV E4 10:15 09:45 Reedijk, Alessio
zaterdag 26-mrt E7 Reiger Boys E9 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 26-mrt E9 Koedijk E8 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 26-mrt E13 Meervogels 31 E7 09:00 08:30 Savonije, Laura
zaterdag 26-mrt E14 Vrone E9 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 26-mrt F2 VIOS-W F2 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 26-mrt F4 Koedijk F5 09:00 08:30 Brederode, Tim van
zaterdag 26-mrt F5 Reiger Boys F8 09:00 08:30 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 26-mrt F8 Reiger Boys F5 10:15 09:45 Wasity, Ahmed

http://http://www.mijnclub.nu/wedstrijden?lokatie=&periode=&team_id=225&ordering=teams
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WEDSTRIJDPROGRAMMA VELD 
Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 27 maart

tHUIS
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zondag 27-mrt 2 (zon) Kon. HFC 2 (zon) 11:00 10:30 Bakker, N.Th.
zondag 27-mrt 7 (zon) Rijp (de) 4 (zon) 12:00 11:30 Lux, Andy
zondag 27-mrt 8 (zon) Koedijk 8 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul
zondag 27-mrt 9 (zon) Uitgeest 10 (zon) 10:00 09:30 Kokkelink, Angelo
zondag 27-mrt 10 (zon) SVW 27 11 (zon) 14:00 13:30 Visser, Marco
zondag 27-mrt 11 (zon) Victoria O 8 (zon) 10:00 09:30 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 27 maart

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 19-mrt West Frisia DP B1 B1 14:30  Roozendaal, A.
zaterdag 19-mrt VZV B1 B5 14:30 13:30 
zaterdag 19-mrt DTS MB1 MB1 14:45  
zaterdag 19-mrt Meervogels 31 C2 C2 14:30 13:15 
zaterdag 19-mrt Grasshoppers C3 C4 09:30 08:30 
zaterdag 19-mrt Limmen MC1 MC2 14:30 13:30 
zaterdag 19-mrt HSV D2 D2 12:30  
zaterdag 19-mrt Uitgeest D2 D3 10:15  
zaterdag 19-mrt HSV D3 D5 12:30 11:35 
zaterdag 19-mrt Berdos D4 D7 09:30 08:35 
zaterdag 19-mrt Flamingo s 64 (de) D2 D8 12:30 11:35 
zaterdag 19-mrt Vitesse 22 D5 D10 12:15 11:15 
zaterdag 19-mrt Wieringermeer MD1 MD2 11:00 10:00 
zaterdag 19-mrt SVW 27 E2 E2 09:00  
zaterdag 19-mrt SVW 27 E3 E3 10:15 09:20 
zaterdag 19-mrt HSV E3 E4 10:30  
zaterdag 19-mrt Flamingo s 64 (de) E1 E5 11:15  
zaterdag 19-mrt Limmen E3 E6 11:00 10:05 
zaterdag 19-mrt Reiger Boys E9 E7 09:50 08:55 
zaterdag 19-mrt Koedijk E8 E9 10:15 09:20 
zaterdag 19-mrt SVW 27 E13 E13 11:30 10:35 
zaterdag 19-mrt Alcmaria Victrix E4 E14 10:30 09:35 
zaterdag 19-mrt VIOS-W F2 F2 10:15 09:20 
zaterdag 19-mrt DTS F2 F4 09:15 08:20 
zaterdag 19-mrt Reiger Boys F8 F5 08:45 07:50 
zaterdag 19-mrt Reiger Boys F5 F8 08:45 07:45 

zondag 20-mrt VVS 46 2 (zon) 3 (zon) 11:30 10:30 Bakker, J.R.
zondag 20-mrt ADO 20 9 (zon) 5 (zon) 10:00 09:00 
zondag 20-mrt Reiger Boys 2 (zon) 6 (zon) 11:30 10:30 
zondag 20-mrt HSV 6 (zon) 9 (zon) 12:00 11:00 
zondag 20-mrt IVV DA1 (zon) DA3 (zon) 12:00 11:00 
zondag 20-mrt Con Zelo A1 (zon) A1 (zon) 11:00 10:00 
 
zaterdag 26-mrt Helder Den FC A1 A1 14:30  Appelman, R.
zaterdag 26-mrt Zeevogels A1 A2 12:00 11:00 
zaterdag 26-mrt Adelbert St B1 B2 13:00 12:00 
zaterdag 26-mrt Bergen B1 B4 14:00 13:00 
zaterdag 26-mrt Adelbert St C1 C3 11:00 10:00 
zaterdag 26-mrt SVW 27 C5 C5 13:15 12:15 
zaterdag 26-mrt Foresters de C5 C6 13:00 12:00 
zaterdag 26-mrt SVA MC1 MC1 14:30 13:30 
zaterdag 26-mrt SVW 27 D1 D1 11:30  
zaterdag 26-mrt Duinrand S D3 D4 10:45 09:50 
zaterdag 26-mrt Vitesse 22 D4 D6 12:15 11:20 
zaterdag 26-mrt Uitgeest D6 D9 13:00 12:00 
zaterdag 26-mrt Berdos MD1 MD1 12:00 11:00 
zaterdag 26-mrt Koedijk E7 E8 08:45 07:50 
Vervolg uitprogramma op de volgende pagina!!!!!!!



…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 Herman de Reus-Vriendenclubbokaal.
Oftewel: welk niet-selectieteam behaalt ’t hoogste gemiddelde wedstrijdpunt ? En dat gemeten over ’t héle seizoen. Sommige 
teams zijn inmiddels heringedeeld en dat maakt ’t niet overzichtelijker. Maar we hebben tóch een tussenstand (per 6 maart, 
dus ’t afgelopen weekend in hier nog niet verwerkt !)

Plaats: Elftal:      Wedstrijden:   Punten: Doelsaldo: Gem.wedstrijdpunt: 
  1e B4      13     39  84-17  3,00
  2e C5      12     31  88-24  2,58
  3e Za.A2      13     28  39-22  2,15
  4e B3      14     25  69-31  1,79
  5e MC2      14     21  32-40  1,50
  6e C4      14     17  42-50  1,21
  7e MB1      12     11  20-32  0,93
  8e C6      15     12  36-87  0,80
  9e C3      15     11  34-66  0,73
10e B5      14     10  45-89  0,71
11e Zo.A1      15       7  25-56  0,47

12e MC1      12       4    6-44  0,33

B4 is dus de grote kandidaat om de wisselbeker en de daarbij behorende vanen in de wacht te slepen. En als C5 2e blijft wacht 
hen ook een serie herinneringsvanen.

Penalty-schieten.
Ook dit seizoen gaan we weer penalty-schieten ! Tot 1 april krijgt ieder team de tijd om de voorronde te organiseren. De uitslag 
moet doorgegeven worden aan Piet Ursem. Per 4 deelnemers in de voorronde mag er één door naar de finale ! Veel succes ! 
De finale-avond is woensdag 11 mei vanaf 19.00 uur !

ZAALVOETBAL DAMES GEZOCHT
Wij zijn voor komend seizoen nog op zoek naar 4 tot 5 speelsters voor ons dames zaalvoetbalteam. Lijkt het je leuk neem dan 
voor informatie of aanmelden contact op met de coördinator zaalvoetbal Peter Verhoeven (tel: 072-5153952) of met speelster/
coach Nikita Pater (tel: 072-5401161). 

Brommer van Jaap gezocht
Afgelopen week is de bromfiets van ons zeer gewaardeerde vrijwilliger Jaap Zonneveld gestolen bij de RK kerk te Oudorp. Het 
kenteken van de Vespa is 77-DKV-2.
Wij vragen alle lezers van dit bericht uit te kijken naar de bromfiets. Bij vonst kunt u aangifte doen bij de politie in uw woon of 
verblijfplaats. Vinders kunnen rekenen op een forse beloning.
Medewerkers wedstrijdsecratiaat.

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 27 maart

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 26-mrt SVW 27 E14 E10 10:00 09:05 
zaterdag 26-mrt LSVV E6 E11 11:30 10:30 
zaterdag 26-mrt ADO 20 E12 E12 11:30 10:35 
zaterdag 26-mrt AFC 34 F1 F1 10:30 09:35 
zaterdag 26-mrt Zeevogels F3 F6 10:30 09:35 
zaterdag 26-mrt Reiger Boys F11 F7 09:50 08:55 

zondag 27-mrt Dijk De 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Punt, R.
zondag 27-mrt Flamingo s 64  2 (zon) 3 (zon) 11:00 10:00 
zondag 27-mrt Sporting S 2 (zon) 4 (zon) 11:00 10:00 
zondag 27-mrt SVA 5 (zon) 5 (zon) 12:00 11:00 
zondag 27-mrt Adelbert St 3 (zon) 6 (zon) 11:30 10:30 
zondag 27-mrt Maarssen DA1 (zon) DA2 (zon) 11:00 10:00 Duuren, P. van
zondag 27-mrt ADO 20 DA2 (zon) DA3 (zon) 13:15 12:15 
zondag 27-mrt Koedijk A3 (zon) A1 (zon) 14:00 13:00 

WEDSTRIJDPROGRAMMA VELD 
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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 26 en 27 maart

   Groep 4+3

Terreindienst:  

Zaterdag:   26 maart

08:30 uur:   Senioren 9

13:00 uur:    Senioren 9

 

Zondag:    27 maart

10:00 uur:    Senioren 11

13:00 uur:    Senioren 11

Secretariaat:  

Zaterdag:    26 maart

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    27 maart

08:30 uur: 

13:00 uur:

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 19 en 20 maart

   Groep 2+1 

Terreindienst:  

Zaterdag:   19 maart

08:30 uur:   Senioren 7

13:00 uur:    Senioren 7

 

Zondag:    20 maart

10:00 uur:    Senioren 11

13:00 uur:    Senioren 11

Secretariaat:  

Zaterdag:    19 maart

12:00 uur:    Paul Konijn en Jan Bolt

Zondag:    20 maart

08:30 uur: 

13:00 uur:

 

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - De Foresters 1

Aannemingsbedrijf K.Dekker BV
 Beton-en Waterbouw, Grond en Wegen Bouwkunde

Krabbendam 0226-391629
&

BKE Industrial Automation 
Postbus 8116 ,1802 KC Alkmaar



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 

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 16-mrt 21:50 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennewater 6 3487 geen scheids
Maandag 21-mrt 20:10 Thuis De Hoornse Vaart Alkmaarsche Boys 6 4876 wel scheids
Vrijdag 1-apr 20:10 Thuis De Hoornse Vaart WS 6 6388 wel scheids
Vrijdag 8-apr 22:00 Uit De Enterij d’Enterij 4 3649 wel scheids

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 23-mrt 21:05 Thuis Sportpaleis Jong Holland 6 166425 geen scheids
Maandag 28-mrt 20:10 Thuis De Hoornse Vaart Vrone 13 166467 geen scheids
Donderdag 7-apr 20:10 Uit Het Vennewater HSV 4 166471 wel scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Donderdag 17-mrt 19:15 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew VE1 167147 wel scheids
Maandag 21-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennew VE1 24440 wel scheids
Woensdag 30-mrt 20:10 Uit Noorderend CityData Videotex VE1 24443 geen scheids
Maandag 4-apr 20:10 Uit Noorderend Koedijk VE1 24422 wel scheids
Vrijdag 8-apr 22:00 Thuis Sportpaleis SCALA VE1 24450 geen scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 25-mrt 20:10 Uit Europahal Berdos DA2 14492 geen scheids
Maandag 28-mrt 20:10 Uit De Mijse OZV/Zorgeloosch DA6 16194 geen scheids
Maandag 4-apr 19:15 Thuis De Hoornse Vaart KSV DA2 26333 geen scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal     Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 25-mrt 19:00 Uit De Doorbraak W’huizen   Vios ‘79 A3 167955 geen scheids
Vrijdag 1-apr 19:15 Thuis De Hoornse Vaart      Vios ‘79 A3 167852 wel 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.    

     

Brommer van Jaap gezocht
Afgelopen week is de bromfiets van ons zeer gewaardeerde vrijwilliger Jaap Zonneveld gestolen bij de RK kerk te Oudorp. Het 
kenteken van de Vespa is 77-DKV-2.
Wij vragen alle lezers van dit bericht uit te kijken naar de bromfiets. Bij vonst kunt u aangifte doen bij de politie in uw woon of 
verblijfplaats. Vinders kunnen rekenen op een forse beloning.
Medewerkers wedstrijdsecratiaat.

ZAALVOETBAL DAMES GEZOCHT
Wij zijn voor komend seizoen nog op zoek naar 4 tot 5 speelsters voor ons dames zaalvoetbalteam. Lijkt het je leuk neem dan 
voor informatie of aanmelden contact op met de coördinator zaalvoetbal Peter Verhoeven (tel: 072-5153952) of met speelster/
coach Nikita Pater (tel: 072-5401161). 
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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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Blunders breken Kolping Boys B3 op tegen Adelbert
 Persoonlijke blunders gecombineerd met een collectieve lusteloosheid maakten dat Kolping Boys B3 een kansloze 5-2 neder-
laag leed tegen koploper Adelbert B1. Onnodig, want in de eerste 20 minuten van de wedstrijd liet het team van coach Gerard 
Twisk een heel ander gezicht zien. Al na 5 minuten opende Kolping verrassend de score tegen het nog ongeslagen Adelbert. 
Een machtig schot van Quinn Veenstra trof de lat van het Egmondse doel. De goed meegekomen Emiel Langedijk nam de re-
bound voor zijn rekening: 0-1. Spits Veenstra leek een goede middag te hebben, want 5 minuten later was het bijna weer raak. 
Maar de Adelbert-doelman wist het leer met een uiterste inspanning uit zijn doel te tikken. In de 11de minuut kreeg Kolping een 
meevaller. Een niet al te zware overtreding op de actieve Quinn Veenstra werd door de scheidsrechter bestraft met een penalty. 
Strafschop-specialist Maurice Twisk liet zich dit buitenkansje niet ontgaan: 0-2. De Kolping-aanhang ging er eens lekker voor 
zitten. 

Maar juist toen liet Adelbert zien dat het niet voor niks bovenaan staat. Halverwege de eerste helft werd het 1-2. En weer 
5 minuten later was het gelijk. Laatste man Nick Brouwer trapte finaal over de bal heen, waarna de Adelbert-spits een vrije 
doorgang had naar het Kolping-doel: 2-2. Nog voor rust kwamen de gastheren zelfs nog op voorsprong door een ongelukkige 
ingreep van de Kolping-verdediging. Middenvelder Jochem Hoogestein probeerde bij een Adelbert-aanval de bal weg te werken, 
maar die belandde via verdediger Dex Bakkum in het eigen doel: 3-2. Na rust straalde de desinteresse ervan af bij Kolping 
Boys. Keeper Leon Met stak iedereen naar de kroon door bij een houdbaar schot pardoes over de bal heen te duiken: 4-2. En 
even later stelde ‘feestbeest’ Dex Bakkum door slap ingrijpen zijn tegenstander in staat op maat voor te zetten. En dat was 
de genadeklap voor Kolping Boys: 5-2. De laatste 20 minuten van de wedstrijd waren voor de meegereisde Kolping-fans een 
waterkoude bezoeking. 

© Paulus Plas   

Kolping Boys B3 pakt geweldig uit tegen Victoria O
Eindelijk! Na drie nederlagen snakte Kolping Boys B3 naar 
een overwinning. Maar de manier waarop de jongens van 
coach Gerard Twisk dat deden, was een hele aangename. 
Tegenstander Victoria O B1, waartegen thuis nog met 2-3 
was verloren, werd op eigen veld met maar liefst 1-7 in de 
hoek gezet. Of het nu de lenteachtige omstandigheden 
waren of mogelijke revanchegevoelens, Kolping startte 
ambitieus. Al na 5 minuten verscheen Quinn Veenstra al-
leen voor de Victoria-keeper. Die keerde zijn inzet echter. 
Maar enkele minuten later was er geen houden meer aan. 
De bewegelijke Veenstra sprintte achter een verre bal aan 
en gaf vervolgens voor, waarna spits Amin Charik goed 
afrondde: 0-1. Tien minuten later was het bijna 0-2. Een 
boogbal van afstand van de sterk spelende Emiel Langen-
dijk caramboleerde via de kruising weer het veld in. Even 
later had de middenvelder meer succes. Vanaf eigen helft 
verzond hij een mooie dieptepass die na een lange ren 
door Quinn Veenstra goed werd afgemaakt: 0-2. 

Nog geen 3 minuten later moest het fysiek sterke Victoria opnieuw door de knieën. Tegen het strakke schot van de rand van het 
strafschopgebied van opnieuw Quinn Veenstra had de Obdammer goalie geen enkel verweer: 0-3. Even leek Victoria terug te 
komen. Een Victoria-aanvaller werd door Kolping-verdediger Charlie Plas binnen de zestien onderuitgehaald: penalty! Maar ook 
vanaf elf meter wisten de gastheren, die tijdens dit duel een half dozijn doelrijpe kansen om zeep hielpen, niet te scoren. De 
bal teisterde de lat en ook de rebound werd jammerlijk gemist. Voor rust drukte een effectief Kolping de tegenstander nog eens 
met de neus op de feiten. Een uitval op rechts mondde uit in een voorzet van Quinn Veenstra die door Amin Charik in het doel 
werd gegleden: 0-4. Na de pauze was Victoria sterker. Maar zoals gezegd sprongen de Obdammers slordig om met de kansen. 
Pas diep in de tweede helft wisten zij vanuit een rommelige situatie tegen te scoren: 1-4. Maar nog geen minuut later deelde de 
Oudorpse formatie de knock out uit. Een vrije trap van Maurice Twisk even buiten het strafschopgebied werd door Charlie Plas 
met het hoofd verlengd: via de binnenkant van de paal verdween de bal over de lijn: 1-5. Kolping kreeg ineens weer vleugels. 
Bij een volgende aanval degradeerde spits Amin Charik met een subtiel lobje de Victoria-keeper tot een machteloze grabbelaar: 
1-6. Het slotakkoord van Kolping was een combinatie tussen Jochem Hoogesteijn en Charlie Plas. Diens daarop volgende as-
sist stelde aanvaller Quinn Veenstra in staat om zijn hattrick te voltooien en de eindstand op 1-7 te bepalen.    

© Paulus Plas
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VERSLAGEN
Zaterdag 5 maart 2011

Kolping Boys B4–Bergen B1 (12-0)
Inmiddels twee wedstrijden gespeeld en de volle score. We kenden deze tegenstander nog uit de najaarscompetitie en toen 
moest er flink aan de bak om uit de 1-4 winst binnen te halen. Nu dus thuis in de voorjaarscompetitie. Zoals de uitslag al laat 
zien, Bergen werd helemaal zoek gespeeld. Gek genoeg was de eerste goede mogelijkheid voor Bergen, maar door goed op-
treden van keeper Ruben werd een achterstand voorkomen. Kort daarna was het in een tijdbestek van 10 minuten gebeurd, 
omdat Kolping driemaal scoorde. 

Met de rust stond het al 5-0 voor Kolping. Daar zaten mooie treffers bij. Ugur nam er drie voor zijn rekening. Riduan scoorde 
eenmaal en ook Roy was trefzeker. Vermeld moet worden dat veel spelers betrokken waren bij de voorbereiding.  De verdedig-
ing bestaande uit Vigo, Dennis, Anton, Mahad en natuurlijk Ruben lieten niets meer door.  Na de thee ging het scoren vrolijk 
door. Daar zaten weer fraaie treffers bij. Ugur drie keer. Roy twee keer. Een daarvan kwam uit een goede voorzet van Mahad 
waarbij Roy de bal keihard binnen kopte. Een gelijksoortige goal als die van Twente tegen Zenit (voorzetje Theo en in knikken 
De Jong). Daniel scoorde beheerst na goed aangeven van Falco. Ook fraai was de slalom van Suleman  die drie man voorbij 
liep en vervolgens de bal goed aangaf aan Vigo die vanaf de 16 m lijn de bal  in de rechter bovenhoek schoot.   Het slotakkoord 
was voor Riduan die op aangeven van Daniel de 12-0 noteerde. Het was omdat de scheidsrechter twee doelpunten afkeurde 
(twijfelachtig buitenspel) anders was de schade voor Bergen nog groter geweest. Door een prima teamprestatie een geweldig 
resultaat. 

Zaterdag 12 maart  

Berdos B2–Kolping Boys B4(5-3)
Een prachtige lentedag. Aanvang wedstrijd 12.00 uur op het A-veld (kunstgras). Een topper want Kolping was na drie wed-
strijden nog ongeslagen. Berdos had er al 6 gespeeld en twee punten verspeeld tegen Bergen. Berdos B1 moest later op de 
middag spelen, thuis, en dan weet je wel hoe laat het is! Inderdaad Berdos B2 was stevig versterkt met B1 spelers!! Een uitdag-
ing dus voor Kolping. Slechts een wisselspeler door de vele afzeggingen. Riduan moest al na 5 minuten met een knieblessure 
naar de kant. Berdos was de fysiek wat sterkere ploeg en Kolping de technisch beter spelende ploeg. Na een kwartier keerde 
Ruben met een snoekduik de eerste echt gevaarlijke bal van Berdos uit de rechter hoek. Niet veel later scoorde Berdos de 1-0. 
Kolping zette druk en er ontstonden kansen die echter niet benut werden. Vlak voor rust toch de 1-1. Daniel scoorde na goed 
aangeven van Ugur. Vlak daarna had het 1-2 moeten zijn. Suleman zette Roy vrij voor de keeper maar helaas Roy kreeg de bal 
niet in het doel.

Na de thee  golfde het spel heen en weer waarbij Kolping over het geheel gezien de betere ploeg was. Echter het was Berdos 
dat scoorde, 2-1. Kort daarna in een tijdbestek van 5 minuten scoorden ze nog driemaal. De verdediging van Kolping die op 
zich de zaak goed op orde had was even niet bij de les en de rappe spitsen profiteerden optimaal. Na de 5-1 was het Kolping 
dat weer het betere van het spel had en druk zette. Dat resulteerde in de 5-2. Het was Jack die op aangeven van Suleman de 
bal binnen schoot. Kort daarna de 5-3. Vigo gaf goed af op Ugur en die had de bal voor het intikken. Berdos wankelde en het 
had zomaar nog gelijk kunnen worden als Ugur en Vigo de fraaie mogelijkheden hadden benut. Helaas, het lukte even niet. Het 
was de eerste nederlaag in tijden. Jammer want verliezen was niet nodig geweest. Positief was dat Kolping tegen een zwaar 
versterkt Berdos de beter voetballende ploeg was en dat geeft hoop voor het verdere competitieverloop. Als alle wedstrijden 
nog gespeeld worden dan zal de titelstrijd gaan tussen Kolping, Berdos en misschien Uitgeest B2.

De Koots!

Kolping Boys D8–Kolping Boys E1 (2-4)
Op deze prachtig mooie dinsdagavond is ons team gevraagd een oefenpartijtje te spelen tegen de E selectie. Dit team wil graag 
wennen aan het spelen op het grote veld. Deze uitdaging zijn wij natuurlijk graag aangegaan! Tenslotte hebben leek het de 
mannen van D8 geweldig om te laten zien dat zij opgewassen zijn tegen de selectie spelers.  Maar E1 is natuurlijk niet voor ni-
ets E1, dus we krijgen duidelijk te maken met zeer getalenteerde spelertjes. Vooral de eerste helft was het voor deze technisch 
knappe voetballertjes erg lastig om hun plek op het veld te bepalen. Door onze ervaring op het grote veld was D8 duidelijk de 
sterkste. Door breed te spelen lukte het D8 om de knappe verdediging van E1 te omzeilen. Dit resulteerde uiteindelijk in 2 
doelpunten van de D8. Maar niet te vroeg gejuicht, want E1 kwam terug! Doordat ze goed weten hoe ze de bal naar elkaar over 
moeten tikken kwam de E1 toch dicht bij ons doel. De verdediging van D8 had flink werk. Dit is andere koek mannen! Ondanks 
onze Youp, Jurian, Ruben en Luca die hun best deden om de aanvallen van E1 af te houden, lukt het de spits van E1 toch om 
een doelpunt te maken. Gelukkig wist Rory ook nog een aantal ballen uit het doel te houden en konden we met 2-1 de 2e helft 
in. Het was duidelijk dat E1 zich beter op zijn gemak ging voelen op het grote veld. Ondanks dat het af en toe nog een beetje 
kluitjesvoetbal was, lukte het E1 toch wel om een aantal goede aanvallen neer te zetten. Maar D8 zou D8 niet zijn als we deze 
aanvallen niet met hand en tand zouden afweren. Helaas kwam er een speler van E1 in het strafschop gebied ten val en gaf 
de scheidsrechter hen hiervoor een penalty. Even waren wij toeschouwers in de waan dat Rory het schot had gehouden, maar 
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helaas ondanks dat hij goed bij de bal zat, ging hij er toch in. 2-2. Oeps……. De spanning was inmiddels te snijden. Het ging er 
nu om spannen. De teams zijn toch wel aan elkaar gewaagd. Met een paar mooie acties van Sander en Dennis en een weerga-
loze mooi schot van Jaimy probeerde D8 de bal bij Mike te krijgen. Dan zie je ineens het talent van de selectiespelertjes. Wat 
normaal gesproken voor onze Mike een makkie is bleek nu lastiger. De verdediging van E1 wist toch een aantal keer ervoor te 
zorgen dat onze ballen Mike niet konden halen. Hun aanval ging iets soepeler en zorgde voor nog een 2-tal doelpunten. In de 
laatste 10 minuten van de wedstrijd hebben we nog erg spannende momenten gezien. Zowel Mike en Nick als Anino kregen de 
kans met de bal richting doel te gaan, maar helaas lukt het niet om te scoren. Ook wilde de bal bij Dennis en Dean niet het doel 
in. Het had zo mooi kunnen zijn!  De kansen waren er. De spelers ook……..Deze keer mocht het niet zo zijn, maar het was een 
goede wedstrijd waarbij we zeker niet de minste partij  waren. Het zou leuk zijn als we aan het einde van het seizoen nog een 
keer de gelegenheid krijgen om revanche te nemen. Tenslotte hoort er bij een thuiswedstrijd ook een uitwedstrijd.  En laten we 
eerlijk zijn… ook de mooie gespierde benen van Erik in zijn scheidsrechtersoutfit zijn wat mij betreft reden tot herhaling. �

Kolping Boys E6 - Foresters E8
Eindelijk weer eens voetballen met ook nog eens lekkere omstandigheden. Graadje of 8 en weinig wind.  Er moest vandaag 
gestreden worden tegen de E.8 van Foresters, die op gelijke hoogte stonden. Coach Rob had twee wissels tot zijn beschikking 
dus mogelijkheden genoeg om een en ander aan te passen. Een beetje slap werd er begonnen aan de wedstrijd. Verdedigend 
ging het nog wel, maar aanvallend gebeurde er weinig. De spitsen en middenvelders waren op een uitzondering na niet vooruit 
te branden en liepen alleen als ze een bal in de voet hadden. Lopen zonder bal werd niet gedaan, er werd slecht gepast (was 
toch veel op getraind woensdag?) en bij balbezit werd er te traag gehandeld. Het kon dan ook niet uitblijven dat het felle en bij 
tijd en wijle erg irritante team van Foresters op 1-0 kwam. Het enige wat E.6 er tegenover stelde waren wat afstand schotjes 
van Ashley, die allemaal ver naast gingen. (resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst) Uiteindelijk kwam 
Kolping toch op 1-1 omdat Jur een vrij trap mooi in de linker kruising schoot, dit was ook de ruststand.

Bij het begin van de 2e helft werd er wat meer druk gezet, maar waren de counters van Foresters gevaarlijk. Ondanks het feit 
dat Foresters zonder wissels speelde, werden ze niet conditioneel kapot gespeeld. Mooie kansen waren er voor Eray, maar die 
trok zijn hoofd in bij de vrije kopkans, na de geweldige voorzet van Jonathan. Kennelijk toch meer bang voor een beetje pijn dan 
een doelpunt willen maken. Ook Nasim kreeg zijn kansjes, maar hij was meer bezig met trekken en duwen van de tegenstander 
dan echt te voetballen. Hij kon zijn tegenstander dan ook geen enkele keer passeren en dan wordt het toch een moeilijk ver-
haal om te scoren. Waar je dan bang voor bent, dat gebeurt dan ook: 2x achter elkaar wordt er onnodig een corner weggegeven 
en wordt er slecht uitverdedigd en bij een scrimmage voor het doel kon Foresters de 2-1 maken. Daarna was er tekort tijd om 
nog terug te komen. Helaas jongens, weer verloren. Als niet iedereen werkt en meedoet, hooguit maar 4 a 5 man van de 7, dan 
gaan jullie nog veel meer wedstrijden verliezen. Iedereen moet zijn bijdrage leveren, ook zonder bal en niet blijven kijken hoe 
de verdediging het maar moet oplossen, denk hier eens over na!

Loet

Kolping Boys F2–Kolping Boys F3 (2–5)
De F2 had al drie wedstrijden achter elkaar niet verloren (winst bij SVW 27 (competitie), winst bij Berdos (oefenwedstrijd) en 
gelijk tegen Victoria O. (competitie)) en had daarbij ook nog eens een goede inzet getoond en fantastisch gevoetbald. Het was 
belangrijk, dat de F2 voor de thuiswedstrijd tegen de Kolping Boys F3 dit goede niveau wist vast te houden, want voor deze 
wedstrijd stond er aardig wat op het spel. De F2 had natuurlijk wat recht te zetten na de 5-3 nederlaag in de uitwedstrijd tegen 
de Kolping Boys F3. Tevens moest er gewonnen worden, om het gat van 5 punten tussen de Kolping Boys F3 (plaats 1) en de 
F2 (plaats 2) te verkleinen.

Beide ploegen begrepen, dat dit een belangrijke wedstrijd was en gingen dan ook fel van start. Kolping Boys F3 wist direct aan 
het begin van de wedstrijd een snelle aanval op te zetten. De F2-verdediging stond nog niet helemaal op scherp en bijna keek 
de F2 binnen een minuut al tegen een achterstand aan. Gelukkig was keeper Mike wel alert en had hij een goede redding op 
het schot van de doorgebroken F3-speler. De F2 was nu wakker geschud en ging direct in de tegenaanval. Bij een schot op 
het doel van de Kolping Boys F3 raakte een speler van de tegenstander in het strafschopgebied met de handen de bal. De 
scheidsrechter wist niet goed wat hij moest doen. Was het een strafschop? Was het een vrije trap? De overtreding was in ieder 
geval duidelijk in het strafschopgebied gemaakt. Uiteindelijk leek de vreemde beslissing van de scheidsrechter op een soort 
tussenoplossing: een strafschop met een muurtje (?). Mats mocht deze “vrije strafschop” nemen, maar omdat hij de bal ook 
nog over het muurtje moest schieten, ging zijn schot hoog over het doel heen. De wedstrijd golfde heen en weer, waarbij de 
Kolping Boys F3 toch een lichte overwicht hadden. Bij een volgende aanval van de F2 stormde Shane op het doel van de Kolp-
ing Boys F3 af, maar de goede F3-keeper kon het schot tegenhouden. Even later stoomde Dave over de rechterflank op en hij 
haalde hard uit. De bal draaide richting de verre hoek en de keeper van de F3 moest naar de bal duiken om hem uit het doel te 
houden. De F3-keeper had de bal niet klemvast en Artinjo kon de bal oppikken. Hij gaf direct een goede voorzet op Quinten, die 
helemaal vrij stond voor het doel. Hij bedacht zich geen moment, knalde de afgemeten voorzet hard in de kruising en scoorde 
niet alleen de 1-0, maar maakte tevens zijn eerste competitiedoelpunt. De F3 ging direct in de aanval om deze achterstand 
weg te werken, maar Tim en Ruben verdedigden uitstekend. En als de F3 door deze verdediging heen kwam, dan had keeper 
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Mike een goede redding. Op een gegeven moment wist Artinjo door te breken, maar een F3-verdediger kon de bal op het laat-
ste moment onderscheppen en over de achterlijn werken. Kort daarop konden zowel Shane als Artinjo door de verdediging 
van de F3 heen breken. Shane rende met de bal op de keeper van de Kolping Boys F3 af, die direct zijn doel uitkwam. Artinjo 
stond inmiddels vrij voor het lege doel van de F3 en had de 2-0 voor het intikken. Helaas zag Shane, Artinjo over het hoofd en 
schoot hij zelf op het doel van de tegenstander. De F3-keeper reageerde zeer snel en voor de bal onder hem door ging, dook hij 
er bovenop. De F3 zette direct een tegenaanval op en nu kwam keeper Mike zeer goed uit zijn doel. Hij dreef de F3-aanvaller 
richting de cornervlag. Het doel was nu leeg en dit had de speler van de F3 ook in de gaten. Hij gaf een voorzet in de richting 
van het lege doel. Gelukkig zag Quinten dit op tijd en voordat een speler van de F3 kon inlopen om de bal in te tikken, schoot 
Quinten de bal vlak voor de doellijn hard weg. Even later, bij een rommelige situatie voor het doel, waarbij de F2-verdediging 
niet in staat was om de bal weg te werken, scoorde de F3 de gelijkmaker: 1-1. Bij de laatste aanval voor de rust kreeg de F2 
nog een hoekschop toegewezen.  Onze corner-specialist Dave schoot de bal dit keer strak in. De keeper van Kolping Boys F3 
stond bij de eerste paal net iets te ver uit zijn doel en het harde schot van Dave verdween via het lichaam van de keeper, net 
langs de paal, in het doel: 2-1.

Bij de uitwedstrijd tegen Kolping Boys F3 ging de tegenstander met een 2-1 voorsprong de rust in en wist na de rust de score 
verder uit te bouwen tot 3-5. Nu ging de F2 met een 2-1 voorsprong de rust in. Zouden ook zij in de tweede helft de score verder 
kunnen uitbouwen? Aan het begin van de tweede helft gaf Mats een voorzet op Artinjo, maar helaas was deze voorzet net niet 
scherp genoeg en iets te hard, zodat Artinjo niet bij de bal kon om de score verder op te voeren. Hierna zakte de inzet van de 
F2 weg en liet de verdediging het afweten. Kolping Boys F3 kon de ene na de andere aanval opzetten. Bij een volgende aanval 
van de F3 stond een speler van de tegenstander helemaal vrij, die simpel de 2-2 kon intikken. Een afgeslagen aanval van de 
F3 leverde de tegenstander nog wel een hoekschop op. Deze door een F3-speler hoog ingeschoten cornerbal, werd door een 
tegenstander, die ook weer vrij stond, binnengekopt: 2-3. Door deze snelle achterstand was de F2 helemaal van slag. Even 
later kon een F3-speler van afstand schieten en de bal vloog over verdediger Tim en keeper Mike heen het doel in. Nu was de 
organisatie bij de F2 helemaal weg en kort voor het einde van wedstrijd kon een speler van Kolping Boys F3 de bal vanaf de 
middenlijn in een grote boog zomaar in het doel schieten: 2-5. Zo werd een 2-1 voorsprong in kort tijd, door 4 tegendoelpunten, 
uit handen gegeven. Mannen, wat was er in de tweede helft aan de hand met jullie? De vorige drie wedstrijden hebben jullie 
uitstekend gevoetbald en prima verdedigd, maar nu waren jullie weer ingezakt. De volgende wedstrijd gaan jullie weer met 
100% inzet spelen!

Sander

F3 op weg naar ………..
De afgelopen twee weken was het weer genieten langs de lijn bij de F3. Eerst de wedstrijd tegen SVW’27. De groenen uit Heer-
hugowaard werden het veld afgeblazen met het heerlijke combinatievoetbal van Kolping Dynamite. De eerste helft moesten de 
mannen nog wat op gang komen. Het was Mart die de score opende door –zoals gewoonlijk- op de goede plek te staan. Met 
het neusje van een slimme spits. Na een super combinatie tussen Oscar en Dirk zorgde de laatste met een knal in de linkerbov-
enhoek voor de 2-0.  SVW’27 spartelde nog wat tegen met de hoop op een counter. En die kregen ze ook. Gelukkig stond daar 
zoals altijd het blok graniet met de naam Luca. Als een tijger hield hij zijn doel schoon.

De tweede helft konden de mannen van SVW’27 de zwart-witte vloedgolf niet meer tegenhouden.  Vijay scoorde 3-0 na een 
mooie dribbel en kort daarna ook de 4-0. Lucas, Kasper, Emre en Oscar kregen allemaal kansen om de 5-0 te maken, maar de 
keeper van SVW’27 stond zijn mannetje.  Na een counter scoorde SVW’27 zelfs tegen en Sten (die inmiddels in het doel stond) 
kon daar weinig aan doen.  Kasper soleerde van achteruit langs 4 groene mannen en scoorde een mooie 5-1.  Dirk kogelde nog 
geen twee minuten later de 6-1 in het doel en ook Lucas pikte zijn goal mee. Na een mooie schijnbeweging prikte hij de bal in 
de uiterste hoek. Wat een genot om naar jullie te kijken mannen! Een week later stond het koningsduel tussen Kolping Boys 
F2 tegen de F3 op het schema. De twee koplopers van de competitie hadden al eens tegen elkaar gespeeld en toen was de F3 
–na een geweldige wedstrijd- de overwinnaar. De mannen van de F2 begonnen superscherp aan de wedstrijd. Na een vloeiende 
combinatie scoorde zij de 1-0. En voordat de F3 een beetje op stoom kwam, kreeg de F2 nog een aantal grote kansen. Het 
was Luca die de F3 in de wedstrijd hield. Langzaam begon het voetbal weer wat in het spel van F3 te komen en na goed werk 
van Oscar en Emre kon Lucas de 1-1 maken. Het spel golfde op en neer. Het was een genot om te zien hoe de F2 en F3 het 
spelletje speelden. Mooie combinaties en vol spirit. Heerlijke acties van Dirk, Oscar, Sten en Kasper en bijna doelpunten van 
Lucas, Emre, Mart en Vijay. Uiteindelijk was het toch de F2 die de 2-1 scoorde uit een heel slim en scherp genomen corner. Een 
dompertje voor de F3 die voor de gelegenheid vandaag in mooie AZ tenues speelden. Na de rust stond er een heel ander F3 
op het veld. Al direct vanaf het fluitsignaal zochten ze de aanval. Na een corner van Mart scoorde Sten de gelijkmaker. De F3 
bleef drukken en de F2 kwam er nog meer moeilijk uit. Uit een corner van Oscar scoorde Mart prachtig met het hoofd de 2-3. 
De F2 kreeg nog een paar kansen die ook vandaag weer werden gestuit door Luca. Wat een keeper. Kasper kreeg het op zijn 
heupen en “vloog” langs een aantal tegenstanders en pegelde vervolgens de bal over de verslagen F2 doelman. 2-4 Prachtige 
goal! En de mooiste moest nog komen: Vijay kreeg de bal op het middenveld en schoot direct met een prachtige curve over de 
doelman heen die nietsvermoedend iets te ver voor zijn doel stond: 2-5. Wat een prachtige wedstrijd was ook dit weer tegen 
een zeer goed voetballende tegenstander.

Mannen, ik ben trots! Herman

VERSLAGEN
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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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