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Jaargang 52 nummer 3,  14 september 2010  Volgende treffer 28 september 2010 
    

V.V. KOLPING BOYS

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

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

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

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

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

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

Dagelijks bestuur
Voorzitter:                 Jan Brammer 072-5128206
Secretaris: Jenny Scholte 06-52493164
Penningmeester: Richard Mooser 072-5347256

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 06-10584148
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



-2-

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 26 september

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 18-sep A2 Zeevogels A1 14:45 14:00 P. Kramer competitie
zaterdag 18-sep B1 VSV B1 13:00  Stor, S.  competitie
zaterdag 18-sep B2 LSVV B2 14:45 14:00 S. de Jongh competitie
zaterdag 18-sep B4 BOL B2 14:45 14:00 P. Marees competitie
zaterdag 18-sep MB1 Limmen MB1 14:45 14:00 E. van Dronkelaar competitie
zaterdag 18-sep C3 Jong Holland C2 13:00 12:15 J. Mienes competitie
zaterdag 18-sep C5 Adelbert St C1 13:00 12:15  competitie
zaterdag 18-sep C7 SVW 27 C6 11:30 10:45 J. de Wit competitie
zaterdag 18-sep D3 Limmen D2 09:00 08:30 J. van Hamersveld competitie
zaterdag 18-sep D6 Duinrand S D4 09:00 08:30 Jesse Tielbeke competitie
zaterdag 18-sep D8 KSV D5 11:30 11:00 Duncan Bons competitie
zaterdag 18-sep D9 Uitgeest D7 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden competitie
zaterdag 18-sep MD1 Egmondia D2 10:15 09:30 ouder competitie
zaterdag 18-sep E2 Reiger Boys E2 09:00  K. de Goede competitie
zaterdag 18-sep E5 SVW 27 E5 10:15  ouder competitie
zaterdag 18-sep E6 Jong Holland E4 10:15 09:45 Bruce de Jong competitie
zaterdag 18-sep E7 KSV E4 11:30 11:00 ouder competitie
zaterdag 18-sep E10 Vrone E7 10:15 09:45 C. Venneker competitie
zaterdag 18-sep E13 Bergen E3 11:30 11:00 ouder competitie
zaterdag 18-sep F1 Foresters de F1 09:00 08:30 ouder competitie
zaterdag 18-sep F3 BOL F1 11:30 11:00 ouder competitie
zaterdag 18-sep F6 Adelbert St F2 10:15 09:45 ouder competitie
zaterdag 18-sep Mini’s Mini’s 09:00 08:40  onderling
zaterdag 18-sep 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40  Champions Leaque

zondag 19-sep 3 (zon) Flamingo s 64 (de) 2 (zon) 12:00 11:30 A. Lux competitie
zondag 19-sep 4 (zon) Sporting S 2 (zon) 12:00 11:30 I. Aydogan competitie
zondag 19-sep 7 (zon) Wijk aan Zee 4 (zon) 12:00 11:30 M. Visser competitie
zondag 19-sep 9 (zon) Alkmaarsche Boys 10 (zon) 10:00 09:30 N. Neuvel competitie
zondag 19-sep DA3 (zon) WMC DA1 (zon) 14:00 13:30 Juvenal competitie
zondag 19-sep A1 (zon) Sint Boys A1 (zon) 14:00 13:30 P. Ruijs competitie
 
zaterdag 25-sep A1 ADO 20 A1 14:45  Roozendaal, A.  competitie
zaterdag 25-sep B3 HSV B2 14:45 14:00 E. van Dronkelaar competitie
zaterdag 25-sep B5 Adelbert St B2 14:45 14:00 J. Mienes competitie
zaterdag 25-sep B6 Limmen B2 13:00 12:15 S. de Jongh competitie
zaterdag 25-sep C1 Zouaven De C1 13:00  Hoos, E.  competitie
zaterdag 25-sep C2 HSV C2 14:45 14:00 J. Kraakman competitie
zaterdag 25-sep C4 Bergen C2 13:00 12:15 A.M. v.d. Velden competitie
zaterdag 25-sep MC1 Marken MC1 13:00 12:15 J. de Wit competitie
zaterdag 25-sep MC2 Foresters de MC2 13:00 12:15 J. de Wit competitie
zaterdag 25-sep D1 Hellas Sport D1 11:30  M. Stigter competitie
zaterdag 25-sep D2 Flamingo s 64 (de) D1 10:15  J. van Hamersveld competitie
zaterdag 25-sep D4 Reiger Boys D4 11:30 11:00 G. Twisk competitie
zaterdag 25-sep D5 Bergen D1 09:00 08:30 ouder competitie
zaterdag 25-sep D7 Koedijk D7 09:00 08:30 Brian v.Esseveld competitie
zaterdag 25-sep D10 LSVV D5 11:30 11:00 ouder competitie
zaterdag 25-sep E1 AFC 34 E1 10:15  K. de Goede competitie
zaterdag 25-sep E3 Victoria O E1 10:15 09:45 Bruce de Jong competitie
zaterdag 25-sep E4 Alcmaria Victrix E2 09:00  ouder competitie
zaterdag 25-sep E8 Flamingo s 64 (de) E2 11:30 11:00 ouder competitie
zaterdag 25-sep E9 Koedijk E10 10:15 09:45 ouder competitie
zaterdag 25-sep E11 Meervogels 31 E5 11:30 11:00 ouder competitie
zaterdag 25-sep E12 Jong Hercules E3 10:15 09:45 ouder competitie
zaterdag 25-sep F2 Victoria O F1 09:00 08:30 ouder competitie
zaterdag 25-sep F4 Koedijk F4 10:15 09:45 ouder competitie
zaterdag 25-sep F5 Koedijk F5 10:15 09:45 ouder competitie
zaterdag 25-sep Mini’s Mini’s 09:00 08:40  onderling
zaterdag 25-sep 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 26 september

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
dinsdag 14-sep HSV D5 D7 18:30 17:35  beker
dinsdag 14-sep Zeevogels D3 D9 18:30 17:30  beker

zaterdag 18-sep DWV A1 A1 14:30  Lyesen, D.A.  competitie
zaterdag 18-sep Duinrand S B2 B3 12:00 11:00  competitie
zaterdag 18-sep SVW 27 B5 B5 14:45 13:45  competitie
zaterdag 18-sep Adelbert St B2 B6 12:30 11:30  competitie
zaterdag 18-sep Always Forward C1 C1 12:45  Grippeling, W.P.J.  competitie
zaterdag 18-sep Foresters de C3 C2 14:45 13:30  competitie
zaterdag 18-sep SVW 27 C4 C4 13:15 12:15  competitie
zaterdag 18-sep Hoofddorp s.v. MC1 MC1 13:00 11:30  competitie
zaterdag 18-sep Limmen MC1 MC2 14:30 13:30  competitie
zaterdag 18-sep AFC 34 D1 D1 12:30   competitie
zaterdag 18-sep Alkmaarsche Boys D1 D2 10:30   competitie
zaterdag 18-sep Berdos D3 D4 11:30 10:35  competitie
zaterdag 18-sep AFC 34 D4 D5 09:00 08:05  competitie
zaterdag 18-sep Victoria O D3 D7 10:00 09:05  competitie
zaterdag 18-sep DEM D8 D10 13:00 12:00  competitie
zaterdag 18-sep Blokkers De E1 E1 11:30   competitie
zaterdag 18-sep SVW 27 E3 E3 10:15 09:20  competitie
zaterdag 18-sep Alkmaarsche Boys E1 E4 10:30   competitie
zaterdag 18-sep Koedijk E8 E8 10:00 09:05  competitie
zaterdag 18-sep Vrone E6 E9 11:45 10:50  competitie
zaterdag 18-sep Uitgeest E7 E11 11:30 10:30  competitie
zaterdag 18-sep Meervogels 31 E6 E12 10:15 09:20  competitie
zaterdag 18-sep Egmondia F1 F2 09:30 08:35  competitie
zaterdag 18-sep Reiger Boys F7 F4 10:55 10:00  competitie
zaterdag 18-sep Reiger Boys F9 F5 08:45 07:50  competitie

zondag 19-sep Helder Den FC 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Ooijkaas, S.  competitie
zondag 19-sep Kon. HFC 2 (zon) 2 (zon) 11:00 10:00 Wierenga, F.Chr.  competitie
zondag 19-sep Egmondia 2 (zon) 5 (zon) 11:00 10:00  competitie
zondag 19-sep Alkmaarsche Boys 5 (zon) 6 (zon) 14:00 13:00  competitie
zondag 19-sep Koedijk 8 (zon) 8 (zon) 11:30 10:30  competitie
zondag 19-sep SVW 27 11 (zon) 10 (zon) 11:00 10:00  competitie
zondag 19-sep Medemblik DA1 (zon) DA1 (zon) 14:30 13:30 Hemminga, F.  competitie
zondag 19-sep Roda 46 DA1 (zon) DA2 (zon) 14:00 13:00 Loon, C.J.C. van competitie

zaterdag 25-sep Flamingo s 64 (de) A1 A2 14:30 13:30  competitie
zaterdag 25-sep ADO 20 B1 B1 13:00  Appelman, R.  competitie
zaterdag 25-sep Egmondia B1 B2 12:15 11:15  competitie

Vervolg uitprogramma op de volgende pagina>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 26 september

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter   Info
zondag 26-sep 1 (zon) VSV 1 (zon) 14:00 12:00 IJzendoorn, R. van   competitie
zondag 26-sep 2 (zon) KFC 2 (zon) 11:00 10:30 Otsen, J.J.    competitie
zondag 26-sep 5 (zon) Alkmaarsche Boys 4 (zon) 12:00 11:30 P. Kramer   competitie
zondag 26-sep 6 (zon) Vrone 6 (zon) 10:00 09:30 N. Neuvel   competitie
zondag 26-sep 8 (zon) KSV 6 (zon) 12:00 11:30 I. Aydogan   competitie
zondag 26-sep 10 (zon) DTS 5 (zon) 14:00 13:30 Juvenal   competitie
zondag 26-sep 11 (zon) Berdos 5 (zon) 10:00 09:30 N. Pater   competitie
zondag 26-sep DA1 (zon) Fortuna Wormerv. DA1 (zon) 14:00 13:30 Bokhoven, H.C.M. van competitie
zondag 26-sep DA2 (zon) Buitenveldert DA2 (zon) 12:00 11:30 Heide-Appel, R. van der competitie

Het actuele wedstrijdprogramma is uitgesorteerd per elftal/afdeling te vinden op www.kolpingboys.nl 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 26 september

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 25-sep Foresters de B4 B4 13:00 12:00  competitie
zaterdag 25-sep Zeevogels MB1 MB1 12:00 11:00  competitie
zaterdag 25-sep Flamingo s 64 (de) C1 C3 12:45 11:45  competitie
zaterdag 25-sep SVW 27 C5 C5 13:15 12:15  competitie
zaterdag 25-sep HSV C3 C6 14:30 13:30  competitie
zaterdag 25-sep Koedijk C5 C7 13:00 12:00  competitie
zaterdag 25-sep Koedijk D3 D3 10:00 09:05  competitie
zaterdag 25-sep Vitesse 22 D4 D6 12:15 11:20  competitie
zaterdag 25-sep Reiger Boys D7 D8 09:00 08:05  competitie
zaterdag 25-sep Koedijk D9 D9 08:45 07:45  competitie
zaterdag 25-sep HSV MD2 MD1 10:30 09:30  competitie
zaterdag 25-sep Duinrand S E1 E2 10:00   competitie
zaterdag 25-sep Jong Holland E3 E5 08:45   competitie
zaterdag 25-sep AFC 34 E5 E6 09:00 08:05  competitie
zaterdag 25-sep Berdos E3 E7 10:00 09:05  competitie
zaterdag 25-sep KSV E7 E10 11:30 10:35  competitie
zaterdag 25-sep SVW 27 E12 E13 11:30 10:35  competitie
zaterdag 25-sep Meervogels 31 F1 F1 09:00 08:05  competitie
zaterdag 25-sep Vrone F3 F3 08:45 07:50  competitie
zaterdag 25-sep Reiger Boys F10 F6 12:15 11:20  competitie

zondag 26-sep SEW 2 (zon) 3 (zon) 11:30 10:30 Koekkoek, J.G.M.  competitie
zondag 26-sep Victoria O 4 (zon) 4 (zon) 12:30 11:30  competitie
zondag 26-sep Fortuna Wormerv. 6 (zon) 7 (zon) 10:00 09:00  competitie
zondag 26-sep Berdos 3 (zon) 9 (zon) 11:00 10:00  competitie
zondag 26-sep Victoria O DA2 (zon) DA3 (zon) 14:30 13:30  competitie
zondag 26-sep DWOW A2 (zon) A1 (zon) 11:30 10:30  competitie

Dinsdagavond 21 september scheidsrechtersavond voor Kolping Boys 
scheidsrechters
Om 20.00 uur worden alle scheidsrechters van Kolping Boys, van jong tot oud, pupillen-junioren en seniorenscheidsrechters  
verwacht in de kantine. Het word een super leuke en informatieve avond onder leiding van scheidsrechterscoordinator Piet 
Ruijs. Dus alle scheidsrechters van Kolping Boys, schrijf het op in je agenda en kom naar deze avond die speciaal voor juliie is 
georganiseerd.

Piet Ruijs, scheidsrechterscoordinator Kolping Boys

Algemene ledenvergadering op vrijdag 1 oktober ! 

Aanvang:   20.00 uur
Plaats:   De Kantine
Agenda:   In de volgende Treffer

Zap 1-Kolping Boys 1 (0-0)  www.ronhilhorst.nl Kolping Boys A3-ADO’20 A3  www.ronhilhorst.nl
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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 25 en 26 september

   Groep 4+3

Terreindienst:  

Zaterdag:   25 september

08:30 uur:   Senioren 1

13:00 uur:    Senioren 1

 

Zondag:    26 september

10:00 uur:    Junioren A1

13:00 uur:    Junioren A1 

Secretariaat:  

Zaterdag:    25 spetember

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    26 september

08:30 uur:    Jan Romeijn                             

13:00 uur:   Wout van Dijk

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 18 en 19 september

   Groep 2+1

Terreindienst:  

Zaterdag:   18 september

08:30 uur:   Senioren 1

13:00 uur:    Senioren 1

 

Zondag:    19 september

10:00 uur:    Junioren A1

13:00 uur:    Junioren A1 

Secretariaat:  

Zaterdag:    18 september

12:00 uur:    Jan Bolt en Raymond de Niet

Zondag:    19 september

08:30 uur:    Wout van Dijk                        

13:00 uur:   Piet Ursem

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - VSV 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Scholte Horecagroothandel BV
Bergerweg 125 1862 PR Bergen

072-5894044
&

Bar Nico
Herenweg 81-B  1829 AC Oudorp

072-5122160
Het cafe voor jong en oud
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ZAALVOETBAL+SENIORENNIEUWS
Programma t/m vrijdag 8 oktober

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 27-sep 20:35 Uit De Zien (Uitgeest) De Zien 2 8992 geen scheids
Woensdag 1-okt 20:45 Thuis De Oostwal Amstelhoek 1 9818 geen scheids

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 22-sep 20:00 Uit De Bloemen Castricum 2 18826 geen scheids
Maandag 27-sep 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Vrone 13 7223 geen scheids
Donderdag 7-okt 21:05 Uit Het Vennewater HSV 4 141254 geen scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 22-sep 20:10 Uit De Meent Cul./de Vestibule VE1 24766 geen scheids
Vrijdag 1-okt 21:05 Uit Geestmerambacht B Hugo Boys VE1 24373 geen scheids
Vrijdag 8-okt 19:15 Thuis de Mijse Koedijk VE1 24377 geen scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 20-sep 21:05 Thuis Noorderend Berdos DA2 16568 geen scheids
Maandag 27-sep 20:55 Uit De Mijse OZV/Zorgeloosch DA6 22002 geen scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 17-sep 20:10 Uit De Meent Alcmaria Victrix A2 8661 wel scheids
Woensdag 22-sep 20:05 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. A1 22709 wel scheids
Vrijdag 1-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Vrone A1 18503 wel scheids
Woensdag 6-okt 19:30 Uit De Opperdam V’dam Volendam A1 146145 geen scheids

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
 

Het nieuwe voetbalseizoen
Op zondag 29 augustus was de seizoensopening voor de lagere senioren. We hadden Vrone als collectieve tegenstander uit-
genodigd en ze kwamen uiteindelijk met 6 teams opdraven. Dat een voorbereiding en uiteindelijke uitvoering van deze dag niet 
altijd even gladjes verloopt, blijkt wel uit het volgende:

- regen komt in de weken voorafgaand aan de 29ste met bakken uit de hemel. Gaat de opening wel door?

- de bekerwedstrijd van het 8ste wordt uiteindelijk omgezet in oefenwedstrijd. Er was een tekort aan spelerspassen mede door 
het opstellen van niet speelgerechtigde spelers

- met het gereedkomen van het nieuwe kunstgrasveld komt er direct een, naar eigen smaak in te vullen, nieuwe rechtregel op 
het gebruik van het kunstgrasveld. Als lagere senioor kunnen we het schudden.

- het derde is volledig, of toch weer niet, en wacht op toetreding tot de selectie, of toch weer niet

- de nieuwe kleedkamerindeling zorgt voor grote verwarring bij de spelers en wedstrijdsecretariaat

- in de met prut besmeurde kleedkamer staan de tassen gereed om de zwart wit kleuren weer aan te trekken

- de bekerwedstrijd wordt ontsierd door vergrijpen naar de keel en geplaatste tackels op kniehoogte

- na Abraham net ontmoet te hebben het binnen 35 minuten presteren om even af te koelen naast het veld na een woordenwis-
seling met de scheids

- de contributie moet weer betaald worden en het liefst voor 1 september. De zwarte lijst circuleert door de kleedkamers. 

- meest gehoorde vraag deze dag, Hoe laat begint de BBQ eigenlijk?

- loempia´s zijn het alternatief en worden op tijd, of was dat niet de bedoeling, uitgedeeld aan een ieder
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SENIORENNIEUWS
 Heerlijk, het seizoen is weer begonnen!!!! Vrone bleek een uitstekende en gezellige oefenpartner en volgend jaar zijn we bij 
hun uitgenodigd!!!

Bij deze woorden van dank aan
- alle scheidsrechters, ook van Vrone, welke bereid waren gevonden om te fl uiten
- Simon en Janneke voor de invulling van het secretariaat
- Ton voor de coordinatie over de senioren
- Cuong, of liever gezegd, zijn zus, voor de loempia´s
- Michel Stigter voor zijn geweldige inzet bij het bakken van de loempia´s
- het kantinepersoneel voor drankjes, hapjes, muziek en de bereidheid om langer open te blijven (het weer zat gelukkig mee)
- Maarten Dekker, wedstrijdsecretaris van Vrone, om mee te denken en assisteren in de uitvoering van de opening

Ik wens ieder een fantastisch voetbalseizoen!!

Groet, Gerard

Odorex of Odorono in de disco/Durex of anders gono in de disco
Jeetje, daar gingen we dan. Jong en onbevangen naar de disco. De Heer van Jericho, The Gatsby, ja, zelf the drive in show van 
Meereboer behoorde tot onze uitgaansmogelijkheden. Dansen, genieten, jongens en meisjes swingen op de muziek van de 
jaren 80, begin 90. Wat een lol, en wat een feest om dit allemaal mee te mogen maken.

Dat de tijden inmiddels verandert zijn is een ieder inmiddels wel duidelijk geworden. Wie gaat er nog op de fi ets naar school, 
wie voetbalt er nog in de pauze….nee….je pakt je iphone of je andere afstandelijke apparaat en probeert in eenzaam genot van 
het leven te genieten. Helaas.

Bij Kolping hebben we daar inmiddels ook een variant op gevonden. Voor aanvang van de wedstrijd gaan we muziek draaien om 
de warming up een beetje aangenaam te maken. Ik zeg muziek, maar het is een zootje bagger wat uit de speakers van Kolping 
komt. Creativiteit zit helaas niet in deze muziek, één soort boem namelijk en dat dan 20 minuten lang, en dan hoop je maar 
dat de wedstrijd meer te bieden heeft dan deze ‘muziek’ waar je vroeger niet voor naar de disco ging. Tegenwoordig noemt men 
dat een White sensation of een Black sensation….Wat een creativiteit en dat zonder sensatie.

Nu wil het geval, en het klinkt voor sommige raar, dat niet iedereen gediend is van deze monotone ‘muziek’. Zondag om half 11 
wordt deze trieste dans ingezet, en omdat je lagere senioor bent, mag je wederom je eigen noot niet laten horen. Waar moet dat 
toch in vredesnaam naar toe. Uit met die baggermuziek, en laat de overige teams lekker voetballen zonder die muziek waarbij 
je zeer ernstig afvraagt wat de defi nitie van muziek is!!!!

Ik wil een black and white sensation!!! Sambavoetbal zonder muziek op de graszoden van de velden van Kolping Boys!!

Voor de kenners: de titel van deze tekst is afkomstig van Noodweer. Ik hoop dat hiermee het een en ander is opgeklaard en dat 
we vanaf nu gaan swingen tussen de krijtlijnen.

PS: over smaak van muziek valt niet te redetwisten, deze schrijver vind het ongepast om op de vroege zondagochtend muziek 
te laten horen op de velden van Kolping reikend tot in het centrum van Oudorp.

Gerard Bobeldijk

VACATURE TERREINDIENSTCOORDINATOR
De seniorencommissie is op zoek naar iemand die de terreindienstwerkzaamheden met ingang van dit seizoen wil gaan coordi-
neren. In het kort houden de werkzaamheden het volgende in:

- een schema maken voor alle zaterdagen en zondagen waarop gevoetbald wordt. Ieder team loopt ongeveer 3 1/2 dag ter-
reindienst. In de ochtend alswel in de middag worden 2 personen per team verwacht.

- contact houden met de begeleiders/aanvoerders van de elftallen om zorg te dragen dat ze tijdig mensen aanwijzen voor de 
terreindienst.

- contact houden met het wedstrijdsecretariaat om toezicht te houden op correcte uitvoering van de terreindienst. Bij voorkeur 
even langs gaan bij het secretariaat en feeling houden met de dienstregeling.

- overige zaken als: teams welke de dienst willen afkopen, teams welke alleen op zaterdag dienst willen draaien, wat te doen 
als een team niet opdaagt, de treffer redactie informeren etc. 

Het is dus een functie welke per e-mail alswel telefonisch kan worden uitgevoerd maar waarbij het ook helpt om regelmatig 
even af te stemmen met het secretariaat. Wekelijks ben je niet meer dan 1 uur bezig met de werkzaamheden.

Voor inlichtingen gaarne contact opnemen met Gerard Bobeldijk (g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl)
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TERREINDIENST 2010/2011
Terreindienst 2010/2011
In het weekeinde van 11/12 september 2010 is de nieuwe competitie voor alle teams gestart en is ook de terreindienstrege-
ling voor het komende seizoen weer geactiveerd. Het schema tot kerst 2010 is als volgt:

  

Datum: Dag Elftal:  
18/09/10 Zaterdag Senioren 1
19/09/10 Zondag A1
25/09/10 Zaterdag Senioren 1
26/09/10 Zondag A1
2/10/10 Zaterdag Senioren 2
3/10/10 Zondag A2
9/10/10 Zaterdag Senioren 2
10/10/10 Zondag A2
16/10/10 Zaterdag Senioren 2
17/10/10 Zondag A2
23/10/10 Zaterdag Senioren 3
24/10/10 Zondag B1
30/10/10 Zaterdag Senioren 3
31/10/10 Zondag B1

 

Wie: Alle senioren, A junioren, B junioren en de 2e jaars C junioren.

Wanneer: zaterdag en de zondag

Tijden: 
Zaterdag:  08:30 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 17:30 uur 

Zondag:  10:00 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur 

In de ochtend en in de middag op zowel de zaterdag als de zondag 2 mensen per elftal. En aangezien een elftal uit ongeveer 
14 personen bestaat hoef je maar 1x per voetbalseizoen een paar uurtjes van je vrije tijd op te offeren. 

Wat houdt terreindienst in?
Het verzorgen van de limonade op zaterdag en de thee op zondag. Het schoonvegen van de gangen na de laatste wedstrijden 
en tussendoor schoonmaken van de kleedkamers. Het helpen op zaterdag met de kleine doelen. Het zo af en toe fl uiten van 
een wedstrijdje op de zaterdagochtend. En nog wat andere werkzaamheden. In sommige gevallen kan ook gevraagd worden 
om mee te helpen in de kantine.

Om in voetbaltermen te blijven is de “penalty”voor het niet aanwezig zijn een wedstrijd schorsing met onmiddellijke ingang en 
de week erna loop je opnieuw terreindienst. Indien er dus mensen niet aanwezig zijn op de dag dat ze dienen te komen is het 
van belang om Gerard Bobeldijk hiervan op de hoogte te stellen. Hij zal zorg dragen voor de opvolging.

Aan ieder team zal voorafgaand aan de terreindienst op de zaterdag of zondag  worden gevraagd om de personen op te geven 
welke terreindienst gaan lopen. Deze personen worden dan ook verwacht op de hierboven aangegeven tijdstippen. 

Voor vragen, ideeën en suggesties omtrent de terreindienstregeling kunnen jullie altijd contact opnemen met Gerard Bobel-
dijk.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Bobeldijk 

g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl 

tel: 06-55875274

Datum: Dag Elftal: 
6/11/10 Zaterdag Senioren 3
7/11/10 Zondag B1
13/11/10 Zaterdag Senioren 4
14/11/10 Zondag B2
20/11/10 Zaterdag Senioren 4
21/11/10 Zondag B2
27/11/10 Zaterdag Senioren 4
28/11/10 Zondag B2
4/12/10 Zaterdag Senioren 5
5/12/10 Zondag B3
11/12/10 Zaterdag Senioren 5
12/12/10 Zondag B3
18/12/10 Zaterdag Senioren 5
19/12/10 Zondag B3

Kolping Boys A1-FC Almere City A1 (3-3)  www.ronhilhorst.nl
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KANTINEDIENSTEN DAMES EN MEISJES

Kantinediensten dames en meisjes:

Kantinedienst op zaterdag van 9.00 tot  13.00 uur

11-9:   Andrea de Wit en Leonie van Kilsdonk.
18-9:  Romee Dumont en Daphne Glandorf
25-9 Merle v.d. Blom en Lisa van Mourik.
2-10:  Wendy Booms en M. Boersma
9-10:  Kelly Jong en Mandy Jonke
16-10 Ilja van Deuren
23-10:  R. Blondeau en Danielle de Wit
30-10:  Eve Ket en Simone Liefting
13-11:  Kim Kraakman en Mirjam van de Sijde
20-11  Sarah Tranci en Simone Vrasdonk
27-11 Nancy Vis en Laura Jansen
4-12:  Sylvia Lievers en Nikki Dumont
11-12:  Anouk Weeber en Anouk ter Steege.

Kantinedienst op zondag  van 9.30 tot 13.00 uur

5-9 :  Jennifer Alles
12-9   Talitha Cool
19-9:  Leonie Douma
26-9:  Samira Bleeker
3-10:  Jamilla de Rooij
10-10:  Winona de Rooij
17-10  Cindy Schouten
24-10  Manon Bloemink
31-10  Laura Vogel

Als je niet kunt, dan onderling ruilen. Alleen in noodgevallen bellen met Thea Dijkhuis, 06-19776009. Let op! Bij niet op-
komen dagen geldt een schorsing voor de komende wedstrijd.

Dinsdagavond 21 september scheidsrechtersavond voor Kolping 
Boys scheidsrechters
Om 20.00 uur worden alle scheidsrechters van Kolping Boys, van jong tot oud, pupillen-junioren en seniorenscheidsrechters  
verwacht in de kantine. Het word een super leuke en informatieve avond onder leiding van scheidsrechterscoordinator Piet 
Ruijs. Dus alle scheidsrechters van Kolping Boys, schrijf het op in je agenda en kom naar deze avond die speciaal voor juliie is 
georganiseerd.

Piet Ruijs, scheidsrechterscoordinator Kolping Boys

Kolping Boys 1-VVW 1 (1-1)  www.ronhilhorst.nl
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Kolping Boys Offi ciële partner van AZ

Voetbalcub AZ is met Kolping Boys onlangs een samenwerking aangegaan en mag zich met trots 
offi ciële partner van AZ noemen. De samenwerking is aangegaan met Kolping Boys en andere 
amateurverenigingen in de regio. Het eerste seizoen worden de amateurverenigingen ingedeeld als 
1 of 2 sterren partner. Kolping Boys is ingedeeld als 2 sterren partner.  Gedurende het jaar kijkt AZ 
welke verenigingen in aanmerking komen voor 3 sterren partner. Die clubs kunnen vanaf het seizoen 
2011-2012 meer voordelen verwachten.

 

Voordelen voor de Kolping Boys
Kolping ziet vele voordelen in een goede samenwerking met onze partner. AZ zal voor de Kolping 
hoofd jeugdopleiding de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan enkele scholingsmomenten. Hier 
krijgen we een kijkje in de keuken van de AZ Jeugdopleiding wat wij natuurlijk kunnen vertalen naar 
onze Kolping maatstaven en opleiding.
Een paar keer per seizoen vinden er informatieve bijeenkomsten plaats waarin tijdens seminars 
onderwerpen aan bod zullen komen als het opleiden van jeugdspelers en het aansturen van een 
succesvolle jeugdopleiding.

AZ Online Voetbalschool.
Een ander belangrijk voordeel voor iedereen bij Kolping Boys is dat wij gebruik kunnen maken 
van de Online Voetbalschool van AZ.  Op de AZ Online Voetbalschool kunnen alle beleidsmakers, 
begeleiders, trainers EN spelers zich inschrijven om zo inzicht te krijgen in trainingsmateriaal. 

Iedereen kan zich aanmelden op www.azonlinevoetbalschool.nl om toegang te krijgen tot het 
spelersgedeelte. Hierop kan je per leeftijdscategorie oefeningen bekijken en zelf oefenen om net zo te 
trainen als de spelers van AZ. Dus spelers van Kolping….schrijf je in.

Trainers, beleidsmakers en begeleiders worden verzocht hun gebruikersnaam die ze bij de inschrijving 
krijgen, samen met hun ‘functie’ binnen Kolping Boys te mailen naar hun coordinator en naar 
azkolping@live.nl . De trainers krijgen dan snel toegang tot het afgesloten trainersgedeelte. Hier 
kunnen de trainers per leeftijdscategorie tientallen oefenvormen bekijken en toevoegen aan hun eigen 
trainingsprogramma. Oefenvormen worden gedemonstreerd aan de hand van trainingschema’s, uitleg, 
animaties en videobeelden. 

Beleidsmakers en teamleiders kunnen belangrijke informatie bekijken over beleidsmatige en 
organisatorische zaken.

Dus iedereen van Kolping Boys, Schrijf je nu in voor de AZ Online Voetbalschool op 
www.azonlinevoetbalschool.nl en doe er je voordeel mee.

Erik Zonneveld
Voorzitter Pupillencommissie

KOLPING BOYS PARTNER VAN AZ
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JUNIORENVERSLAGEN
Slordig Kolping B3 toch makkelijk langs Vitesse
De kop is eraf voor Kolping Boys B3. Maar ondanks de 3-0 zege tegen Vitesse’22  B2 is er toch nog heel wat werk aan de winkel 
voor coach Gerard Twisk. Mogelijk heeft het ermee te maken dat het voormalige C3 vier nieuwe spelers telt, maar dat is geen 
excuus voor slordig spel. Ook de conditie van sommige spelers is nog niet optimaal. In de eerste helft was Kolping duidelijk 
sterker. De nieuwe rechtsbuiten Nishanth Sinnathamby is snel en nummer tien Quinn Veenstra is voor elke achterhoede lastig.  
Maar tot doelpunten kwam het niet. Ook schoten van aanvaller Maurice Twisk misten richting. Vitesse kon weinig terug doen, 
maar kreeg desondanks enkele kleine kansjes die gelukkig geen doelpunt tot gevolg hadden.  

In de tweede helft golfde het spel heen en weer zonder dat beide ploegen tot scoren kwamen. Wel stond nu bij Kolping Amin 
Charik in de aanval. Kennelijk is hij de Ramadan goed doorgekomen, want de diesel van B3 zou een doorslaggevende rol 
vervullen.Twintig minuten voor tijd voerde Kolping de druk op. Een diagonale pass van rechter middenvelder Justin Melchers 
belandde bij Quinn Veenstra op rechts die hard voorzette. Amin Charik reageerde als een echte spits en beroerde het leer 
lichtjes, maar op zo’n manier dat de Castricumse goalie geen schijn van kans had: 1-0. Het verzet van Vitesse was gebroken 
en Kolping sloeg genadeloos toe. Eerst slalomde Amin Charik door de ontredderde Castricumse verdediging  om vervolgens 
2-0 aan te tekenen. Een even later knalde Quinn Veenstra na goed doorzetten de bal bijna achteloos, maar hard in de rechter 
benedenhoek: 3-0.   

Opstelling:  Leon Met, Charlie Plas, Sander Doornbos, Nick Brouwer, Jean Pierre Dijkstra (41: Amin Charik), Dex Bakkum,  Quinn 
Veenstra, Justin Melchers, Julian Vos, Nishant Sinnathamby ( 20: Tom van de Laar) , Maurice Twisk

Uitgeleend aan B5: Jochem Hoogesteijn, Gino Bacaj, Emiel Langedijk

Paulus Plas

Vrone C1 – Kolping Boys C1 0-11
Woensdagavond 1 september speelde de C1 zijn tweede bekerwedstrijd van het seizoen. Het mocht op bezoek bij Vrone. De 
buren uit Sint Pancras spelen een klasse lager, maar het verschil leek op het veld nog veel groter dan dat. Niet zo spannend 
dus, en daarom eerst een korte introductie.

De C-selectie had tot aan de bewuste woensdagavond oefenwedstrijden gespeeld tegen ADO’20 (3-1 winst) en Westfriezen (op 
bezoek in Hoorn werd een 0-4 zege geboekt). Vervolgens werd in de eerste bekerwedstrijd een 0-2 voorsprong bij De Foresters 
weggegeven (3-2), waarna anderhalve week lang geen wedstrijd meer gespeeld werd (een midweeks bekerduel met HSV ging 
niet door wegens het Hollandse zomerweer).

Terug naar Sint Pancras. Twee dagen nadat vrijwel de volledige C1-selectie bekend was geworden ging het al met al vrij 
gemakkelijk. Na een 0-5 ruststand met een balbezitverhouding die wel 10-90 leek werd het uiteindelijk 0-11 met speeltijd 
voor alle 15 spelers. Grotendeels betreffen dat jongens die al een tijdje het zwart-witte shirt dragen, maar er zijn ook drie 
nieuwkomers die gerust versterkingen kunnen worden genoemd: verdediger Aymen kwam over van Koedijk – uitgerekend de 
tegenstander in de eerste competitiewedstrijd- en keeper Ted en middenvelder Jari van Reiger Boys.

De wedstrijd tegen Vrone betekende het einde van de voorbereiding: nu begint het echte werk. Wat tot nu toe is laten zien biedt 
perspectief, maar er zal elke wedstrijd de volle honderd procent gegeven moeten worden om er een écht mooi seizoen van te 
maken!

Een supporter

ZAP 1-Kolping Boys 1 (0-0)  www.ronhilhorst.nl
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Uitgeest D7- Kolping Boys D8 (2-10)
Na de oefenwedstrijd vorige week tegen Kolping Boys D7, was het duidelijk dat er tijdens de training gewerkt moest worden 
aan het team. Dit heeft de trainer waarschijnlijk erg serieus genomen want deze wedstrijd na de eerste training was duidelijk 
van een heel ander kaliber dan vorige week. In het gelukkig droge en zelfs zonnige Uitgeest lieten de heren van D8 zien dat 
ze wel degelijk een team konden zijn en wisten door knap samenspel en overspelen van de bal dat ze hierdoor hun krachten 
beter over de wedstrijd konden verdelen. Ruben werd vrij snel in de eerste helft gemeen onderuit gehaald door de tegen-
stander. Deze actie resulteerde in een penalty, die door onze Ruben niet onbenut werd gelaten. 0-1. Dit eerste doelpunt gaf 
D8 de motivering die nodig was om lekker te voetballen en het duurde dan ook niet lang voor Michael een 0-2 kon maken. De 
tegenstander had het moeilijk maar probeerde nog wel te scoren. Helaas kwamen ze niet verder dan een afgekeurd doelpunt. 
Kolping daarentegen scoorde met Dean nog een 0-3 en door een eigen doelpunt van de tegenpartij werd het zelfs 0-4. Uitgeest 
kon 2 minuten voor rust het eigen doelpunt nog wel goed maken met 1-4 maar Kolping overheerste duidelijk en de toeschouw-
ers kregen waar voetbal vermaak te zien. 

Na de rust gingen de mannen van D8 nog even verder met waar ze gebleven waren. Gelukkig waren ze nu minder moe dan 
vorige week en dit resulteerde wederom in een knap staaltje voetbal. Anino maakte een mooie 1-5. Uitgeest kreeg nog 1 
kans en maakte 2-5. Daarna was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Kolping was veel aan de bal en het spel werd voornamelijk 
aan de voor ons goede kant van het veld gespeeld. Michael maakte de 2-6, via een ledemaat van de tegenstander volgde de 
2-7. Maar dat was nog niet genoeg….Michael had het lekker te pakken 2-8. Ook Sander liet nog even zien dat hij niet alleen 
verdedigde en maakte de 2-9. Als slagroom op de taart werd door de rebound van Jurian door Dennis de ultieme eindstand 
van 2-10 neergezet. Nou heren, als dit het resultaat al is van 1 x trainen, zijn we benieuwd wat er gebeurt als trainer Jan jullie 
onderhanden heeft genomen! Goed gedaan en nu maar hopen dat we het dinsdag thuis tegen Uitgeest net zo goed doen! Het 
publiek heeft in ieder geval van jullie allemaal genoten. Want ook dankzij Milan, Luka, Joep, Nick, Daan en Rory was dit een 
goede wedstrijd met een eindresultaat om trots op te zijn!

Carin (moeder van Anino)

Alcmaria Victrix E1–Kolping Boys E2
Zaterdag 11 september begin van de competitie. Na een goede serie in de beker was het nu tijd voor de eerste competitie 
wedstrijd tegen Alcmaria. Het zou een moeilijke wedstrijd worden, want de E1 had er in de beker van verloren. Na een goede 
warming up waren de boys er helemaal klaar voor, want ze kwamen erg goed ut de startblokken. 

Ondanks het feit dat ze van Alcmaria toch wel fysiek iets sterker waren kon Kolping ze toch steeds onder druk zetten. En er 
werden ontzettend veel kansen gecreëerd, maar op één of andere manier mocht de bal er niet in. Of net niet goed raken, dan 
weer net via een been eruit, maar ook een goede keeper bij Alcmaria voorkwam een terechte voorsprong voor Kolping.

Aan de andere kant waren de kansen voor Alcmaria op één hand te tellen. Totdat zij aan het eind van de eerste helft een vrije 
trap kregen. Die werd op zij gelegd, er kwam een schot op doel en die ging over Beau het doel in: 1-0 Alcmaria. Dat was even 
balen voor de boys. Gelukkig was het al snel rust en konden Matthijs en Steven de jongens weer op het scherp zetten. En hoe, 
want wederom werd er ontzettend goed gecombineerd en voor elkaar gewerkt. Echt leuk om te zien. En met resultaat. Ook 
uit een vrije trap die Sammatar nam, werd er gescoord, de keeper beoordeelde het harde schot verkeerd, met als gevolg 1-1. 
Kolping gooide er nog een schepje bovenop en drukte Alcmaria nog meer in de verdediging en wederom waren er heel wat 
kansen, maar geen doelpunten. Totdat opnieuw Sammatar zich vrij speelde en met een droge knal de bal naast de keeper in 
de hoek schoot. 

Er was nog ongeveer 10 minuten te spelen en dat waren hele lange 10 minuten, want nu was het Alcmaria die begreep dat er 
wat moest gebeuren en kwam er toch wat meer uit. Geen echte kansen, maar Beau kreeg het wel wat drukker. Helaas hadden 
zij ook een beetje geluk, want een zondagsschot (op zaterdag?) raakte een speler en viel over Beau in het doel: 2-2. Nog 4 
minuten te spelen. Het ging nog een tijd over en weer en Alcmaria had eigenlijk nog maar 1 kans en dat was in de laatste min-
uut. Hun spits stond helemaal vrij en werd goed aangespeeld en schoot heel beheerst langs onze keeper. Toch nog verloren. 
Ontzettend jammer, maar ik vind dat jullie ontzettend goed hebben gespeeld en het was een leuke wedstrijd die dus eigenlijk 
5 minuten te lang duurde. Tot volgende week.

Vader van Thijmen  

Kolping Boys E3-KSV E2
Het nieuwe seizoen begint, de E10 is nu E3 geworden en we zijn allemaal bij elkaar gebleven. Onze zeer gewaardeerde coach 
Dimitri heeft wel voor versterking gezorgd in de vorm van nieuwkomer Hessel Dekker. Door de vanzelfsprekendheid waarmee 
het oude team hem accepteerd blijkt dat hij prima in dit clubje past en vica versa! De hele zomer hebben we aan onze conditie 
gewerkt thuis en met gemak rennen we het nieuwe A-veld op om te trainen; best lekker zo’n vloerkleed... Met nog maar 1 train-
ingsweek in de benen trappen we zaterdag 28 augustus direct af met een beker wedstrijd. Het dondert en het bliksemt als we 

PUPILLENVERSLAGEN
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beginnen en tot twee keer toe lijkt deze wedstrijd afgelast te moeten worden. We spelen thuis tegen de E2 van KSV en het is 
ons duidelijk dat we hard aan de bak moeten; deze jongens weten de bal goed rond te spelen! Wij worden eigenlijk steeds terug 
gedreven. Gelukkig staan Jeroen, Devrim, Jimmy, Jesse en Hessel, om beurten, wel hun mannetje in de verdediging en dat is 
prettig voor keeper JP. Maar echt lekker ziet het er niet uit zo voor eigen doel. Als we ons herpakken en aan bal komen weten 
wij ineens de ruimte te benutten en komen we op voorsprong door een snelle uitbraak van Thijs ( die vast heel veel touwtje 
gesprongen moet hebben in de vakantie). In een mooi samenspel met Luke kan Gijs scoren. 1-0!

 Nu lijken de starters zenuwen te zijn bedwongen en komen de jongens goed in het spel. Beiden teams gaan gelijk op en 
krijgen goede kansen. Even ziet het eruit dat wij de overhand krijgen tot er een middenvelder van KSV plotseling doorbreekt 
en met prima combinatiespel door onze verdedigers heenbreekt en de gelijkmaker scoort. 1-1. Ook KSVers krijgen vleugels 
van een doelpunt en weten daarmee nog een aantal keer door de verdediging heen te breken en op doel te schieten. JP, die 
buitengewoon in vorm is, weet alles te houden! Voor de rust komen we weer op voorsprong uit een corner die Gijs netjes op het 
vooruitgesnelde hoofd van Luke weet te krijgen. Geweldige actie jongens! Rust: 2-1.

 Na de rust maakt hetzelfde duo een opmerkelijk mooi doelpunt. Luke, die ook al zo lekker op conditie is, passert eerst twee 
spelers schiet daarna tussen twee andere verdedigers door de bal strak naar Gijs. Gijs die daar prima in de ruimte was gelopen 
had alleen nog de keepster tussen hem en het doelpunt. Rustig nam hij de bal aan draaide om z’n as, omzeilde de keepster en 
scoorde de 3 -1. KSV wist nu niet meer terug te komen en wij wisten de stand te behouden. Wel werd er om gestreden en dat 
was leuk om te zien. De (zeer correcte) scheidsrechter: René Vroegop fl oot na 50 minuten het eindsignaal terwijl de supporters 
op stonden te drogen in het zojuist weer doorgebroken zonnetje. Beide teams sloten deze wedstrijd netjes af door elkaar een 
hand te schudden. Devrim was de enige van ons die z’n penalty wist te scoren. Eindstand: 3 - 1

Kolping Boys E3 is uitgebekerd...
Onder de bezielende leiding van club-scheidsrechter Jesse Tielbeke spelen we deze zaterdagochtend thuis de derde bekerwed-
strijd en wel tegen de 1e jaars E3 van Reiger Boys.

Het is heerlijk weer en de supporters genieten. Direct in het oog springt de ongelijke lengte verdeling van de eerste jaars (2001) 
en de tweede jaars (2000) E-tjes, daarbij komt dat er in ons team een aantal jongens spelen die net even wat langer zijn dan de 
meeste 10-jarigen. Soms levert dat wat frictie op bij de opponent maar daar was in deit geval geen sprake van; beide coaches 
schenen het erg gezellig te vinden om elkaar hier vandaag te treffen. Inmiddels weten we al dat lengte geen betere voetballer 
maakt en dat werd nog maar eens extra duidelijk toen het startsignaal klonk. De jongens van ReigerBoys lieten de bal geen 
moment ontsnappen! Ze passten knap over en zaten zo in een mum van tijd voor het doel van JP. Het schot was hoog en ging 
over Jeroen en JP heen de kruising in.0-1 Vlak daarna ontstond er weer zo’n actie maar doordat Jesse de aanvaller opjoeg kon 
die zijn schot op doel niet goed afmaken. De bal lijkt vastgeplakt aan het gras want bijna alle spelers bevinden zich op onze 
helft; JP moet fl ink aan de bak en weet het doel leeg te houden. Gijs verstaat het jagen ook gelukkig en zo ontstaat de eerste 
corner van de RB die ze niet in een deolpunt weten om te zetten. Onze jongens staan volop te verdedigen en komen amper 
over de middellijn. Na 20 minuten speeltijd is er echter geen houden meer aan als RB vanuit het midden een prachtig schot 
in ons doel plaatst. 0-2  Vlak voor de rust onstaat onze eerste echte kans als we eindelijk ‘ns opbouwen (goede spelbehersing 
van Levi) en door breken, jammer genoeg levert het ons geen doelpunt op. Rust 0-2.

Na een beker limonade en een positieve pep-talk van de coach bevinden we ons, zoals altijd, weer eens als eerste team op het 
veld. Als ook het andere team en de scheids arriveren kan de wedstrijd weer beginnen. JP weet niet wat hem overkomt als de 
bal opmieuw direct zijn doel opzoekt en schreeuwt “zijn” verdedigers naar hun posities maar moet het toch zelf doen en houdt 
de bal eruit. Door de bal nu goed uit te trappen richting de rechtsbuiten Luke, die de hele zij-lijn voor z’n rekening heeft, en het 
één- twee’tje met Thijs maakt Luke ons blij met ons eerste doelpunt. 1-2 Het spel ziet er nu gelijkwaardiger uit en dat maakt 
het veel leuker om naar te kijken. Over en weer volgen er corners die er niet in gaan en de bal laat zich weer verspreiden. Toch 
is de tegenstander beter en heeft JP het zwaar. Hij weet er nog een bal uit te houden en ziet er een paar op de lat/paal ketsen 
maar dan is daar toch weer de treffer van ReigerBoys. 1-3 Jeroen veroorzaakt nog een vrije trap maar die gaat er niet in, geluk-
kig. Wel weten wij niet meer lekker op te bouwen en raken we steeds opnieuw de bal kwijt. Daarna gaat het heel snel met de 
doelpunten; de opbouw van RB lukt wel en zo vallen er twee achter alkaar in hun voordeel.1- 4, 1-5. Thijs maakt de komende 
ondergang dragelijk door, met behulp van Gijs en Luke, zijn schot achter de oren van de keeper van RB te leggen. 2-5. Het zit 
de tegenstander erg mee deze keer en ze weten ook nog een keer te scoren 2-6. Jimmy doet nog een prima poging maar het 
wil niet lukken. Zo verliezen we vandaag met een eindstand van 2-6 en de kans om door te bekeren.

Het plezier in het spelletje zit er nog wel in, vanaf volgende week start de competitie en daarmee de nieuwe kansen!  

Kolping Boys E3 uit tegen SVW27 E3
Altijd jammer zo’n avondwedstrijd op een doordeweekse dag met schoolgaande kinderen. Ik hou me voor dat het nodig is om 
de competitie op tijd te kunnen laten starten 

maar zeker weten doe ik het niet. Alle kinderen die gebaat zijn om rond dezelfde tijd te eten en naar bed te gaan zullen er 
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last van hebben en die kinderen heb je in elk team, denk ik dan. Vandaag is, voor mijn persoontje, sowieso een beladen dag 
vanwege de uitvaart van mijn opa die 961/2 jaar is geworden. Uiteraard iets waar je vrede mee kan hebben maar er onstaat 
toch een gat in de “familytree”. Om de zinnen te verzetten is een lekker potje ballen bij ons thuis de eerste ingeving en daarom 
sloten we direct na de dienst aan bij het team. In gepaste kleding/schoeisel. Heel vervelend dat mijn zoon tijdens de wedstrijd 
een loeiharde trap op z’n knieschijf krijgt en dat hij die, na het douchen, zo moeilijk buigen kan dat hij maar op z’n slippers 
naar huis gegaan is en zijn schoenen heeft laten staan. Die bleken er later in de week niet meer te staan en waren ook niet 
afgegeven als gevonden voorwerp. Witte (met zwart) DC’s maat 41, iemand die weet waar ze gebleven zijn??

Van de wedstrijd zelf heb ik helaas niet veel meer opgepikt dan dat het een bloedstollend spannende wedstrijd was. Ook hier 
kunstgras, viel me op. Er was nog een laat zonnetje en

allebei de teams hebben daar een helft last van gehad. De jongens van SVW hadden al een wedstrijd verloren en wilde deze 
niet door hun vingers laten glippen. Al heel snel wisten zij dan ook het eerste doelpunt te scoren! 1-0. Onze jongens moeten 
(nog) altijd herstellen van zo’n tegenslag en kregen een duwtje in de rug door de aanmoedigingen van hun supporters. Maar 
ook de tegenstanders hadden enthoussiast publiek mee en met de voorsprong in de rug maakte ze het onze keeper JP niet 
gemakkelijk. Toch hebben onze mannen een steeds beter wordend herstellend vermogen want Gijs en Thijs wisten een prima 
corner-combinatie af te ronden in de gelijkmaker. 1-1. Thijs maakte daarbij zijn entree als kopper! Vlak daarna liep onze rech-
tbuiten, Luke, een lelijke blessure op door van een tegenspeler een trap op z’n knieschijf te krijgen. Beiden jongens probeerde 
een stuiterbal aan te nemen. Uit de vrije trap die de scheidsrechter daarop gaf viel geen doelpunt. Rust: 1-1

Dat de limonade in de rust goed gesmaakt had was wel te merken aan de jongens van de beide teams. SVW had weer weinig 
speeltijd nodig om op voorsprong te komen (2-1) en het was voor ons niet makkelijk om opnieuw door te breken. Wel werd het 
hele veld benut waardoor de bal goed bleef circuleren. Doordat wij er vanavond zo vaak een corner uit wisten te halen konden 
we ook weer scoren. Thijs heeft de smaak helemaal te pakken en kopte ook die bal er schitterend in! 2-2. Inmiddels was de 
spanning te snijden want deze teams zijn aan elkaar gewaagd! Alle spelers staan op scherp; JP en Jeroen, Devrim, Jimmy en 
Hessel staan goed te verdedigen en op te bouwen. Jesse jaagt elke tegenstander in het zweet en Levi, Gijs en Thijs houden 
steeds vaker hun oog strak op de bal en laten geen kans verloren gaan. Met alle spelers aanwezig heeft de coach 3 man om 
te wisselen zodat we het tempo er in kunnen houden.  Wij ouders durfden aan de zijlijn dan ook te hopen op onze volgende 
treffer maar...  daar wist SVW op voorsprong te komen! 3-2. Nu stonden we wederom op een achterstand.... tenenkrommend!   
Inmiddels durfde de coach en Lukezelf het weer aan om de knie te testen en deel te nemen aan het spel. Het ging zichtbaar 
moeilijk maar het ging, gelukkig. Vanaf de SVW-kant werd geroepen om ons vooral geen corner meer te gunnen maar daar 
waren we nou juist zo goed in vandaag :-)  Ondanks dat het geen doelpunt werd zagen we wel dat ook Levi er veel gevoel voor 
heeft om de bal goed voor het doel te leggen vanaf de cornervlag. De uiteindelijke gelijkmaker kwam door een goede opbouw 
vanuit onze verdediging naar onze rechtsbuiten en via een verdediger van SVW in de buik van Thijs die ‘m rustig een keer liet 
stuiteren en zijn hatrick scoorde. 3-3.  Met nog maar enkele minuten speeltijd te gaan werd er nog even geknokt door beide 
teams maar de eindstand bleef 3-3. Hiermee is de kans op de beker dus nog niet verkeken, volhouden jongens!!! 

Kolping Boys E.6 beker avontuur ten einde.
Nadat de 1e bekerwedstrijd tegen Reiger Boys werd gewonnen moest de E.6 nu op donderdagavond tegen KSV E.4. Op het 
zeer drukke KSV terrein werd er keurig op tijd afgetrapt en ging KSV er in het begin fl ink tegenaan, vooral de blonde spits liet 
zich in het begin gelden. Na verloop van tijd kreeg Kolping toch wat meer de overhand en kon laatste man Jur met een mooi 
uithaal van afstand de 1-0 aantekenen. Daarna werd er regelmatig uitgebouwd en via Eray en Bjorn werd het snel 3-0. KSV 
deed wel nog wat terug, zodat de ruststand 3-1 was. Ook Jan probeerde het een aantal keren van afstand, maar jammer ge-
noeg waren de schoten niet moeilijk genoeg om een doelpuntje te maken, jammer Jan.

Na de rust ging KSV fl ink drukken, maar Ashley, Joaquim en Tom hielden het achterin een lange tijd goed dicht. Bjorn kon 
bij een snelle uitval de 4-1 scoren, maar meteen daarna maakte KSV 4-2. Met goed keeperswerk kon Max daarna zijn doel 
schoon houden en werd de eindstand 4-2. Meteen de zaterdag daarna moest er aangetreden worden tegen Koedijk E.3, die 
de vorige wedstrijden al met 8-1 en 9-1 had gewonnen. Dit team is in de competitie ingedeeld bij onze E.3, kortom een zware 
tegenstander. De 1e helft ging gelijk op met wel meer veldoverwicht voor Koedijk, maar Max stond als een tijger te keepen en 
vooral Joaquim was heel goed op dreef achterin. Jammer genoeg waren de kansen die Kolping in de 1e helft kreeg niet aan de 
spitsen besteed, waardoor de ruststand 0-0 bleef.

In de 2e helft ging Koedijk nog meer drukken en kreeg Kolping het zwaar. Achterin werd er fl ink gebuffeld, maar het mid-
denveld sloot niet meer aan en verdedigde niet meer mee, waardoor Koedijk steeds een overtal kreeg bij de aanvallen en dit 
resulteerde in 3 doelpunten voor Koedijk, eindstand 3-0 en einde bekerverhaal.  Jongens: voetballen doe je met zijn allen, met 
en zonder bal. Ook zonder bal moet je een inspanning leveren. Zelf pingelen, de bal verliezen en dan kijken hoe anderen het 
moeten opknappen en dan zelf niks doen, dat kan niet!!! Ook commentaar leveren op anderen terwijl je zelf staat te kijken is 
niet echt leuk voor je teamgenoten. Jullie moeten samen aanvallen en samen verdedigen, met en zonder bal. Laat deze wed-
strijd een goede les geweest zijn zoals het niet moet, volgende keer beter, ik heb er vertrouwen in!!!

Loet
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SVW E6 - Kolping Boys E6
Op zaterdag 11 september togen we naar Heerhugowaard om daar tegen de E.6 van SVW te spelen. Daar aangekomen bleek 
het om oude bekenden te gaan, waar we niet zo’n prettige ervaringen mee hadden en helaas werd dit gaande weg de wedstrijd 
weer bevestigd. Allereerst positief nieuws: we waren er allemaal, dat is volgens mij voor het eerst in 2 jaar, hierdoor kon er 8 
tegen 8 gespeeld worden en had coach Rob toch nog twee wisselmogelijkheden. SVW trapte af en via snel veldspel kwamen ze 
al spoedig op 1-0. Daarna stokte het toch even en kon Kolping goed verdedigen, maar van aanvallen was nog weinig sprake. Bij 
een aanval van SVW liep de meest stevige speler van SVW door op onze keeper Max toen hij uitkwam en zich op de bal stortte. 
Met een sliding plantte de SVW’er vol zijn noppen op de borstkas van Max. Ook Ashley kreeg daarna nog een regelrechte el-
leboogstoot op haar mooie gezichtje, al met al niet echt wat we ervan verwacht hadden.  Door het intimiderende spel van SVW 
konden zij voor de rust nog uitlopen naar 3-0. Aan de andere kant misten Bjorn en Eray nog een mooie kans, waardoor wij dus 
niet tot scoren kwamen.

Na de rust ging het wat beter. Achterin werd er goed verdedigd door Joaquim en Tom, en probeerden Jur en Ashley het mid-
denveld te ondersteunen van achter uit. Ook kwamen er wat meer kansjes, er had er best wel eentje of twee in gemogen. 
Jammer was wel dat vaak de beslissende pass niet goed was, of geen goede richting, of veel te slap; volgende keren harder 
en meer zuiver inspelen. Ik hoef hiervoor geen namen te noemen, coach Rob heeft dat deze spelers al verteld. Bij 1 uitval van 
SVW maakten ze toch nog een doelpunt, duidelijk was te zien dat Max voorzichtiger was geworden met uitkomen, eindstand 
4-0. Jongens; jullie zijn twee keer gepromoveerd, dus makkelijke tegenstanders krijgen jullie niet meer. Jullie zullen er vol voor 
moeten knokken om tot winst te komen en volledige inzet tonen. Een aantal spelers heeft dit begrepen, een paar ook niet, jullie 
zullen meer jullie best moeten gaan doen en werken voor het team en niet alleen voor jullie zelf! Ook mopperen op elkaar helpt 
niet, verliezen is een onderdeel van het voetballen en dat zal vaker voorkomen. Als jullie allemaal ervoor gestreden hebben is 
verliezen niet zo erg, dan is de tegenstander gewoon beter.

Misschien hebben jullie nu wel de meest vervelende tegenstander gehad en gaat het in de toekomst beter, succes allemaal!

Loet

Kolping Boys E8–Jong Holland E6    1-0
Met vrijdag de regen vliegend om je oren, en zaterdag ochtend de gordijnen geopend te hebben en stralend zonnetje lachte 
ons te gemoed. Aankomend bij de club, liep de goed gemutste trainer die ook nog eens jarig was na te denken over zijn cadeau. 
Een overwinning op zaterdag 11 september 2010, maar eerst alle rakkers van E8 opvangen. Na dat gedaan te hebben en ied-
ereen was omgekleed, de kleedkamer uit voor een intensieve warming up met de nodige sprintjes. Startend om 11:30 zagen 
we al snel dat het stond als een team en dat er voor elkaar gewerkt werd, terwijl Damian rustig zijn Donald Duck verzameling  
uit kon lezen. Joris en Remco weer als een rots in de branding achterin, terwijl onze meiden voorin elke week beter gaan voet-
ballen en scoren. Kevin had zich weer helemaal opgeladen en ging na een ziekbed van een paar dagen, als een stofzuiger 
over het veld heen (overal zag je hem vliegen, duiken en weer opstaan ) grote klasse!!!. Lars die steeds meer lef krijgt en ook 
zonder het zelf te weten ook een super pas op Maartje kan geven, en Lars ook een hele goede verdediger gaat worden. Super 
gespeeld en ook de gedrevenheid om te winnen, maar het mooiste van alles werken voor elkaar en terug komen bij bal verlies.
Vandaar dat we 1-0 gewonnen hebben, blijf een team en vecht voor elke bal.

Alle ouders weer bedankt voor de support, en volgende week uit naar Koedijk 8:50 bij Kolping boys en daar vertrekken wij voor 
een nieuwe overwinning.

Tot woensdag , en dan gaan we weer vol aan de bak.

Een hele blije trainer

KSV F1–Kolping Boys F2   9–3 
Eindelijk, na een lange zomervakantie moesten de mannen hun eerste wedstrijd spelen. Nog niet voor de competitie, maar een 
bekerwedstrijd. De spelers waren inmiddels opgeklommen van de F6 naar de F2 en er was al een keer getraind, dus je zou 
verwachten, dat ze helemaal op scherp stonden. Maar het bleek, dat er in de vakantie toch meer ervaring was weggezakt, dan 
we gedacht hadden. Ook was een F1-team misschien net een maatje te groot voor onze spelers om direct na de vakantie tegen 
te beginnen. De opbouw en de aanval liep wel redelijk, maar het verdedigen was de F2 totaal verleerd. Ondanks, dat iedereen 
zijn positie wist, wilde het hele team aanvallen. Als de tegenstander een aanval van de F2 had afgeslagen en vanaf eigen helft 
in de tegenaanval ging, kwamen de spelers van de F2 niet terug om te verdedigen. Ze bleven voorin hangen of ze sjokten een 
beetje terug. Hierdoor kwam de F2 onnodig op een 1-0 achterstand. De F2 bleef aanvallen en er volgde een uitbraak over de 
rechter fl ank. Shane schoot door de benen van een grote KSV-speler, hard op het doel. Er was enige verwarring in de verdedig-
ing van KSV en miscommunicatie tussen één van hun spelers en de KSV-keeper. Ze dachten van elkaar, dat de ander wel de 
bal zou wegspelen, maar deze rolde langzaam door. Dit was een buitenkansje voor Dave. Uit het niets stormde hij op het doel 
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af, maakte een mooie sliding en wist de bal net tussen de paal en de KSV-keeper het doel in te glijden: 1-1. De gehele F2 ging 
op zoek naar het volgende doelpunt, het verdedigen werd weer vergeten en kwam de F2 al weer snel op achterstand: 2-1. Op 
slag van rust wist Mats de gelijkmaker te scoren: 2-2.

In de rust werd het team stevig toegesproken en werd er op het verdedigen gehamerd. Het bleek tegen dovemans oren gericht: 
in de tweede helft was het verdedigen nog dramatischer. Er stonden soms wel drie of vier spelers van KSV helemaal vrij voor 
het doel en het was prijsschieten voor de tegenstander. Al snel stond de F2 met 6-2 achter. De spelers lieten zich niet uit het 
veld slaan en bleven aanvallen. Mats wist door te breken en gaf een mooie voorzet aan Shane, die de 6-3 scoorde. KSV vond 
het nog niet genoeg en bleef maar aanvallen. Iedere keer stond er wel een speler van de tegenstander vrij en zo werd de eerste 
bekerwedstrijd met maar liefst 9-3 verloren. Mannen, niet alleen aanvallen; ook verdedigen!

Sander

Kolping Boys F2–Reiger Boys F2   1–0
Het begon voor de F2 steeds meer op echte bekerwedstrijden te lijken. Er moest nu zelfs op een dinsdagavond gespeeld 
worden. Sommige spelers van de F2 vonden zo’n avondwedstrijd wel erg spannend en vroegen of de (“stadion”) verlichting 
ook aan ging. De Reiger Boys gingen direct in de aanval en de F2 werd de verdediging ingedrukt. De grote nederlaag tegen 
KSV was toch wel aangekomen bij de F2, want nu werd er behoorlijk verdedigd. De druk op het doel van de F2 was groot en 
de Reiger Boys kregen al vrij snel hun eerste corner. Deze corner werd goed genomen, de bal kwam keurig bij een speler van 
de Reiger Boys, die direct hard uithaalde. Onze keeper was kansloos, maar gelukkig stond Mats goed opgesteld en wist hij de 
bal vlak voor de lijn weg te werken. De F2 had het moeilijk. Ze konden nauwelijks een aanval opzetten en werden verdedigend 
zwaar op de proef gesteld. Met name Ruben heeft weer sterk verdedigingswerk geleverd. Slechts een enkele keer wist de F2 
uit te breken en bij één van deze momenten stond Quinten helemaal vrij voor het doel van de Reiger Boys. Helaas schoot hij 
recht op de keeper en werd zijn schot eenvoudig gestopt. De tegenstander zette direct weer een tegenaanval op. Ver van het 
doel van de F2 kregen de Reiger Boys een vrije trap. Met een enorm schot en in een grote boog vloog de bal over alle spelers 
heen en belandde op de lat. De bal stuiterde terug het veld in en de Reiger Boys konden hun aanval voortzetten. Een speler 
van de tegenstander kon hard uithalen, maar weer stond Mats goed opgesteld en wist de bal vlak voor de lijn uit de hoek weg 
te werken. Ondanks de vele kansen voor de Reiger Boys, gingen de spelers met een 0-0 stand de rust in.

De F2 begon direct fel aan de tweede helft. Bij één van de eerste aanvallen, kreeg de F2 een corner. Het was mij niet geheel 
duidelijk, wie de corner nam (Ian of Dave), maar hij was voortreffelijk ingeschoten. Op een goede hoogte zeilde de bal het 
doelgebied van de Reiger Boys in. Mats bedacht zich geen moment en kopte de bal hard in het doel: 1-0. De keeper van de 
Reiger Boys was kansloos. Dit was tevens het eerste doelpunt door een kopbal in de “lange historie” van dit team. Nu werd 
het spannend: de Reiger Boys wilden hun achterstand wegwerken en de F2 wilde hun voorsprong verder uitbouwen. Het spel 
golfde heen en weer, en beide teams kregen tot aan de laatste minuut behoorlijk wat kansen. Keeper Mike had een aantal 
goede reddingen en wist zijn doel schoon te houden. De eerste (nipte) overwinning in de poule voor de bekerwedstrijden. 

Sander

SVW F2–Kolping Boys F2   1–2 
Beide partijen gingen direct fel van start in hun derde bekerwedstrijd. Bij de eerste aanval van de F2 wist Quinten door te 
breken, maar zijn uitbraak werd opgevangen en hij werd gestopt door de SVW-verdediging. De tegenstander ging hierop direct 
in de aanval, wat SVW een corner opleverde. De corner werd goed genomen en de bal kwam precies bij een vrij staande SVW-
speler terecht, die direct hard uithaalde. Net als in de vorige bekerwedstrijd, stond Mats weer goed opgesteld bij de tweede 
paal en hij wist de bal vlak voor de lijn weg te werken. De F2 ging direct in de tegenaanval en nadat Dave over de linker fl ank 
was opgestoomd wist hij een mooie voorzet te geven. Helaas kwam hier geen doelpunt uit. Nu nam SVW het initiatief weer over 
en de F2 kwam even in de verdrukking. Tim speelde verdedigend ijzersterk en de tegenstander wist niet langs hem heen te 
komen. Bij de volgende aanval van de F2 stond Mats helemaal vrij voor het doel, maar zijn schot was helaas te zacht en kon 
makkelijk door de SVW-keeper gestopt worden. SVW zette weer een aanval op, wat resulteerde in een corner. De corner werd 
goed genomen, maar keeper Mike wist de bal uit de lucht te plukken. De wedstrijd golfde heen en weer, maar SVW had op een 
gegeven moment de overhand. Een SVW-speler wist door te breken, maar speelde de bal iets te ver voor zich uit. Keeper Mike, 
die fantastisch speelde, kwam goed uit zijn doel en pakte de bal voor de voeten van de tegenstander. Vlak voor rust zette de F2 
nog een aanval op. Quinten passeerde twee SVW-verdedigers en schoot de bal hoog in de verre hoek: 0-1. Nadat keeper Mike 
nog een geweldige redding had, ging de F2 met een voorsprong de rust in.

SVW ging direct op zoek naar de gelijkmaker, maar het schot op doel werd door keeper Mike gestopt. Mike trapte de bal ver 
uit naar Shane, die helemaal vrij voor het doel stond. Shane pikte de bal goed op en hij kon rustig een hoek uitkiezen: 0-2. De 
F2 speelde geweldig, de verdediging stond als een huis, het middenveld bouwde goed op en kwam bij een tegenaanval keurig 
op tijd terug, keeper Mike speelde één van zijn beste wedstrijden. Eindelijk, bij de derde wedstrijd was het team weer terug op 
het oude niveau. De F2 zette de ene na de andere mooie aanval op. Quinten stoomde over de linker kant op, maar ging helaas 
iets te scherp langs de achterlijn, waardoor zijn schot de paal raakte. Bij een volgende aanval, had Mats een mooie voorzet op 
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Quinten, maar helaas maaide hij over de bal heen. De F2 voerde de druk verder op en SVW kwam er niet meer uit. Vanuit de 
kluts voor het doel van SVW, wist Artinjo de 0-3 te scoren. Maar zelfs op het niveau van de F-pupillen zullen we ons helaas hard 
moeten gaan maken voor technische hulpmiddelen op de achterlijn en zullen we contact opnemen met Sepp Blatter. De bal 
was in zijn geheel ruim de achterlijn gepasseerd, maar een speler van SVW schopte de bal vanuit het doel terug het veld in en 
de scheidsrechter was dit allemaal ontgaan en liet gewoon doorspelen … Hierna wist Dave nog een keer goed door te komen, 
maar zijn voorzet werd door een SVW-speler gestopt. Vervolgens had Ian nog een hard afstandschot, maar de SVW-keeper wist 
de bal tegen te houden. Kort daarop nam Dave een corner, die helaas iets te hoog en te scherp indraaide en via de bovenkant 
lat over de achterlijn ging. In de laatste minuten sloeg de vermoeidheid toe en verslapte de aandacht van de F2. Na een aanval 
van SVW werd er slordig en voor het doel langs uitverdedigd. Een SVW-speler onderschepte de bal en scoorde de 1-2. Na nog 
een paar spannende momenten was de tweede overwinning in de poule voor de bekerwedstrijden veiliggesteld.

Sander

Jeugdtoernooi Reiger Boys 
Nadat de F2 zaterdag een bekerwedstrijd had gespeeld, moesten ze zondagochtend al weer aantreden voor een toernooi bij 
de Reiger Boys. De F2 moest drie wedstrijden spelen, van ieder 20 minuten. Onderstaand geen gedetailleerd verslag van deze 
wedstrijden, maar een overzicht van het score-verloop.

FC Castricum F4 – Kolping Boys F2

Ruben  0-1 mooi schot

Shane  0-2 korte hoek

Quinten  1-2 verdedigend in eigen doelgebied: “ik wilde hem naast schieten …”

Dave  1-3 hoog in het doel

Dave  1-4 zwakke, lage uittrap van Castricum-keeper goed onderschept

Kolping Boys F2 – Reiger Boys F8

Tim  1-0

Dave  2-0

N.B. alternatieve opstelling met o.a. keeper Mike in de spits en Mats op doel

Zeevogels F4 – Kolping Boys F2

Dave  0-1 goed doorgebroken

Shane  0-2 laag, hard afstandschot

Ruben  0-3 mooie boogbal over de keeper

Mats  0-4 over linker fl ank aantal tegenstanders voorbij gespeeld

Mats  0-5 hard afstandschot

Tim  0-6 via binnenkant paal

Quinten  0-7 hard door de handen van de keeper (had nog iets recht te zetten)

Kolping Boys heeft 13 doelpunten voor en 1 tegen. Maar ze hebben wel 14 keer gescoord! Misschien iets te laag ingedeeld, 
maar dat mag de pret niet drukken. De eerste prijs van het seizoen is binnen. Een mooie grote beker voor de 1ste plaats.

Sander

Doelpuntenfeest F3 in Heerhugowaard
Het eerste toernooi van dit seizoen werd door de F3 gespeeld bij de geelhemden van Reiger Boys. De week daarvoor had-
den onze zwart-witten de Reiger Boys F5 in een bekerwedstrijd al gemakkelijk geklopt en dus begonnen onze mannen vol 
zelfvertrouwen aan de eerste klus:  Castricum F5.  Als een storm geselde de F3 de tegenstander. Met vloeiend aanvalsspel 
werd Castricum volledig van de mat gespeeld. Lucas scoorde een hattrick, Dirk kogelde twee ballen in de touwen, Vijay liet de 
keeper kansloos en Sten deed er nog een schepje bovenop. Ook Castricum scoorde nog maar dan wel in eigen doel. Beteuterd 
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verlieten zij na het laatste fl uitsignaal het veld. Kolping Boys F3 had hen met 8-0 afgedroogd!

De mannen van Reiger Boys hadden de wedstrijd gezien en zij betraden met knikkende knieën het veld voor de volgende partij 
tegen onze Kolping Boys.  20 minuten later waren ook zij verslagen met 8-0.  Sten, Vijay, 2 x Lucas, 2 x Dirk en 2x Mart waren 
de doelpuntenmakers. En het hadden er nog veel meer kunnen zijn. De mannen van de F3 hadden het zo gemakkelijk dat het 
samenspel er onder te lijden had. Iedereen wilde een goaltje meepikken.

De laatste pot was tegen Dunamo F2. En ook nu vielen er weer 8 goals. Ditmaal kon Dynamo nog scoren uit een (mooie) vrije 
trap. Voor de rest was het de doelpuntenmachine van de F3 die weer goed op dreef was: Vijay 1-0, Mart 2-0,  Luca 3-0 en 4-0, 
Mart 5-0 Vijay 6-0 en uiteindelijk scoorde Oscar de 7-1. Koning van de assist was Kasper. 4 van de 7 goals werden door hem 
voorbereid.

Weer een beker binnen! En zeer overtuigend. Het beloofd een mooi seizoen te worden met de F3.

Herman (vader van Kasper)

F3 doet Reiger Boys opvliegen en mist net de boot tegen BOL F1
Voor de beker mocht de F3  weer de voetbalschoenen veteren en het groene gras betreden van het uiterst verzorgde complex 
in de Stad van de Zon. En de mannen hadden er zin in! 

De eerste wedstrijd voor de beker ging tegen de Reiger Boys F5. In de eerste helft gaven die gele vogeljongens nog wel een 
beetje tegenstand.  In de eerste 10 minuten kregen ze zelfs wat kansen. Gelukkig waren Kasper en Luca scherp. Aan de an-
dere kant kregen Sten, Lucas en Vijay wat kansjes om de score te openen. Dirk had vandaag het grote kanon meegenomen 
en knalde de eerste er prachtig in. 1-0.  Lucas besloot om zijn slaloms door de verdediging eerder af te ronden en met succes. 
Met een leep balletje in de hoek verraste hij de keeper 2-0. In een schaarse uitbraak kreeg een klein balvaardig knulletje van 
de Reiger Boys de bal en hij passeerde de verdediging van de F3 op schalkse wijze. Luca was kansloos 2-1.  Het werd toch nog 
spannend. De Kolping Boys begonnen wat rommelig te voetballen en de vissende vogels gingen voor de gelijkmaker. Gelukkig 
was daar de pauze. Na wat instructies van Erwin en Michel begon de tweede helft al direct goed. Sten, Oscar, Mart  kregen 
kansen en de druk op de reigers zwol aan. Luca, geruild met Lucas, kreeg de bal op de eigen helft en passeerde drie reiger 
jongens en gaf een prachtige pass op Vijay, die beheerst afdrukte……3-1.  Het hek was van de dam. Dirk scoorde uit een corner 
met zijn knie de 4-1.  Mart scoorde na een ziedende knal van Dirk de 5-1 en er waren nog vele kansen op meer. Goed gedaan 
mannen. Een lekkere start van het seizoen.

Een week later was BOL F1 thuis de tegenstander. Je kon duidelijk zien dat deze jongens zich goed hadden voorbereid op deze 
wedstrijd. BOL kwam scherp uit de startblokken en wederom had Kolping Boys de eerste helft moeite om in de wedstrijd te 
komen.  BOL was veelal in de aanval en had ook de meeste kansen. Onze mannen streden als leeuwen om de 0 te houden en 
dat lukte tot de pauze. Na de pauze kantelde de wedstrijd langzaam. De zwart-witten werden beter en kregen ook steeds meer 
kansen. Sten, Oscar en Vijay zaten er dichtbij en ook Mart kreeg een goede kans. BOL heeft net als wij een steengoede keeper 
en die hield alles er uit. De combinaties gingen steeds vloeiender. Kolping Boys kreeg steeds meer het overwicht. En toch 
scoorde BOL.  Na een snelle counter kreeg de midvoor de bal goed op de slof. Luca was kansloos. 0-1. En de F3 deed er nog 
een schepje bovenop. Kleine en grote kansen van Lucas, Dirk, Kasper, Mart, Oscar, Sten en Vijay.  Ze werden allemaal gekeerd 
door hun keeper of nipt naast of over het doel geschoten. Wat een spannende wedstrijd was dat. Goed geknokt mannen en de 
volgende keer vliegen de ballen wel in het doel!

Herman (vader Kasper)
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