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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 4 2010  Volgende treffer 12 oktober 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
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 10 oktober

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 2-okt A2 Texel 94 A1 14:45 14:00 J. Mienes
zaterdag 2-okt B1 Helder Den FC B1 13:00  Steenbergen, R. 
zaterdag 2-okt B4 Koedijk B5 14:45 14:00 J. Breedt
zaterdag 2-okt B5 Uitgeest B4 14:45 14:00 A.M. v.d. Velden
zaterdag 2-okt C5 Duinrand S C2 13:00 12:15 J. Kraakman
zaterdag 2-okt C6 Reiger Boys C5 11:30 10:45 S. de Jongh
zaterdag 2-okt MC2 HSV MC1 13:00 12:15 GSB
zaterdag 2-okt D3 Foresters de D2 09:00 08:30 Jelle van Hamersveld
zaterdag 2-okt D7 Limmen D4 10:15 09:45 Brian v.Esseveld
zaterdag 2-okt D8 Uitgeest D6 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
zaterdag 2-okt D9 Kolping Boys D10 11:30 11:00 G. Twisk
zaterdag 2-okt D9 Kolping Boys D10 11:30 11:00 G. Twisk
zaterdag 2-okt MD1 GSV MD1 11:30 10:45 Duncan Bons
zaterdag 2-okt E2 Vrone E1 09:00  K. de Goede
zaterdag 2-okt E3 AFC 34 E2 10:15 09:45 Jesse Tielbeke
zaterdag 2-okt E5 Koedijk E5 10:15  H. Berghammer
zaterdag 2-okt E7 SVW 27 E6 10:15 09:45 Bruce de Jong
zaterdag 2-okt E10 SVW 27 E10 10:15 09:45 C. Venneker
zaterdag 2-okt E12 Uitgeest E10 10:15 09:45 Tim van Brederode
zaterdag 2-okt E13 KSV E9 11:30 11:00 Tobias Sluijter
zaterdag 2-okt F1 Vrone F1 09:00 08:30 Bruce de Jong
zaterdag 2-okt F6 Zeevogels F3 10:15 09:45 Bart Groot
zaterdag 2-okt F7 SVW 27 F13 09:00 08:30 Rick Mors
zaterdag 2-okt F8 Zeevogels F5 09:00 08:30 Ahmed Wasity

zondag 3-okt 3 (zon) Grasshoppers 2 (zon) 12:00 11:30 P. Kramer
zondag 3-okt 5 (zon) Bergen 2 (zon) 12:00 11:30 T. Vrasdonk
zondag 3-okt 6 (zon) Adelbert St 3 (zon) 10:00 09:30 M. Wijnen
zondag 3-okt 9 (zon) HSV 6 (zon) 10:00 09:30 P. Ruijs
zondag 3-okt DA3 (zon) ADO 20 DA2 (zon) 14:00 13:30 N. Pater
zondag 3-okt A1 (zon) Con Zelo A1 (zon) 14:00 13:30 A. Lux

zaterdag 9-okt A1 Purmersteijn A1 14:45  Lyesen, D.A. 
zaterdag 9-okt B3 Uitgeest B2 14:45 14:00 J. Kraakman
zaterdag 9-okt B6 Meervogels 31 B2 14:45 14:00 J. Mienes
zaterdag 9-okt C1 Reiger Boys C1 13:00  Braaksma, P.J. 
zaterdag 9-okt C2 Berdos C2 14:45 14:00 J. Breedt
zaterdag 9-okt C3 AFC 34 C2 13:00 12:15 S. de Jongh
zaterdag 9-okt C4 Koedijk C4 13:00 12:15 E. van Dronkelaar
zaterdag 9-okt MC1 West Frisia DP MC1 13:00 12:15 A.M. v.d. Velden
zaterdag 9-okt D1 KFC D1 11:30  M. Stigter
zaterdag 9-okt D2 Jong Holland D1 10:15  Jelle van Hamersveld
zaterdag 9-okt D4 AFC 34 D3 10:15 09:45 Duncan Bons
zaterdag 9-okt D5 Castricum D3 09:00 08:30 G. Twisk
zaterdag 9-okt D10 Vrone D5 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
zaterdag 9-okt E1 Foresters de E1 10:15  H. Berghammer
zaterdag 9-okt E4 Reiger Boys E4 09:00  K. de Goede
zaterdag 9-okt E6 Reiger Boys E8 10:15 09:45 Jesse Tielbeke
zaterdag 9-okt E8 Vrone E4 11:30 11:00 Tobias Sluijter
zaterdag 9-okt E9 Vrone E5 11:30 11:00 Bart Groot
zaterdag 9-okt E10 Apollo 68 E1 10:15 09:45 C. Venneker
zaterdag 9-okt E11 Castricum E5 11:30 11:00 Nick Molenaar
zaterdag 9-okt F2 Jong Holland F2 10:15 09:45 René Vroegop
zaterdag 9-okt F3 SVW 27 F4 09:00 08:30 Ahmed Wasity
zaterdag 9-okt F4 KSV F4 09:00 08:30 Tim van Brederode
zaterdag 9-okt F5 Vrone F4 09:00 08:30 Bruce de Jong
zaterdag 9-okt F8 Berdos F4 09:00 08:30 Rick Mors

Vervolg programma op volgende pagina>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 10 oktober

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 2-okt ODIN 59 A1 A1 12:10  Dekker, A.M. 
zaterdag 2-okt Koedijk B2 B3 13:00 12:00 
zaterdag 2-okt HSV B3 B6 14:30 13:30 
zaterdag 2-okt Zaanlandia C1 C1 11:30  Moe Soe Let, H.C. 
zaterdag 2-okt Bergen C1 C2 12:30 11:15 
zaterdag 2-okt Meervogels 31 C2 C3 14:30 13:30 
zaterdag 2-okt Apollo 68 C1 C4 13:00 12:00 
zaterdag 2-okt Hoofddorp s.v. MC1 MC1 13:00 11:30 
zaterdag 2-okt ADO 20 D1 D1 11:00  
zaterdag 2-okt Koedijk D2 D2 11:15  
zaterdag 2-okt SVW 27 D5 D4 11:30 10:35 
zaterdag 2-okt GSV D1 D5 10:30 09:35 
zaterdag 2-okt Koedijk E1 E1 11:15  
zaterdag 2-okt SVW 27 E4 E4 09:00  
zaterdag 2-okt Reiger Boys E5 E6 13:25 12:30 
zaterdag 2-okt Hugo Boys E2 E8 11:00 10:05 
zaterdag 2-okt Berdos E5 E9 09:00 08:05 
zaterdag 2-okt Limmen E6 E11 09:00 08:00 
zaterdag 2-okt Foresters de F2 F2 09:00 08:05 
zaterdag 2-okt KSV F3 F3 09:30 08:35 
zaterdag 2-okt BOL F2 F4 09:00 08:05 
zaterdag 2-okt Jong Holland F5 F5 08:30 07:35 

zondag 3-okt Zilvermeeuwen 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Laan, A. van der
zondag 3-okt Concordia sv 2 (zon) 2 (zon) 11:00 10:00 Akkaya (Fuat), F. 
zondag 3-okt Dynamo 2 (zon) 4 (zon) 11:30 10:30 
zondag 3-okt Rijp (de) 4 (zon) 7 (zon) 12:30 11:30 
zondag 3-okt SSV 3 (zon) 8 (zon) 14:00 13:00 
zondag 3-okt LSVV 7 (zon) 10 (zon) 09:30 08:30 
zondag 3-okt SVW 27 12 (zon) 11 (zon) 11:00 10:00 
zondag 3-okt Buitenveldert DA1 (zon) DA1 (zon) 14:30 13:30 Metzke, J.A.W. 
zondag 3-okt Limmen DA1 (zon) DA2 (zon) 14:00 13:00 Duuren, P. van

zaterdag 9-okt Helder Den FC A2 A2 14:30 13:00 
zaterdag 9-okt SVW 27 B1 B1 14:45  Loogman, G.A.M. 
zaterdag 9-okt SVW 27 B3 B2 14:45 13:45 
zaterdag 9-okt Bergen B1 B4 14:00 13:00 
zaterdag 9-okt SVW 27 B5 B5 11:30 10:30 
zaterdag 9-okt Adelbert St MB1 MB1 12:30 11:30 
zaterdag 9-okt Alcmaria Victrix C2 C5 10:30 09:30 
zaterdag 9-okt Adelbert St C2 C6 12:30 11:30 
zaterdag 9-okt Vitesse 22 MC1 MC2 14:45 13:45
 
Vervolg programma op volgende pagina>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zondag 10-okt 1 (zon) HSV 1 (zon) 14:00 12:00 Wiedijk, R. 
zondag 10-okt 2 (zon) Stormvogels 2 (zon) 11:00 10:30 Bakker, N.Th. 
zondag 10-okt 4 (zon) Beemster 3 (zon) 12:00 11:30 P. Kramer
zondag 10-okt 7 (zon) Vitesse 22 7 (zon) 12:00 11:30 J. Kasaza
zondag 10-okt 10 (zon) GSV 4 (zon) 14:00 13:30 M. Visser
zondag 10-okt 11 (zon) Vrone 11 (zon) 10:00 09:30 F. Bockweg
zondag 10-okt DA1 (zon) RKHVV DA1 (zon) 14:00 13:30 Meijer, J.W. 
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UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 9-okt Berdos D2 D3 12:30 11:35 
zaterdag 9-okt Limmen D3 D6 13:00 12:05 
zaterdag 9-okt Vrone D3 D7 11:45 10:50 
zaterdag 9-okt Victoria O D4 D8 10:00 09:05 
zaterdag 9-okt DEM D8 D9 09:00 08:00 
zaterdag 9-okt Berdos MD1 MD1 11:00 10:00 
zaterdag 9-okt Jong Holland E1 E2 08:45  
zaterdag 9-okt Vrone E2 E3 08:45 07:50 
zaterdag 9-okt Alcmaria Victrix E3 E5 09:00  
zaterdag 9-okt Jong Holland E4 E7 08:45 07:50 
zaterdag 9-okt ADO 20 E12 E12 10:15 09:20 
zaterdag 9-okt AFC 34 E7 E13 09:00 08:05 
zaterdag 9-okt Castricum F1 F1 09:00 08:05 
zaterdag 9-okt Reiger Boys F11 F6 09:50 08:55 
zaterdag 9-okt Zeevogels F5 F7 10:30 09:35

 
zondag 10-okt SVW 27 3 (zon) 3 (zon) 11:00 10:00 
zondag 10-okt HSV 5 (zon) 5 (zon) 10:00 09:00 
zondag 10-okt Beverwijk 3 (zon) 6 (zon) 11:00 10:00  
zondag 10-okt WMC 6 (zon) 9 (zon) 11:30 10:30 
zondag 10-okt GSV DA1 (zon) DA3 (zon) 14:00 13:00 

 

Maandagavond 18 oktober bijeenkomst kantinemedewerk(st)ers 
Om 20.30 uur is er in de kantine een bijeenkomst voor alle kantinemedewerk(st)ers van Kolping Boys!
 
  
 
   
   
   
    
   
    
    
   
   
 PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys 1 - HSV 1

Naam:                  Iván Gemin                                                    
Leeftijd:               12 jaar                                    
Team:                   D6                                          
Positie:                 Laatste man, Middenveld                                                     
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?    3e seizoen     
Op welke school zit je?                                  Jan Arentz      
Welke voetbalclub is je favoriet?                       AZ   
Welke speler is je voorbeeld?              Heb ik niet      
Wie vind je de beste voetbaltrainer?              Mijn vader (Martin)
Welke muziek vind je mooi?                          R&B
Wat is je lievelingseten?                                 Roti en patat
Wat zijn je hobby’s                                         Voetbal en computeren
Wat is je lievelingswens?                                Voetballer worden, Goede toekomst

WEDSTRIJDPROGRAMMA
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DIENSTEN EN WEDSTRIJDBALLEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 9 en 10 oktober

   Groep 1+2

Terreindienst:  

Zaterdag:   9 oktober

08:30 uur:   Senioren 2

13:00 uur:    Senioren 2

 

Zondag:    10 oktober

10:00 uur:    Junioren A2

13:00 uur:    Junioren A2

Secretariaat:  

Zaterdag:    9 oktober

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    10 oktober

08:30 uur:    Herman Berghammer

13:00 uur:   Paul Konijn

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 2 en 3 oktober

   Groep 6+5

Terreindienst:  

Zaterdag:   2 oktober

08:30 uur:   Senioren 2

13:00 uur:    Senioren 2

 

Zondag:    3 oktober

10:00 uur:    Junioren A2

13:00 uur:    Junioren A2

Secretariaat:  

Zaterdag:    2 oktober

12:00 uur:    Paul Konijn en Jan Bolt

Zondag:    3 oktober

08:30 uur:    Jeroen Wijts en Ome Jaap

13:00 uur:   Simon Reus

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - HSV 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Leeskring Reyne’s Gezinsleesportefeuille
Gedempte Veert 205 ZG St.Pancras

072-5642910
&

Landman Assurantiën BV
Scheldestraat 18 1823 BV Alkmaar

072-5153866-Fax 072-5158194
Voor al uw Verzekeringen, Pensioenen Hypotheken en Financiele Diensten

Maandagavond 18 oktober bijeenkomst kantinemedewerk(st)ers 
Om 20.30 uur is er in de kantine een bijeenkomst voor alle kantinemedewerk(st)ers van Kolping Boys!
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 22 oktober

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 6-okt 20:45 Thuis De Oostwal Amstelhoek 1 9818 geen scheids
Maandag 11-okt 20:10 Uit De Hoornse Vaart Mix/Mak. Alkmaaar 3 21090 wel scheids
Maandag 18-okt 22:00 Uit De Watertoren WS 6 5163 geen scheid

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Donderdag 7-okt 21:05 Uit Het Vennewater HSV 4 141254 wel scheids 
Vrijdag 22-okt 21:05 Uit De Watertoren WS 7 15669 geen scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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 wel scheids 
Donderdag 14-okt 21:05 Uit Geestmerambacht B Hink Sport LSVV VE1 24380 wel scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 4-okt 20:10 Thuis Sportpaleis Alkmaar KSV DA2 26311 geen scheids
Woensdag 13-okt 22:00 Uit De Mijse OZV/Zorgeloosch DA4 6668 geen scheids
Woensdag 20-okt 19:15 Uit De Mijse OZV/Zorgeloosch DA4 15069 geen scheids
Deze wedstrijd is dubbel vastgesteld door de KNVB, ik zal navraag doen welke wedstrijd komt te vervallen. 
    
Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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 wel scheids 
Vrijdag 15-okt 19:00 Thuis De Oostwal Jong Hollaand A1 18684 wel scheids 
Vrijdag 22-okt 19:15 Uit Sportpaleis Alkmaar Jong Hollaand A1 6761 geen scheids

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

Maandagavond 18 oktober bijeenkomst kantinemedewerk(st)ers 
Om 20.30 uur is er in de kantine een bijeenkomst voor alle kantinemedewerk(st)ers van Kolping Boys!    
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KLAVERJASSEN BIJ KOLPING BOYS

           

          Klaverjassen 
bij Kolping Boys

2010/2011
Eerste drive op vrijdag 15 oktober 2010

Op vrijdag 15 oktober 2010 gaan we weer beginnen met een nieuw seizoen Klaverjassen bij 
Kolping Boys. Het wordt alweer het derde jaar van de huidige klaverjascommissie. 
Het zullen dit jaar weer 7 drives zijn en wie 5 van de 7 drives aanwezig is maakt weer kans op 
de superhoofdprijs. Wat deze prijs precies inhoud houden we nog even geheim.

Op de volgende data vinden de drives plaats in de kantine van Kolping Boys:

Vrijdag 15 oktober    
Vrijdag 19 november    
Vrijdag 17 december    
Vrijdag 21 januari    
Vrijdag 18 februari    
Vrijdag 18 maart    
Vrijdag 15 april

Noteer deze data dus alvast in de agenda.
-----------------------------------------------------------------------------
Inschrijfgeld:    5 euro per koppel
Aanvang inschrijven:  19:30 uur (kom op tijd want vol = vol)
Start Klaverjassen:   20:00 uur
Locatie:    Kolping Boys kantine

Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Martijn van Dijk en Ineke Verberne.
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        Ledenvergadering Kolping Boys
        Vrijdag 1 oktober 2010
        Aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1. Opening 
2. Ingekomen stukken
3. Verslag jaarvergadering 24-09-2009
4. Jaarverslag secretaris
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Vaststelling nieuwe begroting en contributie
9. Bestuursverkiezing 
      Tijdens het seizoen zijn Gerard Twisk en Richard Meijer gestopt als voorzitter van de 

pupillen en juniorencommissie. Hun plaats in het hoofdbestuur is ingenomen door Erik 
Zonneveld en Evert van Dronkelaar. Richard Mooser stopt na 5 jaar als penningmeester 
van onze vereniging en het bestuur stelt voor om Rob Vermist in zijn plaats te benoemen. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen voor de vergadering door ten minste 3 leden worden 
voorgedragen bij de secretaris.

10. Rondvraag
11. Sluiting

        

        Vrijdag 1 oktober 2010

1 OKTOBER LEDENVERGADERING
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KANTINEDIENSTEN DAMES EN MEISJES

Kantinediensten dames en meisjes:

Kantinedienst op zaterdag van 9.00 tot  13.00 uur

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

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.

Kolping Boys 1-VSV 1 (1-4) www.ronhilhorst.nl
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GROTE KOLPING BOYS VOETBALQUIZ

                     
         
          

          vrijdag              

26 November 2010

KOLPING BOYS GROTE

VOETBALQUIZ
WIE WORDT DE GROTE VOETBALKENNER (M/V)?

DEELNAME PER KOPPEL

VRAGEN OVER EK, WK, EREDIVISIE, KOLPING BOYS,.....

AANVANG 20 UUR IN DE KANTINE VAN KOLPING BOYS

Inschrijfgeld 5 Euro per koppel

Aanmelden bij Janneke Ruijs, Ton Schut, Simon Reus of Gerard Bobeldijk
Per E-mail: g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl
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VERSLAGEN JUNIOREN
31 augustus 2010

Odin ’59  A2–Kolping Boys A2 (1-3)
Op dinsdagavond mochten we in de schaduw spelen van kasteel Assenburg te Heemskerk, voor de bekerwedstrijd tegen 
Odin’59. Odin.59 was voor ons enigszins onbekend, bij de 

C- junioren ooit een toernooi gespeeld. Het was een lekkere zomeravond en er waren diverse ouders mee om te kijken. Na 
elkaar wat afgetast te hebben nam Kolping Boys het initiatief. Dat resulteerde in de 5e.min in een mooie combinatie tussen 
Michel de Wit en Roël van Somsbeek, helaas was het schot op de doel te zacht. In de 8e min. onderschepte de als rechtsback 
spelende Robin van Velthuizen de bal en passde deze op Jasper Bakker. Jasper spurtte met de bal het halve veld over, passe-
erde 2 tegenstanders en trok de bal vanaf de achterlijn naar de 2e paal. Daar stond Yannick Zuurbier en die tikte de 0-1 erin.

In de 15e min. was het Devon Hoogland die de bal op Rick de Moel speelde, Rick liep met de bal aan zijn voet een tegenstander 
voorbij en gaf een diepte pass op Jasper Bakker. Jasper liep naar rechts en schoot de bal links van de keeper er in, 0-2.  Odin 
kwam er op rechts waar Robin van Velthuizen en David Zentjens stonden er niet door, dus ging de Surinaamse spits Kevin, 
van Odin’59 het aan de andere kant het proberen. Daar had hij in de 30e min, een klein kansje die hij benutte, 1-2.  Tevens 
ruststand. Na de limonade was het donker geworden en deed men de verlichting aan.  In de 10e min. gaf David Zentjens vanaf 
links de bal over grote afstand naar rechts. De keeper liep al uit. Jasper Bakker zag het uit zijn ooghoek en lobte de bal uit de 
lucht in de draai, in een keer over de keeper en een veldspeler in de uiterste hoek,

 1-3. De wedstrijd was hard, maar sportief. Odin’59 had al zijn reserves gebruikt en eindigde de wedstrijd met 10 man, kramp-
jes, kleine blessures en moegestreden.

Voldaan gingen we met de overwinning naar huis.

Een Trouwe Supporter

6 september 2010

BOL  A2–Kolping Boys A2 (2-6)
Op maandagavond traden we aan tegen  BOL A2 voor de laatste bekerwedstrijd van deze poel. Omdat FC Den Helder met 11-0 
gewonnen had van BOL en met 7-4 van Odin’59, moesten we met 13-0  winnen van Bol. Dat was in onze kampioenswedstrijd 
als C4 al eens gebeurd tegen BOL. Maar ja, resultaten uit het verleden……

We wisten dat er bij Bol personele problemen waren en dat er een paar spelers uit de A1 mee deden. Ondanks dat we steeds 
aan de bal waren en veelvuldig voor het doel van BOL te vinden waren, wilden het maar niet lukken. In de eerste 20min, had-
den we al met 0-4 voor moeten staan. Maar de jongens gaven de moed niet op. In de 35e min onderschepte onze links half 
Devon Hoogland de bal en passde op Rick de Moel. Rick trok voor en Robin van Velthuizen kopte de 0-1 in. In de 42e min was 
het Robin van Velthuizen die bal terug legde op Rick de Moel. Rick schoot van grote afstand op het doel, 0-2. In de 44e min. 
stond onze verdediging te ver naar voren, dat resulteerde in een verdiend doelpunt van BOL, 1-2. Met die stand gingen we de 
rust in.

Na rust was het in de 1e min. Rick de Moel die een diepte pass op Tijn van Veen gaf, Tijn liep snel binnen door over de as van 
het veld en passeerde de keeper 1-3. Nog geen 4 min,. later was het Johan van der Sluis die de bal van een tegenstander ontfut-
selde en deze doorspeelde op Rick de Moel. Deze gaf de bal op Jasper Bakker, helaas stompte de keeper de bal over het doel. 
Rick de Moel nam de corner, de bal kwam voor de voeten van  Tijn van Veen. Tijn schoot van afstand de 1-4 in. In de 8e min, 
werd er een overtreding gemaakt op David Zentjens, ondanks dat David aan de bal bleef en in doelpuntrijpe positie, blies de 
scheidsrechter af. Uit de daarop volgde vrije trap maakte Tijn van Veen de 1-5. In de 9e  min. was er een communicatiefout tus-
sen Devon Hoogland en Justin van den Berg, 2-5. In de 18 min, onder schepte Rick de Moel de bal en passde deze op Tijn van 
Veen. Tijn ging 2 tegenstanders voor bij en zette de eindstand op het bord 2-6. Ook in de tweede helft hebben we veel kansen 
laten liggen. Door het sterk verdedigingswerk, onder aanvoering van Justin van den Berg hielden we het achterin schoon.

Een Trouwe Supporter

11 september 2010 

De Koog  A1–Kolping Boys A2 (3-4)
Op zaterdag 11 september gingen we een dagje uit naar Texel. Voor vele jongens van ons team een herinnering aan een weekje 
kamperen in de eerste week van de vakantie. We gingen met 2 auto”s en een geleend personeelsbusje naar Texel. Overtocht 
sloot niet mooi aan de start van de wedstrijd, dus 11:30 uur weg en 18:00 uur weer thuis. Daarna vlug met een stel naar AZ 
Roda JC. Maar even terug naar de wedstrijd. Ondanks het mooie zonnetje en het zachte briesje hingen er donkere wolken boven 
ons team. We misten Ruben Haverkate, Yannick Zuurbier en Wouter Korse. Hoewel we steeds het initiatief namen stonden we 
met rust met 2-0 achter, in de 35e en 43e min. werd Justin van den Berg gepasseerd. Maar we wisten dat we van deze achter-
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stand terug konden komen, als we maar ons eigen spelletje bleven spelen. Hadden we dat immers tegen Vitesse’22 en FC Den 
Helder ook niet gedaan. In de 7e min. was het en mooie combinatie tussen  Johan van der Sluis en Jasper Bakker, de bal ging 
door over rechts en Jasper Bakker passde de bal op Tijn van Veen. 

Tijn kapte tweemaal en schoot strak op heuphoogte in de verste hoek, 2-1. In de 8e min. was het Tijn van Veen die de bal 
veroverde van een tegenspeler en weer kapte en draaide en de bal in de rechter bovenhoek plaatste, 2-2.  Het duurde tot de 
15e min. Devon Hoogland speelde de bal op Jasper Bakker, Jasper ging twee man voorbij en legde bal af op Tijn van Veen. Tijn 
tekende de 2-3 aan. In de 25emin waren we weer dicht bij een doelpunt. Tijn van Veen gaf een voorzet vanaf rechts en David 
Zentjens wist de lat te vinden met een kopbal. In de 30emin. speelden we de bal snel rond. Jasper Bakker op David Zentjens, 
David gaat door naar de achterlijn. Daar blokt een tegenstander de bal, David pakt de bal terug, trekt deze voor bij de 2e paal 
en Rick de Moel tikte deze er in, 2-4. In de 2e min van de extra tijd werd de eindstand bepaald op 4-3. Jongens voor de derde 
keer van een achterstand terug gekomen. Hoofd Kool Houden , de eerste punten zijn binnen.

Een Trouwe Supporter

18 september 2010

Kolping Boys A2 – Zeevogels A1        2-0
Tegen zeevogels hadden we vorig seizoen 2 keer onnodig gelijk gespeeld, dus we mochten deze taaie rakkers uit Egmond niet 
onder schatten. We begonnen een kwartier later aan de wedstrijd, doordat er geen reserve shirtjes bij Kolping Boys waren 
en de wedstrijd bal werd afgekeurd. Te zacht. De kleur van onze shirtjes hadden we opgelost door een trainingovergooier te 
dragen.  Geblesseerd waren Michel de Wit en Ruben Haverkate. Ja jullie lezen het Goed. WOUTER KORSE gaat vandaag na 16 
maanden geblesseerd te zijn,  zijn eerste minuten pakken. Eindelijk van de kant, het bekende spel werd weer gespeeld steeds 
maar aanvallen vanuit een strek middenveld. In de 8e min. werd dit beloond, Devon Hoogland veroverde de bal en speelde op 
Jasper Bakker, Jasper draaide wat en schoot de bal op Yannick Zuurbier. Deze legde de bal bij de tweede paal, waar Roël van 
Somsbeek de bal makkelijk kon intikken, 1-0.

In de 25e min. kregen we onze 3e corner, Jammer dat Robin van Velthuizen de bal net over het doel lepelde. In de 35e min. 
kwam Wouter Korse er eindelijk in. Hij ging er op zijn bekende manier er weer tegen aan. Wouter wilde rustig zijn eerste mi-
nuten pakken!!!! Maar wat als de rustige minuten voorbijzijn???  Ruststand 1-0.  In de 15e min was het Wouter Korse die de bal 
onderschepte en vanaf de rechtervleugel de bal aan Jasper Bakker gaf, Jasper ging allen door en maakte de 2-0.   Na 17 min. 
werd Wouter weer gewisseld, tegen zich zelf in bescherming genomen. Volgende week meer minuten Wouter. 

Het spel ging verder in de 27e min. een solo van David Zentjens en deze ging net naast. Rest mij nog te zeggen dat Justin van 
den Berg weer als van oudst stond te kepen. Jammer dat Roël van Somsbeek op 5 meter de bal over een vrij doel weet te krij-
gen, lachen blijven Roël volgende keer beter. De eindstand bleef 2-0 en we hebben weer 3 punten erbij.

Een Trouwe Supporter

25 september 2010

De Flamingo’64  A1–Kolping Boys A2 (4-0)
Op zaterdag 25 september moesten we uit tegen de Flamingo’64 A1. Op de ranglijst stonden ze 2 punten onder Kolping Boys 
A2. Zelf denk ik dat, zoals het er nu naar uitziet, er 5 teams om de bovenste plaats gaan strijden. Reiger Boys A1, FC Den Helder 
A2, BOL A1, de Falmingo’64 A1 en Kolping Boys A2.Vandaag deed Roël van Somsbeek wegens griep niet mee, Hij was nog 
niet voldoende aangesterkt. Jasper Bakker had zich de vrijdagavond geblesseerd en Michel de Wit en Yannick Zuurbier waren 
ook niet fi t. Wouter Korse zou weer een paar minuten pakken na een lange blessureperiode. Toch zaten we met deze 5 wissels 
langs de kant, anders zou de tegenstander denken dat we maar 1 frisse wisselspeler hadden. Om dat we veel voorhoedespe-
lers met een paar kwaaltjes hadden, speelden we 4-4-2 i.p.v.4-3-3

Kolping Boys ging voortvarend van start en bouwde met mooi en degelijk voetbal gelijk een duidelijk veldoverwicht op. In de 
15e min. was het Yannick Zuurbier die op aangeven van Steven de Jong in het zijnet schoot. In de 17e min. was het Tijn van 
Veen die met de bal om een paar tegenstanders draaide en terug tikte op Steven de Jong. Steven liet Tijn van Veen een man-
netje voorbij rennen om de bal opnieuw in de voeten van Tijn te spelen,. Het schot dat volgde ging net naast. We bleven aan-
dringen en David Zentjens en Steven de Jong bleven de ballen op het middenveld verdelen. De achterhoede met Justin van den 
Berg op doel, had af en toe een spelde prikje van de Flamingo’64 spelers te verwerken. We speelden lekker frank en vrij. In de 
32e min kregen we een vrije trap, Helaas schoot David Zentjens deze  hoog over. In de 40 min was het Michel de Wit die Wouter 
Korse in stelling bracht, helaas schoot Wouter tegen de keeper op en in de rebound over het doel heen. Ruststand 0-0.

In de 9e min. was het uit een vrije trap van Tijn van Veen, dat Michel de Wit net naast kopte voor het open doel. Kolping Boys 
bleef in zich zelf geloven de Flamingo’64 bleven maar lange ballen geven op hun super snelle en sterke spits Jimmy. In de 14e 
min. mocht Kolping Boys een corner nemen en de daarop volgende counter was Kolping Boys even niet alert, en het werd 1-0. 
We waren al vaker vanuit een achterstand van 3-0 en 2-0 teruggekomen, dus we gaven niet op. Zonder paniek bleven we ons 
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eigen spel spelen. In de 28e min mocht Kolping Boys een corner nemen, die werd afgeslagen en de snelle Jimmy stond al te 
wachten, 2-0. In de 38e min. mocht Flamingo’64 een vrij trap van een metertje of 30 à 35 nemen. Deze jongen zwabberde de 
bal rechtstreeks de kruising in, 3-0. In de 45e min. botste onze keeper Justin van den Berg tegen een tegenstander op, de bal 
rol de voor de voeten van een Flamingo’64 speler,. Deze tikte de bal in het legen doel, 4-0.

De uitslag doet anders vermoeden, maar wat speelden we goed en hadden we pech met de afronding.  Maar 2 oktober mogen 
jullie ons zien spelen tegen Texel’94 thuis om 14:45 uur.  Kom het zien, kom het zien!!

Een Trouwe Supporter

Energiezuinig Kolping Boys B3 bindt ook HSV aan zegekar
Gaat Kolping Boys B3 voor het kampioenschap? Het is nog een beetje vroeg. Maar na de derde zege op rij staat de ploeg van 
coach Gerard Twisk in ieder geval fi er bovenaan. Middenmoter HSV B2 vormde geen probleem, al had Kolping wel een hele 
eerste helft nodig om de Heilooenaren murw te beuken. Maar het Oudorper positiespel was gewoon beter en dat kost minder 
energie. Fysiek en qua snelheid leek HSV aanvankelijk een overwicht te hebben. Maar Kolping beschikte over meer voetballend 
vermogen. Na een gelijk opgaande periode van zo’n twintig minuten betaalde dat zich uit in het voordeel van Kolping. Een korte 
corner mondde uit in een voorzet, waarbij spits Amin Charik goed voor zijn man kwam en de bal in het doel gleed: 1-0. Nog geen 
minuut later was het alweer gelijk toen de tot dan toe uitstekend keepende Leon Met blunderde: 1-1.

 Bij Kolping stond het vooral achterin niet goed. Diepe ballen door het midden werden niet goed verdedigd door zowel Sander 
Doornbos als Nick Brouwer. En ook in het centrum liepen Maurice Twisk en Emiel Langedijk zich voortdurend vast.  Kwam nog 
bij dat verdediger Dex Bakkum absoluut te kort kwam tegen de snelle HSV-rechtsbuiten. In de 35ste minuut liet deze de Kolp-
ing-back opnieuw zijn hakken zien om vervolgens de actie met een ziedend schot af te ronden: 1-2. Gelukkig wist Kolping kort 
voor rust – en na een zee van kansen - gelijk te maken. Het was opnieuw Amin Charik die een voorzet van Jochem Hoogesteijn 
goed afrondde: 2-2. De stand had nog een stuk fl orissanter kunnen zijn, maar de HSV-doelman stak in een bloedvorm.

 Na rust bleek de lange adem van Kolping doorslaggevend. In de 15e minuut belandde een vrije trap van de naar voren voet-
ballende linkshalf Charlie Plas bij Justin Melchers op rechts, die goed afrondde: 2-3. En even later was het opnieuw Melchers 
die zijn vast verkering langs de lijn deed jubelen en de wedstrijd op slot deed na aangeven van Quinn Veenstra: 4-2. HSV was 
gesloopt en dat was koren op de molen van de supersnelle Nishanth Sinnathamby. Die eindigde een goed run met een machtig 
schot in de linkerbovenhoek. Kansloos voor de HSV-goalie en  het mooiste doelpunt van de wedstrijd: 5-2.           De Oudorpse 
doelpuntenmachine kwam op stoom. Eerst Quinn Veenstra met een diagonaal schot: 6-2.  Dan Nishanth Sinnathamby na 
aangeven van Emiel Langedijk: 7-2. En vervolgens Charlie Plas met zijn eerste competitietreffer: 8-2. Vlak voor het eindsignaal  
bepaalde Quin Veenstra de eindstand op een ruime 9-2, nadat een kogel van Nishanth Sinnathamby op de lat  was afgeketst.

 

Opstelling: Leon Met, Dex Bakkum (46. Jean Pierre Dijkstra) , Nick Brouwer, Sander Doornbos, Tom van de Laar, Charlie 
Plas, Maurice Twisk ( 70. Dex Bakkum),  Jochem Hoogesteijn, Emiel Langedijk, Quinn Veenstra, Amin Charik (46. Justin 
Melchers).

Afwezig: Julian Vos, Gina Bacaj.

© Paulus Plas
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Kolping Boys B3 in dag-en-nacht-duel langs Duinrand S
Is Amin Charik voor Kolping Boys B3 hetzelfde als wat Louis Suarez is voor Ajax? Afgaande op het scoreverloop in de eerste 
(0-8) en de tweede helft (3-8) in de uitwedstrijd tegen Duinrand S zou je het haast geloven. De eerlijkheid gebiedt echter te 
zeggen dat de Oudorpse formatie na rust op vier plaatsen gewijzigd was. En een Amin in de spits of op het doel, dat scheelt 
wel een slok op een borrel. 

Kolping startte op de fraaie kunstgraspiste tussen polder en duin voortvarend. Al na vijf minuten zeilde een als voorzet bedoeld 
schot van rechtsbuiten Justin Melchers net over de verraste Duinrand-doelman: 0-1. Kolping drukte meteen door. Een minuut 
later belandde een uittrap van doelman Leon Met bij Amin Charik die er foutloos 0-2 van maakte. De Kolping-spits had net als 
vorige week een productieve bui, want in de 15e minuut was het opnieuw raak. Na een soort pirouette in het strafschopgebied 
schoof hij de bal vlak langs de goede kant van de paal: 0-3. 

Kolping bleef komen. Op rechts gaf Justin Melchers een trekbal richting Charik die opnieuw geen fout maakte en een hattrick 
aantekende: 0-4. Nog geen minuut later maakte de onopvallend spelende Quinn Veenstra er 0-5 van. Duinrand S kon niet 
veel terugdoen, hoewel de ploeg voorin een paar snelle jongens had lopen. Maar meer dan een bal tegen de lat kwamen de 
Schoorlnaren niet. 

De Oudorpse doelpuntenmachine draaide op volle toeren: In de 27ste minuut kopte alweer Amin temidden van een dichte 
kluwen spelers goed in: 0-6.En kort daarna strafte Maurice Twisk slecht uitrappen van Duinrand-goalie doeltreffend af: 0-7. 
Quinn Veenstra bepaalde uiteindelijk de ruststand op 8-0. 

Omdat doelman Leo Met, Maurice Twisk en Quinn Veenstra wegens privé-verplichtingen verstek moesten laten gaan, stond in 
de tweede helft een fl ink door elkaar gehusseld team op het veld. Ook coach Gerard Twisk moest weg, zijn ploeg achterlatend 
als een schip zonder kapitein. Stuurloos zwalkte B3 dan ook naar het eindsignaal. En ondertussen grepen de Duinranders hun 
kans. Drie keer wisten zij de Kolping-defensie - nu met Amin Charik onder de lat  - te verschalken: 3-8. Voorin was bij Kolping 
alleen Jean Pierre Dijkstra nog gevaarlijk. Maar drie kansrijke doelpogingen van JP gingen net naast.

Opstelling: Leon Met (46. Charik Amin) , Tom van der Laan, Sander Doornbos (46. Nick Brouwer), Gino Bacaj, Emiel Lange-
dijk, Maurice Twisk (46. Charlie Plas),  Dex Bakkum, Quinn Veenstra (46. Jochem Hoogestijn), Julian Vos, Jean Pierre 
Dijkstra, Justin Melchers. 

Afwezig wegens blessure: Nishanth Sinnathamby

©  Paulus Plas
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Zaterdag 11 september 2010

Kolping Boys B4–Victoria B2  uitslag: 5-2
Een nieuw seizoen. Van het succesvolle B4 van afgelopen seizoen is een hele reeks spelers gestopt. Met enkele nieuwe spe-
lers erbij zoals Mahad, Daniel en Anton is er toch weer een goed B4 dat uiteraard weer voor de titel gaat. Als iedereen ook een 
beetje heel blijft moet dat lukken.

De eerste wedstrijd tegen Victoria dus. De Koots was er zelf niet bij maar van de trouwe steun en toeverlaat Wilco, begrepen 
dat het een goede wedstrijd was waarbij Kolping uiteindelijk met een ruime overwinning de eerste drie punten in de knip kon 
steken! Details van deze match dus niet, maar wel vernomen dat Falco lekker op dreef was een een groot deel van de productie 
op zijn naam schreef.

In elk geval een goed begin mannen.

De Koots!

Zaterdag 18 september 2010

Kolping Boys B4–BOL B2  uitslag 10-1
Zoals de uitslag al aangeeft was het vandaag weer prijsschieten!

Het was al snel na de aftrap dat Oe de bal met een fraaie beweging in het doel van de tegenstander plaatste. Daarna was het 
Roy die de 2-0 mocht aantekenen. Op aangeven van Roy zorgde Oe voor de 3-0. Even later was het al 4-0. Nu was het Roy die 
kon scoren op aangeven van Oe. Vlak voor rust zorgde Oe op aangeven van Falco voor de 5-0.

Na de thee was het Daniel, die vandaag zijn debuut maakte in de B4, die na goed voorbereidend werk van Oe en Falco de 6e 
erin schoot. Bol deed nog wat terug en dit betekende 6-1. Kort daarna Mahad die voor 7-1 zorgde na aangeven van Oe. Den-
nis die rustig mee op kon komen naar voren schoot de 8-1 binnen. Suleman pakte ook zijn goaltje mee en bracht de stand op 
9-1. Uiteindelijk was het Jack die voor het slotakkoord zorgde door voor de 10-1 te zorgen. De verdedigers Vigo, Dennis, Ryan 
en Michael speelden een degelijke pot en lieten BOL weinig toe. Ruben had op een tweetal goede acties na verder een rustige 
middag.

De Koots!

Zaterdag 25 september 2010

Foresters B4–Kolping B4  uitslag: 1-8
Vandaag maakte Anton zijn debuut in de B4 en liet zien een goede versterking te zijn. Gezien de uitslag mag duidelijk zijn dat 
Kolping een maatje te groot was voor dit Foresters dat voor een groot deel uit eerste jaars jongens bestond. De uitslag had naar 
de kansen afgemeten wel 1-20 moeten zijn! Topscorer in het missen van de mooiste kansen was vandaag Falco! Geeft niks, 
als ze de volgende keer er maar weer ingaan. 

Zoals gezegd een oppermachtig Kolping. De eerste goal lag al snel in het mandje. Oe schoot de eerste binnen op aangeven van 
Falco. De 0-2 volgde al spoedig. Ditmaal was het Falco die scoorde na goed werk van Jack en Suleman. Oe zorgde voor de 0-3 
na goed afgeven van Sef. Daarna was het de beurt aan Suleman die voor de 0-4 zorgde. Foresters deed iets terug en wist de 
eer te redden, 1-4. Na de thee ronde Roy goed af en dit betekende 1-5. Sef pikt ook zijn goaltje mee na goed voorbereidend 
werk van Oer, Daniel en Anton. De zevende treffer kwam op naam van Oe na goed afgeven van Mahad. De 1-8 was typisch voor 
deze middag van vele kansen missen en ballen op lat en paal. Jack liep goed door en kopte een goede voorzet van Anton op 
de lat. Vervolgens wist de mee inkomende Suleman de bal vervolgens binnen te koppen.

Gezegd moet worden dat ondanks de vele kansen die werden gemist, regelmatig mooie combinaties op de mat werden gelegd. 
Ryan speelde een solide partij maar miste ook een dot van een mogelijkheid. De verdediging bestaande uit Michael, Vigo, 
Dennis en Anton kwam niet echt in de problemen. Ruben had een rustige middag! Na drie wedstrijden de volle buit schept 
natuurlijk verwachtingen en het moge duidelijk zijn dat B4  weer een belangrijke titelkandidaat is dit seizoen.

De Koots! 
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Reigerboys D7  - Kolping boys D8 (0-4)
D8 en het gewonnen verlies.

Op de vroege ochtend van 25 september, leek de natuur al te vertellen hoe de wedstrijd zou verlopen. Het was nog droog, maar 
boven precies boven het voetbal complex van de reigerboys hing een inktzwarte wolk die daar dreigend bleef hangen. In de 
verte probeerde de zon tevergeefs terrein te winnen en krampachtig door de wolken te schijnen.

En zo geschiedde ook de wedstrijd. Behoorlijk gespannen ging D8 het veld op. Het was voor het team al duidelijk dat dit een 
fl ink partijtje zou worden. Tenslotte had de tegenstander zijn vorige wedstrijden met dubbele punten en geen tegengoals ge-
wonnen.

De toeschouwers hadden er zin in, want na de saaie wedstrijd van vorige week, mochten we de mannen eindelijk echt in 
actie zien.  Dit zou een waar gevecht om de winst gaan worden. Maar net als het weer, was ook het spel onvoorspelbaar.  De 
Reigerboys waren wel duidelijk meer in het balbezit, maar ondanks dat iedereen de paraplu in de aanslag had ging het gelukkig 
niet regenen. De Reigerboys waren dreigend maar scoren deden ze niet. Maar ook de zon kon niet echt doorbreken. Ondanks 
dat onze spits een prachtkans kreeg en zonder tegenstanders naar het doel kon lopen, bleef de gewenste treffer uit. Jammer 
genoeg resulteerde een struikelpartij tot een penalty voor de Reigerboys, die ze uiteraard niet onbenut lieten. 0-1. En zo bleef 
het tot de rust. Het kon vriezen, het kon dooien. Het kon regenen of de zon kon schijnen. De dreiging was echter overal op het 
veld te voelen.  Ook de donderwolk aan de overkant van het veld bij een beslissing van de grensrechter maakte het spel er 
niet vrolijker op. Met dit weer is het echter verstandig om te schuilen en te bedenken hoe je het beste zonder natte broek naar 
plaats van bestemming kan komen. Als een gek door een onweersbui lopen, heeft slechts tot gevolg dat je kletsnat wordt. Dus 
mannen…… ondanks dat het even tegenzit, niet boos worden. Aan 2 minuten buiten spel staan hebben we niets.

 Na de rust en een fl inke peptalk van de coach was D8 bereid er weer vol tegen aan te gaan. De tegenwind trotserend deden ze 
hun best de bal aan de goede kant van het veld te krijgen. Helaas de tegenwind was te hard, werd een tornado en de bal werd 
netjes in het doel van de Kolping boys geschoten. Mooie goal. Eerlijk is eerlijk, deze was verdiend. D8 begon jammer genoeg de 
motivatie te verliezen. Trainers Jan en Alex juichten onze helden toe maar het mocht niet meer deren. Nog 2 maal lukte het de 
keeper niet om de bal buiten het doel te houden. Met terneergeslagen gezichtjes verliet D8 uiteindelijk het veld. Wat is het toch 
lastig om je verlies te dragen. Die last ligt zo zwaar op de schouders dat het moeilijk is je hoofd omhoog te houden. Maar daar 
ligt de kans voor de echte winnaars. Een echte winnaar ben je namelijk pas wanneer je een goede verliezer kunt zijn.

Wie weet schijnt volgende week de zon weer en hebben jullie van deze regenbui geleerd. Tenslotte schijnt achter de wolken 
altijd de zon. Of je nu wint of verliest, van elke wedstrijd kun je leren om het de volgende keer weer beter te doen.  Deze verloren 
wedstrijd hebben jullie dus maar weer mooi gewonnen.

Carin (moeder van Anino) 

Kolping Boys E3-KSV E2
Iedere ouder die z’n oor wel eens te luisteren heeft gelegd in de kleedkamer moet opgevallen zijn dat de meeste coaches 
hun pupillen nogal fl ink aanpakken. En de meeste ouders halen dan hun schouders op want ook wij weten niet wat de juiste 
woorden zijn die het beste uit de kinderen naar boven haalt.... Onze eerste bekerwedstrijd was tegen de E2 van KSV en die 
wonnen we. Vandaag is onze eerste competitie wedstrijd en opnieuw spelen we thuis tegen deze zelfde jongens. “Dat we er 
dan van uit mogen gaan dat we ook nu winnen is wel logisch toch?”, schetst onze coach onze mannen voor. Verwarrend mis-
schien als je jong bent maar inmiddels weten deze jongens hoe hij het bedoeld en daarom nemen ze de wedstrijd heel serieus. 
Met goede moed stapt het team het veld op, de vader van Hessel zal de wedstrijd fl uiten. Maar liefst 3 spelers (Luke, Devrim 
en Jesse) kwamen te laat opdagen en ja.... dan moeten je wissel staan, maar een ervan had mazzel (Luke kwam nog in de 
voorbespreking) omdat Thijs niet komen kon en hij mocht gelijk lekker meespelen. 

Het ziet er goed uit in het begin; de bal gaat goed over het veld en al gauw lukt het om een corner te bemachtigen. Gijs plaatst 
‘m goed voor maar de bal wil er niet in. JP geeft luid en duidelijk z’n instructies naar z’n mannen als er een corner tegen is en 
dat helpt want ook bij ons wil de bal er niet in. Zo langzamerhand krijgt KSV de overhand door steeds meer in balbezit te komen. 
Luke, die nu linksbuiten speelt, heeft niet de volledige controle en rolt, ondanks sommige mooie voetenacties, een paar keer 
met z’n voet over de bal. En KSV pakt elke kans! Laatste man Jeroen poeiert de bal een paar keer buiten de lijnen om erger te 
voorkomen maar verspeelt zo ook balbezit en... KSV pakt elke kans! Een aanval van KSV weet onze verdediging niet te blokken 
maar die gaat gelukkig naast. Het spel dendert lekker voort op het middenveld en het wachten is op een uitbraak van de een 
of de ander. Kolping Boys weet er een corner uit te halen die mooi hoog gegeven wordt maar helaas gaat de bal er net niet in... 
Het spel verplaatst zich van doel naar doel en deze keer is het KSV die er een corner uit haalt. Ondanks de drie verdedigers  ( 
Devrim, Jeroen en Jimmy)  en de linksbuiten (Luke) vloog de bal mooi in de kruising achter de oren van JP. Hiermee eindigd de 
eerste helft. Ruststand 0-1

Teleurgesteld drinken we limo in de kleedkamer, onze coach vraagt wat er aan de hand is en hij heeft gelijk; alles wat er op de 
twee trainingsdagen aangeleerd wordt zijn onze jongens vandaag vergeten. Alles waarop geoefend wordt is vandaag voorge-
komen in de wedstrijd maar niets is afgemaakt. Dé ergenis van vele coaches! Die van ons geeft de moed op en geeft de jon-
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gens het advies om de tweede helft “vrij” te spelen.... 

In de tweede helft moeten de jongens direct weer aan de bak, de spelers van KSV zijn blijkbaar niet van plan de winst op te 
geven en trekken goed van leer. Hun eerste aanvallen bereiken gelijk het doel van JP en JP weet ze allebei te houden. Weer 
schiet JP de bal ver naar buiten waar Luke ‘m nog aan weet te nemen. Luke maakt een mooie actie bij de achterlijn en schiet 
via de keepster op de paal. Een corner dus vond ook de keepster maar onze scheids ziet het niet en geeft een achterbal. Hieruit 
rolt het tweede doelpunt van KSV na amper acht minuten speeltijd. 0-2 Toch krijgt wij Kolping Boys een beetje meer grip op 
het spel want voor het doel van KSV speelt de rest van de speeltijd zich vooral af. Heel erg jammer dat het allemaal zooo moei-
zaam gaat. Luke legt de bal netjes voor naar Levi en Jesse maar geen van beide krijgt ‘m op z’n voet. Gijs breekt lekker door 
maar probeert ‘m zelf en mist. Ook Levi mist zijn kansen; te hoog, te zacht het wil vandaag niet. We krijgen nog een corner mee 
die op niets uit loopt. De kansen stijgen maar met nog maar vier spelminuten te gaan, gaan de koppies hangen. We verliezen 
vandaag met twee doelpunten tegen maar misschien ook vooral van onszelf. Kop op, mannen, houd altijd de moed erin!Ook 
ons Nederlands Elftal gaat niet bij de pakken neerzitten als het niet lukken wil, toch? Eindstand: 0-2  

SVW 27 E3- Kolping Boys E3    =  Opnieuw gelijkspel (bekerwedstrijd 
ook)
 “Het ziet er niet uit!” , hoor ik zeggen. En inderdaad; onze jongens spelen niet al te best. “Zijn we dan toch te hoog ingedeeld?”, 
vraag ik mezelf af. Het zou zomaar kunnen. Vooral als je voor de winst wilt gaan. Maar als dat niet je grootste belang is dan kan 
je ook winnen op een andere  manier. Zo kunnen wij nu eens goed werken aan ons herstellend vermogen, iets waar we vorig 
jaar (toen het voor de wind ging) op het laatst mee te kampen kregen. Ook gaat het nu zo langzamer hand duidelijk worden wie 
er meer in zijn voetbalmars heeft en wie minder. Dit team verwijt elkaar niets; het zijn stuk voor stuk inschikkelijke jongens en 
je zou dan ook sterke teamspirit verwachten..... Niets is minder waar want op het veld staan ze ieder op hun eigen eilandje; ze 
vinden elkaar aardig maar rekenen niet op elkaar? Tijdens de training merk ik daar anders niks van; verbondenheid troef.

 SVW had absoluut de overhand, wij verdedigen. Goede passes vanuit de verdediging komen er nauwelijks. JP stopt een paar 
maar krijgt in de 10 minuut een bal achter de oren. 1-0   We rommelen wat aan op eigen helft, creeren een corner voor SVW 
en brengen de bal over de zijlijn. Gelukkig ook nog een kansje hier en daar; Luke schiet een keer nét over en Gijs een keer net 
naast. Een top voorzet van Hessel naar Gijs brengt onze gelijkmaker. Toch is het SVW die het veld regeert. Rust 1-1

Het is er maar bij gaan regenen in de tweede helft en gezusterlijk staan twee moeders,  een uit elk team, onder dezelfde para-
plu. Binnen no-time staat SVW op voorsprong (2-1) en onze jongens kakken weer in. JP schiet weer lekker door het midden aan 
en de rest staat op z’n eiland. Veel passes verdwijnen weer achter de zijlijn; ben je weer de bal kwijt! Devrim botst tegen een 
tegenstander en wij mogen weer een mooi muurtje maken (leuk hoor; die handjes). JP weet heel knap de bal met z’n vuist uit 
het doel te krijgen, gelukkig.  Toch ook in deze helft een vlaag van weerbaarheid want de kleine kans die SVW weggeeft wordt 
door onze jongens direct benut; Luke kan heel mooi doorbreken en Gijs is weer heel mooi meegelopen. “kleine kans dat ie ‘m 
erin legt”, denk ik nog want met rechts is die bal niet aan te nemen. Dan maar met links moet hij gedacht hebben en hij zit! De 
gelijkmaker vlak voor het eindsignaal! Eindstand 2-2

De moeders onder het pluutje was het ontgaan....geweldig! 

Kansloze nederlaag Kolping Boys E3?
Zaterdagmorgen trad Kolping Boys E3 aan tegen Victoria O E1. Mooi weer, lekker windje, af en toe een klein buitje. Heerlijk 
voetbalweer. Zo dachten de mannen van Victoria er in ieder geval over. Goed combinatiespel, honger naar de bal, effectieve 
passing en goed teamwerk zorgden ervoor dat Victoria met rust met 0-1 leidde en na rust uitliep naar een 0-5 overwinning. En 
de mannen van Kolping? Hoe was het met hen? Met het grootste deel van de jongens niet zo goed, zo bleek tijdens de wed-
strijd. Slechts twee mannen konden op een voldoende rekenen. De één omdat hij de laatste tijd veel groei liet zien en dat in 
de wedstrijd aantoonde. De ander omdat hij, in de woorden van de trainer “zijn benen onder zijn lijf vandaan liep” en strijdend 
ten onder ging. 

Voor de rest was het kommer en kwel. Passen zonder te kijken waar je heen schiet. Dribbelen tot de tegenstander de bal 
eenvoudig kan afpakken. Niet doordekken. Vertragen als je een bal krijgt toegespeeld. Niet samen optrekken naar voren. De 
voorhoede werd vrijwel nooit bereikt. Twee corners en een heel klein kansje voor het doel, meer gebeurde er niet voorin. Het 
gekke is: als je kijkt naar het verzorgde spel van Victoria, zie je wat de mannen van Kolping Boys E3 op de training doen. En 
daar wel laten zien. Het zou niet eenvoudig zijn geweest misschien, maar de E3 had de jongens van Victoria kunnen hebben. 
Als ze maar gedaan hadden wat ze week in, week uit oefenen op de training. Dus, jongens, kop omhoog, knop omzetten en 
gewoon laten zien wat er in jullie en in het team zit! Dan komt het helemaal goed. Niks kansloze nederlaag, gewoon knokken 
en doen waar je goed in bent!

De penalty’s na afl oop zijn gescoord door: Levi, Gijs, Thijs, Luke, Jesse en Jeroen.

Bram.
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Kolping Boys E6 weet weer wat winnen is!
Misschien was het omdat  ikzelf afwezig was in verband met een begrafenis in Venhuizen. Misschien was de tegenstander wat 
zwak en zijn ze in een verkeerde poule ingedeeld? Misschien omdat afgelopen woensdag  op de training de trainer wat strenger 
en fanatieker was? Misschien omdat we het eindelijk beginnen te begrijpen? Misschien had de coach briljante ingevingen? 
(ingefl uisterd door zijn vrouw?)

Wat maakt het uit, de 1e competitiewinst is een feit! Er werd met wel 14-3 gewonnen. Nadat ik mijn zoon wat uitgehoord heb 
met wat gerichte vragen kom ik tot onderstaande conclusies, feiten, veronderstellingen of halve waarheden:

Bjorn heeft erg veel gescoord, maar toch ook nog wel wat kansen gemist, maar hij komt in ieder geval vaak in scoringspositie! 
Jan heeft er ook weer veel in geknald. Nasim heeft nog steeds niet gescoord, heeft hij moeite met het stevigere spel dat bij de 
2e jaars E’tjes gespeeld wordt, gaat het te snel voor hem?  Afgelopen training zag ik wel al verbetering, dus we gaan de goede 
kant op! Jur scoorde als laatste man zijnde het 1e doelpunt, volgens zijn zeggen een geweldige knal van afstand . Joaquim 
heeft ook gescoord, alleen in het verkeerde doel. Ashley heeft in samenwerking met Bjorn ook haar eerste doelpunt gemaakt. 
Eray scoorde ook weer een doelpunt en Tom stond  lekker te verdedigen. Jur stond de 2e helft op doel, zodat Max ook een helft 
kon voetballen en hij schoot in de penaltyreeks in de kruising van de dug-out in plaats van het doel, erg knap Jur, ik ben trots 
op je.

AFC’34 E5-Kolping Boys E6
Gelukkig was het droog toen onze E.6 de aftrap nam tegen AFC’34. Volgens de uitslagen van de afgelopen weken zou dit wel 
eens een hele spannende pot kunnen worden en dat werd het. Omdat er besloten was om 8 tegen 8 te voetballen zag het er op 
het veld heel rommelig uit en leek het wel een ouderwetse pupillenwedstrijd; teveel spelertjes op een kluitje. We waren erg blij 
dat Bjorn via Eray bij een mooie uitval al heel snel de 1-0 maken met een mooi schot net onder de lat. Daarna moest er vooral 
verdedigd worden en stonden we niet altijd goed. Waren we nog niet goed wakker door het vroege tijdstip van spelen? (9.00 
uur) of is 8 tegen 8 toch onwennig? Vaak stond er nog een speler van AFC achter onze laatste man en werd er niet goed naar 
elkaar gekeken wie welke tegenstander oppakt. Ook het middenveld zakte maar langzaam terug, waardoor Ashley, Joaquim, 
maar vooral Tom heel hard moesten werken om de aanvallen tegen te houden. Gelukkig hadden we ook nog Max met zijn 
engeltje op de lat. Max maakte een aantal knappe reddingen en ook de lat hield twee ballen tegen. 

Na de zoveelste overtreding tegen Bjorn kon Jan net even over de middellijn een vrije trap nemen. Hij gaf de bal goeie vaart  
en hoogte mee en omdat niemand hem onderweg aanraakte vloog de bal er bij de 2e paal zomaar in; 2-0! Na de aftrap kreeg 
AFC een corner en omdat iedereen stond te kijken en geen stapje naar de bal deed, kon de kleinste (!!) man van AFC de bal 
zomaar inkoppen; 2-1.

De 2e helft was AFC duidelijk van plan om de achterstand ongedaan te maken en gingen dan ook vol op de aanval spelen. Ook 
dit resulteerde weer in vele bange momenten voor het doel van Max. Bij een hoge bal kon Max de bal niet vasthouden en toen 
de bal weer op de grond kwam, was AFC er het eerste bij om de bal in het net te tikken, 2-2, zouden we deze wedstrijd toch 
gaan verliezen?  Bij een counter kon Bjorn zomaar doorlopen op de keeper van AFC maar werd hij van achteren aangevallen 
en aangetikt. Helaas deed de scheidsrechter hier niks aan, terwijl een strafschop op zijn plaats was geweest. Vijf minuten voor 
tijd kon Jur een aanval van AFC onderbreken en via de linkerkant ging hij twee man voorbij en wist toen ook nog een goeie 
pass op Jonathan te geven. Jonathan ging met snel voetenwerk vervolgens de laatste man voorbij en schoof de bal in het doel. 
Dit was de enige echte knappe aanval in de tweede helft, maar wel een doelpunt. Daarna drong AFC nog eens aan maar goed 
verdedigen van Kolping zorgde ervoor dat er 3 punten meegenomen konden worden, dit tot groot verdriet van een paar moed-
ers van AFC.

Dan nog even iets over de trainingen op woensdagmiddag: we zijn hier bezig om als elftal beter te worden, we werken hier aan 
onze conditie, proberen beter naar elkaar over te spelen en te denken als een team en niet alleen aan onszelf. Je kunt dus geen 
broertjes, vriendjes of neefjes meenemen om mee te laten doen, dit verstoort de training! Als je komt trainen, train dan serieus, 
alleen dan leer je wat. Ook de trainers doen dit op vrijwillige basis en met veel plezier. Dit moet voor beider partijen zo zijn en 
blijven.  Zij willen jullie van alles bijbrengen, maar jullie moeten ook willen. Hopelijk zijn jullie het hier, samen met jullie ouders, 
allemaal mee eens. Op naar de volgende wedstrijd!!

Loet Bonnie

25 september 2010

Kolping Boys E8–De Flamingo´s E2 1-5        
Met de Trainer op curces en Marius vader van Lisanne die graag de taken overnam, bij opkomst van Flamingo´s werd al snel 
duidelijk dat er een groot lengte verschil was. Maar dat kon de pret niet drukken, met messen tussen de tanden het veld op en 
een mooie jel. Stonden De Toppers van Kolping Boys E8 hun mannetje en wisten ook de nodige tackels en schouder duwtjes 
uit te delen. Damian die weer als een echte Stekelenburg tussen de palen stond en daar ook de show stal, Ik krijg tegenwoordig 
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via de kolpingboysE8 hyve berichten binnen van scouts uit Spanje en Engeland die interesse hebben voor onze keeper. Er is mij 
gevraagd geen namen te noemen, Maar kan wel een tip geven Man.U – L.pool - Barca en Real.M……… enz. Verder met de wed-
strijd waar ashley een goede verdedigende rol vervulde in het team en Lars steeds beter zijn draai vind, hij zelfs nu de bal afpakt 
en het beentje ervoor zet. Kevin uitstekend over het hele veld, waar ook Maartje haar 3de doelpunt scoorde en dat kan meer 
worden als je komt trainen. Joris in de lappenmand en een dikke pluim dat je zo vroeg je teamgenoten kwam aanmoedigen, ook 
de ouders weer bedankt voor de support en ondersteuning van de toppers van E8. Marius bedankt voor het waarnemen van de 
Rakkers en het fl uiten, jammer van de uitslag maar de vechtlust en de wil is er en dat is het belangrijkste. 

Bron: Ashley Koeleman & Remco post bedankt voor de inbreng.

18 september 2010

Koedijk E8 – Kolping Boys E8 2-1         
Uit naar Koedijk is altijd een zware wedstrijd, maar vol goede moet vertrokken we van onze club naar het altijd lastige Koedijk. 
Aan gekomen bij Koedijk had Marius al wat spionage werk verricht voor de E8, en de dames alvast in kleedkamer 6 gedropt. 
Dus we konden de kleedkamer betreden met negen wervelwindjes, toen het een drukte van jewelste was blies de trainer op zijn 
fl uit. Iedereen schrok zich een hoedje en toen kwam de opstelling, Ashley begon in de wissel en verder weer de nodige opstelling 
om een partij te winnen. Toen de scheidsrechter fl oot voor het begin begonnen de kriebels bij iedereen weer op te spelen, de 
ouders raakten door het dolle heen. Want de 0-1 werd genoteerd door Maartje met een droge harde knal die hard in de hoek 
plofte, de rest van de eerste helft werd er gewerkt als een paard. 

In de rust werd er al gesproken over een overwinning, maar niets bleek minder waar te zijn toe er na de rust twee minuten 
geslapen werd. Twee doelpunten en nog wel voor de keeper zijn neus, die daar niks aan kon doen dat de bal in het doel rolde.( 
dat heet van het doel afspelen ). De trainer had een watertas aangeschaft, die goed van pas kwam toen Joris met zijn hoofd 
een deuk maakte in het veld en Lisanne nog een bal op haar oor had gekregen. E8 heeft weer gewerkt als leeuwen voor elkaar 
en de volgende wedstrijd gaan we er weer tegenaan, blijf elkaar roepen en stuur elkaar naar de vrijstaande mensen van de 
tegenpartij. 

Bron: Jacco Koeleman / trainer

Kolping Boys F3–BOL F1
Twee weken geleden was deze titanenstrijd geeindigd in een nipte 0-1. De Kolping Boys vandaag revanche. Op de koppies van 
Mart, Vijay, Lukas, Oscar, Sten, Emre, Dirk, Kasper en Luca was het af te lezen: ze gingen de strijd aan!  Om 11:30 fl oot de 
roodgekleurde scheids  voor de start van een echt duel. Het begin was voor Kolping Boys. Met goede combinaties van achteruit 
werden Lucas, Mart en Vijay in stelling gebracht.  De verdediging van BOL stond echter zeer stevig.  De mannen kwamen er niet 
door. Na 5 minuten nam Bol het initiatief. Met lange ballen vanuit de verdediging werden hun spitsen steeds beter bediend. 
Kasper en Dirk hadden een hele klus om de verdediging dicht te houden. Met hulp van Sten, Oscar en Emre lukte dat aardig. 
De ballen die er toch doorheen kwamen kon de uitstekend keepende Luca pakken. 

Tot de 7de minuut. Na weer een lange bal van achteruit kon de spits zich vrijmaken en liep aleen op Luca af. Die zette een 
scherpe tackle in en KABOEM de BOL spits knalde tegen zijn uitgestrekte been aan. Kermend van de pijn bleef hij op het mod-
derige veld liggen, terwijl Luca doodgemoedereerd terug wandelde naar zijn doel.  De scheidsrechter die er inmiddels uitzag 
als een verregende rapper, besloot om een penalty te geven.  scoorde met een goede trap de 0-1.  Luca was kansloos. Met ver-
eende krachten zette de mannen de schouders er weer onder. Kleine kansjes waren het resultaat. Een paar afstandsschoten 
van Oscar, Vijay en Sten werden door hun keeper gepakt. Ook Mart kreeg nog een aardig kansje, maar helaas schoot hij naast. 
Aan de andere kant hadden Kasper, Dirk en Luca hun handen vol aan de snelle uitvallen van de BOL boys. Na weer zo’n lange 
bal van achteruit scoorden de groenen helaas, bijna identiek aan de eerste, de 0-2. De scheidrechter had genoeg van de eerste 
helft en fl oot zeer resoluut  en welluidend voor de theepauze.

De tweede helft was nog geen minuut aan de gang toen de nieuwe keeper van BOL de bal wilde uitspelen naar een verdedig-
ing. Hij had echter niet gerekend op de zeer oplettende Emre. Die onderschepte de bal en scoorde zeer koel de 1-2! Vanaf dat 
moment golfde de wedstrijd op en neer. BOL kreeg grote kansen. En Luca was vandaag weer een held. Zijn keeperstalent is 
overduidelijk. Wat een reddingen.

De laatste 5 minuten waren voor onze mannen. Ze wilden de gelijkmaker scoren, maar het mocht niet meer baten. Ook nu ging 
BOL weer met de winst naar huis.  Volgende keer weer lekker winnen.

Herman
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Een samenvatting van de wedstrijden van het team F6,
Het moest er nu toch maar eens van komen een verslagje van de gespeelde wedstrijden van F6 tot nu toe. Ondertussen zijn de 
mannen al 5 wedstrijden met elkaar aan het samen spelen en wat een doelpunten zijn er gemaakt, zowel voor als tegen.  

Op  28 augustus traden de mannen voor de eerste keer aan, een beetje onwennig keken de heren naar elkaar. Het was Kolping 
F6 tegen Reiger Boys F5, met een spannende 1e helft die met een voorsprong werd afgefl oten, verloren de mannen uiteindelijk 
de wedstrijd met een stand van 3-4. Ondergetekende is de grootste voetbal analfabeet van Alkmaar, maar zelfs zij stond met 
kromme tenen aan de zijlijn. Na het verlies was er penalty schieten, ook dit was nog onwennig voor een ieder.

Op 31 augustus was de 2e bekerwedstrijd, KSV F4 tegen Kolping F6, de eerste wedstrijd uit. Dit bleek thuis een hoop spanning 
op te roepen, want ja waar ga je heen, en zal iedereen aanwezig zijn? Er was al een duidelijk ander team aan het spelen, de 
eerste trainings- resultaten waren zichtbaar. De namen van de spelers hoorde je nu ook over het veld roepen. Met een stand 
van 3-0 verlaten we Heerhugowaard. Echter niet zonder het penaltyschieten. Tijdens dit schieten werden Bas en Tom weer eens 
door elkaar gehaald en kreeg Bas te horen dat ie al was geweest, leuk geprobeerd maar zij  kunnen zij er ook niets aan doen 
dat ze op elkaar lijken. Jammer mannen, volgende keer beter. 

De 3e bekerwedstrijd op 4 september was ook weer uit, ditmaal tegen AFC 34 een F3 team, het was vroeg toen de wekker 
ging maar er werd met groot enthousiasme gespeeld. Er vielen minder doelpunten en met een 2-1 gingen de mannen weer 
huiswaarts.

En dan gebeurt er iets moois, na een goede training op de woensdag komen de heren op 12 september er ineens achter wat 
het betekent om te winnen. De eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2010 – 2011. Er wordt uitgespeeld  tegen LSVV een 
F6 team en er wordt gewonnen met een stand van 6-1. De eerste wedstrijd die ikzelf door omstandigheden niet heb kunnen 
zien, maar zoals iedere troste ouder kan bedenken, maakt dat niet uit met zo’n fantastisch doelpuntensaldo.

En dan vandaag, de 18e september wordt er thuis gespeeld tegen Adelbert, het F2 team komt het veld oplopen. Meerdere 
spelers hoor ik denken, als dat maar goed gaat want een F2 team, dat zijn toch wel kanjers. Nou ik kan jullie 1 ding vertellen; 
het F6 team van Kolping; dat zijn pas kanjers!! De zeer spannende wedstrijd wordt gespeeld met af en toe een regenbui en 
wordt weer gewonnen met 4 tegen 2. En dan nu het raarste van alles; ik zit nu in de avonduren met een ietwat zere keel van 
het aanmoedigen dit stukje te tikken. Wie had dit ooit kunnen bedenken, ik die niets met voetbal had, dat daar dan nog zo’n 
lap tekst over voetbal uit komt rollen….. hopelijk neemt een andere trotse ouder de volgende keer de pen over….

Mannen ga zo door samen met Sabine en Ton dan komen jullie zeker aan de TOP!!

Annemieke (moeder van Bas en Tom)
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