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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 5 2010 Volgende treffer 26 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: Rob Vermist 06-29037974/072-5613074

Seniorencommissie
Voorzitter:                 Gerard Bobeldijk 072-5405918
Penningm./coördinator: Ton Schut 072-5625755
Wedstrijdsecretaris:  Janneke Ruijs 06-23128469

Damescommissie
Voorzitter:                 Paul Vessies              06-24105181

   
Zaalvoetbalcommissie
Voorzitter/secretaris:         Peter Verhoeven 072-5153952

Juniorencommissie
Voorzitter:                 Evert v. Dronkelaar     072-5721403
Secretaris/penningm.:  Raymond de Niet     06-53607334
Wedstrijdsecretaris:  Piet Ursem              072-5152633/06-15477268
A-coördinator:           Michael Filmer 06-10584148
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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…voor een betere kwaliteit van leven

Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar • Tel. 5649376
www.healthcenterhoornsevaart.nl

SPECIALE AANBIEDING

Leden van Kolping Boys mogen 
op vertoon van deze advertentie 
onbeperkt trainen voor € 29,00

per maand.

Ook trainen op sportpaspoort 
voor € 4,75 per keer.

ONBEPERKT TRAINEN VOOR
MAAR € 29,00 PER MAAND!

Voetverzorging Marian 

De pedicure bij u thuis 
 

Loop niet langer door met pijnlijke voeten
Bel of mail voor een afspraak 

06 - 46 44 50 99
info@voetverzorgingmarian.nl
www.voetverzorgingmarian.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 24 oktober

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter   Info
donderdag 14-okt 1e AFC’34 1 19:30     oefen
donderdag 14-okt E1 LSVV E1 18:00  Duncan Bons
donderdag 14-okt E2 Foresters E3 18:00  Jelle van Hamersveld

zaterdag 16-okt A2 Reiger Boys A1 14:45 14:00 Fr.Bokweg
zaterdag 16-okt B1 West Frisia DP B1 13:00  Dekker, K. 
zaterdag 16-okt B2 Reiger Boys B2 14:45 14:00 M. Visser
zaterdag 16-okt B4 Reiger Boys B3 14:45 14:00 T. Vrasdonk
zaterdag 16-okt B5 Vrone B3 13:00 12:15 J. Mienes
zaterdag 16-okt B6 Limmen B2 14:45 14:00 Jelle van Hamersveld
zaterdag 16-okt MB1 Castricum MB1 14:45 14:00 J. Kraakman
zaterdag 16-okt C5 Reiger Boys C4 13:00 12:15 S. de Jongh
zaterdag 16-okt C6 Uitgeest C6 13:00 12:15 A.M. v.d. Velden
zaterdag 16-okt MC2 Meervogels 31 MC1 13:00 12:15 GSB
zaterdag 16-okt D3 Duinrand S D1 09:00 08:30 Jelle van Hamersveld
zaterdag 16-okt D6 Meervogels 31 D2 09:00 08:30 Duncan Bons
zaterdag 16-okt D7 Foresters de D5 10:15 09:45 Brian v.Esseveld
zaterdag 16-okt D8 Koedijk D8 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
zaterdag 16-okt D9 LSVV D5 10:15 09:45 G. Twisk
zaterdag 16-okt MD1 Egmondia MD1 11:30 10:45 H. Berghammer
zaterdag 16-okt E2 SVW 27 E2 09:00  René Vroegop
zaterdag 16-okt E3 Flamingo s 64 (de) E1 10:15 09:45 Tobias Sluijter
zaterdag 16-okt E5 KSV E3 10:15  Ahmed Wasity
zaterdag 16-okt E6 Kolping Boys E7 10:15 09:45 Bart Groot
zaterdag 16-okt E7 Kolping Boys E6 10:15 09:45 Bart Groot
zaterdag 16-okt E13 KSV E10 09:00 08:30 Tim van Brederode
zaterdag 16-okt F4 LSVV F4 11:30 11:00 Tim van Brederode
zaterdag 16-okt F7 Kolping Boys F8 09:00 08:30 Bruce de Jong
zaterdag 16-okt F8 Kolping Boys F7 09:00 08:30 Bruce de Jong

zondag 17-okt 3 (zon) VVS 46 2 (zon) 12:00 11:30 Groot, L.E. de
zondag 17-okt 5 (zon) ADO 20 9 (zon) 12:00 11:30 P. Kramer
zondag 17-okt 6 (zon) Foresters de 7 (zon) 10:00 09:30 F. Bockweg
zondag 17-okt 9 (zon) Alcmaria Victrix 4 (zon) 10:00 09:30 A. Lux
zondag 17-okt DA3 (zon) Rijp (de) DA1 (zon) 10:00 09:30 M. Visser
zondag 17-okt A1 (zon) VIOS-W A2 (zon) 14:00 13:30 I. Aydogan

woensdag 20-okt 10e Alcmaria Victrix 3 (zat) 19:00 18:30 Juvenal

zaterdag 23-okt A2 Berdos A1 14:45 14:00 J. Mienes
zaterdag 23-okt D1 Medemblik D1 10:15  M. Stigter   oefen
zaterdag 23-okt D4 Kolping Boys D8 11:30  Jelle van Hamersveld onderling
zaterdag 23-okt D5 Kolpinig Boys D10 11:30  G. Twisk   onderling
zaterdag 23-okt D7 Kolping Boys D9 11:30  Duncan Bons   onderling
zaterdag 23-okt D8 Kolping Boys D4 11:30  Jelle van Hamersveld onderling
zaterdag 23-okt D9 Kolping Boys D7 11:30  Duncan Bons   onderling
zaterdag 23-okt D10 Kolpinig Boys D5 11:30  G. Twisk   onderling

zondag 24-okt 1 (zon) JVC 1 14:00  Ligtvoet, J.   beker
zondag 24-okt 3 (zon) Hugo Boys 2 (zon) 12:00 11:30 Kooy, R. 
zondag 24-okt 4 (zon) Purmerend 4 (zon) 12:00 11:30 I. Aydogan
zondag 24-okt 5 (zon) Koedijk 6 12:00 11:30 
zondag 24-okt 7 (zon) Uitgeest 8 (zon) 12:00 11:30 T. Vrasdonk
zondag 24-okt DA3 (zon) SSV DA1 (zon) 14:00 13:30 P. Kramer
zondag 24-okt A1 (zon) Koedijk A3 (zon) 14:00 13:00 M. Visser

maandag 25-okt D1 Spalding Grammer School 19:15
maandag  25-okt D2 Spalding Grammer School 18:00
 
Maandag 25 oktober spelen de D1 en D2 een internationale wedstrijd tegen de Spalding 
Grammer School uit Londen. Aftrap om 18:00 uur en 19:15 uur!!!!!!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 24 oktober

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 16-okt Foresters de B3 B3 14:45 13:45 
zaterdag 16-okt GSV C1 C2 11:45 10:30 
zaterdag 16-okt Vitesse 22 C2 C3 12:15 11:15 
zaterdag 16-okt Victoria O C2 C4 11:15 10:15 
zaterdag 16-okt Volendam (rkav) MC1 MC1 12:00 10:45 
zaterdag 16-okt Reiger Boys D1 D1 10:45  
zaterdag 16-okt Alcmaria Victrix D1 D2 10:30  
zaterdag 16-okt Foresters de D3 D4 10:30 09:35 
zaterdag 16-okt Alcmaria Victrix D3 D5 12:00 11:05 
zaterdag 16-okt Meervogels 31 D3 D10 12:30 11:30 
zaterdag 16-okt Always Forward E1 E1 09:30  
zaterdag 16-okt AFC 34 E3 E4 09:00  
zaterdag 16-okt Reiger Boys E9 E8 09:50 08:55 
zaterdag 16-okt BOL E4 E9 09:00 08:05 
zaterdag 16-okt Koedijk E12 E10 08:45 07:50 
zaterdag 16-okt DEM E12 E11 10:00 09:00 
zaterdag 16-okt HSV F1 F1 09:00 08:05 
zaterdag 16-okt BOL F1 F2 09:00 08:05 
zaterdag 16-okt AFC 34 F3 F3 09:00 08:05 
zaterdag 16-okt Berdos F3 F6 09:30 08:35
 
zondag 17-okt Foresters de 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Blank, E. 
zondag 17-okt Vitesse 22 2 (zon) 2 (zon) 10:45 09:45 Elferen, S. van
zondag 17-okt Flamingo s 64 4 (zon) 4 (zon) 11:00 10:00 
zondag 17-okt SSV 2 (zon) 7 (zon) 11:00 10:00 
zondag 17-okt Hugo Boys 5 (zon) 8 (zon) 11:00 10:00 
zondag 17-okt Alkm. Boys 11 (zon) 10 (zon) 10:00 09:00 
zondag 17-okt DTS 6 (zon) 11 (zon) 10:00 09:00 
zondag 17-okt RKDEO DA1 (zon) DA1 (zon) 14:00  ForsthÃ¶vel, P.C.M.
zondag 17-okt Overbos DA1 (zon) DA2 (zon) 14:45 13:45 
zondag 17-okt DWS A1 A1 12:00  Moraal, A.H.K.

dinsdag 19-okt Helder Den FC C1 C1 18:45  Boom, N.G. 

zaterdag 23-okt Reiger Boys DA1 DA1 (zon) 14:45 13:45 Mol, G.J.F.  Beker
 
zondag 24-okt Dynamo 5 (zon) 6 (zon) 14:00 13:00 
zondag 24-okt WMC 5 (zon) 8 (zon) 12:00 11:00 
zondag 24-okt Uitgeest 10 (zon) 9 (zon) 12:45 11:45 
zondag 24-okt Victoria O 7 (zon) 10 (zon) 10:30 09:30 
zondag 24-okt Victoria O 8 (zon) 11 (zon) 12:30 11:30 

 
 
 
 
  
 
   
   
   
    
   
    
    
   
   
 

De wedstrijdballen voor de bekerwedstrijd:

Kolping Boys 1 - JVC 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Het Heertje van Alkmaer
Houttil 20 1811 JM Alkmaar

072-5266706
&

Reclame Reus
Veenhuizerweg 6 1704 DM Heerhugowaard

072-5614739
Reclameborden, Lichtbakken, Zelfklevende Teksten, logo’s en Spandoeken



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

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

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

Tel.: 072-5209189
Fax: 072-5209188

www.amgbouw.nl
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     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.

          

     Klaverjassen 

KLAVERJASSEN BIJ KOLPING BOYS
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DIENSTEN EN WEDSTRIJDBALLEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 23 en 24 oktober

   Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag:   23 oktober

08:30 uur:   Senioren 3

13:00 uur:    Senioren 3

 

Zondag:    24 oktober

10:00 uur:    Junioren B2

13:00 uur:    Junioren B2

Secretariaat:  

Zaterdag:    23 oktober

12:00 uur:    Paul Konijn en

Zondag:    24 oktober

08:30 uur:    Co Joppe 

13:00 uur:   Piet Ursem

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 16 en 17 oktober

   Groep 3+4

Terreindienst:  

Zaterdag:   16 oktober

08:30 uur:   Senioren 2

13:00 uur:    Senioren 2

 

Zondag:    17 oktober

10:00 uur:    Junioren A2

13:00 uur:    Junioren A2

Secretariaat:  

Zaterdag:    16 oktober

12:00 uur:    Paul Konijn en

Zondag:    17 oktober

08:30 uur:    Jan Romeijn

13:00 uur:   Janneke Ruijs en Paul Konijn

 

PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys-JVC 1

Naam:                  Lars Gardien                                                    
Leeftijd:               12                          
Team:                   D5                                          
Positie:                 Centraal achter                                                     
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?    6e  seizoen     
Op welke school zit je?                                  Jan ArentZ      
Welke voetbalclub is je favoriet?                       AZ   
Welke speler is je voorbeeld?              Alle spelers van AZ
Wie vind je de beste voetbaltrainer?              Marcello (trainer d5)
Welke muziek vind je mooi?                          House music
Wat is je lievelingseten?                                 Pizza
Wat zijn je hobby’s                                         Voetbal en op de bank liggen
Wat is je lievelingswens?                                Prof voetballer
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RUTTE WEGENBOUW
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Broeker Werf 8,
1721 PC  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 33 11
Telefax (0226) 33 33 22

Grotendorst 14,
1721 CW  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 33 11
Telefax (0226) 33 33 22

Grotendorst 14,
1721 CW  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 10 20
Telefax (0226) 33 10 29

Adverteren in één van onze uitgaven?
Uw eigen krant laten drukken?

Of uw eigen drukwerk laten verspreiden?
Bij ons bent u aan het juiste adres!

Check onze site voor alle informatie:

www.rodi.nl

��������������������������� �������������������������
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ZAALVOETBAL
Programma t/m vrijdag 5 november

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 18-okt 22:00 Uit De Watertoren WS 6 5163 wel scheids
Vrijdag 29-okt 21:50 Uit Alkmaar-Noord Danss. Biersteker 3 42781 wel scheids
Vrijdag 5-nov 20:10 Thuis De Hoornse Vaart Alkmaarsche Boys 8 10829 wel scheids

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

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Donderdag 14-okt 21:05 Uit Geestmerambacht B Hink Sport LSVV VE1 24380 wel scheids 
Woensdag 27-okt 19:00 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennewater VE2 24382 wel scheids 

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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
De dames spelen dit seizoen een 1½ competitie (dus 3 x tegen iedere tegenstander)     
Vrijdag 5-nov 21:05 Thuis De Hoornse Vaart Vrone DA4 11928 wel scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 15-okt 19:00 Thuis De Oostwal Jong Holland A1 18684 wel scheids
Vrijdag 22-okt 19:15 Uit Sportpaleis Alkmaar Jong Holland A1 6761 wel scheids
Vrijdag 5-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Danss. Biersteker A2 12793 wel scheids

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

     
Kantinediensten dames en meisjes:

Kantinedienst op zaterdag van 9.00 tot  13.00 uur

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

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.
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NIEUWE PENNINGMEESTER

EVEN VOORSTELLEN 
 

Geachte leden van de voetbalvereniging Kolping Boys. 

Ik denk het een goede zaak is om mezelf aan u voor te stellen. Mijn naam is Rob Vermist en ben 67 
jaar jong, ben sinds 7 ½ jaar woonachting in Alkmaar, daarvoor ruim 32 jaar in Wormer.  

Sinds vrijdag j.l. ben ik uw “nieuwe” penningmeester.  Op de jaarvergadering heb ik de benoeming 
aanvaard en zal de taken van Richard Mooser overnemen. 

Er zullen leden zijn die mij al op het complex hebben waargenomen en dat is ook zo, ik loop al een 
aantal maanden mee om de vereniging te leren kennen en ben bij de Stichting de Nollen betrokken 
geweest als penningmeester. Deze taak zal nu door Richard Mooser worden overgenomen. 

Even wat achtergronden van mij. Ik heb ruim dertig jaar bij banken gewerkt in financieel 
administratieve functies en ben nog steeds aan het werk en nog steeds als financieel directeur. 

Binnen het voetbal ben ik vooral binnen de KNVB bezig 
geweest als scheidsrechter, jeugdtrainer, scheidsrechters-
rapporteur, tuchtcommissie, commissie opleidingen, districts-
commissie clubondersteuning West 1, Financiële commissie 
West 1 en nu nog als KNVB waarnemer op de zaterdag. Ben 
via de commissie clubondersteuning nog docent voor de IVA 
en HCCAP cursussen voor kantinemedewerkers en treedt ook 
nog op als adviseur voor verenigingen inzake administraties en 
organisaties. 

In die tussentijd ben ik ook nog penningmeester geweest bij 
ZTS in Zaandam. 

 

Voor deze functie binnen Kolping Boys ben ik benaderd door Sam van Wonderen met wie ik binnen 
de KNVB ruim 20 jaar heb samengewerkt binnen opleiding en later clubondersteuning en nog 
trekken we vaak met elkaar op.  

Vooral de technische opleidingen liggen mij nog steeds na aan het hart ondanks dat ik daar mee heb 
moeten stoppen vanwege wat gezondheidsproblemen. Mensen opleiden en begeleiden om 
scheidsrechter of (jeugd)trainer te worden was en is ontzettend fijn om te doen en nu kom ik bij 
Kolping een aantal oud-cursisten weer tegen, mensen die nog steeds met liefde en gemotiveerd hun 
werk doen. Daarnaast ben ik bestuurs- en commissieleden tegenkomen die ook met hart en ziel 
verbonden zijn aan HUN KOLPING.   

Dat maakt het voor mij een uitdaging om met al mijn kennis en kunnen in te zetten voor uw 
vereniging en dat ik een bijdrage kan leveren aan Kolping Boys, ook in deze lastige financiële tijden.  

Met vriendelijke sportgroeten. 

 

Rob Vermist  



Frans Koomen
06-55708603

Marcel Mooij
06-50524333

www.mooijenkoomen.nl

• SCHOT Infra

• SCHOT Garagebedrijf

• SCHOT Koeltransport

• SCHOT Verticaal Transport

• Kwinfra
Adviesbureau Civiele Techniek

Schot Alkmaar Holding B.V.
Smaragdweg 3, 1812 RJ Alkmaar
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar

Tel.: (072) 5414000, Fax: (072) 5414099
www.schot-alkmaar.nl
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DE 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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•Beste Voetbalkenners!!
Op vrijdag 26 november 2010 wordt in de Kolping Boys kantine De Grote Voetbalquiz gehouden. Hierbij nodig ik jullie allen van 
harte uit om deel te nemen aan dit evenement. Er worden open- en meerkeuzevragen gesteld over EK, WK, UEFA, eredivisie, 
Kolping Boys etc. Sommige vragen zullen ondersteund worden door bewegende beelden.

Inschrijven is mogelijk tot op de dag van de quiz, maar, om een inschatting te krijgen van hoeveel mensen we kunnen ver-
wachten wil ik jullie vragen om vooraf in te schrijven! Doe mee met je voetbalteam, buren, vriendin, iedereen is welkom! Ook 
niet leden van Kolping Boys zijn hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de quiz! De avond begint om 20 uur en middels 3 
vragenrondes zal jullie kennis worden getest. Deelname is per koppel en kost 5 euro (per koppel).  Toon je voetbalkennis en 
laat je kronen tot de De Grote Voetbalkenner van Kolping Boys!!!!.

Met vriendelijke groet

Gerard

•Cursus reanimatie en defi brilatie
In het kader van de jaarlijkse herhalingsoefening organiseert Kolping Boys op dinsdag 26 oktober een cursus reanimatie en 
defi brilatie voor haar vrijwilligers. Aanvang van de avond is 19.30 uur. 

De cursus bestaat uit één gecombineerde theorie/praktijk avond en wordt geleid door leden van het Rode Kruis regio Alkmaar. 
Tijdens de cursus wordt reanimatie geleerd en geoefend in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defi bril-
lator (AED). Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend, indien er sprake is 
van een levensbedreigende hartritmestoornis.

De cursus is zowel bedoeld als herhaling voor de cursisten die in voorgaande jaren de reanimatie cursus hebben gevolgd, als 
voor nieuwe geïnteresseerden, en wordt speciaal aanbevolen voor scheidsrechters, trainers, geleiders en kantinepersoneel, 
maar ook spelers zijn van harte welkom. Voor vrijwilligers is de avond gratis, van leden vragen wij een bijdrage van € 5,-. Bij het 
behalen krijg je een certifi caat t.b.v. het gebruiken van de A.E.D. en voor het reanimeren.

Aanmelden voor de cursus kan bij: Gerard Venneker (0622986200), Janneke Ruijs (0623128469) of via 
reanimatiecursus@kolpingboys.nl

•Korting op kaarten Europa League wedstrijd AZ - FC Bate Borisov        
Schreeuw AZ naar de volgende ronde van de Europa League!

AZ biedt onze club, in het kader van het samenwerkingsverband, tegen gereduceerde prijzen kaartjes aan voor de wedstrijd AZ-
FC Bate Borisov in de poulefase van de Europa League.  Deze, mogelijk beslissende wedstrijd in het kader van plaatsing voor 
de volgende ronde van de Europa League, zal op woensdag 15 december om 19.00 uur gespeeld worden in het AFAS stadion. 
Op een tijdstip dat mogelijk ook voor een groot deel van de jeugdleden nog geschikt is om de wedstrijd te bezoeken. 

Bij een minimale (totale) afname van 20 kaarten kunnen we de toegangskaarten voor deze wedstrijd met 50% korting afne-
men. Een kaartje kost dan € 10,- kost. Deze aanbieding is geldig zo lang de voorraad strekt ! De actie loopt tot en met 2 novem-
ber 2010.  Kaartjes kunnen aangevraagd worden via: kaartjesAZ@kolpingboys.nl . Vermeldt bij de aanvraag je naam, adres, 
telefoonnummer en het aantal gewenste kaartjes.

Indien er voldoende animo is (minimaal 20 kaartjes) gaan we de kaartjes bestellen. 

•Eerste klaverjasdrive op vrijdag 15 oktober        
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. 

•Offi ciële opening nieuwe kunstgrasveld        
 
Op donderdag 14 oktober a.s. om 19.15 uur wordt het nieuwe kunstgrasveld geopend door wethouder Peter de Baat. 
Aansluitend speelt Heren 1 tegen AFC’34 1.
De toegang is gratis! 

•Maandag 25 oktober spelen de D1 en D2 een internationale 
wedstrijd tegen de Spalding Grammer School uit Londen. Aftrap om 
18:00 uur en 19:15 uur!!!!!!

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

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

(extra geldopname)
• Kopieerservice (ook in kleur)
• Bezorgservice op donderdag en vrijdag
• Bake-off afdeling

VOOR AL UW VERENIGINGS-
EN SPONSORKLEDING

ALKMAAR � LANGESTRAAT 115 � WWW.SPORTCENTERALKMAAR.NL
your professional sportshop
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BECOME A LEGEND
Techniekdag “Become a legend” voor alle E en D pupillen op woensdag 27 oktober 2010
Het pupillen bestuur is weer zeer vereerd om alle D en E pupillen te mogen uitnodigen om deel te nemen aan de Kolping tech-
niekdag 2010 genaamd: “Become a legend” 

We hebben het over alle D en E pupillen, dus of je nu in de selectie speelt of (nog) niet, of je nu een jongen of een meisje bent, 
iedereen mag mee doen. 

Deze dag zal plaatsvinden op woensdag 27 oktober en in het teken staan van het bijbrengen van diverse technische voetbal-
vaardigheden en met zijn allen vooral heel veel plezier maken. De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 16.00 uur. In de tus-
sentijd gaan we lekker voetballen en krijgen de D en E pupillen training van echte selectiespelers en -trainers. Nadat iedereen 
speciale shirts voor deze dag heeft gekregen, worden er  vette moves geleerd, partijtjes gespeeld, een quiz gehouden waaruit 
een winnaar zal opstaan en nog veel meer. Tussen de middag gaan we met zijn allen lekker eten en drinken om ’s middags 
weer vol aan de gang te gaan. Aan het einde van de dag zal iedereen die volgens de trainers goed zijn best heeft gedaan en 
heeft laten zien dat hij of zij een coole truc beheerst, een offi ciële diploma uitgereikt krijgen. Dit diploma heb je later nodig om 
in het 1e elftal van Kolping Boys  te kunnen spelen. Dus doe je best en  “Become a Legend”.

Je kunt je tot 26 oktober opgeven door een e-mail te sturen naar:  techniekdag@gmail.com

Vermeld hierbij:

• Je naam
• Telefoonnummer
• In welk team je speelt
• Je kledingmaat 

De bijdrage die we vragen om aan deze super gave, volle en goed georganiseerde dag te kunnen meedoen is € 5. Dit bedrag  
kun je voldoen aan de organisatie, bij aanvang van de dag zelf.

Je hoeft geen eten of drinken mee te nemen. Dit wordt allemaal verzorgd.  We rekenen op ongeveer 80 pupillen. Dus schrijf je 
snel in want VOL = VOL.

De organisatie is in deskundige handen van Thijs van den Oord, Rik Klaver, Dik Norder en meerdere selectiespelers en -train-
ers.

Erik Zonneveld

Voorzitter pupillencommissie

Omdat de pepernoten alweer in de winkel liggen...
Beste ouders,

De pepernoten liggen alweer in de winkel...dat betekent dat er met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest bij Kolping 
Boys begonnen gaat worden!  Nu maken vele handen licht werk (en wordt het ook nog een stuk gezelliger), dus: wie komt er 
samen met mij het Sinterklaasfeest 2010 organiseren? Daarnaast mogen ook zwarte pieten zich aanmelden...

Het feest is voor de kabouters, mini’s, F-jes en eerstejaars E-tjes. Het idee is om het gezellig, eenvoudig en sportief te maken. 
De Sint liet al weten er weer naar uit te kijken!

Graag hoor ik van je.

Een sportieve groet,

Esther de Vries
esther.de.vries@xs4all.nl
06-29384508

Maandag 25 oktober spelen de D1 en D2 een internationale 
wedstrijd tegen de Spalding Grammer School uit Londen. Aftrap om 
18:00 uur en 19:15 uur!!!!!!
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Workshop psychologische aspecten van Coaching op 22 oktober.

Het Jeugdbestuur van Kolping Boys nodigt alle jeugdcoaches en -trainers uit om zich te verdiepen in de mentale aspecten van 
coaching en training. In een 2 ½ uur durende workshop zal Herman Cornet van Notus Training en Coaching de psychologische 
basisprincipes behandelen die elke coach of trainer in zijn “gereedschapskist” zou moeten hebben. Het wordt een praktische 
workshop met als uiteindelijke doel: meer ballen in het doel van de tegenstander. Herman reikt nieuwe, praktische inzichten 
en vaardigheden aan die direct zijn te vertalen naar betere prestaties.

Voor wie:  alle begeleiders, coaches en trainers van de pupillen t/m de junioren van Kolping Boys

Wanneer:   vrijdag avond 22 oktober

Tijd:  Inloop - 19.15 uur - Start 19.30 uur - Einde 22.00 uur

Waar:  kantine
Kolping Boys is een club met ambitie. Met het POP model ( Plezier, Opleiding en Prestatie) willen we dat kinderen, jongeren en 
volwassenen niet alleen plezier hebben in voetbal, maar ook prestaties weten neer te zetten. In onze training en coaching staat 
dat centraal. Veel aandacht gaat uit naar voetbaltechnische en -tactische aspecten. Naast het begeleiden van voetballers op 
technisch en tactisch vlak, wordt er in de voetballerij steeds meer aandacht geschonken aan de psychologische aspecten van 
de coaching. Van Gaal, Hiddink, Mourinho en vele andere trainers zien dat het belangrijk is om te weten hoe je voetballers niet 
alleen fysiek, voetbaltechnisch en –tactisch maar ook mentaal kunt begeleiden.

Ook in het jeugdvoetbal groeit het bewustzijn dat mentale begeleiding aandacht vraagt. En dat is ook logisch want juist kin-
deren en jongeren zijn fysiek en psychologisch nog volop in ontwikkeling.

Uit (Amerikaans) onderzoek blijkt dat succesvolle mensen relatief vaak hun sportcoach noemen als een persoon die hen 
essentiële waarden, overtuigingen en vaardigheden heeft geleerd die hun succes verklaren. Genoemd werden zaken als dis-
cipline, samenwerken, commitment, loyaliteit, doorzettingsvermogen, trots, presteren, doelgericht, leren, vriendschap, plezier/
fun. De coach heeft een belangrijke impact op de beleving en de prestatie van een (jonge) speler.

Het Jeugdbestuur van Kolping Boys is nu in de gelegenheid alle jeugdcoaches en -trainers de gelegenheid bieden om zich te 
verdiepen in de mentale aspecten van coaching en training. In een 2 ½ uur durende workshop zal Herman Cornet van Notus 
Training en Coaching de psychologische basisprincipes behandelen die elke coach of trainer in zijn “gereedschapskist” zou 
moeten hebben. Het wordt een praktische workshop met als uiteindelijke doel: meer ballen in het doel van de tegenstander. 
Herman reikt nieuwe, praktische inzichten en vaardigheden aan die direct zijn te vertalen naar betere prestaties.

 Herman Cornet, trainer/coach bij Notus Training en Coaching, is ondermeer betrokken 

bij het “Think Sports” initiatief van het NTI-NLP in Limmen. Dit instituut werkt samen 

met Raymond Verheyen (internationaal bekende inspanningsfysioloog) in zijn 

Nederlands Voetbal Academie. De NVA organiseert trainingen voor (internationale) 

voetbalcoaches.   

Herman is bovendien vader van vier zonen die allemaal bij Kolping Boys spelen en is als 

jeugdtrainer verbonden geweest aan Voetbalvereniging Voorland in Amsterdam.

Namens Erik Zonneveld (voorzitter pupillen commissie), Evert van Dronkelaar ( voorzitter junioren commissie), Dik Norder 
( hoofd jeugd opleidingen).

 

WORKSHOP PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN

Kolping Boys 1-HSV 1 (0-2) www.ronhilhorst.nl
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09 oktober 2010

FC Den Helder A2 - Kolping Boys A2      1-4
Nu mochten we uit tegen FC Den Helder A2, in de beker hadden 4-4 gespeeld tegen “deze jongens” .  Wat raar een ander team 
was dat, later bleek dat de A1 van FC Den Helder vrij te zijn. En na de wedstrijd kregen we te horen dat er een paar jongens 
geschorst waren van de A2 en dat er assistentie van de A1 ( 5 spelers) gekomen waren.

Maar goed na 1 min, stonden we al met 1-0 achter, Justin van den Berg, onze trouwe goalie stond rond te kijken en te zoeken 
waar de bal was. In het netje!!!!!

Kolping Boys liet zich niet van de wijs brengen want thuis voor de beker stonden we ook na 8 min. achter met 0-3 tegen “deze 
Jongens”. En kwamen door rustig ons eigen spel te spelen terug naar 4-3.  FC Den Helder speelde vrij hard en loerde op onze 
enkels. In de 10e min. was het Michel de Wit die een knietje kreeg,, Hij vermande zich en ging door, nog niet wisselen coach.  
In de 12e min slalomde Tijn van Veen langs 2 man, hij draaide naar links en hakte de bal naar rechts op Michel de Wit. Michel 
scoorde de 1-1. Het spel ging over en weer , de scheidsrechter trok zo af en toe eens een gele kaart, drie voor FC Den Helder 
en maar één voor Kolping Boys. Wouter Korse was de gelukkige, Wouter trok de bal voor en nam gelijk een inglijdende tegen-
stander mee, en dat mocht niet van de scheidsrechter.

In de 35e min. schoot Justin van den berg de bal ver naar voren, Jasper Bakker nam de bal mooi een en speelde de bal naar 
Robin van Velthuizen. Robin schoot vanaf de achterlijn op het doel,. De keeper riep keihard zodat iedereen in de kop het kon 
horen LOS, hij gaf zelf het goede voorbeeld en de bal rolde zo het doel in, 1-2. Met die stand gingen we de rust in.

In de 8e min. werd Wouter Korse in volle sprint om de bal neer gehaald in het strafschopgebied van FC Den Helder. Nadat 
Wouter achter het doel getild was, mocht Robin van Velthuizen de penalty nemen. Hij nam een aanloop, maar de bal was slecht 
ingeschoten, de keeper stopte deze. Robin was alert en liep door en speelde alsnog de bal tussen de benen van de keeper 
door, 1-3  In de 15e min. kreeg Jasper de bal onder controle tussen twee tegenstanders, hij zag de keeper al uit zijn doel komen 
en lobte de bal met buitenkant rechts over de keeper tegen de paal, jammer, echt jammer. In de 25e min, loopt Yannick Zuur-
bier door op de bal, hij schiet de bal komt in de kluts bij een tegenstander. Deze FC Den Helder speler schuift in paniek de bal 
in de voeten van David Zentjens, David schoot laag in de rechter onderhoek, 1-4. In de 34e min. gooide Devon Hoogland de 
bal in, naar Robin van Velthuizen. Robin speelde Tijn van Veen aan, welke op zijn beurt op de achterlijn 3 spelers voorbij ging 
en de bal voor het verlaten doel legde. Waar vervolgens 3 spelers van Kolping Boys nog onder de indruk van Tijn de bal lieten 
lopen???!!!In de 36e min. was het Tijn van Veen die met een spurt 2 spelers van FC Den Helde achter zich liet en de bal breed 
op Yannick Zuurbier legde, die iets achter Tij liep.

Yannick wist de bal in het net te krijgen, maar de grensrechter zag er een buitenspel in. Er waren geen spelers van FC Den 
Helder voor Yannick, vertelde hij later.

Maar goed, met de 1-4 overwinning gaan er 3 punten mee naar Oudorp, 

We staan samen met Reiger Boys A1 bovenaan, maar Reiger Boys heeft een wedstrijd minder gespeeld. 

Aanstaande zaterdag de belangrijker wedstrijd tegen Reiger Boys A1  

Een Trouwe Supporter

02 oktober 2010

Kolping Boys A2–Texel’94 A1 (7-0)

Na de verloren wedstrijd tegen de Flamingo’s’64 moesten we winnen om bij te blijven.

Onze tegenstanders kwamen met een touringcarbus aangereden, nadat ze al een jeugdteam in Schagen gedropt hadden. 
Wouter Korse en Johan van der Sluis hadden zich voor deze wedstrijd afgemeld. Op deze mooie zaterdagmiddag begonnen we 
op het B veld tegen de jongens uit Den Burg. In de 7e min. was Yannick Zuurbier die de bal van Robin van Velthuizen kreeg en 
deze bal doorschoof op Jasper Bakker. Jasper ging één man voorbij en schoot net naast. In de 12e min. was Devon Hoogland 
die de bal onderschepte en deze breed lag. Robin van Velthuizen pikte de bal op een gaf deze aan David Zentjens, David haalde 
uit, 1-0. In de 20e min. was het David Zentjens die Jasper bakker aanspeelde, 2-0. Kolping Boys bleef aandringen en kansen 
missen. Maar in de 32 min. werd de bal uit onze verdediging door 

Joost Huese naar voren gebracht,Yannick Zuurbier schoot tegen de keeper op, Jasper Bakker reageerde gelijk, pakte de bal af 
van een speler van Texel. Jasper legde de bal terug op David Zentjens, welke met een droog afstandschot de 3-0 scoorde. In de 
37e.min was het Rick de Moel die van af de achterlijn de bal op het dak van het doel kreeg.

In de 44e.min kreeg Yannick Zuurbier de bal niet helemaal onder controle maar hij ging door. Yannick tikte de bal op de 

JUNIORENVERSLAGEN
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Stationsweg 27 - 1815 CA Alkmaar - Tel. 072 - 5123539
www.gkamper.nl

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

Uitgebreide showroom

Prijzen uit voorraad leverbaar

Eigen graveerinrichting
Conijn Parket B.V.

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

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

of anders na telefonische afspraak

Meer dan 160 jaar
ervaring met hout
Meer dan 70 jaar

professioneel
met parket!
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meegelopen Rick de Moel, welke de bal op het hoofd van Tijn van Veen legde, 4-0. Dit was tevens de ruststand.

Jasper Bakker beloofde in de rust geen kans meer te missen. Dus we gingen opgelucht in de Dug-out zitten, het kwam goed 
met die belofte. In de 1e min was het Jasper Bakker die alleen op de keeper afstoofde, jammer, kans 1.

Nog geen 3 min. later was het weer Jasper Bakker die tussen twee tegenstanders de bal onder controle kreeg en door liep in 
het strafschopgebied, Jasper schoot net naast. Jammer kans 2.

 In de 15e min, pikte Barry de Koning de bal van zijn tegenstander en liep met de bal aan zijn voeten naar het middenveld, daar 
nam Steven de Jong de bal over en schoot deze door op Jasper Bakker, Jasper probeerde een boogballetje over de keeper, jam-
mer kans 3 In de 28e min.  kreeg Tijn van Veen de bal op het middenveld, Tijn passde Jasper Bakker die het strafschopgebied 
in rende op rechts. Jasper Bakker schoot onder de uitgelopen keeper door, 

5-0. Helaas pakte een verdediger van Texel’94 Jasper z’n enkel hard aan, dus Jasper werd van het veld getild den naar de 
dug-out getild.  In de 40e min. was het Rick de Moel die de bal aan Yannick Zuurbier gaf, 6-0. Het was in de 42e min. Tijn van 
Veen die de bal op Davis Zentjens gaf, David schoot van af een meter of 20 de bal hoog in de rechter hoek, 7-0. Tevens de 
eindstand.

Een Trouwe Supporter

Kolping Boys B3 geeft Uitgeest les in effectiviteit: 5-2
 

Met een mooie 5-2 overwinning tegen concurrent Uitgeest B2 
blijft Kolping Boys B3 meedraaien in de top van de 2e klasse 
b-junioren 04. De ploeg van coach Gerard Twisk nam sportief 
revanche na de dramatische en onverdiende nederlaag een 
week eerder tegen het onsportieve Koedijk. Toch zag het er 
aanvankelijk niet naar uit dat Kolping met de eer ging stri-
jken. Tegenstander Uitgeest ging offensief van start. Maar de 
geelgroenen verzuimden hun kansen te verzilveren. Kolping 
kwam enkele malen goed weg. Bijvoorbeeld in de 10e minuut 
toen een schot buiten bereik van doelman Leon Met afketste 
op de paal. 

Kolping moest het hebben van uitvallen. En bij een zo’n tegen-
stoot kwam de bal terug van de Uitgeester verdediging: pre-
cies op de schoen van Quinn Veenstra die met een wonder-
schone volley zijn ploeg op een verrassende 1-0 voorsprong 

zette. Het wedstrijdbeeld bleef hetzelfde: een sterker Uitgeest, maar Kolping gevaarlijk in de overname. In de 30ste minuut 
gaf een uitblinkende Maurice Twisk een mooie crosspass op de snelle Nishanth Sinnathamby die met een droge knal 2-0 
neerzette. Uitgeest bleef echter komen, waarbij het fysiek overwicht in de strijd wierp. Doelman Leon Met werd daar het slach-
toffer van. Hij moest met een blessure aan de hand het veld verlaten en werd vervangen door Amin Charik, die tot dan toe in 
de spits had gestaan. Kort daarop brak de Uitgeest-aanval opnieuw door en laatste man Nick Brouwer kon niet anders dan de 
vijandelijke spits van achteren neerhalen. De door de goed leidende scheidsrechter Kraakman toegewezen penalty betekende 
aansluiting voor Uitgeest: 2-1 Gelukkig sloeg Kolping voor rust nog terug. Een zoveelste uitval mondde uit in een strak schot 
van Quinn Veenstra, dat de Uitgeester doelman niet klem had. De toegesnelde Nishanth Sinnathamby vergrootte de marche op 
een psychologisch moment, zo vlak voor het kleedkamerbezoek: 3-1. 

Na rust stond er een ander – beetje aangeslagen – Uitgeest op het veld. In de 10e minuut deelde Kolping de genadeklap uit. 
Maurice Twisk passte op Quinn Veenstra en de bewegelijke Kolping-spits maakte geen fout: 4-1. Toch kwam Uitgeest weer 
terug. Gelegenheidsdoelman Amin Charik maakte een domme fout door een kansloze Uitgeest-aanvaller onderuit te halen. De 
toegewezen strafschop betekende 4-2. Beide ploegen liepen op hun tandvlees en dat geeft dan meestal gedoe. Dex Bakkum 
tackelde een opponent op de middenstip knalhard, maar correct. Die haalde uit en dat betekende rood voor de Uitgeester. 
Vlak voor het eindsignaal bekroonde middenvelder Maurice Twisk zijn goede spel door een vrije trap dwars door een woud van 
benen te loodsen: 5-2. Uitgeest was knock out. En Kolping is nog steeds volledig in de race om de titel.

 Opstelling: Leon Met (25. Amin Charik), Tom van de Laar (46. Gino Bacaj), Sander Doornbos, Jean Pierre Dijkstra, Charlie Plas, 
Maurice Twisk, Dex Bakkum, Julian Vos(46. Jochem Hoogesteijn), Quinn Veenstra , Nishanth Sinnathamby.

Afwezig: Emiel Langedijk (met school naar Rome). Geschorst: Justin Melchers. 

© Paulus Plas

JUNIORENVERSLAGEN
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Zaterdag 2 oktober 2010

Kolping Boys B4–koedijk B5 uitslag: 10-0
Zoals de uitslag aangeeft was het een twee vingers in de neus overwinning. Na een minuut was het al 1-0. Op aangeven van 
Suleman schoot Oe de 1-0 binnen. Een minuut later was het al 2-0. Wederom Oe op aangeven van Oe. De score liep nog voor 
de rust op tot 5-0. Suleman, 3-0 na een fantastische combinatie die bij Dennis begon en vervolgens via Michael, Jack, Falco 
en Oe eindigde bij Suleman. Geen speler van Koedijk was bij machter er tussen te komen. Daarna de 4-0 door Daniel en vlak 
voor de rust Oe op aangeven van Falco. De verdediging bestaande uit Michael, Dennis, Anton en Vigo hielden de poort verder 
gesloten. Ruben had wel boodschappen kunnen halen! 

Na de rust werd de score nog verder opgevoerd. Suleman tekende de 6-0 aan. Op aangeven van Falco scoorde Roy de 7-0. 
Falco nam treffer 8 voor zijn rekening. Ruben hoefde slechts een keer handelend op te treden. Kolping geloofde het wel een 
beetje maar besefte toch dat het leuk was om de dubbele cijfers op het bord te krijgen. Dus nog een slotoffensief ingezet. Ryan 
miste een dotje maar |Oe wist nummer 9 op zijn naam te krijgen na goed afgeven van Falco. Vlak voor tijd plaatste Vigo de bal 
over de verdedigers van Koedijk, die ter hoogte van de middenlijn op een lijn stonden. Oe nam de bal in de loop goed mee en 
gaf af op Suleman die voor de einduitslag, 10-0, zorgde.

Een ruime overwinning op een zwakke tegenstander. Volgende week Bergen. Dat wordt andere koek!

De Koots!

Zaterdag 9 oktober 2010

Bergen B1–Kolping B4  uitslag 1-4
Op papier een grote concurrent. Een zonovergoten middag. Michael geblesseerd en Suleman op studiereis dus zorgen dat de 
boel heel zou blijven. Vooraf de mannen gewaarschuwd om niet op de te verwachten provocaties van de international school-
boys in te gaan.

Binnen de minuut was het al 0-1. Een voorzet van Oe werd door Falco vanaf een meter op 20 van doel in de rechterbovenhoek 
gejaagd. Kolping hield daarna de druk op Bergen en dat resulteerde na 10 minuten in de 0-2. Mahad gaf goed af op Ugur en 
die wist vervolgens de 0-2 binnen te schieten. 

Er ontstonden nog goede mogelijkheden om de score op te voeren maar enkele buitenkansjes werden niet benut. Het was 
echter Bergen dat op 1-2 kwam door een bal die via de binnenkant paal het doel in vloog. Vlak voor de rust schoot Bergen nog 
op de paal. 

Ruben wist met enkele goede reddingen de gelijkmaker te voorkomen.

Na de thee ebde was het Bergen dat onder de druk van Kolping uit wist te komen. Gelukkig was de verdediging van Kolping 
vandaag in zeer goede doen. De lijn Jack, Dennis, Anton en Vigo stond vandaag als een huis. De enkele keer dat Bergen er toch 
door kwam was het Ruben die het slot op de deur was. 

De slijtage slag resulteerde echter wel dat verschillende spelers haast niet meer verder konden. Jack en Daniel moesten op 
het tandvlees verder! Een minuut op tien voor het einde de bevrijdende 1-3. Falco kreeg het na een kus van zijn vriendin op 
zijn heupen en bracht de stand na een mooie combinatie met Oe op 1-3. Dit was de genadeklap. Het werd vervolgens nog 1-4. 
Weer was het Falco die de bal prachtig via onderkant lat binnenschoot. Roy knalde nog een keer de bal op de lat en werd nog 
een keer gevloerd binnen de zestien. Echter de goed fl uitende scheids die de handen vol had om de opgewonden standjes van 
Bergen in toom te houden gaf echter geen pingel.

Een knap resultaar van een zeer goed spelend Kolping.

De Koots! 

JUNIORENVERSLAGEN

Kolping Boys 1-HSV 1 (0-2) www.ronhilhorst.nl





-25-

PUPILLENVERSLAGEN
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Kolping E1–Foresters E1
Om half 10 kwamen de jongens zelfverzekerd aan. Ze dachten toen al, wij gaan winnen vandaag ! Toen iedereen er was gingen 
we naar de bestuurskamer met Rene, daar hebben we besproken hoe we de wedstrijd moeten gaan spelen en de opstelling 
doorgenomen. Daarna gingen we de kleedkamer in. Toen gingen we warmlopen en oefeningen op het veld. We hadden wat 
vertraging want er was nog geen scheids en toen ging mijn vader fl uiten. Het fl uitje klonk en de wedstrijd begon. We hadden 
ook een nieuwe speler erbij en dat was Faustino, hij deed voor het eerst mee. Al in het begin was het een spannende wedstrijd 
want ik schoot in de eerste minuten al op de paal. Daarna had Foresters ook kansen maar Sam had heel goed gekeept.

De wedstrijd ging een beetje op en neer maar vlak voor de rust haalde Dirk-Jan uit en schoot zo door de benen van de keeper en 
was het 1-0. Toen was het rust en gingen we naar de kleedkamer en Rene zei wat er beter kon en wat er wel goed ging. Daarna 
gingen we weer het veld op. En werd het net zo als in de eerste helft een kantelende wedstrijd, Foresters had veel kansen maar 
het lukte ze niet om te scoren. Wij hadden een topkeeper op doel staan. We bleven doorgaan en gaven niet op dus uit een kans 
kwam een corner, Patrick nam de corner en ik liep in, weg van mijn mannetje, en het lukte nog om de bal in de loop in het doel 
te schieten. 2-0 en we waren heel blij !!!!! Er waren wel wat blessures van Sam en Klaas dus duurde de wedstrijd wat langer. En 
ook Foresters bleef doordrukken en het bleef spannend maar uiteindelijk kwam het fl uitsignaal van de scheids en hadden wij 
gewonnen. We hadden de wedstrijd op het veld nabesproken en gingen heel blij naar de kleedkamer om lekker te douchen.

Dit was het verslag van Sjoerd.

Reiger Boys E5-Kolping Boys E6
Op de voor pupillen vreemde tijd van 13.25 uur moesten we aantreden tegen Reiger Boys. Laat voetballen heeft wel zo zijn 
voordelen, je kunt lekker uitslapen, goed ontbijten en dan naar de voetbal gaan, net als vroeger in het 6e en 7e, ideaal. Ook 
een voordeel was dat de velden wat hadden kunnen opdrogen na de vele regen van de nacht en de vroege ochtend, het zag er 
nu toch wat vriendelijker uit allemaal.

Dan de wedstrijd: ik zal de uitslag alvast verklappen: er werd met 5-2 verloren, maar wat hebben we allemaal genoten! Dit was 
met afstand de best wedstrijd van het seizoen. Er werd overgespeeld en voor elkaar gewerkt. Er werd goed gereageerd bij cor-
ners, Jur kopte ballen weg alsof hij Pujol was en ook Jan en Joaquim heb ik zien koppen, klasse jongens! Er werd gestreden, er 
werden kansen gecreëerd en we zagen de trainingsarbeid van afgelopen woensdag terug in de wedstrijd, goed gedaan!

We begonnen tegen de koploper wat zwak, we wachten af wat de tegenstander ging doen en in record tijd keken we tegen een 
2-0 achterstand aan. Als ware kabouters of 1e  jaars F’jes stoven we met drie man op 1 tegenstander af, die de bal simpel 
kon passen en daardoor kon er snel gescoord worden. Gelukkig had Bjorn daarna een hele mooie actie; hij speelde de laatste 
man door de benen en kon mooi in het doel schieten. Jammer genoeg maakte Reiger Boys ook weer 3-1 en 4-1. Maar op goed 
aangeven van Bjorn kon Nasim zijn eerste doelpunt van het seizoen maken.

Ashley kreeg daarna ook nog een geweldige kans, maar van dichtbij kon ze alleen de paal raken, erg jammer, want 4-3 zou een 
mooie ruststand zijn geweest.

Dan de 2e helft, wind tegen. De achterste lijn met Tom, Joaquim, Jur en Ashley stond heel goed te verdedigen, de midden-
velders Eray, Jan en Nasim liepen goed mee te verdedigen en sloten bij Bjorn aan waar het kon, Reiger boys werd steeds weer 
teruggedrongen. Dit alles zorgde ervoor dat we twee of drie geweldige kansen kregen met mooi uitgespeelde aanvallen.. alleen 
moeten de spitsen dan wel even tegen de bal trappen als die van de zijkant wordt voorgezet, met name Eray en Nasim kwamen 
in goeie scoringspositie, maar helaas geen doelpunt. Op het eind had keeper Max al eens een bal over de lat weten te tikken, 
maar 1 minuut voor tijd wist Reiger Boys toch nog 1 keertje te scoren; eindstand 5-2.

Als jullie zo blijven spelen, gaan jullie nog vele punten pakken met mooi voetbal!

Kolping Boys E6 - Reiger Boys E8
Wat was het een lekker voetbalweertje deze zaterdag! Een heerlijk zonnetje, een verkoelend windje, een fl inke extra laag zwarte 
korrels op het B-veld, een goeie scheidsrechter, een leuke tegenstander, veel publiek langs de lijn en een interim-coach. Coach 
Rob was helaas verhinderd door een soort laag bij de grondse activiteiten, dus zou Loet zijn taken overnemen. Het 1e probleem 
van coachen deed zich meteen al voor aanvang van de wedstrijd voor: iedereen was er! Speel je dan 7 tegen 7, 8 tegen 8, wie 
zet je in het veld en waar? en wioe zet je reserve. Om niet als partijding bestempeld te worden, ben ik maar begonnen om mijn 
eigen zoon reserve te zetten en omdat de tegenstander ook 10 man had, speelden we 8 tegen 8, met 2 wissels. Als coach moet 
je proberen je elftal zodanig te laten spelen dat je geen tegendoelpunt krijgt, maar zelf wel scoort en dat is maar ten dele gelukt. 
De wedstrijd eindigde namelijk in een voor pupillen vrij ongebruikelijke uitslag: 0-0!

 De 1e helft had Reiger Boys het betere van het spel. Deze 1e jaars E’tjes waren duidelijk goed op elkaar ingespeeld en wisten 
elkaar vaak te vinden, maar de verdediging gaf geen krimp. De vaste 4 verdedigers deden hun werk goed. Ook voorin waren de 
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aanvallers scherp en probeerden zoveel mogelijk te storen en opbouw vanuit de verdediging te voorkomen. De middenvelders 
hadden wel moeite om zowel aan te vallen en te verdedigen, het omschakelen gaat nog steeds niet goed. Er wordt wel aan-
gevallen, maar daarna niet mee verdedigd, jongens, dit moet echt beter. De coach probeerde meer loopvermogen op het mid-
denveld te krijgen door afwisselend Jur of Ashley daar te laten spelen, maar dat gaf geen extra resultaat. Omdat Reiger Boys 
niet kon profi teren van een slippertje van Max was de ruststand 0-0. Ook de 2e helft had Reiger Boys het betere van het spel, 
maar Kolping de beste kansen. Nasim had zich onsterfelijk kunnen maken, maar hij verzuimde dat. Bij een mooie crosspass 
van Ashley miste hij 1 meter(!) voor het doel de bal volledig en in de laatste minuut kon hij  de bal op Jonathan passen, die dan 
vrij voor de keeper zou hebben gestaan, maar ook deze bal had niet de juiste snelheid en richting, terwijl daar op de training 
toch veel tijd in gestoken wordt, jammer. Verder heb je heel hard gewerkt Nasim en ook goed meeverdedigd, je gaat elke week 
vooruit, straks ben je weer op je oude niveau! Al met al was de 0-0 eindstand dan ook een terechte uitslag en daar konden 
beide coaches vrede mee hebben. Jongens jullie hebben weer hard gewerkt, het gaat niet altijd goed, maar de wil om voor 
elkaar te werken is er, dat is de winst van vandaag, op naar de volgende wedstrijd!

Kolping Boys E8 – Vrone E4   1-2
Wat een stalende dag en wij moesten voetballen tegen Vrone E4, alle spelers van E8 waren vol goede moed naar sportpark de 
Nollen gekomen.Even wat grapjes bij de kantine en Marius vader van Lisanne feliciteren, toen was het tijd om naar de kleed-
kamers te gaan en ons klaar te maken voor de wedstrijd. Aangekomen op het veld eerste even de warming up en wachtend 
op Ashley die haar schoenen vergeten was, begonnen we aan de wedstrijd met een mooi nazomers zonnetje. Vanaf de eerste 
minuut waren we scherp en stonden we op de goede posities, zo kwamen we ook op 1-0 voorsprong door een doelpunt van 
Maartje en een prachtige pas van Joris. Ik zag een E8 dat vocht , bikkelde, riep, hard werkte en zeker goed voetbalde, maar ook 
lette op de aanwijzingen van de trainer.

In de rust lekker een bekertje limonade en even een praatje van de coach en een grapje van Lars, nu weer aan de orde van de 
dag hoe gaan we deze wedstrijd winnen. Maikel vader van Damian fl oot voor de tweede helft en het schouwspel kon beginnen, 
ouders in het zonnetje die erg fanatiek waren en zelf familie mee hadden genomen voor support. Gaande de tweede helft zag 
je dat de spelers Vrone E4 toch langer op voetbal zitten, dan de rakkers van onze E8 en dat betaald zich uit door even niet op 
letten. Zo ontstond de 1-1 die maar al te graag werd in geschoten langs de uitkomende Damian die wel  de rechtsbuiten zag 
staan en langszij werd gepasseerd, blijf altijd om je heen kijken en let op je tegenstanders. Kansen kregen we nog genoeg de 
tweede helft, maar die gaan er alleen in als je doorzet, ook al verlies je de bal, loop met je mannetje mee en zoek de ruimte op 
en praat met je medespelers. Bijna een gelijk spel in de tas en een punt, maar door een onterechte corner werd het 1-2 en was 
de teleurstelling  te zien bij de spelers, coach en ouders die zo hard stonden te schreeuwen langs de lijn.

Maar ook deze keer hebben we weer wat geleerd en gaan we op de training weer aan de slag met deze wedstrijd en de Soc-
cerpal niet te vergeten. Kolping Boys E8 was top, iedereen heeft genoten van het spel en zelf de keeperstrainer  Dhr. Reus vond 
dat we goed gespeeld hadden, en jammer dat die onterechte corner erin ging.

Kolping Boys F2–SVW 27 F3  (1–4)
Na drie bekerwedstrijden en een toernooi bij de Reiger Boys, moest de eerste wedstrijd van de competitie gespeeld worden. Na 
de vooruitgang bij de spelers tijdens de bekerwedstrijden, gaf dit een goede hoop voor de competitie. Zeker omdat SVW 27 F2 
al door de F2 met 2-1 was verslagen tijdens de bekerwedstrijden, zou de wedstrijd tegen hun F3 een niet al te groot probleem 
moeten zijn. De F2 begon direct fel aan de wedstrijd en ging meteen tot de aanval over. SVW 27 werd de verdediging ingedrukt, 
maar dit duurde niet lang. De tegenstander herpakte zich snel en het begin van de wedstrijd ging redelijk gelijk op. Bij een 
aanval van de F2 brak Quinten door, maar hij werd door een SVW-speler neergelegd. De F2 kreeg een vrije trap, die Dave mooi 
voor het doel wist te schieten. SVW kon de bal niet goed wegwerken en de corner, die hierop volgde, resulteerde ook niet in 
een doelpunt voor de F2. Bij een volgende aanval van de F2 kon Shane van afstand schieten, maar helaas hij raakte de paal. 
Bij een tegenaanval van SVW, wist keeper Mike een hard schot goed te stoppen. Even later schoot Quinten maar net naast het 
SVW-doel. Op een geven moment stond Ian helemaal vrij. Hij kreeg de bal aangespeeld en haalde snoeihard uit. Als een kanon-
skogel vloog de bal strak in de kruising: 1-0. Kort daarop had Artinjo nog een goede kans, maar helaas werd zijn schot door de 
SVW-keeper gestopt. Hierna zakte de F2 helemaal weg. De spelers sjokten maar wat over het veld en waren niet meer vooruit te 
branden. Er werd totaal niet meer verdedigd en als er nog een beetje werd verdedigd, dan werden er grote fouten gemaakt. Een 
speler van de F2 probeerde de bal dwars door het eigen doelgebied weg te werken en dit resulteerde in een “perfecte voorzet” 
aan de tegenstander. Een SVW-speler kon de bal zeer makkelijk onderscheppen en scoorde de gelijkmaker: 1-1. Gelukkig was 
keeper Mike nog wel bij de les en met een aantal mooie reddingen en door een paar keer goed uit zijn doel te komen, kon hij 
voorkomen dat de tegenstander de score voor de rust verder wist op te voeren.

Ondanks een stevige toespraak in de rust en een aantal aanwijzigen om het spelniveau te verbeteren, veranderde er helemaal 
niets aan de inzet van de F2. Het team wist niets meer te presteren: verdedigend was het een gatenkaas en er werd ook geen 
goede aanval meer opgezet. Het werd SVW totaal niet moeilijk gemaakt en al snel kon de tegenstander scoren:

1-2. Slechts een enkele keer kwam de F2 nog bij het doel van SVW, maar het beste schot kwam slechts tegen de lat. Even 
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later scoorde de tegenstander de 1-3 en kort voor het eind van de wedstrijd schoot een SVW-speler de bal diagonaal door het 
doelgebied tussen vier “verdedigers” van de F2 door de verre hoek in: 1-4. Zo werd door een collectief falen, na een 1-0 voor-
sprong, de wedstrijd volledig uit handen gegeven en werd de eerste wedstrijd van de competitie verloren.

Sander

De Foresters F2-Kolping Boys F2  (2–4) 
Nadat in de laatste drie competitiewedstrijden twee keer achter elkaar werd verloren en één keer was gelijkgespeeld, moest er 
nu gewonnen worden om niet verder weg te zakken op de ranglijst. Na een aantal aanwijzingen voor het begin van de wedstrijd 
m.b.t. het verdedigen en de concentratie van de spelers, begon de F2 direct fel aan de wedstrijd. De spelers zochten direct de 
aanval en ze durfden hun tegenstander aan te pakken. De Foresters lieten zich echter niet onder de voet lopen door de Kolp-
ing Boys en zo ontstond er een mooi begin van de wedstrijd met kansen voor beide partijen. Bij het opzetten van een nieuwe 
aanval door de F2, wist Shane ter hoogte van de middenlijn aan de tegenstander te ontsnappen. Hij werd keurig aangepeeld en 
stormde op het doel van de De Foresters af. Zelfs met de bal aan de voet, was Shane nog sneller dan twee achterop komende 
spelers van de De Foresters. Hun keeper kwam uit en Shane moest snel een hoek kiezen. Hij schoot keurig langs de De For-
ester-keeper heen, maar raakte helaas de buitenkant van de paal. De wedstrijd golfde heen en weer en keeper Mike had een 
aantal goede reddingen. Bij een volgende aanval van de F2 schoot Mats hard van afstand op de onderkant van de lat. De bal 
stuiterde via de De Foresters-keeper, die inmiddels op de grond lag, terug het veld in. Zoals een echte spits, stond Shane pre-
cies op de goede plek, was hij sneller dan de zich opkrabbelende de De Foresters-keeper en kon hij de

0-1 intikken. De F2 was nog helemaal in een jubelstemming door deze voorsprong, toen de De Foresters de aftrap al weer 
genomen hadden. De concentratie was helemaal weg, de juiste posities waren nog niet ingenomen en de tegenstander maakte 
hier handig gebruik van: direct na de aftrap lag de gelijkmaker al in het doel en heeft de F2 nog geen minuut van hun voor-
sprong kunnen genieten. De F2 liet zich gelukkig niet van de wijs brengen en bij de volgende aanvallen scoorde Dave de 1-2 en 
kon de geheel vrijstaande Artinjo van een aardige afstand de 1-3 scoren. Door de vermoeidheid en door deze voorsprong zakte 
de F2 een beetje in en was de schepte weg. Nadat keeper Mike nog een paar keer goed uit zijn doel kwam om aanvallen van 
De Foresters vroegtijdig af te slaan, ging de F2 met een voorsprong de rust in.

Nadat de F2 er in de rust op gewezen was om scherp te blijven en deze voorsprong niet uit handen te geven, zochten de spelers 
in de tweede helft direct weer de aanval. Ook de De Foresters gingen fel van start om hun achterstand weg te werken, hetgeen 
tot wat overtredingen leidde. Na een aanval van de F2, schoot de De Foresters-keeper de bal slecht uit. Tim onderschepte deze 
bal en gaf direct een mooie voorzet op Shane, die zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maakte: 1-4. Hierna werd de F2 be-
hoorlijk in de verdediging gedrukt. Nadat wat aanvallen van de De Foresters waren afgeslagen, mochten ze een corner nemen. 
Ruben stond goed opgesteld en hij kon de bal net voor de lijn uit het doel schieten. De Foresters bleven aanvallen en even later 
was het in de korte hoek wel raak: 2-4. Met moeite wist de F2 zich te herpakken en bij een aanval van de F2 werd Quinten in 
het doelgebied van de De Foresters neergelegd. De F2 kreeg een strafschop toegewezen, die door Dave hard en hoog werd 
ingeschoten: 2-5. Helaas werd deze feilloos genomen strafschop afgekeurd, omdat een Kolping Boys-speler al aan een “re-
bound” dacht nog voor de bal geraakt was. Op het moment van fl uiten van de scheidrechter, rende de speler al in en was Dave 
nog bezig met zijn aanloop. De strafschop moest opnieuw genomen worden en helaas raakte Dave nu de buitenkant paal. In 
het laatste gedeelte van de wedstrijd had de F2 het nog moeilijk en verslapte het verdedigen. Gelukkig wisten de De Foresters 
hier niet van de te profi teren. Er werd niet meer gescoord en zo pakte de F2 de eerste overwinning van de competitie.

Sander

Kolping Boys F2–Jong Holland F2 (4–7)

Het was een heerlijke nazomerdag voor een goede pot voetbal: een prima temperatuur, een strakke blauwe lucht met een mooi 
zonnetje en bijna windstil. De F2 moest tegen Jong Holland spelen, die een stuk lager op de ranglijst staat, maar wel twee wed-
strijden minder heeft gespeeld. En de wedstrijden, die ze gespeeld hebben, eindigden in gelijkspelen tegen de nummers 2 en 
3 van de ranglijst, dus de spelers van de F2 konden hun borst nat maken. Ondanks dat sommige spelers van Jong Holland wat 
groter waren, dan de spelers van de F2 en waardoor de F2 zich soms laat imponeren, ging het begin van de wedstrijd redelijk 
gelijk op. Helaas, door slecht verdedigen, liep de F2 toch al snel een 0-1 achterstand op. De F2 liet zich echter niet uit het veld 
slaan en ging direct na de aftrap weer vol in de aanval. Mats wist door te breken en schoot van een redelijke afstand een mooie 
boogbal op het doel van Jong Holland. Hij had de hoogte goed ingeschat en de bal was zeker over de Jong Holland-keeper heen 
gegaan, maar de bal ging helaas net naast. Jong Holland zette direct een tegenaanval op over de rechterfl ank. Niet alle spelers 

PUPILLENVERSLAGEN



-29-

van de F2 waren direct teruggekomen naar de eigen helft en andere spelers liepen aan de rechterzijde achter de tegenstander 
aan, zodat het voor het doelgebied van de F2 helemaal leeg was. Een speler van Jong Holland had in de gaten, dat er geen 
enkele verdediger van de F2 in het doelgebied stond. Hij schoot hard richting het doel. Het was onduidelijk of het een schot op 
doel was of een voorzet, maar keeper Mike kon er niet bij. Een Jong Holland speler rende richting het doel van de F2, maakte 
een mooie sliding over het natte gras, maar was gelukkig net te laat en de bal ging voor het doel langs. Hierna werd de F2 de 
verdediging ingedrukt en even later kwam Jong Holland toch op 0-2. De F2 bleef de aanval zoeken, hetgeen op een gegeven 
moment resulteerde in een corner. Dave nam de corner en draaide de bal keurig het doelgebied van Jong Holland in. Artinjo 
stond goed opgesteld, was alert wist met zijn knie de bal in het doel te werken: 1-2. Dit gaf de F2 weer moed en ze gingen wat 
feller spelen. Helaas was het fellere spel over het algemeen alleen aanvallend en was het verdedigen soms nog een beetje te 
zwak. Daarom moest er ook wel eens op een andere manier opgetreden worden en toen Quinten in de verdediging de bal aan 
de tegenstander kwijtraakte en deze er vandoor dreigde te gaan, hield Quinten de tegenstander even, kort aan het shirt vast. 
Dit keer hadden we een “echte” en “strenge” scheidsrechter, die deze “overtreding” zag en Quinten werd met 5 minuten tijd-
straf het veld uitgestuurd! En zo staat de eerste “straf” in de historie van dit team op naam van Quinten. De tegenstander wist 
dit veldoverwicht niet uit te buiten en de F2 bleef maar aanvallen. Dave had een goede kans, maar zijn schot ging net naast. 
Even later kon Jong Holland uitbreken, maar de tegenstander speelde de bal iets te ver voor zich uit. Keeper Mike had dit goed 
gezien, aarzelde geen moment en kwam direct uit zijn doel om de bal pakken, voordat Jong Holland tot een schot kon komen. 
Bij een volgende aanval van Jong Holland werd er hard op de paal geschoten. De bal stuiterde terug het veld in en een andere 
speler van Jong Holland schoot de bal hard en hoog in het doel: 1-3. Hierna zette de F2 weer een mooie aanval op, die bijna 
dreigde te verzanden in het drukke doelgebied van Jong Holland. Mats zag tussen alle spelers door een gaatje en kon nog net 
met het puntje van zijn schoen de bal raken. Helaas was het schot te zacht en de bal rolde richting de Jong Holland-keeper, die 
de bal makkelijk kon oppakken. Even later wist Quinten door te breken en gaf een mooie voorzet aan Shane. Hij stoomde over 
de rechterzijde op en trok zich niets aan van aanstormende Jong Holland-verdedigers. Shane werd van twee kanten aangeval-
len en kwam klem te zitten tussen twee Jong Holland-spelers, die te bal niet konden afpakken. Inmiddels lagen de twee Jong 
Holland-spelers op de grond en wist Shane zich staande te houden en met bal en al door te drukken. Hij schoot in de korte hoek 
en zette hiermee de ruststand op 2-3.

In de rust werd de F2 op het verdedigen gewezen en werd er benadrukt, dat de spelers bij balverlies sneller terug moesten 
naar hun eigen helft. Blijkbaar had de tegenstander in de rust ook een goede toespraak gekregen, waar echter veel beter 
naar geluisterd werd. Alle aanwijzingen aan de spelers van de F2 waren voor dovemansoren en binnen ongeveer tien minuten 
stond de stand op 2-7! Desondanks bleef de F2 aanvallen en lieten ze de moed niet helemaal zakken. Artinjo kreeg de bal 
goed aangespeeld en ging op het doel van de tegenstander af. De Jong Holland-keeper gleed naar de bal toe, maar net op het 
juiste moment schoot Artinjo de bal met een kleine boog over de uitkomende keeper heen: 3-7. Artinjo had de smaak nu goed 
te pakken en uit een corner, die Dave weer perfect genomen had, scoorde hij de 4-7. Zijn derde doelpunt van de wedstrijd! Het 
is niet geheel duidelijk of dit al een keer eerder gebeurd is (misschien tijdens een toernooi), maar het kon wel eens de eerste 
keer zijn, dat een speler van dit team drie keer in één wedstrijd scoort. Even later kreeg een aantal spelers van de F2 weer een 
paar goede kansen om de achterstand te verkleinen. Bij drie schoten achter elkaar, werd er, terwijl de Jong Holland-keeper al 
op de grond lag, van alles geraakt: de paal, de tegenstander en de eigen spelers, totdat er uiteindelijk zelfs nog naast gescho-
ten werd. Kort voor het einde van de wedstrijd, bij de laatste aanval van de F2, kwam het schot van Shane helaas in het zijnet 
terecht. Mannen, jullie hebben mooie aanvallen opgezet, maar kom sneller terug de verdediging in! Als jullie moe zijn, zeg het 
dan. Daarom hebben we wisselspelers!

Sander
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