
               

��
��

��
�

�
��

���
�

��
�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

����������������������������������������������



-2-

DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 6 2010 Volgende treffer, 9 november 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 06-39319807
B-coördinator:          Jan Bolt 072-5617928
C-coördinator:          Plien Kok                 072-5626923/06-13643036
Meisjes -coördinator: Lotte van der Klein 06-29428660

Pupillencommissie
Voorzitter:                 Erik Zonneveld             06-53554452   
Wedstrijdsecretaris:  Leo Wortel                   06-16640262/ 072-5158200
D-coördinator:           Marcel Pranger 06-20405206
E-coördinator:          Jaap de Vries (tijdelijk) 072-5617201 
F-coördinator: Ton Bosman 06-33587028 
Mini-Kab. coördinator:       Rob Bakker 06-13245134 
Activiteiten: Vacant
 

Overige functies
Hoofdtrainer: 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



…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 7 november

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 30-okt A1 Helder Den FC A1 14:45  Stor, S.
zaterdag 30-okt B3 Berdos B2 14:45 14:00 Mienes, Jan
zaterdag 30-okt B6 SVW 27 B5 14:45 14:00 Kraakman, Jan
zaterdag 30-okt C1 ZOB C1 13:00  Kasaza Bisimwa, J.
zaterdag 30-okt C2 Adelbert St C1 13:00 12:15 J. Breedt
zaterdag 30-okt C3 Koedijk C3 13:00 12:15 A. v.d. Velden
zaterdag 30-okt MC1 Marken MC1 14:45 14:00 Jongh, Sean de
zaterdag 30-okt D1 SVW 27 D1 11:30  Dronkelaar, Evert van
zaterdag 30-okt D2 LSVV D2 10:15  Stigter, Michel
zaterdag 30-okt D4 Koedijk D4 11:30 11:00 Hamersveld, Jelle van
zaterdag 30-okt D5 Reiger Boys D5 09:00 08:30 Velden, Ruben van der
zaterdag 30-okt D10 Reiger Boys D9 11:30 11:00 Bons, Duncan
zaterdag 30-okt E1 Reiger Boys E1 10:15  Berghammer, Herman
zaterdag 30-okt E4 ODIN 59 E3 09:00  Jong, Bruce de
zaterdag 30-okt E6 Zeevogels E2 10:15 09:45 Groot, Bart
zaterdag 30-okt E8 Bergen E1 10:15 09:45 Sluijter, Tobias
zaterdag 30-okt E9 SVW 27 E8 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 30-okt E11 HSV E7 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 30-okt F1 Vitesse 22 F1 09:00 08:30 Brederode, Tim van
zaterdag 30-okt F2 Jong Holland F1 10:15 09:45 Goede, Kees de
zaterdag 30-okt F3 Alkmaarsche Boys F1 09:00 08:30 Tielbeke, Jesse
zaterdag 30-okt F6 AFC 34 F5 09:00 08:30 Wasity, Ahmed
zaterdag 30-okt 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 Champions Leaque
zaterdag 30-okt Mini’s Mini’s 09:00 08:40 onderling

zondag 31-okt 1 (zon) Dijk De 1 (zon) 14:00 12:00 Werf, F. vd
zondag 31-okt 2 (zon) DWV 2 (zon) 11:00 10:30 Hoff, G.J. van ‘t
zondag 31-okt 7 (zon) VIOS-W 4 (zon) 12:00 11:30 Pater, Nikita
zondag 31-okt 8 (zon) Dynamo 6 (zon) 10:00 09:30 F. Bockweg
zondag 31-okt 10 (zon) ADO 20 11 (zon) 14:00 13:30 Visser, Marco
zondag 31-okt 11 (zon) LSVV 8 (zon) 10:00 09:30 A. Lux
zondag 31-okt DA1 (zon) DWO DA1 (zon) 14:00 13:30 Petten, H.P.
zondag 31-okt DA2 (zon) Maarssen DA1 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul

zaterdag 6-nov B1 Castricum B1 13:00  Zandbergen, G.
zaterdag 6-nov B2 Duinrand S B1 14:45 14:00 Breedt, Jan
zaterdag 6-nov B3 Vrone B2 14:45 14:00 Vrasdonk, Ton
zaterdag 6-nov B4 BKC B1 13:00 12:15 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 6-nov B5 Berdos B4 14:45 14:00 Jongh, Sean de
zaterdag 6-nov B6 Uitgeest B4 14:45 14:00 Jan Wondergem
zaterdag 6-nov C5 KSV C3 11:30 10:45 A. v.d. Velden
zaterdag 6-nov C6 Koedijk C5 13:00 12:15 Mienes, Jan
zaterdag 6-nov MC2 Alkmaarsche Boys MC1 13:00 12:15 Kraakman, Jan
zaterdag 6-nov D2 Vrone D1 10:15  Hamersveld, Jelle van
zaterdag 6-nov D5 Reiger Boys D7 09:00 08:30 Bons, Duncan
zaterdag 6-nov D7 Apollo 68 D1 10:15 09:45 Velden, Ruben van der
zaterdag 6-nov D8 Reiger Boys D8 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 6-nov MD1 HSV MD2 11:30 10:45 Sluijter, Tobias
zaterdag 6-nov E1 HSV E1 10:15  Berghammer, Herman
zaterdag 6-nov E2 Berdos E1 09:00  Goede, Kees de
zaterdag 6-nov E3 SSV E1 11:30 11:00 Tielbeke, Jesse
zaterdag 6-nov E7 Reiger Boys E8 10:15 09:45 Groot, Bart
zaterdag 6-nov E10 Zeevogels E4 10:15 09:45 Venneker, Cor
zaterdag 6-nov E12 Castricum E7 10:15 09:45 Ouder
zaterdag 6-nov E13 Vrone E8 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 6-nov F4 Zeevogels F2 11:30 11:00 Ouder
zaterdag 6-nov F5 LSVV F7 09:00 08:30 Wasity, Ahmed
zaterdag 6-nov F7 Berdos F5 09:00 08:30 Jong, Bruce de
zaterdag 6-nov F8 Alcmaria Victrix F6 09:00 08:30 Brederode, Tim van
zaterdag 6-nov 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 Champions Leaque
zaterdag 6-nov Mini’s Mini’s 09:00 08:40 onderling
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 7 november

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 30-okt Wieringermeer A1 A2 14:30 13:15 
zaterdag 30-okt DWS B2 B1 14:30  Steijn, T. van
zaterdag 30-okt Zeevogels B1 B2 12:00 11:00 
zaterdag 30-okt KSV B3 B4 14:30 13:30 
zaterdag 30-okt VZV B1 B5 14:30 13:30 
zaterdag 30-okt VVC MB1 MB1 14:30  
zaterdag 30-okt Foresters de C4 C5 13:00 12:00 
zaterdag 30-okt SVW 27 C6 C6 13:15 12:15 
zaterdag 30-okt Uitgeest MC1 MC2 13:00 12:00 
zaterdag 30-okt Vitesse 22 D2 D3 11:00 10:05 
zaterdag 30-okt Uitgeest D4 D6 11:30 10:35 
zaterdag 30-okt HSV D4 D7 12:30 11:35 
zaterdag 30-okt VIOS-W D4 D8 11:30 10:35 
zaterdag 30-okt Castricum D6 D9 11:00 10:00 
zaterdag 30-okt SVW 27 MD2 MD1 11:30 10:30 
zaterdag 30-okt Castricum E1 E2 09:00  
zaterdag 30-okt Koedijk E3 E3 11:15 10:20 
zaterdag 30-okt BOL E2 E5 09:00  
zaterdag 30-okt Reiger Boys E5 E7 13:25 12:30 
zaterdag 30-okt SVW 27 E11 E10 10:15 09:20 
zaterdag 30-okt Castricum E6 E12 10:00 09:05 
zaterdag 30-okt SVW 27 E13 E13 11:30 10:35 
zaterdag 30-okt Berdos F2 F4 09:30 08:35 
zaterdag 30-okt Reiger Boys F8 F5 08:45 07:50 
zaterdag 30-okt Berdos F4 F7 09:30 08:35 
zaterdag 30-okt Berdos F5 F8 09:30 08:30 

zondag 31-okt Alkmaarsche Boys 2 (zon) 3 (zon) 11:30 10:30 Hoogestijn, G.
zondag 31-okt DTS 4 (zon) 5 (zon) 12:30 11:30 
zondag 31-okt KSV 4 (zon) 6 (zon) 14:00 13:00 
zondag 31-okt Victoria O 6 (zon) 9 (zon) 10:30 09:30 
zondag 31-okt Zeevogels DA1 (zon) DA3 (zon) 11:00 10:00 
zondag 31-okt Schagen A2 (zon) A1 (zon) 14:00 13:00
 
dinsdag 2-nov WMC 2 (zon) 4 (zon) 19:00 18:00 

zaterdag 6-nov VSV MB1 MB1 14:30  
zaterdag 6-nov Foresters de C1 C1 13:00  Mosch, M.C.P.
zaterdag 6-nov Reiger Boys C2 C2 10:30 09:30 
zaterdag 6-nov Alcmaria Victrix C1 C3 10:30 09:30 
zaterdag 6-nov BOL C3 C4 10:15 09:15 
zaterdag 6-nov DEM D1 D1 11:15  
zaterdag 6-nov Adelbert St D1 D3 09:30 08:35 
zaterdag 6-nov SSV D1 D4 10:00 09:05 

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 7 november

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
zondag 7-nov 2 (zon) WSV 30 2 (zon) 11:00 10:30 Borst, P.
zondag 7-nov 5 (zon) SVW 27 8 (zon) 12:00 11:30 Aydogan, Ibrahim
zondag 7-nov 6 (zon) Reiger Boys 2 (zon) 10:00 09:30 Neuvel, Nic
zondag 7-nov 8 (zon) Bergen 5 (zon) 12:00 11:30 Kieft, Nico
zondag 7-nov 9 (zon) Koedijk 9 (zon) 10:00 09:30 Kasaza, Juvenal
zondag 7-nov DA1 (zon) Goy ‘t DA1 (zon) 14:00 13:30 Duuren, P. van
zondag 7-nov DA2 (zon) Olympia Haarlem DA1 (zon) 12:00 11:30 Ruijs, Piet
zondag 7-nov DA3 (zon) IVV DA1 (zon) 14:00 13:30 Pater, Nikita
zondag 7-nov A1 (zon) ZAP A2 (zon) 14:00 13:30 Visser, Marco
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Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m zondag 7 november

UIt
zaterdag 6-nov Zeevogels D2 D6 09:00 08:05 
zaterdag 6-nov Vrone D5 D9 09:30 08:30 
zaterdag 6-nov Zeevogels D3 D10 10:30 09:30 
zaterdag 6-nov LSVV E3 E4 11:30  
zaterdag 6-nov LSVV E4 E5 10:15  
zaterdag 6-nov Egmondia E2 E6 09:30 08:35 
zaterdag 6-nov Foresters de E9 E8 11:30 10:35 
zaterdag 6-nov Duinrand S E4 E9 10:30 09:35 
zaterdag 6-nov Uitgeest E6 E11 10:15 09:15 
zaterdag 6-nov Uitgeest F1 F1 09:00 08:05 
zaterdag 6-nov Reiger Boys F4 F3 08:45 07:50 
zaterdag 6-nov Koedijk F6 F6 08:45 07:50 

zondag 7-nov Flamingo s 64  1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Koene, J.J.
zondag 7-nov Victoria O 3 (zon) 3 (zon) 12:30 11:30 Jacobs, H.J.
zondag 7-nov Monnickendam 2 (zon) 4 (zon) 14:00 13:00 
zondag 7-nov Zeevogels 4 (zon) 7 (zon) 11:00 10:00 
zondag 7-nov Vrone 10 (zon) 10 (zon) 10:00 09:00 
zondag 7-nov Koedijk 11 (zon) 11 (zon) 09:30 08:30 

 
 
 
 
  
 
   
   
   
    
   
    
    
   
   
 

WESTRIJDPROGRAMMA

Hallo voetbalkenner,
* Weet jij of de gebroeders De Boer samen meer of minder dan 178 interlands hebben gespeeld? 

* Weet jij hoeveel strafschoppen Nederland miste tijdens de halve fi nale tegen Italië bij Euro 2000? 

* Weet jij het antwoord op de vraag: Welke Belgische club speelt er “achter de kazerne”?

Volgende maand is het zover. Op vrijdag 26 november om 20.00 uur vindt in de kantine van Kolping Boys de grote voetbalquiz 
plaats. De sportquiz-organisatie heeft zijn best gedaan om een spectaculaire vragenreeks in elkaar te zetten.

Durf jij je voetbalkennis te testen en mee te doen aan deze quiz? Wij nodigen jou en je voetbalvrienden van harte uit om mee 
te doen! Je kunt je per koppel inschrijven. Dit kan vooraf via g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl of op vrijdag de 26ste november vanaf 
19.30 uur in de kantine van Kolping Boys. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00.

De eerst 15 koppels hebben zich reeds ingeschreven. 

Je kunt ook inschrijven bij Janneke Ruijs, Ton Schut, Simon Reus of Gerard Bobeldijk.

C-coördinator afwezig
Ik ben vanaf 18 oktober 4 a 5 weken afwezig  ivm operatie en herstel. Voor vragen en mededelingen kunnen jullie terecht bij 
Evert van Dronkenlaar, de voorzitter van de juniorencommissie. Als het herstel voorspoedig verloopt ben ik er mogelijk al weer 
eerder bij maar ik ben een paar weken niet bereikbaar voor regeldingen.

Groetjes, Plien

Kantinediensten dames en meisjes:
Kantinedienst op zaterdag van 9.00 tot  13.00 uur
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
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.



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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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 6 en 7 november

   Groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag:   6 november

08:30 uur:   Senioren 3

13:00 uur:    Senioren 3

 

Zondag:    7 november

10:00 uur:    Junioren B1

13:00 uur:    Junioren B1

Secretariaat:  

Zaterdag:    6 november

12:00 uur:    Paul Konijn en Jan Bolt

Zondag:    7 november

08:30 uur:    Jeroen Wijts en Ome Jaap

13:00 uur:   Hermen Berghammer

 

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 30 en 31 oktober

   Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag:   30 oktober

08:30 uur:   Senioren 3

13:00 uur:    Senioren 3

 

Zondag:    31 oktober

10:00 uur:    Junioren B1

13:00 uur:    Junioren B1

Secretariaat:  

Zaterdag:    30 oktober

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    31 oktober

08:30 uur:    Wout van Dijk

13:00 uur:   Simon Reus

 

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - De Dijk 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Intersport Megastore
Noorderkade 154 1823 CJ Alkmaar 

Winkelcentrum Noorderkade, 072-5140600
5000 m2 Sport en Lifestyle

&
Ons Cafe ’t Kantoor

Verdronkenoord 10 1811 BH Alkmaar
072-5150411



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 26 november

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 12-nov 21:05 Thuis De Hoornse Vaart d’Enterij 4 20027 geen scheids
Vrijdag 19-nov 22:00 Thuis De Mijse HZV/Het Vennewater 6 10225 wel scheids

Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 26-nov 21:05 Uit De Hoornse Vaart Jong Holland 6 15608 geen scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 27-okt 19:00 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. VE2 24382 wel scheids 
Maandag 8-nov 20:10 Uit Sportpaleis Alkmaar Scala VE1 24391 geen scheids
Vrijdag 26-nov 20:55 Thuis Alkmaar-Noord Berdos VE1 24388 wel scheids 

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 5-nov 21:05 Thuis De Hoornse Vaart Vrone DA4 11928 wel scheids
Dinsdag 9-nov 19:00 Uit Europahal Berdos DA2 5535 geen scheids
Maandag 15-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alkm. Boys DA2 146089 geen scheids
Vrijdag 26-nov 19:15 Uit Noorderend OZV/Zorgeloosch DA5 15482 geen scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 5-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Danss. Biersteker A2 12793 wel scheids
Vrijdag 26-nov 19:25 Uit De Oostwal Vrone A1 16621 wel scheids

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

     

PUPIL VAN DE WEEK, Kolping Boys 1 - De Dijk 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



Frans Koomen
06-55708603

Marcel Mooij
06-50524333

www.mooijenkoomen.nl
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Opening kunstgrasveld 14 oktober j.l.  ........

Bekerwedstrijd Kolping Boys 1-JVC 1 (3-1)  

www.ronhilhorst.nl

www.ronhilhorst.nl

www.ronhilhorst.nl

www.ronhilhorst.nl

FOTOGALERIJ
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          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

         
          

                       

DE VOETBALQUIZ



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

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

(extra geldopname)
• Kopieerservice (ook in kleur)
• Bezorgservice op donderdag en vrijdag
• Bake-off afdeling
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16 oktober 2010 

Kolping Boys A2-Reiger Boys A1 (3 -1)
Nu kwam de koploper op bezoek bij Kolping Boys. Dit behoeft geen extra motivatie voor de A2. In het begin was het van beide 
zijde aftasten van de tegenstander. We moesten David Zentjens missen met een keelontsteking. Reiger Boys speelt net als 
Kolping Boys 4-3-3. In de 10e min. was het Robin van Velthuizen die dicht bij een goaltje was. Maar in de 14e min. onder-
schepte Michiel de Wit de bal en speelde op de oprukkende rechtsback Rick de Moel.

Rick maakte gebruik van het vrije veld voor zich en kon van rechts aanleggen. Met een hoog schot verdween de bal over de 
keeper in de linker boven hoek, 1-0.

Het is spel ging over en weer en er waren aan beide kanten kansen. In de 37e min. was jet Steven de Jong die de bal op het 
middenveld onderschept en deze op de linker middenvelder, Robin van Velthuizen legde. Robin draaide even om z’n as en gaf 
een steekpass op Yannick Zuurbier,. Yannick schoof de bal middenin het doel onder de keeper door, 2-0. Yannick Zuurbier was 
de gehele wedstrijd bewegelijk, wat erg lastig voor zijn directe tegenstanders was.  Dit was tevens de ruststand. In de 13e min  
was het Tijn van Veen die de bal van de achterlijn voortrok op Jasper Bakker. Jasper schoof de bal door op Yannick Zuurbier 
en deze scoorde uit buitenspel positie, Jammer, deze werd terecht niet geteld. Nog geen minuut later wist Reiger Boys de 2-1 
op het bord te brengen. In de 25e  min. was het Johan van der Sluijs die de bal onderschepte en deze breed legde op Devon 
Hoogland. Devon speelde Jasper Bakker aan. Jasper ging naar rechts en schoot naar links in de 16 meter gebied. Wouter Korse 
tikte alert als hij was, de bal in het doel, 3-1. De koploper was met 3-1 verslagen, wat resulteerde dat Kolping Boys A2 nu de 
koppositie overnam.

Een Trouwe Supporter

23 oktober 2010

Kolpin Boys A2-Berdos A1 (2-0)
We speelden thuis om 13:00 uur, er waren ’s middags maar twee wedstrijden vandaar dat we eerder mochten spelen. Het was 
beter weer,  dan voorspel. We moesten onze stugge verdediger Barry de Koning missen, hij had een griepprik ontvangen. Ber-
dos A1 is een middenmoter waar je gedegen rekening mee moest houden. Kolping trok gelijk ten aanval en na 5 min. was de 
eerste geblesseerde speler, Jasper Bakker, met een enkel blessure al aan de kant. Na 15 min. onderschepte Rick de Moel de 
bal en drijft de bal op. Rick de Moel geeft een diepte pass door het midden op David Zentjens. David gaat alleen op de keeper 
af, maar helaas stuit hij op de uitstekende keeper van Berdos. Uit de rebound weet Robin van Velthuizen als nog te scoren, 
1-0.  In de 20e min als het David Zentjens die de bal op het middenveld van een tegenstander ontfutseld en met een actie op 
rechts doorgaat. Nu mist hij niet, 2-0. Dit was tevens de ruststand. 

Na warme thee gedronken te hebben in de kuipstoeltjes van kleedkamer 10, gingen we vol frisse moet het veld in voor de 
tweede helft. In de 21e min. was Tijn van Veen die David Zentjens een kans gaf, helaas stond die goede keeper er nog steeds. 
In de 35e min. Robin van Velthuizen die Jasper Bakker aanspeelde. Jasper op Tijn van Veen, die voortrok, jammer dat Wouter 
Korse net aan de verkeerde kant van de paal kopte. In de 41e min. mocht Tijn van Veen wegens enkel tikken van de tegen-
stander voor 5 minuten naar de kant. De eindstand was 2-0 voor Kolping Boys A2. Sommige jongens hadden het over een 
zakelijke overwinning??!!.  Volgende week staar hekkensluiter Wieringermeer A1  uit op het programma. Yannick Zuurbier 
vertoeft in Turkije en Devon Hoogland in Spanje.

Een Trouwe Supporter

Kolping Boys B3 veel te sterk voor Foresters: 0-12
Gelukkig treft Kolping Boys niet elke week een ploeg die zo zwak is als het arme Foresters B3. Het zou niet goed zijn voor de 
ontwikkeling van de ploeg van Gerard Twisk. Hij zag zijn jongens met 0-12 zegevieren met wat de goedlachse coach ‘postbod-
evoetbal’ noemde. Prettige bijkomstigheid is wel dat Kolping B3 voorlopig de eerste plaats heeft veroverd in de tweede klasse 
04 b-junioren.  Alle ingrediënten om hekkesluiter Foresters eens lekker weg te tikken waren er: prachtig herfstweer, een kunst-
grasveld als een biljartlaken en een zeer zwakke tegenstander die er in de vijf voorgaande wedstrijden al 43 achter de oren had 
gekregen. Maar Twisk’s mannen verloren zich in gepriegel en gingen lopen met de bal in plaats van ‘m één keer te raken. 

 Gevolg was dat het toch nog vijf minuten duurde voor de eerste treffer viel. Spits Amin Charik gaf het laatste tikje aan een 
leep boogballetje van Quinn Veenstra: 0-1. Diezelfde Veenstra maakte er in de 7e minuut 0-2 van na een dieptepass van mid-
denvelder Emiel Langedijk. Wie dacht dat Kolping er nu wel even overheen zou gaan,  kwam bedrogen uit. Pas in de 21ste 
minuut was het opnieuw Quinn Veenstra die een vrije trap van voorstopper Nick Brouwer verlengde: 0-3. Voor rust bepaalde 
B3’s topscorer Amin Charik de stand op 0-5. Eerst na aangeven van opnieuw Emiel Langedijk (0-4) en vervolgens legde Quinn 
Veenstra de bal panklaar voor hem neer: 0-5.  In de tweede helft deed Amin Charik al na twee minuten het net bollen: 0-6. Een 
kunstje dat hij vijf minuten later herhaalde: 0-7. De opgerukte middenvelder Jean Pierre Dijkstra (JP) maakte er enkele minuten 
later 0-8 van. JP had de smaak te pakken, want een voorzet van hem werd door de offensief voetballende libero Nick Brouwer 
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in het Heilooer doel getikt: 0-9. Een mooi gelegenheidsduo, want even later knikte Brouwer een corner van JP heel mooi in en 
zette de dubbele cijfers neer: 0-10. 

 Het povere Foresters probeerde iets terug te doen. Maar verder dan een pegel op de paal, gevolgd door een kegel op de lat 
kwamen de Heilooenaren niet. Integendeel ze werden nog dieper in de misère  gedrukt door een eigen doelpunt: 0-11. De 
tot dan toe weinig gelukkige linksbuiten Nishanth Sinnathamby bepaalde de eindstand op 0-12. Hij legde al zijn gram in een 
ziedend schot waartegen de Foresters-goalie geen schijn van kans had. 

Opstelling: Maurice Twisk, Tom van de Laar, Dex Bakkum, Gino Bacaj, Charlie Plas (46. Jean  Pierre Dijkstra), Nick Brouwer, 
Emiel Langedijk, Julian Vos, Quinn Veenstra (46. Sander Doornbos), Amin Charik (46. Nishanth Sinnathamby).

 Afwezig: Jochem Hoogesteijn, Justin Melchers (geschorst), Leon Met (geblesseerd).

Kolping Boys D8-Koedijk D8
Deze week beloofde het eindelijk weer eens een spannende wedstrijd te worden.  Na de vele grote overwinningen was Kolp-
ing zich bewust dat de wedstrijd tegen Koedijk niet zomaar “in de tas” was. Ook Koedijk heeft alle partijen nog gewonnen, 
dus we hoopten vandaag op echt voetbal. Daarnaast was de ploeg van Koedijk al 2e jaars, dus zij hadden toch wel een kleine 
voorsprong……sorry…. Een enorme voorsprong. Toch wel enigszins geïntimideerd liepen de jongens van D8 het veld op toen ze 
zagen hoe enorm groot de individuele spelers van Koedijk waren. De toeschouwers zagen het met lede ogen aan en hoopten 
van harte dat Kolping het fysiek toch nog een beetje konden redden tegen de reuzen van Koedijk. Maar wat schertste onze ver-
bazing…… de techniek van Kolping lag toch zeker een heel stuk hoger dan die van Koedijk en daarmee pakten ze kansen. Wie 
niet sterk is moet slim zijn en dat kwam uit het spel al snel naar voren. Door snel te schakelen en over te schieten kon Kolping 
zich prima tussen de grote mannen manoeuvreren. Dit resulteerde in een 1-0 voor Kolping die ongelukkig via een ledemaat 
van de tegenstander in het doel kwam. Maar de toon was gezet…… In de rust probeerde Kolping zich weer op te laden want 
het fysieke verschil was erg groot. Dit betekende dat het in de 2e helft wel eens heel anders kon gaan lopen. Echter bleek als 
snel dat de spelers van Koedijk moeite hadden om die enorme lichamen snel en in de goede kant te bewegen waardoor Kolp-
ing alle kansen kreeg en lekker kon voetballen. Helaas werden niet alle kansen benut en lukte het ook Koedijk nog om een 
keer te scoren. Toch waren we duidelijk de sterkte partij en maakte onze topscoorder nog een mooi verdiend doelpunt.  Toen 
de vermoeidheid begon toe te slaan tikte Koedijk tot overmaat van ramp nog een bal in eigen doel waardoor de eindstand 3-1 
werd. Eerlijk gezegd heb ik eindelijk weer eens naar leuk voetbal gekeken, alhoewel volgens de kenners er nog heel veel moet 
gebeuren. Gelukkig ben ik alleen maar een enthousiaste ouder die ongehinderd door enige voetbal kennis heeft gekeken naar 
2 leuk voetballende teams en een voor ons positieve uitslag.  Volgende keer dan maar een interview over de wedstrijd met een 
echte kenner?

Carin (moeder van Anino)

Een slechte wedstrijd van Kolping Boys E3
Het is negen oktober, een zaterdagmorgen, als we ons al vroeg bevinden op het terrein van Vrone. Het is daar zo’n mooie plek; 
als de zon boven de kantine komt en het veld dampt van het vocht vergeet je even dat je er bijna niet parkeren kan. Het is de 
wedstrijd tussen de E3 van Kolping Boys en de E2 van Sint Pancras. Vol goeie moed beginnen alle jongens aan deze partij 
en al gauw zijn alle schoenen drijfnat. Veertien kinderen strijden in het natte gras om de winst, een sliding levert een nat pak 
op. Het bal tempo ligt enorm hoog qua conditie zit het ook wel snor met de meeste. Deze partij is dus niet zomaar gewonnen 
en het is dus maar goed dat we twee keer in de week trainen op de meest voorkomende situaties. Hier kunnen we laten zien 
wat we er van opgestoken hebben.... Vrone heeft al snel pech; het is er zo druk voor hun doel dat een eigen speler de bal erin 
plaatst (0-1) maar ze zijn heel veerkrachtig, hervatten het spel en plaatsen de bal rechtsonder in het doel van JP. 1-1. Voor het 
rustsignaal zet Gijs nog een aantal mooie doelpogingen neer die er helaas niet in gaan. Er wordt fl ink van af gepingeld, gekapt 
en gedraaid en bij een corner weinig actie ondernomen zodat er opnieuw een corner volgt. Petje af voor het ge-ren maar ook 
voetballen blijven graag! Rust 1-1

Na een confronterend praatje in de kleedkamer (jullie lijken wel een stel kleuters) proberen onze jongens het opnieuw maar 
weer blijkt het erg moeilijk; een zenuwenwedstrijd wordt gezegd door een van de ouders. Weer veel kappen en draaien (je zal 
het maar aangeleerd hebben gekregen) en weinig tot geen druk van onze kant. Zo komt Vrone al snel op voorsprong. 2-1 Luke 
geeft knappe voorzets naar Levi e/o Jesse maar het wil niet lukken om te scoren. Gijs kan de bal gelukkig wel op z’n schoen 
krijgen en maakt daardoor de gelijkmaker! 2-2 Jammer genoeg blijft dezelfde Gijs na een val wel geblesseerd op de grond 
liggen dichtbij het doel en wacht Luke geduldig af op wat we daaraan gaan doen zodat de scheids er maar eens voor fl uit en 
de kans op scoren vervalt. Doorgaan totdat er gefl oten wordt voortaan!!! Beide jongens benutten hun kans daarna wel door 
een goede uitbraak van Gijs op Luke die scoort. 2-3 Jimmy krijgt nog een doelkans door een vrije trap maar de doeltjes daar 
in Sint Pancras zijn wat te laag voor hem, hihi.  En zo komt de eindstand na een slappe wedstrijd toch op winst voor de E3. 2-3 
Alle jongens missen hun penalty helaas. Na afl oop mogen ze allemaal met de trainer mee naar huis, waar hun broodjes met 
knakworst wacht, om de nieuwste Karate Kid te kijken maar daarvoor hebben ze te horen gekregen dat ze de komende week 
niet op een training hoeven komen want daarvan steken ze blijkbaar toch niets op.......... 
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Kolping Boys E3 - de Flamingo’s 64 E1    uitslag  4-4
Onze jongens hebben er zin in al zijn ze wat onzeker hoe de coach zal reageren na een week trainingsveld-verbod. De meeste 
hebben zich eraan gehouden, een enkeling heeft het genegeerd. Het gros heeft zich weten te vermaken en thuis een lekker bal-
letje getrapt. De coach had het zwaarder.....Af en toe regent het even maar daar hebben de teams weinig last van, ze zijn beiden 
sterk in de aanval. Al voor ik aankom staat het 0-1 en direct erna zie ik de bal opnieuw, met een mooie curve, het domein van 
JP in gaan. 0-2 Gelukkig zijn de jongens al wat gehard en weten ze dat ze terug kunnen komen na een achterstand. Gijs krijgt 
een kans en doet een mooie poging en Luke ziet zijn bal er zelfs in gaan...maar helaas zat ie niet ?! Het is Gijs die ons eerste 
doelpunt zet (1-2) en de voorzet geeft op Jesse die onze tweede plaatst. Bravo Jesse! 2-2 Vlak voor de rust scoren wij opnieuw 
en zo staan we in de rust op voorsprong en krijgen alle jongens een “boks” hand van de coach.  Rust 3-2

In de tweede helft komen de Flamingo’s sterk terug door veel dreiging te geven, het goede moment af te wachten en dan te 
scoren. 3-3. Opnieuw zien we dat onze jongens goed gemotiveerd te werk gaan en na een enkele gemiste corner komen we 
weer terug op voorsprong door een prima pass van Levi op Jeroen die op zijn beurt Luke aanschiet. Luke legt de bal lekker voor 
op Gijs en die scoort! Keurig jongens! 4-3 De kunst is om de winst nu niet meer uit handen te geven maar dit is wel het selectie 
team van de Flamingo’s natuurlijk.... Vlak voor tijd maken zij de gelijkmaker en pakken wij maar 1 punt in de competitie. Toch 
een mooie wedstrijd. Eindstand dus 4-4  

Kolping Boys E7-Kolping Boys E6
Net als vorig jaar zijn we ook dit jaar weer bij een team van de eigen vereniging ingedeeld. Was het vorig jaar E.10 (huidige E.3) 
nu is het E.7. Gezien de stand op de ranglijst zou dit toch een wedstrijd moeten worden die eindelijk weer eens drie punten gaat 
opleveren.Afgelopen woensdag was er door de achterste lijn nog goed, stevig en scherp getraind. Raar genoeg was de gehele 
voorhoede en middenveld niet op de training aanwezig, alleen Jan had afbericht. Beetje vreemd, aangezien de wedstrijd ervoor 
er geen doelpunt gemaakt was, dus wat training is dan best wel op zijn plaats.

Dan nu de wedstrijd: aangezien er twee eigen teams tegen elkaar speelden, mochten we op het hoofdveld starten en dat 
bleek voor het publiek wel lekker, gezien het felle regenbuitje halverwege de 1e helft, iedereen kon een plekje op de tribune 
bemachtigen. Al snel werd duidelijk dat E.6 snel zaken wilde doen. Bij een corner was er een ware scrimmage voor het doel 
en toen E.7 de bal wegwerkte kwam deze precies bij laatste man Jur terecht die vanaf een meter of 5 kon uithalen en de bal 
in de hoek schoot. Daarna was Bjorn aan de beurt om een mooie aanval af te maken. Het 3e doelpunt was misschien wel de 
mooiste, een mooie afstandsknal van Jan, hoog in de hoek, een doelpunt zoals alleen Jan ze kan maken. Weer stond Jur nog 
een keer goed opgesteld en ook Bjorn maakte nog een mooi doelpunt. Het kon makkelijk door de bal gewoon in de hoek te 
schieten, maar eerst schoot hij vrij voor het doel tegen de keeper op, maar in de rebound lepelde hij vanuit een moeilijke hoek 
de bal over de keeper heen. Goed gedaan Bjorn, kan het niet makkelijk, dan doen we het gewoon op de moeilijke manier. De 
weinige aanvallen van E.7 werden door Joaquim, Ashley en Tom makkelijk afgeslagen, zodat Max eigenlijk in het doel niks te 
doen kreeg.   Al met al een ruststand van 5-0.

De tweede helft werd er duidelijk was gas terug genomen, werd er wat minder overgespeeld en speelden we dus wat slordiger. 
Nasim probeerde het een paar keer, maar miste net voor het doel de kracht om de bal nog fl ink vaart mee te geven. Deson-
danks wist Bjorn wel nog twee keer te scoren, waarvan 1x met links. Op het eind wist ook E.7 nog een keer het doel te vinden; 
eindstand 7-1. In de penaltyreeks kon Max zich eindelijk onderscheiden en pakte hij een paar fantastische ballen. Na afl oop 
gaf iedereen elkaar netjes een handje, zonder commentaar naar de verliezers toe, zo hoort het mannen, goed gedaan, respect 
voor de tegenstander. Gezien de dwarsverbanden tussen deze twee elftallen op de diverse lagere scholen, zullen het maandag 
wel hele aardige gesprekken in de kring worden, als het weekend nog even besproken wordt....

BoL F1 – Kolping Boys F2   1 – 1 
Dit weekend moest er tegen een geheel nieuw team in de poule gespeeld worden. BoL had in hun eigen competitie alle wed-
strijden met zulke grote cijfers gewonnen, dat ze tussentijds in een hogere klasse werden ingedeeld. De spelers van de F2 
konden hun borst dus nat maken. Bij aankomst in Broek op Langedijk, dachten we even, dat we verkeerd gereden waren en 
dat we op het terrein van de Polder Vogels stonden. De gelijkenis was verbluffend. Ondanks, dat het de hele vrijdagmiddag en 
vrijdagnacht zwaar had geregend en er een aantal wedstrijden was afgelast, lag het veld van BoL er keurig bij. Direct vanaf de 
aftrap werd de F2 behoorlijk in de verdediging gedrukt. De eerste tien minuten van de wedstrijd speelde zich bijna alleen maar 
op de helft van de F2 af. Er werd veel door BoL op het doel van de F2 geschoten, maar keeper Mike wist veel ballen tegen te 
houden en een fl ink aantal schoten ging ook naast. Af en toe kwam de F2 toch onder de druk van BoL uit en wisten ze een 
uitbraak te forceren. Op een goede en snelle ingooi van Quinten op Artinjo, kon hij direct de bal meenemen. Artinjo stormde 
op het doel van BoL af, maar zijn schot ging helaas net naast. Hierna nam BoL het initiatief weer over en speelde de wedstrijd 
zich weer voor het doel van de F2 af. In sommige wedstrijden heeft keeper Mike het wel eens rustig, maar dit keer moest hij 
zwaar aan de bak. Een paar keer kwam hij goed uit zijn doel om tijdig de bal van een doorgebroken BoL-speler te onderschep-
pen. De tegenstander vond uiteindelijk toch een gaatje in de verdediging van de F2 en na vele schoten op doel scoorden ze de 
1-0. BoL probeerde nu door te drukken en de score op te voeren, maar iedereen van de F2 stond uitstekend te verdedigen. Dit 
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keer deden ook de middenvelders goed mee met verdedigen. Groot compliment voor de inzet van Ian. Zelfs onze spits Shane 
moest meeverdedigden. Kort voor de rust kreeg een BoL-speler, die helemaal vrij stond, de bal aangespeeld. Hij nam echter 
iets te veel tijd om een hoek uit te kiezen en tot een schot te komen. Op het moment, dat deze speler schoot, sprong Shane 
met gevaar voor eigen leven voor de BoL-speler en het harde schot werd door hem geblokkeerd met zijn rug.

In de tweede helft kreeg de F2 wat meet grip op de wedstrijd en wisten ze een paar aanvallen op te zetten. Helaas ging het 
schot van Artinjo naast en werd de doorgebroken Ruben door de tegenstander net op tijd opgevangen, zodat hij jammer ge-
noeg niet tot een schot kon komen. Ondanks de druk van BoL, stond hun vizier niet op scherp. Veel schoten gingen naast of 
werden door keeper Mike gestopt. Ook werd door de F2-verdediging een bal nog vlak voor de lijn weggewerkt. De F2 liet zich 
niet helemaal in de verdediging drukken en probeerde toch ook nog aanvallen op te zetten. Bij een mooie uitbraak van de F2, 
schoot Shane hard op het doel van de tegenstander. De BoL-keeper dook naar de bal en wist het schot tegen te houden, maar 
hij had de bal niet klemvast. De bal rolde heel langzaam naar de paal toe en de BoL-keeper bleef op de grond liggen. Mats was 
zeer alert en stormde met een noodgang op de bal af. Voordat de BoL-keeper ook maar iets kon doen, schoot Mats de bijna 
stilliggende bal hard in het doel: 1-1. In het laatste gedeelte van de wedstrijd werd het nog zeer spannend toen BoL ijverig op 
zoek ging naar het winnende doelpunt. Maar de F2-verdediging hield stand en sleepte er een verdiend gelijk spel uit. Mannen, 
jullie hebben een fantastische wedstrijd gespeeld en uitstekend verdedigd. Ga zo door!

Sander

De F3 op weg naar het kampioensschap?
Na de redelijk gemakkelijke overwinningen tegen KSV en SVW’27 stond de clash tegen AFC’34 F3 op de kalender. De blauw-
gelen hebben het niet gemakkelijk dit seizoen want onderaan bungelend in de stand. Vanaf de start was duidelijk dat ook deze 
wedstrijd een enorme opgave voor hen zou zijn. De boys van Kolping schoten uit de startblokken en al snel kregen zij vele 
kansen om de score te openen. Het vizier stond nog niet op scherp en de keeper van AFC’34 had een goede dag. Uiteindelijk 
was het Kasper die attent reageerde op een pass van Oscar 1-0. Kolping Boys had duidelijk weinig moeite met AFC’34 en dat 
deed het voetbal niet direct goed. Er werd zo nu en dan wat minder vloeiend gecombineerd en de duels werden vaker dan 
gewoonlijk verloren. Het moet gezegd worden AFC’34 ging er ook stevig in. De zwart-witten namen het misschien soms wat 
te gemakkelijk op. Kansen kwamen er desondanks genoeg. De mooiste was een poeier van Dirk op de paal. Ook Lukas, Vijay 
en Emre kregen nog goede kansen, maar de scherpte was er wat minder. Vijf minuten voor rust was het uiteindelijk tijd voor 
Sten “the Gun”. Hij kogelde koel de 2-0 hoog in het dak van het doel.  Na de rust ging het kansenfestijn gewoon verder. AFC’34 
deed enorm de best om het verlies beperkt te houden en dat lukte goed.  Emre, Vijay, Dirk, Mart, Lukas, Oscar en ook Kasper 
en Luca kregen kansen en kansjes. Soms werd er prachtig rondgespeeld en ondanks het feit dat niet alles lukt er was veel 
speelvreugde. Emre maakte defi nitief een eind aan de hoop van AFC’34. Lukas zette hem vrij voor het doel en in twee keer 
scoorde hij de 3-0.

De F3 is op weg naar het kampioenschap!

Herman 

F3 verliest indrukwekkend goed tegen de F1
Tjonge, wat een geweldig leuke wedstrijd was deze oefenpot tegen de F1.  Zonder de toppers Dirk en Luca speelden onze man-
nen de sterren van de hemel tegen de kerels van onze F1. Een prachtige strijd tussen twee ploegen die even sterk waren en 
mooi voetbal op de mat legden. Een waar genot om naar te kijken. Heel goed zichtbaar was hoe de F3 is gegroeid in individuele 
techniek en samenspel. De training en coaching levert duidelijk progressie op en wat weer zo mooi zichtbaar was: de jongens 
genieten van het spelletje. 

Ook mooi om te zien wat de F3 in huis heeft als er meer tegenstand is. In de competitie gaat het vaak gemakkelijk en nu 
moesten de mannen er alles uithalen wat er in zat. En dat is veel. Uiteindelijk werd het 5-3 voor de F1.  Het gemis van Dirk en 
Luca werd vooral in de tweede helft gevoeld. Zonder deze bikkels en het gebrek aan wissels was de F1 net even een maatje 
te groot.  Hoogtepunten waren er te veel om op te noemen. De eerste helft deed Sten het uitstekend als keeper, Kasper ver-
dedigde de hele wedstrijd als een rots, Oscar werkte als een paard ondanks een knieblessure, Emre stoorde voortdurend de 
aanval van de F1 en was uiterst zorgvuldig in de passing, Vijay was vandaag uitmuntend en scoorde prachtig de 1-0, Lukas 
was overal te vinden en deed verdedigend en aanvallend uitstekend werk en Mart loerde op zijn kansjes en was voortdurend 
dreigend. 1-1 was de ruststand. De tweede helft begon met een fantastische Sten “the Gun” actie.  Met een prachtig schot ver-
raste hij de keeper. 2-1. En toen kwam de dip. De mannen werden moe en de F1 zette stevig aan. Vier goals van de F1 verder, 
kwam de F3 weer een beetje terug in de wedstrijd. Alweer was het Sten “the Gun” die verassend uithaalde en derde op het 
scorebord bracht. 

Mannen, ik (en velen met mij) heb genoten van jullie spel. De inzet was 100% en teamspel was indrukwekkend goed. 

Herman
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