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BESTUUR 
VOORZITTER 
Jacco Buisman ……...06-51137072 
VICE-VOORZITTER 
Dick Veel ...............…. 5128581 
SECRETARIS 
Gerard Venneker.....………..5155432 
PENNINGMEESTER 
Leo van der Waal...…...5613298   
2e SECRETARIS 
Anko Floris ..............….5121812 
SENIOREN 
Ton Schut ..............………5625755 
JUNIOREN 
Richard Meijer… .……..5744278 
PUPILLEN 
Jacques Peetoom...……...5209168 
KANTINECOMMISSIE 
Jan Beers ..……………5743559 
VRIJWILLIGERSBELEID 
Gerard Min …………….5623917 
ALGEMENE ZAKEN 
Gerard Floris…………..5115230 
BTC 
Ronald Gonggrijp……..5641442 
 

AFDELINGEN 
SENIOREN   
Ton Schut………………5625755 
JUNIOREN 
Jan Kraakman .........…….5742132 
PUPILLEN 
Inge Ursem ............………..5152633 
DAMES 
Marlies Pluijmers……...5619399 
ZAALVOETBAL  
Peter Verhoeven ...…...5153952 
 

OVERIGE FUNCTIES 
HOOFDTRAINER 
John Stevens………0229-249236 
HOOFD-JEUGD 
Rob Klanker…………...5153521 
TERREINDIENST 
Ed Pronk .................……….5642690 
CONTRIBUTIES  
Jacques Peetoom ...………5209168 
PUBLIC RELATIONS 
Peter Groot………...….5619708 
BEZORGING CLUBBLAD 
Wout van Dijk ......………….5115723 
 

LEDENMUTATIES 
Aan- , afmeldingen en doorgeven van 
adreswijzigingen melden  
bij de afdelingen 
 

ERE-LEDEN 
1981      Arie Groot 

27/28 maart 2004 en  
3/4 april 2004 “ D E  T R E F F E R ”  
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Uitslagen........................
PuntsGewijs ..........…. 
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Junioren ..................…. 
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      REDACTIE:  
        Ed, Evelien en Arnout van ’t Voort l Saturnusstraat 59 l Oudorp l           
                                                                                                   Tel.5111917                         

                   KOPIJ INLEVEREN: 
      l Pupillen kopij: zaterdag tot 13.30 uur in het wedstrijdsecretariaat, 
            of voor zaterdagavond 20.00 uur bij Jaap de Vries, Sleperstraat 24. 
  l Dames & Meisjes kopij: voor zondag 20.00 uur bij M. Corsten,                       

                               Herman Heijermansstraat  63 of per e-mail: damesenmeisjes@kolpingboys.
nl  

        l Alle andere kopij: voor zondag 20.00 uur bij bovenstaande 
              redactie adres of in de kopij-bus voor de kantine.  

      ACTUEEL KOLPING BOYS NIEUWS: 

      l   http://www.kolpingboys.nl 

       
 

     AFGELASTINGEN: 

     l Teletekst     Pagina 603           Ned 1/2/3 1e, 2e, 3e, Dames 1, A1, A2, B1, B2, C1,  
     l A.N.P             0900-9311             B2, C1, C2 en d1 ( West1 cat A) Rest: West 1 cat. B 

                                       

Mini’s in het nieuw 

Paastoernooi 

Vriendenclub 

Bij de volgende Treffer wordt het programmaboekje 
voor het Paastoernooi 2004 bijgevoegd. 
 
Zoek uw eigen favoriete ploeg en kom naar “De Nol-
len” voor ondersteuning. 
 
 
Denken de teams die op zondag 28 maart moeten voet-
ballen aan de  
 

          ZOMERTIJD 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                              Kolping Boys 1 –  Uitgeest 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
Univé Verzekeringen  
M. de Klerkweg 1, 1703 DK  Heerhugowaard                         
tel. 072-5721444 
                         

Chinees – Indonesisch – Restaurant PO-ON 
Herenweg 81/A, 1829 AC  Oudorp                    
Alle dagen geopend van 16.00 uur tot 22.00 uur.                   
tel. 072-5113096 
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                                                                              Paastoernooi 2004 
 
                                                                              Deelnemende teams 
 
                                                                                           B -junioren                        
               AZ                                                                         Coventry City (E)            
        
               Sc.Heerenveen                                                       FC Groningen                  
 
               Kon. Sint-Truiden (B.)                                           Kolping Boys    
                
               Sparta                                                                    P.S.V.                             
                                                       
                                                       
                                                      C -junioren 
               Crystal Palace (E)                                                  AZ 
                
               Kolping Boys                                                         sc. Heerenveen 
                
               Stormvogels/Telstar                                        RBC Roosendaal 
                
               R.K.C. Waalwijk                                                    KVC Westerlo (B) 
 
Het volledige wedstrijdschema met aanvangstijden ontvangt een ieder bij de volgende 
Treffer in de vorm van het toernooiboekje. 
 
 



 
Zondag 28 maart  2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                        Tijd                                Aanwezig                                  Scheidsrechter 
1ste        Uitgeest 1                                               14.00 uur                       …..                                              R. Snijders 
3de        Velsenoord 2                                          12.00 uur                       11.00 uur                                    A.H.J. Stevens 
6de        vrij  
7de        vrij  
8ste        vrij  
9de         Berdos 7                                                10.00 uur                       09.15 uur                                    K. de Goede 
10de      KSV 6                                                      10.00 uur                       09.15 uur                                    N. Neuvel 
11de      Meervogels 6                                         12.00 uur                       11.15 uur                                    W. Appeldoorn 
A2       LSVV A1                                                 14.00 uur                       13.00 uur                                    B. Stor 
Da1      Purmerend Da1                                     14.00 uur                       …..                                              P. van Duuren 
C1        Schoten C1                                             10.00 uur                       …..                                              F.J. Smit 
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                         Tijd                                Aanwezig                                  Vertrek!! 
2de        Stormv./Telstar 2                                  11.00 uur                       …..                                              ….. 
5de        Vrone 3                                                   11.00 uur                       09.50 uur                                    10.00 uur 
Da2      Foresters Da1                                        14.00 uur                       12.50 uur                                    13.00 uur 
B2        Purmersteyn B2                                    10.00 uur                       08.20 uur                                    08.30 uur 
 
Zondag 4 april  2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                        Tijd                                Aanwezig                                  Scheidsrechter 
5de        DFS 7                                                      12.00 uur                       11.00 uur                                    Sj. Schut 
6de        Foresters 6                                             12.00 uur                       11.15 uur                                    N. Neuvel 
7de        De Rijp 5                                                 10.00 uur                       09.15 uur                                    K. de Goede 
A1       WGW A1                                               11.30 uur                       …..                                              Th.G. Verbij 
Da2      EVC Da1                                                 12.00 uur                       11.15 uur                                    M. Hoogervorst 
B2        Alw. Forward B1                                  10.00 uur                       09.15 uur                                    E. Ritzema 
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                         Tijd                                Aanwezig                                  Vertrek!!! 
1ste        West Friezen 1                                      14.00 uur                       …..                                              ….. 
2de        VVZ 2                                                      12.00 uur                       …..                                              ….. 
3de        Onze Gezellen 2                                    11.00 uur                       09.20 uur                                    09.30 uur 
8ste        HSV 8                                                      10.00 uur                       08.50 uur                                    09.00 uur 
9de        SVW 9                                                     11.00 uur                       09.55 uur                                    10.05 uur 
10de      Flamingo’s 5                                          14.00 uur                       13.00 uur                                    13.10 uur 
11de      LSVV 8                                                    10.30 uur                       09.20 uur                                    09.30 uur 
A2       KGB A1                                                  11.30 uur                       09.50 uur                                    10.00 uur 
Da1      ’t Gooi Da1                                             14.00 uur                       …..                                              ….. 
 
DIENSTEN: 
Kantine                         : 27-03 en 28-03 groep 5 en 6 , 03-04 en 04-04 groep 2 en 1 
Terreindienst               : 27-03 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur        2de senioren 
                                         28-03 09.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur        6de senioren 
                                         03-04 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur        3de senioren 
                                         04-04 09.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur        9de senioren 
Secretariaat                  : 28-03  09.00 uur Simon, Ome Jaap ten Hoeve en sen.com. 13.00 uur Simon en Ans de Boer en sen.com. 

         04-04 09.00 uur Simon en Jun.com 
Kassa                            : 28-03 Dhr. B. Frederiks en Mevr. A. van Wonderen  
Poortloterij                   : 28-03 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids.        : 28-03 Dhr. G. Floris  
Geluid                           : 28-03 Dhr. Peeters en Dhr. Beentjes 
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Zater/zondag   13/14 maart  Uitslag  Zater/zondag   20/21 maart  Uitslag 

Kolp.B. 1 - Flamingo's 1 5 - 2  Kolp.B. 1 - KGB (vriends.) 1 2 - 1 
Kolp.B. 2 - Volendam 2 1 - 1  Kolp.B. 2 - KGB 2 Uitg. 
Kolp.B. 3 - SVA 3 2 - 5  Kolp.B. 3 - ADO ' 20 7 7 - 5 
Kolp.B. 5 - de Foresters 5 2 - 1  Kolp.B. 5 - Adelbert 3 2 - 4 
Kolp.B. 6 - Vrij  Vrij  Kolp.B. 6 - Uitgeest 9 7 - 3 
Kolp.B. 7 - Velsenoord 4 0 - 4  Kolp.B. 7 - DEM 6 0 - 4 
Kolp.B. 8 - WMC 5 gestaakt  Kolp.B. 8 - SSV 2 6 - 1 
Kolp.B. 9 - Koedijk 8 7 - 2  Kolp.B. 9 - Alcm.Victrix 3 0 - 4 
Kolp.B. 10 - SVW ' 27 10 1 - 3  Kolp.B. 10 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. 11 - de Foresters 9 5 - 6  Kolp.B. 11 - Alcm.Victrix 4 afg. 

               
Kolp.B. A1 - Spakenburg A1 1 - 2  Kolp.B. A1 - Stormv. Telstar A2 2 - 2 
Kolp.B. A2 - SVW ' 27 A2 1 - 3  Kolp.B. A2 - Wherevogels A2 1 - 3 

               
Kolp.B. B1 - Uitgeest B1 0 - 4  Kolp.B. B1 - Concordia B1 afg. 
Kolp.B. B2 - HOSV B1 1 - 5  Kolp.B. B2 - Hellas Sport B2 2 - 4 
Kolp.B. B3 - SVW ' 27'(vr.sch) B5 4 - 2  Kolp.B. B3 - Vrij   Vrij 

Kolp.B. B4 - Egmondia B2 1 - 5  Kolp.B. B4 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. B5 - SVW ' 27 B6 14 - 2  Kolp.B. B5 - Berdos B2 7 - 1 
Kolp.B. B6 - Alcm. Victrix B2 8 - 2  Kolp.B. B6 - BOL B1 2 - 4 

               
Kolp.B. C1 - AFC C2 2 - 0  Kolp.B. C1 - Blauw Wit A'dam C2 1 - 2 
Kolp.B. C2 - VVW C1 0 - 7  Kolp.B. C2 - Vrone C1 afg. 
Kolp.B. C3 - KSV C2 4 - 3  Kolp.B. C3 - Reiger Boys C2 3 - 2 
Kolp.B. C4 - LSVV C3 17 - 0  Kolp.B. C4 - Reiger Boys C3 7 - 0 
Kolp.B. C5 - KSV C4 7 - 1  Kolp.B. C5 - BOL C2 3 - 2 
Kolp.B. C6 - Reiger Boys C5 5 - 0  Kolp.B. C6 - de Foresters C3 4 - 1 
Kolp.B. C7 - Bergen C2 1 - 2  Kolp.B. C7 - Sint George C2 0 - 3 

               
Kolp.B. Da.1 - DEK Da.1 0 - 2  Kolp.B. Da.1 - Hellas Sport Da.1 1 - 1 
Kolp.B. Da.2 - Fort. Wormerv.  Da.2 0 - 2  Kolp.B. Da.2 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. Msj.1 - Hellas Sport Msj.1 2 - 1  Kolp.B. Msj.1 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. Msj.3 - Oosterend Msj.1 3 - 0  Kolp.B. Msj.3 - Berdos Msj.2 0 - 0 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Senioren 8 
Nu 10 wedstrijden op rij 
gewonnen. SSV werd met 6-1 
verslagen. 
 
* Junioren C4 en C6 
Beide zijn nog in de race om het 
kampioenschap van hun klasse. 
 
* Lorenzo Doesburg (C4) 
Scoorde maar liefst 8 x tegen    L.
S.V.V. (17-0). 
Mogelijk een nieuwe spits voor de 
toekeomst. 

De volgende Treffer :         Dinsdag      
                                         6 april 2004 
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Klaverjassen          Klaverjassen           Klaverjassen          Klaverjassen 
 
Uitslag klaverjasdrive nummer 6 van dit seizoen op vrijdag 19 maart 2004. De belangstelling was weer 
goed te noemen16 tafels bezet, dus 64 deelnemers, prima.  
Dan nu de prijswinnaars 
1e       Ton Schut – Kees Moser                               6109 punten 
2e       Erik Schot – Kuke van Bijnen                         5702  -- 
3e       Piet Ruys – Ton Vrasdonk                             5580  -- 
4e       Jerry Beentjes – Co Joppe                             5257  -- 
5e       Ralph Konijn – Jos Wijts                               5141  -- 
6e       Jan Teerhuis – Henk Roodt                            5131  -- 
7e       Gerard Bakker – Co Admiraal                        5091  -- 
8e       Willem Romeyn – Martin Schuiling                 5078  -- 
9e       Ruud Venneker – Ard Giling                           5071  -- 
10e     Kees Tros – Harry van der Lem                      5020  -- 
Poedelprijs Afra – Co Kunst (heel weinig punten)       2454  --. 
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie superprijzen.  
Evenals voorgaande jaren is de HOOFDPRIJS beschikbaar gesteld door:  
VAKANTIE REIS en AVONTURENWINKEL GOOD BOOKERS 
Gedempte Nieuwesloot 4, 1811 KT  Alkmaar tel. 072-5153833 
Het betreft een prachtig arrangement van drie dagen naar Groningen.  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
De winnaars van bovenstaande prijzen worden bekend gemaakt op de laatste drive van dit seizoen vrijdag 
16 april. Aanvang 20.00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur.  
De laatste drive met trekking van bovengenoemde 
prijzen is op vrijdag 16 april. 

                 Boardingmateriaal 
 
Tijdens of na de feestavond van afgelopen 
zaterdag is een rol boardingmateriaal bestemd 
voor ons Paastoernooi verdwenen. Het betreft een 
rol van 90 cm breed en 20 meter lang met 
betiteling Extran. 
Mogelijk dat kinderen het meegenomen hebben 
om mee te spelen. 
We doen dan ook een beroep op de ouders om 
deze rol terug te bezorgen in de kantine desnoods 
anoniem. 
Het is niet uitgesloten dat de vereniging Kolping 
voor het verlies aansprakelijk wordt gesteld. 
 
Wilt u contact opnemen dan kan dat uiteraard ook. 
U kunt dit doen via telefoon: 
 0226-314437 van Jan van de Bout  
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MEGA –SPORTDAG 
 
Op 12 april, 2e paasdag, de dag na het Internationale    Paas-
toernooi, organiseren wij samen met  
INTERSPORT MEGASTORE en Sportbureau Alkmaar  
 
          de MEGA SPORTDAG.  
 
Het evenement is onderdeel van de Nationale Sportweek       die 
van 9 tot 18 april wordt gehouden, en heeft tot doel       Sport ex-
tra onder de aandacht te brengen.  
Tijdens de MEGA SPORTDAG kunt u gratis deelnemen       aan 
allerlei verschillende sportieve activiteiten en daarbij       ook nog 
schitterende prijzen winnen. 
 
De dag wordt gehouden op ons Sportpark “De Nollen” . 
Het begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
 
Wat is er zoal te doen: 
 
• Amsterdam Admirals Experience:  

Maak kennis met American Football via een 8-tal spel oefeningen 
 
• Voetbal activiteiten: 

Een diversiteit aan spelletjes om aan je techniek te werken en er zijn nog mooie prijzen te 
winnen ook! 

 
• Sport Info Markt Alkmaar e.o: 

Een grote markt waar alle sportverenigingen uit Alkmaar en omstreken hun sport promoten 
en demonstraties verzorgen. 

 
• Tennis activiteiten: Spectaculaire spelletjes  als Tennisbowling, Tennissjoelen, Service  

kanon, Mini Tennis en een Slalom circuit.  
 
• Daarnaast is er een compleet MEGA Funpark opgebouwd met luchtkussen onderdelen: o.a 

Voetbalboarding, Survivalbaan, Bungeerun,  Vulcano, … 
en voor de allerkleinste een optreden van een clown. 

 
Kortom een groot sportief festijn, een uitgelezen kans om kennis te maken met allerlei takken van 
sport en bovendien nog gratis ook!  
 
Kom kijken en doe mee op 2e paasdag: DE MEGA SPORTDAG. 
 
 
Namens het bestuur, 
Gerard Venneker,  secretaris 
 
 
 
P.S. Wij zoeken voor deze dag nog extra kantinepersoneel. Dus wil je eens kennismaken met de 
werkzaamheden in een sportkantine dan is dit je kans.  
Opgeven kan bij Gerard Venneker (06-22986200) 



Het programma !!! 
 
Zaterdag 27 maart 2004 . 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang     Aanwezig    Scheidsrechter 
b1            A.D.O.’20 b1                                                              14.30                    -                     R.Wijdeman 
b4            vrij  
c2            K.S.V. c1                                                                     14.3-                     -                     A. El Yaacoubi 
c6            S.V.W.’27 c8                                                               13.00                12.30                 H. Berghammer 
ms.ju.b1 Limmen ms.ju.b1                                                        13.00                12.15                 N. Kieft 
ms.ju.b3 L.S.V.V. ms.ju.b2                                                        13.00                12.15                 C. Venneker 
                 
Sekretariaat: Paul Konijn                                                       Bestuursdienst: Ton Vrasdonk 
                         

Een UITwedstrijd voor: 

Elftal   Gaat naar                                               Aanvang     Vertrek 
a1            A.D.O.’20 a1                                                               14.30                    -                     Op zondag spelen A2 + B2 + C1  
b3            Alcm.Victrix b1                                                           12.30                11.30 
b5            Alcm.Victrix b2                                                           12.30                11.30 
b6            Koedijk b6                                                                  13.30                12.30 
c3            W.M.C. c2                                                                  11.00                10.00 
c4            S.V.W.’27 c5                                                               14.45                13.45 
c5            L.S.V.V. c4                                                                  13.00                12.00 
c7            Jong Holland c2                                                         10.30                  9.30 
 
Woensdag 31 maart 2004 . 
B1 speelt thuis om 19.15 de uitermate belangrijke inhaalwedstrijd tegen concurrent Kon. HFC b1. Scheids:hr . Pijnacker ! 
                 
Zaterdag 3 april 2004 . 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang     Aanwezig    Scheidsrechter 
b3            Victoria O b1                                                              14.30                14.00                 J. Kraakman           
b5            Koedijk b6                                                                  14.30                14.00                 N. Kieft 
c4            K.S.V. c3                                                                     14.30                14.00                 H. Berghammer 
c5            H.S.V. c3                                                                     13.00                12.30                 H. van Ginkel 
c7            vrij  
ms.ju.b1 L.S.V.V. ms.ju.b1                                                        13.00                12.15                 P. Ruijs                    
                 
Sekretariaat:                                                                             Bestuursdienst: Hary van der Lem 
                          

Een UITwedstrijd voor: 

Elftal   Gaat naar:                                              Aanvang     Vertrek 
b1            de Blokkers b1                                                           14.30                     -                    Op zondag spelen A1 + A2 + B2 
b4            Meervogels’31 b2                                                     14.30                13.30 
b6            Hugo Boys b2                                                            14.00                13.00 
c1            Ouderkerk c1                                                              13.00                     - 
c2            Westfriezen c1                                                           13.00                     - 
c3            Apollo’68 c1                                                               12.15                11.15 
c6            DFS Alkmaar c1                                                         13.30                12.45 
ms.ju.b3 Duinrand S ms.ju.b1                                                  14.00                13.00 
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Het wel en wee van de junioren !! 
A1 lijkt een beetje van slag:verlies(1-2) tegen concurrent Spakenburg en een moeizaam gelijkspel te-
gen middenmoter Stormv ogels/Telstar (2-2). En zo is de voorsprong geslonken. Indien de inhaalwedstrijd tegen Omniworld in 
winst wordt omgezet bedraagt de voorsprong nog altijd 3 punten ! 
De kans om een definitief gat te slaan met Spakenburg werd dus niet gegrepen, zelfs een gelijkspel was de mannen van trainer 
Klanker niet gegund. Twee onoplettendheden waren voor de blauwwitten voldoende om in hun eigen kansen te blijven geloven. 
Ook de eerste tegengoal tegen Telstar was te wijten aan een slordigheid. Niettemin werd er na de rust direct goed druk gezet, wat 
resulteerde in de gelijkmaker van Wesley. Helaas bestrafte de scheidsrechter een duikeling van een Telstarspeler met een penalty, 
maar Danny Gouwentak voorkwam de 2e nederlaag op rij door uit de rebound de 2-2 te scoren. De irritaties liepen nogal op, wat re-
sulteerde in ondermeer een terechte rode kaart voor Louwensley. Niet zo slim dus. 
De komende 2 tegenstanders(ADO en WGW) liegen er ook niet om !  Hou het hoofd koel, mannen. Veel succes. 
B1 lijkt bij Uitgeest z’n eigen glazen ingegooid te hebben door maar liefst met 4-0 te verliezen. Zo liep koploper DEM weer uit naar 
4 punten . In deze poule is van alles mogelijk, dus wie weet……………. 
Dat Amsterdammers slechte verliezers zijn wisten we al een tijdje en ook C1 weet er nu over mee te praten. AFC (ja, die nette club 
van Jack van Gelder, John Bosman en al die andere toppers) werd met 2-0 weggespeeld, maar dat ging niet van harte. 
De meest eerlijke vlagger van onze club,Piet Ursem, werd voor van alles uitgemaakt langs de lijn. Schande ! Maar wél 3 punten! 
 

Van de overige teams moeten we het vizier vooral op de C4 van begeleiders Jeroen Dekker en Henri Burger richten. Ze staan in 
verliespunten precies gelijk met Koedijk c4. Dat kan nog een spannend slot van de competitie worden ! 
In ieder geval konden er weer 6 punten bijgeschreven worden door 2 overwinningen (17-0 en 7-0) . 
Ook C6 is nog steeds in de race. Ze staan slechts 3 punten achter op de koploper Jong Holland. Via 5-0 en 6-1 staan er weer 2 
overwinningen bijgeboekt. 
En ook de C5 wist 2 keer te winnen (7-1 en 3-2). Een degelijke subtopper dus. 
En wat dachten jullie van C3 ? Ook al 2 overwinningen (3-2 en 4-3) en een positie in de middenmoot. Prima gedaan, mannen ! 
We hebben C7 2 keer aardig zien voetballen, maar ook 2 keer zien verliezen. Tegen Bergen was het vlak voor tijd nog 1-1, maar de 
wedstrijd duurde volgens begeleider Gerard 5 minuten te lang, waardoor de Bergenaren er met de overwinning vandoor gingen. 
Tegen St. George was de nederlaag iets groter (0-3), maar werd er evengoed hard voor geknokt . 
De laatste C-ploeg is de C2 van coach Michel Floris. Het wil ze maar niet lukken om een overwinning te boeken (maar wél zitten ze 
nog in de beker, hè !!!) Tegen het fysiek sterke VVW c1 was geen kruit opgewassen (0-7). 
Bij de b-junioren een dubbele zege van B5. Tegen SVW is dat niet zo moeilijk (14-2), maar zonder coach Richard winnen van Ber-
dos b2(7-1) is zondermeer goed. Zéker als je bedankt, dat de uitwedstrijd mét coach Richard verloren werd ! 
Waar zal hem dat nou in zitten ? Invalcoach Kees liep terecht trots rond na afloop ! 
Dat B6 zou winnen van Alcmaria (8-2) was niet zo bijzonder, maar wel mooi meegenomen. Helaas was BOL wederom de baas , maar 
konden de Boltboys lange tijd aardig tegen ze op ! Het werd uiteindelijk 2-4 . 
B3 zit in een kleine competitie en kwam 2 weken niet op de mat. 
En B4 deed dat 1 keer ,maar verloor wél bij Egmondia b2 met 5-1. Waar waren jullie afgelopen zondag voor de terreindienst ! 
Wordt vervolgd, heren !! 
Net als C2 zit B2 in de hoek waar de klappen vallen HOSV was met 5-1 duidelijk te sterk en afgelopen zondag wisten de mannen 
van de coaches Jos  en Ferenc niet te winnen van Hellas Sport (2-4). 
Tenslotte de A2. Ook al met een moeizaam seizoen bezig. Nu weer werd er 2 keer met 3-1 verloren. Bij subtopper SVW.  en 
bij middenmoter Wherevogels. Jammer. 
 

Het Paastoernooi 
Het grote doek hangt weer en dan weten we het weer:het toernooi komt er snel aan. De programmaboekjes zijn wederom prima ver-
zorgd door onze huisdrukker Ron Huisman en zijn al verstuurd naar de verenigingen en de scheidsrechters. 
Piet Ursem en Martin Wijnen hebben alle gaten voor de vlaggenmasten geboord, maar ze zijn nog niet klaar, want onze regelateur 
Jan van den Bout wist te vertellen dat er maar liefst 70 masten komen ! 
Ook heeft Jan definitief de grote de Boertent vastgelegd, die op Witte Donderdag door Jos Klanker met een ploeg helpers wordt 
neergezet. Op Goede Vrijdag beschikken we over 30 volwassenen om het sportpark er pico bello uit te laten zien. 
Ook zullen een aantal C-spelers meehelpen om de rotzooi op te ruimen. 
Volgens Jan krijgen we maar liefst 700 meter boardingmateriaal van JAKO (Fons, veel succes met de ringetjes !) , die aan de drang-
hekken vastgemaakt moeten worden (Jan denkt over 2.000 ty-ribs de beschikking te hebben ) 
 

Bij de volgende Treffer ontvangt ieder lid het toernooiboekje ! 
 

Tenslotte worden de komende weken alle deelnemende verenigingen gebeld om vooral niet shirts mee te nemen om te verloten 
in de loterijstal. Wie weet win je wel een origineel P.S.V.-shirt of een AZ-shirt. Of dat mooie Heerenveen-tricot. 
Of word je de bezitter van een printer of rijd je over een paar weken op een Gerard Floris mountain-bike. 
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Oosterend Meisjes B1 – Kolping Boys Meisjes Junioren B3 
UITSLAG: 0-3 
We moesten al om 9.00 uur bij  Kolping weg, we moesten helemaal naar Oosterend op Texel. 
We gingen eerst met een stoet auto’s naar Den Helder om daar op de boot te stappen 
Op de boot kregen we ook nog iets te drinken van Kolping en moesten we van Jos rondjes rennen op het dek om alvast 
warm te worden, maar omdat dat niet genoeg was volgens Klaas moesten we ook nog maar een lekkere frisse duik ne-
men om eens lekker wakker te worden! 
Eenmaal aangekomen op Texel stond er een bus op ons te wachten met nog een club uit Schagen(E5), we moesten 
de tassen in de laadruimte doen en dan naar binnen. 
In de bus zaten alle meiden lekker te kletsen en gingen ik (Caro), Rossanna en Guda eens lekker karaoken! 
Toen we bij Oosterend aankwamen schrokken we ons dood, want het “voetbalveld” dat zat vol hobbels en kuilen, we 
mochten in kleedkamer 4 (wat ook meteen de laatste kleedkamer was) waar iedereen in kon kijken maar! Wij zijn tech-
nisch  dus hebben we voor de ramen allemaal onze jassen gehangen en konden we ons weer rustig omkleden. 
Toen we mochten spelen ging het meteen al lekker er werd goed gespeeld, toen kwam er een corner Megteld nam ’m 
en hij kwam precies op me voet, Anouska stond voor me en riep meteen SCHIET!  
Hij zat erin maar ik schoot m bijna tegen haar aan ook (sorry Anouska)  
Woehoe 1-0 maar we waren nog niet klaar met Oosterend, want even later pegelde Megteld ‘m kneiterhard in de hoek! 
Woehoe 2-0. 
Toen was het rust en kregen we wat te drinken en kregen we nog een peptalk we kregen van Jos een koek omdat hij 
jarig was (35 hè Jos?). 
De tweede helft ging ook weer heel goed want er werd door iedereen lekker fanatiek gespeeld, we hadden nog best veel 
kansen gehad en na een tijdje gaf Melissa een voorzet naar Megteld, en die schoot m er weer in! 3-0!! 
En gelukkig voor ons kreeg Lydia (onze keepSTER) bijna geen bal! (volgende keer maar een spelletje meenemen hè!) 
Toen was het 3-0 en moesten we nog maar een paar minuutjes. 
Hèhè afgelopen èn gewonnen, we moesten ons gauw omkleden want de bus kwam er alweer aan. 
In de bus gingen we nog even zingen voor Jos en nog even napraten.  
Op de boot gingen we rondjes rennen over het hele dek en kregen we weer wat te drinken van Kolping. 
Toen waren we weer op het vaste land en gingen we weer in een stoet terug naar Kolping. 
Ik vond het een erg leuke dag en een goede wedstrijd! LEKKER GESPEELD MEIDEN!!!!! 
  
Maar nog even samenvatten: Oosterend 4 kleedkamer waar iedereen in kon kijken, 2 hulpeloze hobbelveldjes, “luxe wc-
’s” die niet dicht konden oftewel onze favoriete club waar we allemaal nog een keer willen spelen (ahum ahum) 

Caro Mallant, Meisjes Junioren B3. 
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Programma t/m  23 april 2004 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2003-2004 

HEREN 9382 vrij 16 apr Kolping Boys 1 - Hink Sport LSVV 3 21.05 uur De Myse 

 (let op: omzetting!!)   ZAALDIENST   VRIJDAG 23 APRIL   19.00 UUR AANWEZIG   DE MYSE 

 9388 vrij 23 apr Kolping Boys 1 - FC Hoogtepunt 1 21.05 uur De Myse 

        

HEREN 13322 vrij 26 mrt FC Hoogtepunt 2 - Kolping Boys 2 20.10 uur  De Enterij 

 13319 wo 31 mrt Kolping Boys 2 - WMC 3 21.50 uur  De Oostwal 

 13313 ma 19 apr AZC/Berries 2 - Kolping Boys 2 21.05 uur Hoornse Vaart 
        

HEREN 17278 vrij 26 mrt DEV/Verberne 2 - Kolping Boys 3 19.15 uur De Myse 

 17289 vrij   2 apr Intravo 1 - Kolping Boys 3 20.10 uur De Oostwal 
 17298 vrij 23 apr Kolping Boys 3 - Postiljon 1 19.15 uur De Oostwal 

        

HEREN 30672 vrij  2 apr Sporting S 3 - Kolping Boys 4 20.10 uur De Myse 

 30668 ma  5 apr WMC 9 - Kolping Boys 4 21.05 uur Noorderend 

 30673 vrij 16 apr Kolping Boys 4 - Schelvis Boys 4 19.15 uur Alkmaar-Noord 

 30674 vrij 23 apr Jong Holland 14 - Kolping Boys 4 20.10 uur  Alkmaar-Noord 

 

 

Wil je meer weten over zaalvoetbal, of wil je met een heel team gaan zaalvoetballen???  

Bel Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 

 

 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
 

De Vriendenclub, lid worden?  
Bel: 072-5643709 of  

per e-mail benhovenkamp@planet.nl 



                                  
ZATERDAG   27 MAART 

                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D1      Hellas Sp.  D1    10.15                      P. Konijn         
D2      Reig.Boys  D1    11.30                     J. de Vries                                              
D4      HSV            D3    10.15       09.45    B. van Esseveld  D3     Victoria O    D1   11.15         
D7      Reig.Boys  D6    11.30       11.00    H.v.Ginkel       D5     J.Holland     D2   09.00        08.10      
                                 
D8      Foresters    D4    09.00       08.30     Barry Wijnen    D6     Overbos       D9   11.00                
E2      De Rijp        E3    10.15                     Roy Rowinkel  D9     Zeevogels   D3   11.00        10.05       
E3      DTS             E3    11.30       11.00    Yuri Scholte     E1     DTS              E2   10.30         
                                                                                                  E4     Alc Victrix    E3   10.00        09.10 
F1      MeervogelsF1    09.00       08.15     Paul v.Wanrooij  E5     Koedijk        E6   11.15        10.25 
F3      Alc.Victrix   F2    09.00       08.30    Joep Godijn      E6     Duinrand S  E4   11.30        10.35 
F4      Victoria O   F2    09.00       08.30    Bono v.d.Berg   E8     DTS              E6   11.30        10.40 
F5      KSV             F4    10.15       09.45    K.de Jongh     F2     Alkm.Boys   F1   10.30        09.40 
F8      Berdos   MF1      10.15       09.45    Thijs Groot       F6     Duinrand S  F6   09.30        08.35       
                                                                                                  F7     Limmen       F5   11.00        10.05       
                                                                                                  Mini   Zeevogels    Mini 09.30        08.35       
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  
WOENSDAG 31 MAART 

                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
Bekerwedstrijd 
F2      Vitesse 22  F2    18.30       18.00                                                                                                        
                                                                                                                                                                  

ZATERDAG   3  APRIL 
                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D3      SVW           D5    09.00                    J. de Vries        D1     Hollandia     D1   11.00 
D5      SVW           D4    11.30       11.00   H.v.Ginkel          D2     Meervogels  D1   14.30         
D6      PurmersteynD9  11.30                     R. Rowinkel     D4     SVW            D3   10.15        09.25       
D9      BOL             D3    10.15       09.45   P.de Moel           D7     KSV              D4   10.45        09.55 
E1      De Rijp        E1    09.00                    B.Wijnen           D8     Bergen         D2   10.00        09.10 
E2      Foresters    E3    10.15                    K.de Jongh       E4     Duinrand S  E1   11.30        10.35       
E3      BOL             E2    11.30       11.00   Joep Godijn       E5     DFS AlkmaarE1 09.00        08.20 
E8      Reig.Boys  E10  11.30       11.00   Paul v.Wanrooij  E6     LSVV           E6   10.30        09.40 
F1      Koedijk       F1    09.00       08.15   Thijs Groot         E7     Berdos         E5   11.30        10.40 
F4      Hugo Boys F2    09.00       08.30                              F2     Koedijk        F4   09.00        08.15       
F5      Alkm.Boys  F3    10.15       09.45   Bono v.d. Berg   F3     Vrone           F3   09.30        08.45 
F8      LSVV          F9    10.15       09.45   Yuri Scholte       F6     Apollo           F2   10.00        09.10 
                                                                                                  F7     Koedijk        F8   09.00        08.15 
                                                                                                  Mini   Foresters     Mini 09.00        08.10 
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                    Keeperkamp bij Reiger Boys 
 
V.V. Reiger Boys organiseert in de meivakantie op donderdag 6 en 7 mei op haar complex een 
keeperkamp voor keepers in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar. 
De trainingen worden gegeven door geroutineerde keeperstrainers.  
Het is daarbij niet uitgesloten, dat ook één of meerdere keepers uit de Eredivisie of 1e  divisie 
aanwezig zijn. 
Keepers, zowel meisjes als jongens, in de leeftijdscategorie vanaf E-pupillen t/m A-junioren kun-
nen zich vanaf heden voor informatie en/of deelname aanmelden bij:  
Gerrit Luitjes, tel 0299-460803. 
 
De kosten bedragen EUR 65,-- per persoon. Hiervoor krijgt iedere deelnemer naast de diverse 
trainingsvormen een bal, een T-shirt, een groepsfoto en 2x een lunch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

4 X 4 PUPILLEN  
Dinsdag 20 april D pup (17:30) 

Woensdag 21 april F pup (13:30) 
Woensdag 21 april E pup (17:30) 

Vrijdag 23 april 
Verjaardag V.V. Kolping Boys (65 jaar) 

 FINALES (17:30) 
SPORTPARK "De Nollen" 
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               De mini’s in het nieuw ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Afgelopen zaterdag zijn de mini’s van trainer/coach Henk Kapteijn in 
        het nieuw gestoken. Om de drempel te verlagen bij VV Kolping Boys  
        hebben wij met de RABO Bank Alkmaar/Oudorp een driejarige afspraak  
        waarbij zij ons financieel steunen om dit te realiseren. De 2 meiden  
        en 6 jongens liepen trots in hun nieuwe pakjes te voetballen tegen  
        de mini’s van HSV. JP 
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Volendam D2 - Kolping Boys D1  
Uitslag: 2-2 
We kwamen bij Volendam met een 
lekker gevoel het veld op. 
In de eerste helft kwamen we met 0-1 
voor door Kishandro, omdat de bal toe-
vallig op zijn knie terecht kwam. We 
kregen nog veel meer kansen in de 
eerste helft, maar uiteindelijk was het 
Volendam die tot scoren kwam, 1-1. 
Met deze stand gingen we de kleedka-
mer in. Toen we weer het veld op kwa-
men begonnen we sterk. We waren 
dan ook wel de sterkste ploeg, vond ik 
tenminste. Het volgende doelpunt was 
van ons. Die viel door een scherpe cor-
ner van Kishandro, maar Roy was de-
gene die de kans benutte. Zo leken we 
de winst in handen te hebben, maar ja 
kort voor tijd wordt er nog gescoord 
door de aanvaller van Volendam. Zo ra-
ken we twee punten kwijt. Jongens vol-
gende keer beter. 
Wesley Kooij 
 
Kolping Boys D2 – Bergen D1 
Uitslag: 1 – 4 
We speelden op het B –veld. Het was 
erg winderig. Toen de wedstrijd begon 
stond het al snel 0-1. 
We speelden de 1e helft best goed, 
maar jammer genoeg hadden we niet 
echt kansen om zelf te scoren. We 
gingen met 0-2 de rust in. 
In de 2e helft ging het slechter dan in 
de 1e helft. Toen het 0-3 was, kregen 
we een vrije trap mee. Niemand had 
verwacht, dat Maxim hem zou nemen 
en hij pegelde de bal in het doel, 1-3.  
Later in de wedstrijd werd het 1-4. 
Jammer jongens. We gaan voor de 2e 
plek !!                               Vincent 
 
Kolping Boys D7 – SVW D7 
Uitslag: 4-0 
De 13de, voor degene met bijgeloof een 
slechte datum om te gaan voetballen. 
Voor een ieder ander was het een goe-
de temperatuur met een beetje te veel 
wind. 
De wind stond dwars over het C -veld, 
zodat we de eerste helft tegenwind en 
de tweede helft met wind mee speel-
de. Ondanks deze handicap waren we 
steeds gevaarlijk voor het doel van 
SVW. Pas na 20 minuten spelen wist 
Patrick de 1-0 te maken, een bekeken 
schuivertje langs de keeper. Circa 5 
minuten later was het wederom Pa-

trick die scoorde. 2-0. 
Deze onverwachte stand kon volgens 
ons de tweede helft flink uitgebreid 
worden, vanwege de wind in de rug. 
Doordat de bal steeds voorin bleef, 
mede dankzij een goede verdediging, 
was het een keur aan kansen, maar 
de juiste afronding net mistte. Geluk-
kig wist Thijs de ban te breken en 
maakte 3-0. Snel daarna werd het toch 
nog 4-0 door Jorian. 
In de tweede helft heeft onze keeper 
Lionel maar 2 ballen gehad, dit was te 
danken aan het goede spel van alle 
spelers, klasse boys, ga zo door. 
Stephan. 
 
Kolping Boys D7 – Berdos D3 
Uitslag: 7 - 3. 
Vandaag, zaterdag 20 maart, zou het 
er om spannen, omdat wij samen met 
Berdos op de eerste plaats stonden, 
alleen ons doelgemiddelde was beter. 
Ook al stormde het erg, iedereen was 
zeer gemotiveerd om er tegen aan te 
gaan. Vanaf de start namen wij het ini-
tiatief en binnen 2 minuten scoorde Ar-
no de 1-0 door in tweede instantie de 
bal in het doel te schieten. 
Maar Berdos stond niet voor niets ook 
als eerste en ook al kon Lionel nog 
een paar keer redding brengen, zij 
maakte na een uitbraak vanaf de mid-
denlijn gelijk. Wij stroopten onze mou-
wen op en vlak daarna maakte Patrick 
er 2-1 van. Hierna gingen wij met te 
veel mensen aanvallen en werden de 
posities teveel verlaten, waardoor Ber-
dos, door een knappe actie van hun 
spits, weer gelijk kon komen. 
Na wat aanwijzingen in de rust en 2 
wissels gingen we weer sterk de twee-
de helft in en scoorde Patrick al snel 
3-2. En toen vond eindelijk Stef het 
doel, na al een tijdje niet meer ge-
scoord te hebben kwam hij op stoom. 
Na dit doelpunt maakte Berdos nog 
wel 4-3 maar na nog eens 2 doelpun-
ten van Stef was het verzet van Berdos 
gebroken. Het tweede doelpunt van 
Stef kwam tot stand door een schitte-
rende voorzet van Thijs. En uiteindelijk 
bepaalde Jorian de eindstand op 7-3. 
Arno, Joey, Rafael, Patrick, Darcy, Gi-
deon, Eric, Rik, Stef, Jorian, Thijs, Lio-
nel en Dennis jullie hebben een dijk 
van een wedstrijd gespeeld en jullie 
staan dan ook verdiend op de eerste 
plaats. 

René. 
 
Zaterdag 21-03-04  
Kolping Boys D9 - HSV D4    
Uitslag: 4 - 1 
De jongens van de D9 hebben na de 
winterstop toch alweer 5 wedstrijden 
afgewerkt. Na een teleurstellend begin 
uit bij de Reiger boys waar we met 0-4 
klop kregen, gaat het gaande weg 
steeds beter. Het verlies was niet de 
schuld van de jongens maar lag vooral 
aan het feit dat we met 8 man aan 
moesten treden. Thuis tegen de reiger-
boys, afgelopen weekend werd het dan 
ook 3-3. Daarvoor hebben we nog te-
gen de Zeevogels 2-2 gespeelt en te-
gen Koedijk 4-4. En dat terwijl we te-
gen Koedijk met 0-3 gingen rusten. De 
D9 kwam na de rust heel goed terug. 
De D9 leek alleen nog maar gelijk te 
willen spelen. Tot afgelopen zaterdag 
tegen HSV 4-1. Deze wedstrijd maak-
te duidelijk dat de D9 ook kan winnen. 
Voor de competitie is dat heel mooi 
omdat HSV op de tweede plaats staat. 
Er is in de competitie nog van alles 
mogelijk. En de ploegen zijn helemaal 
niet beter dan de D9. Met wat meer 
geluk gaan we gewoon voor het kampi-
oensschap. De D9 heeft een sterk 
team en met de nieuwe jongens Pa-
trick en Barry is de D9 sterker gewor-
den. Patrick is een prima verdediger 
die heel goed uit de voeten kan cen-
traal op het middenveld. Hij is een goe-
de aanvulling op de verdedigers Mike, 
Mitchell en Stephan. Mitchell is als 
laatste man onverbeterlijk en Stephan 
gaat steeds meer aanvallend spelen. 
En met succes want hij scoort ook. 
Het middenveld is onveranderd. Ber-
told, Stephan, Joost, Jeffrey en Lars 
hebben hun vaste plek en zijn goed op 
elkaar ingespeeld. Er word meer over-
gespeeld en het resultaat is doelpun-
ten. In de aanval doen Raoull, Sinan, 
Artiom, Boris en Barry prima werk. 
Barry is een prima spits en hij scoort 
gemakkelijk. Hij is als diepe spits pre-
cies wat de D9 nodig had. De D9 heeft 
uiteindelijk niets voor niets 13 goals uit 
5 wedstrijden. Met Wessel op de goal 
is ook het doel in goede handen. Wes-
sel heeft zijn waarde voor het team re-
gelmatig bewezen. En dan bedoel ik 
niet alleen zijn reddingen op de goal 
maar ook in de spits kan hij prima uit 
de voeten met de bal en heeft hij al re-
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gelmatig gescoord. Ondertussen heb-
ben we met Artiom en Boris ook 2 pri-
ma reserve keepers. Maar het liefst 
toch maar Wessel op de goal. Als de 
D9 het blijft doen zoals afgelopen we-
ken komt het dit jaar helemaal goed. 
Jongens gefeliciteerd.                 
          Jan Mienes  
 
De Foresters E1 - Kolping B. E1 
Uitslag: 1 – 2 
Je hebt wel een van die dagen, dan sta 
je als papa of mama met je mond open 
te kijken. Zo ook deze wedstrijd, waar 
met name de 1e helft een potje hoge 
schoolvoetbal werd geshowd aan het 
publiek. Tegen een sterke tegenstan-
der, dat wisten we nog van de thuis-
wedstrijd, werd de 1e helft vreselijk 
goed gecombineerd,waardoor de Fo-
resters eigenlijk niet in het verhaal 
voorkwam. De felheid en goede combi-
naties zorgden voor de 0-1 door Nick. 
De 0-2 was voor Maurice, een in tikker-
tje,  na het goede werk van Mitchel.
Ook Stefan pakte voor deze goal nog 
een moeilijke bal,zodat Kolping Boys 
in de race bleef.Helaas werd het voor 
rust nog 1-2 en ja na de rust was het 
wel heel spannend, maar er werd niet 
meer gescoord. De Foresters werd ook 
sterker in de 2e helft, maar dat heeft ze 
niet geholpen, want onze mannen ble-
ven fier overeind. Stefan, Mike, Ralph,
Dimitri, Mitchel, Koen,Nick,Brian en 
Maurice grote klasse. We hebben van 
jullie genoten. 
H. te A. 
 
Zaterdag 13 maart 2004 
De Foresters E7 - Kolping B. E6   
Uitslag: 2 - 0 
Een stevige wind, maar verder goed 
voetbalweer. Thuis 5-1 gewonnen, 
maar toen bleek al dat de tegenstan-
der goed kon voetballen. De beginfase 
was van Kolping zijde rommelig. Voor-
dat de mannen wakker waren lag de 
bal achter Jack in het netje, 1-0. Daar-
na nam Kolping het initiatief over. 
Jason ging een drietal keer goed op de 
keeper af maar wist niet tot scoren te 
komen. De doeltjes waren absurd klein 
en er stond een grote goede keeper in. 
De keeper bleef gewoon staan en vulde 
daarmee het hele doel. Het was onmo-
gelijk een bal langs hem heen te krij-
gen! Met een normaal doel had  Jason 
die drie ballen erin gelegd! Nu ging  de 
rust in met een 1-0 achterstand. 

De tweede helft een gelijkopgaande 
wedstrijd. Foresters wist nog eenmaal 
tot scoren te komen. Vigo en Jason 
hadden nog enkele goede mogelijkhe-
den, maar vandaag was scoren onmo-
gelijk. Jammer jongens! 
Een ouder!  
 
Zaterdag 20 maart 2004  
Kolping Boys E6 – Reiger B. E5   
Uitslag: 1 - 0 
Windkracht 7 en tegenstanders die uit 
reuzenland afkomstig leken! Maar het 
aloude spreekwoord zegt: wie niet 
groot is gooit flink de beuk erin! De 
eerst helft wind tegen en om de bal 
weg te krijgen van het doel, Erim in het 
centrum van de defensie. Er was veel 
strijd van de zijde van Kolping en Rei-
ger Boys wist er niet door te komen. 
Hun gevaarlijkste man trof wel twee 
keer de lat en Dennis verrichtte een 
aantal knappe reddingen. Toch een 
tweetal kleine kansjes, maar zowel 
Jason als Vigo wisten niet het net te 
vinden. De rust in met een 0-0 stand, 
niet slecht. De tweede helft moest 
Dennis de gevaarlijkste man uitscha-
kelen. Dat lukte hem zeer goed. Ook 
Ryan vloog er vol in, enkele tegenstan-
ders op de grond achterlatend! Na cir-
ca 8 minuten een mooie combinatie 
tussen Jason en Gaetano. Jason gaf 
goed af op Gaetano die vervolgens de 
bal knap inschoot, 1-0. Echt goed 
voetballen was door de wind niet mo-
gelijk. Kolping vocht voor wat het 
waard was. Erim wist nog een bal 
knap uit de kruising te slaan. Verder 
was er voor Reiger Boys geen doorko-
men aan door het goede verdedigende 
werk van Justin, Jelle, Ryan, Dennis 
en Jack. Een knappe prestatie!   
                    Een ouder! 
 
Woensdag 9 maart j.l. 
Meervogels F1 – Kolping B. F1 
Uitslag: 4 – 2 
Een doordeweekse wedstrijd op het 
veld van Meervogels. We wisten dat we 
tegen een sterke ploeg moesten en 
dus fel moesten beginnen. Maar bin-
nen 2 minuten hadden wij al twee kan-
sen tegen gehad. Met goed keepers-
werk van Nick wisten we de stand op 
0 – 0 te houden. Toch gingen we de 
rust in met een 2 – 0  achterstand. Na 
de rust begonnen we sterker en dat re-
sulteerde in een doelpunt van Ronald, 

die de stand terug bracht op 2 – 1. 
Meervogels drong daarna erg aan en 
scoorde nog twee keer, 4 – 1. Ronald 
bracht even later de eindstand op 4 – 
2. Met wat meer inzet kon er nog meer 
uitgehaald worden, maar dat is weer 
voor de volgende wedstrijd.         
                              De trainers. 
Woensdag 9 maart j.l. 
Meervogels F1 – Kolping B. F1 
Uitslag: 4 – 2 
Een doordeweekse wedstrijd op het 
veld van Meervogels. We wisten dat we 
tegen een sterke ploeg moesten en 
dus fel moesten beginnen. Maar bin-
nen 2 minuten hadden wij al twee kan-
sen tegen gehad. Met goed keepers-
werk van Nick wisten we de stand op 
0 – 0 te houden. Toch gingen we de 
rust in met een 2 – 0  achterstand. Na 
de rust begonnen we sterker en dat re-
sulteerde in een doelpunt van Ronald, 
die de stand terug bracht op 2 – 1. 
Meervogels drong daarna erg aan en 
scoorde nog twee keer, 4 – 1. Ronald 
bracht even later de eindstand op 4 – 
2. Met wat meer inzet kon er nog meer 
uitgehaald worden, maar dat is weer 
voor de volgende wedstrijd.         
                              De trainers. 
 
Kolping Boys F1 – LSVV F1  
Uitslag: 3 – 1 
In de zware competitie waar de F1 na 
de winterstop in terecht was gekomen 
hadden we nog geen potten kunnen 
breken. Vandaag zou dat veranderen! 
Vanaf het 1e fluitsignaal was KB F1 de 
sterkste ploeg. Door fel voetbal werden 
de duels gewonnen en de kansen ge-
creëerd. De spitsen waren echter niet 
gelukkig in de afronding. En als je dan 
zelf geen doelpunt maakt, dan valt ie 
aan de andere kant. Zo ook deze za-
terdagmorgen! 0-1. Kolping was echter 
in het geheel niet onder de indruk en 
bleef aanvallen. Een mooi schot van 
Stefan werd bijna door de tegenpartij 
uit het doel geslagen. Gelukkig zag de 
overigens foutloos leidende scheids 
Kees, de bal al over de doellijn gaan. 
1-1. Hierop volgde een staaltje theater 
van de coach van de tegenpartij om 
aan onze jongens te laten zien hoe 
jeugdbegeleiding dus niet hoort! Na 
rust ging Kolping onvermoeid verder 
met leuk voetbal. Nick vond (bijna tra-
ditioneel) een aantal keer de paal op 
zijn pad, maar Ronald wist 2-1 te sco-
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ren. Toen kwam toch voor Nick de 
kans en stonden we zeer verdiend met 
3-1 voor. De jongens waren zichtbaar 
blij met de overwinning!! Op naar de 
koppositie.             René Schmidt 
 
De Rijp F1 – Kolping Boys F1 
Uitslag: 4 – 1 
Met de verwachting op een afgelast 
weekend togen wij toch naar de Rijp, 
alwaar wij een winderig doch droog 
complex aantroffen. Wij mochten voor 
de wind startten en deden dat op een 
zeer verrassende wijze. Kolping begon 
zeer fel en zette zo de Rijp onder druk. 
Geholpen door de harde wind voetbal-
den we de 1e helft op de kant van de 
tegenstander. Helaas kwamen we te 
weinig in de gelegenheid om te schie-
ten.  Maar door goed combinatievoet-
bal kwam Ronald fraai voor de keeper 
vrij en kon mooi afronden: 0-1.De 2e 
helft was de wind helaas niet gedraaid 
en kwam KB F1 onder druk te staan. 
De Rijp maakte beter gebruik van de 
harde wind dan wij en zo viel al snel de 
gelijkmaker. Kolping had het betere 
voetbal met mooie acties van Rutger 
en Denzel voorin, waarbij ze vaak Ro-
nald net niet konden bereiken. Stein 
had een groot middenveld en Stefan, 
Bart en Tim hadden het achterin best 
goed op orde. ook keeper Bert kon aan 
de treffers van de Rijp niet veel doen. 
De ballen waaiden er bijna vanzelf in. 
Jongens goed gevoetbald!!  
René Schmidt 
 
13-03-2004 
Kolping Boys F3 - Zeevogels F2  
Uitslag: 6 - 0 
Grote opkomst. Voor het eerst in het 
seizoen helemaal compleet met 9 
man. De 1e helft speelde Wesley en 
de 2e helft speelde Bas bij de Zeevo-
gels, omdat zij tekort spelers hadden. 
Kolping Boys kreeg heel veel mogelijk-
heden, maar de keeper was heel goed 
van Zeevogels. Max van E. was heel 
goed in de 1e helft, want hij gaf een 
prachtige voorzet die Maarten afmaak-
te. Wij schoten er 3 in.Thomas had als 
keeper weinig te doen. 
In de 2e helft ging het zelfs nog beter. 
Max van S. speelde 2x de bal naar 
Maarten toe en hij schoot ze allebei 
erin. Wesley dolde heel veel Zeevogels 
eruit, waardoor Maarten weer kon sco-
ren. Mark liep zich elke keer goed vrij 

en scoorde bijna. Koen stond te verde-
digen als een dijker. Bas kreeg een 
dot van een kans en scoorde bijna voor 
de Zeevogels maar deze werd goed 
door Bojan gehouden.  Volhouden F3, 
het gaat hartstikke goed zo jongens 
samen met jullie enthousiaste coach 
moeten we ver komen. 
  
20 maart 2004 
Kolping Boys F3 – J. Holland F2 
Uitslag: 7 – 1 
Met enige twijfel i.v.m. storm en regen 
op weg naar sportpark “De Nollen”, 
waar de wedstrijd natuurlijk gewoon 
doorging. Zonder Wesley en Max van 
Schie en met een harde tegenwind be-
gonnen we de eerste helft. 
Er werd goed overgespeeld en al na 2 
minuten kwamen we met 1-0 voor door 
een prachtig schot van Maarten. Een 
2e doelpunt kwam al snel na een 
prachtige voorzet van Merk. Toch was 
het ook druk voor ons eigen doel en 
moesten we ondanks prachtige acties 
van doelman Thomas de rust in met 2-
1. Nu we beter ingedeeld zijn komen 
we als team veelbeter tot zijn recht. 
We hebben meer kansen tot overspe-
len en iedereen doet mee. 
De 2e helft met de wind in de rug lever-
de heel wat doelpunten op. We vl ogen 
over et veld. Koen die achterin goed 
verdedigde kon mee naar voren en liet 
de bal amper over de middenlijn passe-
ren. Bas kon zichzelf prachtig vrij spe-
len en Mark kon eindelijk zelf scoren. 
Thomas is meester op m2 . Prachtig 
pingelen en veelbalcontact.Ook Max 
kon op het midden goed uit de voeten 
en door goed te kijken wist hij de vrije 
man prima aan te spelen. Bojan ver-
veelde zich in het doel,maar mocht op 
het eind toch nog laten zien, dat hij het 
doelprima kan verdedigen. De eind-
stand was 7-1, dik tevreden dus! Een 
prima wedstrijd die smaakt naar 
meer !! Het is erg lekker, dat er 
scheidsrechters zijn bij Kolping voor de 
F.pupillen, want zo kunnen wij als ou-
ders onze jongens allemaal toejuichen.
Kolping bedankt. 
Tot de volgende keer,                 Plien 
 
Graftdijk F1-Kolping Boys F4 
Uitslag: 3 - 3 
Vandaag moesten we tegen Graftdijk 
F1. Het was een regenachtige en win-
derige dag, dat werkte niet in ons voor-

deel. We waren met 6 spelers toen we 
vertrokken.Toen we in Graftdijk waren, 
kwam Ali gelukkig nog. 
Maar goed. Nu de wedstrijd. Het eer-
ste doelpunt was voor ons door Dave. 
Daarna scoorde Graftdijk. Toen Graft-
dijk nog een keer. Toen gingen we de 
rust in met 2-1 voor Graftdijk.  
De tweede helft  scoorde Graftdijk nog 
een keer meteen na het begin. 
( Het hield maar niet op! ) Maar daarna 
scoorde Tom 2 keer. De eindstand 3-3 
en iedereen ( Nou ja, iedereen) blij 
naar huis.     Emiel Langedijk 
Kolping B. F5 - Dynamo F2       
Uitslag: 0-1 
Na een goede start afgelopen zaterdag 
moesten we nu aantreden tegen Dyna-
mo. Deze jongens waren bijna net zo 
groot als ons. Dat is raar, meestal zijn 
wij groter. De eerste helft voetbalden 
wij met windje mee. We kregen veel 
kansen maar helaas gingen die er niet 
in. Wat we ook probeerden het lukte 
niet. Dynamo was ook een aantal maal 
voor de goal 
van Stefan, maar die haalde de ballen 
er mooi uit. De verdediging was erg 
goed van ons en het middenveld ook. 
Na de rust hadden we de wind tegen 
en voetbalden wij erg veel op de helft 
van Dynamo. We kregen genoeg kan-
sen maar helaas de keeper van Dyna-
mo was in bloedvorm en haalde de 
moeilijkste ballen eruit. Het was alleen 
jammer dat onze voorhoede een slech-
te dag had, want die stond namelijk af 
en toe te slapen. Onze veldtrainers 
Roy en Jeffrey gaan jullie nog uitleggen 
wat helpen is vanuit de voorhoede. 
Voor de rest hebben jullie een prima 
wedstrijd gespeeld en was het jammer 
dat Dynamo toch nog een doelpunt 
maakte. Helaas verloren wij de wed-
strijd met 0-1. Maar de inzet was goed 
en dat is het belangrijkste. 
Peter Wortel 
 
Reigers B. F5 - Kolping B. F5 
Uitslag: 3 - 2 
Vroeg in de ochtend verzamelen 08.15 
om naar Reigers Boys te gaan. Weer 
een late afmelding          (slecht 
weer????? ). De jongens hadden er zin 
in en moesten de eerste helft tegen de 
wind in  voetballen en dat was toch wel 
heel zwaar windkracht 7-8 en regen. 
Maar dat deden jullie echt hartstikke 
goed en we kwamen met 2-0 achter 
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