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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 

10/11 april 2004 en “ D E  T R E F F E R ”  
   Jaargang 46  Nr.       17 

Vier tegen vier ............... 
Wedstrijdprogramma 
Senioren/Junioren/Dames.
Uitslagen .......................... 
PuntsGewijs ................. 
Van het bestuur ............
Junioren ....................…. 
Dames en Meisjes …… 
Futsal……..…………… 
Pupillen ....................... 
 

 HOOFDPUNTEN 

Puntsgewijs: 
Toppers – pupillen E6 – klaverjassen 

 INHOUDSOPGAVE 

In memoriam Trudy Teerhuis 
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SPORTCOMPLEX 
“DE NOLLEN” 
Beverdam 3   

1822 AA  Alkmaar 
T E L.  0 7 2  -  5 6 1 2 4 3 9 

    1 

      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 

                                       

Nieuwe pupillendoelen 

4 x 4 Pupillen toernooi 

Vriendenclub 

Bij deze Treffer ontvangt u tevens het  
programmaboekje van ons Internationaal  
Paastoernooi voor de B en C juniorenselectie. 
 
U bent allen van harte welkom op ons complex. 
 
Traditioneel staat er weer een stand waar u     
loten kunt kopen met kans op één 
van de vele grandioze prijzen. 
 
  

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



4 X 4 PUPILLEN  
Dinsdagavond 20 april  

Voor alle D pupillen : aanwezig 17:45 uur, start 18:00 uur, einde 20:00 uur. 
 

Woensdagmiddag 21 april  
Voor alle F en M pupillen : aanwezig 13:45 uur, start 14:00 uur, einde 16:00 uur. 

Poule 1 : NAC – FC Zwolle – RBC – Willem II 
Poule 2 : Volendam – Vitesse – NEC – FC Groningen 
Poule 3 : Heereveen – Roda JC – FC Utrecht – RKC 
Poule 4 : Ajax – PSV – Feijenoord - AZ 

 

Woensdagavond 21 april 
Voor alle E pupillen : aanwezig 17:45 uur, start 18:00 uur, einde 20:00 uur. 

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

 FINALES  
Aanwezig 17:45 uur, start 18:00 uur, einde 20:00 uur, 

 
SPORTPARK "De Nollen" 
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Zaterdag 10 april 2004  
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                        Tijd                                Aanwezig                          Scheidsrechter 
2de        Hoofddorp 2                                          17.30 uur                       …..                                              M. Kossen 
10de      Alkm. Boys 11                                      17.30 uur                       16.45 uur                                    C. d e Goede 
 

Maandag 2de paasdag 12 april 2004              
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                         Tijd                                Aanwezig                                  Vertrek!!! 
6de        Victoria 4                                                11.00 uur                       09.50 uur                                    10.00 uur 
8ste        KSV 4                                                      14.00 uur                       13.10 uur                                    13.10 uur 
 

Dinsdag 13 april 2004  
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                        Tijd                                Aanwezig                                  Scheidsrechter 
Da1      Winkel Da1                                            18.45 uur                       …..                                              K. de Goede 
 

Donderdag 15 april 2004  
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                        Tijd                                Aanwezig                                  Scheidsrechter 
Da1      Hellas Sport Da1                                  18.45 uur                       …..                                              J. van der Star 
 

Zondag 18 april  2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                        Tijd                                Aanwezig                                  Scheidsrechter 
5de en 6de zijn vrij  
7de        Flamingo’s 4                                          12.00 uur                       11.15 uur                                    N. Neuvel 
8ste        Alkm. Boys 8                                         14.00 uur                       13.15 uur                                    J. Oudejans                   
A2       Andijk A1                                               14.00 uur                       13.15 uur                                    R.A. Schipper 
C1        Purmersteyn C1                                    12.00 uur                       …..                                              A. Mart 
Da2      Zaandijk Da2                                          12.00 uur                       11.15 uur                                    K. de Goede 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                         Tijd                                Aanwezig                                  Vertrek!! 
1ste        MFC 1                                        14.00 uur                      …..                                              ….. 
2de        VVA Spartaan 2                                    11.30 uur                       …..                                              ….. 
3de        VVZ 3                                                      14.30 uur                       12.50 uur                                    13.00 uur 
9de        Dynamo 5                                               12.30 uur                       11.30 uur                                    11.40 uur 
10de      Dynamo 6                                               10.30 uur                       09.30 uur                                    09.40 uur 
11de      Vrone 9                                                   14.00 uur                       13.00 uur                                    13.10 uur 
B2        De Rijp B1                                              11.00 uur                       09.35 uur                                    09.45 uur 
Da1      Sp.Krommenie Da1                              14.00 uur                       …..                                              ….. 
DIENSTEN: 
Kantine                         : 17-04 en 18-04 groep 6 en 5 
Terreindienst               : 17-04 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur        5de senioren 
                                         18-04 09.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur         B1 junioren 
Secretariaat                  : 18-04  09.00 – 14.00 uur Simon en de Damescommissie 
 
Hier is een overzicht van de wedstrijden die komen gaan in het kader van Alkmaar 750 jaar. 
Dan kunnen de trainers van het 1ste en van de A1 hier rekening mee houden !! 
Datum                           team                                           team                                           tijd                    Scheidsrechter 
Dinsdag 27 april                       Alkm. Boys 1                            Kolping Boys 1                        ?????                 
Dinsdag 27 april                       Kolping Boys A1                    Alkm. Boys A1                        19.00 uur          S. Takes 
Donderdag 6 mei                      DFS 1                                         Kolping Boys 1                        ????? 
Donderdag 6 mei                      Kolping Boys A1                    DFS A1                                     19.00 uur          N. Neuvel 
 

Zondag 9 mei                                       Toernooi bij DFS voor het 8ste en 11de elftal 
 

Donderdag 13 mei                    Kolping Boys 1                       Alc. Victrix 1                             19.00 uur          R. Hartland 
Donderdag 13 mei                    Alc. Victrix A1                         Kolping Boys A1                     ????? 
 

Zondag 16 mei                        Toernooi bij DFS voor het 7de elftal 
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Zater/zondag   27/28 maart  Uitslag  Zater/zondag   3/4 april  Uitslag 
Kolp.B. 1 - Uitgeest 1 3 - 3   Kolp.B. 1 - West Friezen  1 0 - 3 
Kolp.B. 2 - Stromv.Telstar 2 2 - 5  Kolp.B. 2 - VVZ 2 0 - 2 
Kolp.B. 3 - Velsenoord 2 3 - 0  Kolp.B. 3 - Onze Gezellen 2 2 - 3 
Kolp.B. 5 - Vrone 3 7 - 0  Kolp.B. 5 - DFS 7 1 - 0 
Kolp.B. 6 - Vrij  Vrij  Kolp.B. 6 - De Foresters 6 0 - 2 
Kolp.B. 7 - Vrij   Vrij  Kolp.B. 7 - De Rijp 5 3 - 5 
Kolp.B. 8 - Vrij   Vrij  Kolp.B. 8 - HSV 8 7 - 0 
Kolp.B. 9 - Berdos 7 2 - 4  Kolp.B. 9 - SVW ' 27 9 4 - 0 
Kolp.B. 10 - KSV 6 4 - 2  Kolp.B. 10 - Flamingo's 5 3 - 0 
Kolp.B. 11 - Meervogels 6 4 - 2  Kolp.B. 11 - LSVV 8 2 - 2 

               
Kolp.B. A1 - ADO ' 20 A1 1 - 1  Kolp.B. A1 - WGW A1 1 - 0 
Kolp.B. A2 - LSVV A1 0 - 3  Kolp.B. A2 - KGB A1 2 - 4 

               
Kolp.B. B1 - ADO ' 20 B1 0 - 2  Kolp.B. B1 - de Blokkers B1 0 - 1 
Kolp.B. B2 - Purmersteyn B2 2 - 3  Kolp.B. B2 - Alw.Forward B1 1 - 5 
Kolp.B. B3 - Alcm. Victrix B1 3 - 3  Kolp.B. B3 - Victoria O. B1 2 - 3 
Kolp.B. B4 - Vrij  Vrij  Kolp.B. B4 - Meervogels ' 31 B2  
Kolp.B. B5 - Alcm. Victrix B2 9 - 1  Kolp.B. B5 - Koedijk B6 2 - 3 
Kolp.B. B6 - Koedijk B6 4 - 9  Kolp.B. B6 - Hugo Boys B2 1 - 4 

               
Kolp.B. C1 - Schoten C1 0 - 0  Kolp.B. C1 - Ouderkerk C1 3 - 0 
Kolp.B. C2 - KSV C1 2 - 3  Kolp.B. C2 - West Friezen  C1 2 - 2 
Kolp.B. C3 - WMC C2 3 - 1  Kolp.B. C3 - Apollo ' 68 C1 1 - 0 
Kolp.B. C4 - SVW ' 27 C5 9 - 0  Kolp.B. C4 - KSV C3 13 - 0 
Kolp.B. C5 - LSVV C4 6 - 2  Kolp.B. C5 - HSV C3 5 - 0 
Kolp.B. C6 - SVW ' 27 C8 13 - 0  Kolp.B. C6 - DFS Alkmaar C1 7 - 2 
Kolp.B. C7 - Jong Holland C2 1- 7  Kolp.B. C7 - Vrij  Vrij 

               
Kolp.B. Da.1 - Purmerend Da.1 2 - 2  Kolp.B. Da.1 - t Gooi Da.1 1 - 4 
Kolp.B. Da.2 - De Foresters Da.1 2 - 2  Kolp.B. Da.2 - EVC Da.1 Uitgest. 
Kolp.B. Msj.1 - Limmen Msj.1 2 - 2  Kolp.B. Msj.1 - LSVV Msj.1 2 - 1 
Kolp.B. Msj.3 - LSVV Msj.2 0 - 5  Kolp.B. Msj.3 - Duinrand S Msj.1 0 - 4 

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. 
 



 

                                                                       

TOPPERS 
 

 * Senioren 5 
 
Wat er al een lange tijd zat aan 
te komen, kunnen wij melden, 
dat dit team door winst op 
Vrone kampioen van hun 
klasse is gewordeen. 
      PROFICIAT. 
 
 
* Pupillen F3 en F7 
Uit de ontvangen verslagen 
blijken deze teams nog in de 
race te zijn voor het 
kampioenschap in hun klasse. 
Succes mannen. 

De volgende Treffer :         Dinsdag      
                                         20 april 2004 
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Klaverjassen               Klaverjassen               Klaverjassen               Klaverjassen               Klaverjassen 
 
Hallo lui, wij nodigen alle klaverjasliefhebbers uit voor onze laatste drive van dit seizoen op vrijdag 16 april. 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 en bestaat 
uit: 
- Twee overnachtingen met ontbijtbuffet in het viersterren hotel Mercure 
Martiniplaza. 
- Viergangen diner op de aankomstdag 
- Koffie met gebak in de stad 
- Entree Holland Casino 
- Een dagretour met de boot naar Schiermonnikoog met gebruik van fiets aldaar. 
Groningen is een prachtige stad waar ook cultureel veel te doen is. 
Voor alle duidelijkheid. Het hotel beschikt over een zwembad en er kan ook een fiets worden geleend. 
Het arrangement is voor twee personen en heeft een waarde van € 300.  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
Kortom het is de moeite waard om deel te nemen aan de laatste klaverjasdrive op vrijdag 16 april a.s. 
Wij willen graag  om 20.00 uur beginnen. Inschrijven kan vanaf  19.30 uur in de kantine van ons complex. 
                                                                                            
Groeten Jaap en Rob   

                        Pupillen E6 
Dit team won afgelopen zaterdag met 1-0 van 
Duinrand S. 
De eindstand was reeds bij de rust bereikt. 
In de tweede helft kwam E6 gedrogeerd het 
veld weer op (kregen in de rust van de 
begeleiding chips te eten!!), waardoor achterin 

de nul vastgehouden kon 
worden. 
Klasse mannen, maar volgende 
keer weer op eigen kracht 
proberen de overwinning te 

 
Nu maar uitgaan van droog weer tijdens 
ons Paastoernooi. 
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I N   M E M O R I A M 
 

 

 

 

Na een slepende ziekte hebben wij afscheid moeten nemen  

van  

Kantine medewerkster en Bijzonder Lid 

 

Trudy Teerhuis 
 

Hoewel Trudy al lange tijd ziek was zette zij zich tot het einde toe  
vol enthousiasme in voor het kantinewerk,  

en als haar gezondheid het toeliet stond ze zelf achter de bar. 
 

Wij zullen ons Trudy blijven herinneren als een zorgzame vrouw 
en een (kantine) vrijwilliger waarop je kon rekenen. 

 
Wij wensen Siem, Jan, Aletta, Armand en de andere familieleden veel sterkte 

toe bij het verwerken van dit afscheid. 
 
 

Bestuur v.v. Kolping Boys 
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Het programma !!! 
 
Zaterdag 10 april 2004 . (PAASZATERDAG)        Terreindienst: b5 ! (aanvang 16.00 uur !) 
Het weekend van het Internationale Paastoernooi voor B- en C-junioren. 
Het programmaboekje is bij deze Treffer meegeleverd, zodat een ieder zijn wedstrijdjes er uit kan zoeken . 
Voor de goede orde publiceren we nog even de 3 wedstrijden van onze eigen B1 en C1 ! 
B1 speelt wedstrijden om 12.00 (Coventry City) – 14.00 (FC Groningen) – 16.00 (P.S.V.) 
C1       “        “             “  11.00 (Stormvogels/Telstar) – 13.00 (RKC Waalwijk) – 15.00 (Crystal Palace) 
 
Zowaar geen misselijke tegenstanders ! Verderop bij het juniorennieuws geven we nog wat laatste nieuwtjes en mededelingen ! 
 
Zondag 11 april 2004 . (1e PAASDAG)                     Terreindienst: b6 ! (aanvang 15.30 uur !) 
De finaledag van ons toernooi. De tegenstanders zijn uiteraard nog niet bekend. 
We weten alleen dat C1 om 10.00-12.00-14.00 speelt en dat B1 om 11.00-13.00-15.00 in de wei komt ! Veel succes ! 
 
Donderdag 15 april 2004. 
Twee ingelaste wedstrijden. Zowel B4 als C6 spelen tegen Jong Holland een inhaalwedstrijd. 
B4 gaat uit naar Jong Holland b2. Aanvang 18.45. Vertrek om 17.45 ! 
C6 speelt thuis tegen Jong Holland c2 (en dat gaat om de bovenste plaats !). Ook hier begint het om 18.45. Aanwezig om 18.15 ! 
Scheidsrechter is de heer H. Berghammer. 
 
Zaterdag 17 april 2004 . 
 

Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang     Aanwezig    Scheidsrechter 
b1            Volendam b2                                                              14.30                    -                     A.M. Eijkenboom 
b4            Reiger Boys b2                                                          14.30                14.00                 E.v.Dronkelaar 
c2            Jong Holland c1                                                         14.30                    -                     N.P.M. Vriend 
c6            Duinrand S c2                                                            13.00                12.30                 J.Kraakman 
ms.ju.b3 Koedijk ms.ju.b2                                                        13.00                12.15                 H. Berghammer 
                 
Sekretariaat: Paul Konijn                                                       Bestuursdienst: Helen Rowinkel 
                          

Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal   Gaat naar:                                              Aanvang     Vertrek 
a1            Elinkwijk a2                                                                 12.45                     -                    Op  zondag spelen: A2 + B2 + C1 ! 
b3            H.S.V. b2                                                                     14.30                13.30 

b5            B.O.L. b1(let op:terr.dienst op 10 april !)              11.30                10.30                 Terreindienst: zondag 18 april: B1 !! 
b6            S.V.W.’27 b6(let op:terr.dienst op 11 april )         13.15                12.15 
c3            L.S.V.V. c2                                                                  14.30                13.30 
c4            Hugo Boys c1                                                            14.00                13.00 
c5            Berdos c2                                                                    13.00                12.00 
c7            Koedijk c8                                                                   11.30                10.30 
ms.ju.b1 Andijk ms.ju. b1                                                         11.00                  9.30 
 
 
 
 

Geen trainingen op Goede Vrijdag !! 
Traditiegetrouw is het complex op de Goede Vrijdagavond gesloten voor teams, die willen trainen . Oók voor senioren dus ! 
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Het wel en wee van de junioren. 
Voor de b1 wordt het na 2 opeenvolgende nederlagen een kwestie van de competitie uitspelen . Helaas, 
maar het is niet anders ! 
Vooral de thuisnederlaag tegen ADO’20 ligt zwaar op de maag. Voor de rust de betere ploeg met een paar goede mogelijkheden. 
Aanvankelijk ook na de rust heer en meester, maar toen zich dat niet uitbetaalde in doelpunten, begon ADO zijn kansen te ruiken. 
Een diepe bal over Kolpings achterhoede heen was genoeg om één van hun spitsen vrij voor onze keeper te zetten (0-1). Het ge-
loof in een overwinning was er op dat moment al niet meer en het verbaasde niemand dat de Heemskerkers er ook nog 0-2 van 
maakten. Er werd doodeweeks echter revanche genomen door topper Kon. HFC met 1-0 te verslaan  ! 
Afgelopen zaterdag was topper Blokkers met 1-0 de baas. 
Schoten is voor onze c1 toch een moeilijk te bespelen ploeg, getuige het 2e gelijke spel tegen deze ploeg uit de onderste regionen 
(0-0). In Ouderkerk werd duidelijk gemaakt , dat trainer Spijker met een goed gevoel de junioren voor de senioren wil verruilen (3-0 
winst) . 
Onze a1 wist toch weer 4 punten aan het totaal toe te voegen(1-1 bij A.D.O.’20 en 1-0 op W.G.W.), maar verloor dus ook 2 punten. 
Zodoende weten Huizen én Spakenburg, dat ze op 4 verliespunten staan. Met nog 3 (en voor a1 en Huizen nog 4) competitieron-
des te gaan een fraaie marge. Komend weekend vrij en daarna naar Elinkwijk. Veel succes, mannen ! 
 
We volgen de c4 de laatste weken op de voet, want een kampioenschap zit er nog steeds in ! Via 9-0 en 13-0 blijven ze daarvoor in 
de picture ! 
Ook c6 gelooft er nog in , maar dan moet er midweeks wél van koploper Jong Holland gewonnen worden. Ze lieten in ieder geval 
zelf geen punten liggen (13-0 en 7-2) . 
Ook het volle pond voor c5(6-2 en 5-0), maar in dit geval is een kampioenschap toch te ver weg ! 
Nóg een team wat 100% haalde:c3 ! Coach Mchel begint steeds meer met zijn borst vooruit te lopen ! Het werd 3-1 en 1-0 ! 
Het is c2 eindelijk weer eens gelukt om een puntje te pakken. In Zwaag werd het bij de Westfriezen 2-2 . een punt, waar vorige 
week al min of meer op gehoopt was tegen K.S.V. Toen echter werd met 2-3 verloren ! 
Het laatste c-team is de c7 van begeleider Gerard van den Ende. Bij koploper Jong Holland werd met slechts 7-1 verloren en dat 
mag je best een goede prestatie noemen ! 
De ene zaterdag is de andere niet bij de overige b-junioren ! 
Op 27 maart wonnen b5 en b6 beide ! Helaas verloren ze afgelopen zaterdag ook weer alletwee ! Wél solidair zou je kunnen zeg-
gen .  
B3 speelde netjes 3-3 bij Alcmaria, maar verloor thuis met 2-3 van Victoria, waar een 3-3 ook niet misstaan zou hebben. Helaas wer-
den de kansen er niet ingeschoten . 
Het wil b2 maar niet lukken om te winnen:2-3 bij Purmersteijn en 1-5 tegen Always Forward. Jammer ! 
Tenslotte de a2 . Ook een team dat in de problemen zit. Qua spelers is het elke week weer een kunst om volledig te zijn en als dan 
ook de resultaten nog slecht zijn…………… LSVV was met 0-3 de baas en in Bovenkarspel haalde K.G.B. zijn gram door met 4-2 te 
winnen. Leuke wedstrijd gespeeld, niets aan de hand ! 
 

Het Paastoernooi ! 
Al maanden geleden stonden de deelnemers vast. Al maanden geleden is de Bond op de hoogte gesteld van dit toernooi. 
Al maanden geleden hebben we toestemming gekregen voor dit toernooi. 
Maar……………dan komt het programma voor het Paasweekend uit en zien we dat 3 van onze deelnemende teams een ingelaste 
wedstrijd hebben. Sparta b1, Heerenveen b1 en Heerenveen c1 ! 
Sparta had de wedstrijd al vooruit gespeeld. Geen probleem dus. 
Bij Heerenveen lagen de zaken wat gecompliceerder en na veel heen terug gebel, werd het ons duidelijk, dat Heerenveen geen  ac-
te de présence kon geven op de Nollen. 
Onze topcoördinator Jan van den Bout laat zich niet voor één gat vangen en via vele telefoontjes kwam Jan voor de b-junioren bij 
de Graafschap terecht. Ons inziens een waardige vervanger voor de Friezen. 
Een vervanger bij de c-junioren was niet zomaar gevonden, daar een eerder gedane toezegging van FC Groningen weer ingetrok-
ken werd ! 
Zondagavond waren de volgende opties al niet meer in beeld: Willem II, Volendam, Omniworld, VVV Venlo. 
Maar Jan zou Jan niet zijn als hij niet een aansprekend 8e c-team binnen de Nollen krijgt ! 
 
In ieder geval gaan we op vrijdag 9 april vanaf  9 uur met een man of  30 + C1 aan de slag om het complex klaar te maken voor het 
toernooi.  
 

We nodigen alle Kolping Boys leden van harte uit om eens een kijkje te nemen a.s. weekend ! 
 
Degenen, die  het leuk vinden ons te helpen met het opruimen zijn van harte welkom op de dinsdagavond na de Paas vanaf 19.00 
uur ! 
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Kolping Boys Da1-Purmerend Da1  
Uitslag 2 - 2 
Vandaag stond er een zware wedstrijd thuis tegen Purmerend op het 
programma, uit werd er nog met 1-3 gewonnen in echt Hollands herfstweer. Met nog steeds enkele speel-
sters geblesseerd wisten we vooraf dat het zwaar zou worden en dit bleek ook al gelijk in de 1e helft. Pur-
merend kon lang de bal rond spelen maar door goed verdedigen van onze kant werden ze zelden gevaar-
lijk, wel kropen wij door het oog van de naald toen er zomaar een bal op de lat plofte. De sporadische ke-
ren dat wij eruit konden komen werden we wel gelijk gevaarlijk, toen de keepster van Purmerend de bal kon 
keren ten koste van een corner die prima door Leonie werd ingebracht was het Nienke die de 1-0 binnen 
rommelde. Hierna leken we wat beter in de wedstrijd te komen maar toch wist Purmerend voor rust de ge-
lijkmaker aan te tekenen (1-1) , dit was tevens de ruststand. In de 2e helft wederom een aandringend Pur-
merend en een afwachtend Kolping waardoor er bij tijd en wijle een saaie wedstrijd  
ontstond. Toch wisten wij een van onze spaarzame uitvallen 10 minuten voor tijd wel uit te spelen toen Ire-
ne Leonie bediende bij de 2e paal en die zo voor 2-1 kon zorgen. Hierna nam Purmerend alle risico's ach-
terin en konden wij enkele grote kansen niet benutten, toen het dus vlak voor tijd nog 2-2  
werd (volgens mij een terechte uitslag) overheerste na afloop de teleurstelling in de kleedkamer. 
 
 
 
't Gooi Da1-Kolping Boys Da1 
Uitslag: 4 - 1 
Op papier was dit een kraker waar iedereen al weken naar uit keek, helaas aan onze kant al weken blessu-
re leed en toen deze week ook nog Stefanie, Brigitte ( blessure's) en Nathalie ( familie-omstandigheden) 
moesten afzeggen wisten wij dat onze kansen nihil waren. Hiertegen over stond wel weer de rentree van 
Amy die gelijk in de basis kon beginnen. Waar ik bang voor was gebeurde ook in de eerste 25 minuten: 'T 
Gooi starte in een hoog tempo en kon na 5 minuten al de 1-0 scoren. Hierna toch nog wat kleine kansjes 
voor ons via Amy en Irene maar vervolgens was het 'T Gooi dat uitliep naar 3-0. Hierna herpakten wij ons 
echter uitstekend en wisten zowaar 2 grote kansen te creëren , helaas werden deze niet benut. In de rust 
was iedereen toch positief en besloten we om de zwakke opbouw van 'T Gooi onder druk te zetten en dit 
lukte gelijk in de 2e helft al goed. De aanstaand kampioen kwam nog zelden dreigend door, wij wisten ech-
ter wel met enige regelmaat de verdediging van de tegenstander te ontwrichten en toen een van onze aan-
vallen d.m.v een overtreding werd gestuit was het Leonie die van 20 meter de 3-1 kon aantekenen. Lange 
tijd zat vervolgens de 3-2 nog erin maar vlak voor tijd was het 'T Gooi dat het slotakkoord had en de 4-1 
kon aantekenen.Meiden vooral de manier waarop de aanstaand kampioen het vuur aan de schenen werd 
gelegd in de 2e helft was prachtig om te zien vanaf de kant en biedt zeker nog hoop op enkele mooie resul-
taten dit seizoen ( b.v. in de Beker !!). 
 
 
 
Foresters DA 1- Kolping DA 2   
Uitslag: 2 - 2 
Zonder wissels en zonder coach,  togen de dames naar Heiloo. De vader van Eline ging vlaggen  en had 
het wedstrijdformulier ingevuld. De opstelling deden ze zelf. 
De eerste helft was het even wennen aan het spel en werden we onder druk gezet, wat resulteerde in een 
1-0 achterstand bij rust. Het enige wat ik van de tweede helft weet, is dat ze gelijk gespeeld hebben met 2-
2 . Twee maal gescoord door Jessica die langzamerhand toch wakker was geworden. Jeroen zou zeg-
gen;” ik ben trots op jullie “, nou ik ook!! De vader van Eline wordt bedankt voor de goede zorgen. 
Nog even voor de goede orde ; Afberichten bij Marlies tel.5619399 of 06-42953212! 
 
Bij de volgende uitwedstrijd zijn aan de beurt om te rijden; Samantha, Lisette en Marloes. 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2003-2004 

    9 

             kantinediensten:  
   10 april Tiffany Pluijmers 
   17 april Renate Seidenstiker 
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Programma t/m  28 mei 2004 
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HEREN 1 9382 vrij 16 apr Kolping Boys 1 - Hink Sport LSVV 3 21.05 uur De Myse 

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

 13332 vrij   7 mei Kolping Boys 2 - Unil Motoroils 1 21.05 uur De Myse 

        

HEREN 3 17298 vrij 23 apr Kolping Boys 3 - Postiljon 1 19.15 uur De Oostwal 

 142356 vrij   7 mei Kolping Boys 3 - SVW’27 13 19.15 uur De Oostwal 
 17310 wo 12 mei Jasa 1 - Kolping Boys 3 22.00 uur De Oostwal 
        

HEREN 4 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 

 31195 do 29 apr Kolping Boys 4 - HZC’89/Redeker 4 21.05 uur De Myse 

 140840 vrij   7 mei DGAC 8 - Kolping Boys 4 21.05 uur De Blinkerd 

 30671 ma 10 mei Kolping Boys 4 - Hovocubo 12 22.00 uur Hoornse Vaart 

 

Dit zijn de laatste wedstrijden van dit seizoen!!! Een prettige vakantie en tot volgend seizoen!!!  

 

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

Bel Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 

 

Beste vrienden en vriendinnen 
 
Een wens van de Vriendenclubgaat in vervulling, namelijk 
een kinderspeelplaatsje  op ons complex. 
Dit speelplaatsje, een geschenk van de Vriendenclub 
wordt ca. 110 m². De lokatie is tussen de kantine en het  
kunstgrasveld, net achter de ballenvanger. 
De speeltoestellen zijn uitgekozen en worden eind mei ge-
plaatst. De opening is voor de finaledag van het Alkmaar-
se jeugdvoetbal. 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

Bel: 072-5643709 of 



                                  
               

 
  

WOENSDAG 7 APRIL 
                      THUIS                                                             
KB     Tegenstander                    Aanv                               Aanw Scheidsrechter                                
D2      Wherevogels D2                                                         18.30                                                                
          (Beker)       
                                                                                                                                   
Toernooi Stormvogels/Telstar te Velsen op zaterdag 10 April 
Elftal:             1e wdstr:         2e wdstr:      3e wdstr:     4e wdstr:     5e wdstr:  Vertrek: 
E1                  14.30                15.15              15.45             16.15            17.00                
E2                  14.00                14.45              15.30             16.15            17.30                
E3                  14.00                14.45              15.30             16.15            17.30               12.45 
E5                  14.00                14.45              15.30             16.15            17.30               12.45 
F2                  09.47                10.21              11.46             12.20            13.28              08.30 
F3                  10.04                10.55              11.29             12.03            12.54               08.45 
F4                  10.04                10.38              11.46             12.37            13.11               08.45 
                                                                                                                                                 
Toernooi Overbos te Hoofddorp op maandag 12 April 
                       Elftal:                1e wdstr:        Vertrek:  
                       D1                     10.00                                                                                               
                       E2                     09.30                                                                                               

 
 
 
 

ZATERDAG   17  APRIL  
                                 THUIS                                                                              UIT 
KB      Tegenstander      Aanv        Aanw Scheidsrechter   KB     Tegenstander      Aanvang   Vertrek 
D1      Alw.Forwar  D1    10.15                     J. de Vries     D3     Koedijk          D4   10.15 
D2      SVW            D2    11.30                     H.v.Ginkel      D5     Foresters      D3   12.45         11.50 
D4      BOL             D2    10.15        09.45   R. Rowinkel    D9     Koedijk          D8   09.00         08.10        
D6      Purmerend  D9    11.30                    P.de Moel        E1      Koedijk          E3    10.00          
D7      LSVV           D6    11.30        11.00   B.Wijnen          E2      Meervogels    E2    11.30          
D8      Egmondia    D2    09.00        08.30   K.de Jongh     E3      KSV              E2    10.45         09.55        
E4      HSV             E4     11.30        11.00   Joep Godijn    E8      MFC              ME4 11.00         09.45 
E5      SVW            E8     10.15        09.45   P. v.Wanrooij  F1      Foresters      F1    09.00         08.00 
E6      KSV             E5     11.30        11.00   Thijs Groot     E7      Berdos          E5    11.30         10.40 
E7      SSV             E2     11.30        11.00                               F4      Limmen         F2    09.00         08.10        
F2       Zeevogels     F1     10.15        10.15                          F5      Foresters      F7    09.00         08.10 
F3       BOL             F3     09.00        08.30   Yuri Scholte   F8      J.Holland      F5    11.30         10.40 
F6       KSV             F3     10.15        09.45                                                                                         
F7      Reig.Boys      F11   09.00       08.30              
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Kolping Boys D2 – SVW ‘ 27 D2 
Uitslag: 4 – 1 
Nadat we even flink gepraat hadden over 
onze inzet van de vorige (wedstrijd)
avond, gingen we aan het voetballen. En 
dat praatje had zeker geholpen want we 
gingen er voor. De toeschouwers kregen 
nu meer te zien van de boys dan de vori-
ge avond. Samen met de voetballende 
rolstoel van Piet was het team vanavond 
lekker bezig. Ruststand was 3-0 en eind-
stand was 4-1. In de tweede helft was 
de vermoeidheid van sommige spelers , 
die al een schoolvoetbal toernooi achter 
de rug hadden, merkbaar. Maar iedereen 
gefeliciteerd met jullie overwinning. 
Remco Hartman.   

Meervogels D1 - Kolping B. D2 
Uitslag: 2 - 2 
De eerste helft begonnen we met de wind 
in de rug. Het hielp niet echt, want al 
gauw kwamen we achter te staan met 1-
0. Maar we vochten terug en Chris scoor-
de met een hard schot over de doelman 
heen en het werd 1-1. Daarna was er een 
kleine verzwakking en kwam Meervogels 
weer terug: 1-2. In de laatste minuut van 
de eerste helft kopte Thomas uit een cor-
ner de 2-2 binnen. 
In de tweede helft kregen we stevige wind 
tegen. Toen werd Meervogels wel weer 
gevaarlijk, een indraaiende corner tegen 
de paal! Wij kregen ook een paar kansen 
maar benutten ze niet, net zoals Meervo-
gels. Het was een goede wedstrijd. 
Jeroen Berkhout  
 
Kolping B. D4 - Egmondia D1 
Uitslag: 6 – 4. 
Het was een koude zaterdag ochtend 
toen we moesten voetballen. We moes-
ten thuis spelen. De tegenstander nam 
de aftrap en de wedstrijd begon. We 
speelden de eerste tien minuten fel en 
daarmee scoorden we een prachtige 1-0. 
Kort daarna kwam de 2-0 al, maar daarna 
zwakten we wat af en de 2-1 werd ge-

maakt door de tegenstander. De doelpun-
ten bleven komen en zo kwamen er dus 
nog 2, dus 2-3 in de rust. We hadden drie 
spelers gewisseld en zo begon de tweede 
helft. Er werd gelijk goed getikt en ge-
speeld en na ong. 8 minuten kwam er 
een mooi schot op doel van afstand en 
het werd 3-3. Na de aftrap van Egmondia 
werd er door de verdediging een fatale 
fout gemaakt dus gelijk afgestraft door 
Kolping, de 4-3. Kort daarna kwam er nog 
een treffer van Kolping boys dus zo de 5-
3. Egmondia zette alles op alles en 
scoorde nog een doelpunt maar dat was 
niet genoeg want Kolping maakte daarna 
nog een mooie treffer en zo eindigde een 
spannende wedstrijd in 6-4 voor Kolping, 
ga zo door Boys!             Emre Sanli  
KSV D4 – Kolping Boys D7 
Uitslag: 0 – 12. 
Zaterdag 3 April om 10:45 voetballen in 
Heerhugowaard tegen KSV. Thuis had-
den we met moeite kunnen winnen met 
3 – 1. Echter dat was net na de winter-
stop en vanaf die tijd begon de D7 te 
groeien en vooral met plezier te spelen. 
Dat bleek ook weer in deze wedstrijd, 
voor elkaar werken was heel gewoon. Het 
leek bij vlagen op de voetbalschool van 
Ajax, zo vlot als de combinaties gingen. 
Wie de doelpunten gemaakt heeft doet er 
niet zo toe, want dat ben ik echt kwijt ge-
raakt. Feit was wel dat we aan het eind 
van de eerste helft al 8-0 voor stonden. 
Iedere aanval was het raak. De tweede 
helft ging het iets moeizamer ( gelukkig ) 
KSV ging iets meer vooruit spelen, zo-
doende kreeg Lionel, onze keeper, ook 
nog wat te doen. Er zijn toen nog 4 doel-
punten gevallen voor ons, zodat de eind-
stand op 0 – 12 kwam. Ik kan niets an-
ders zeggen ( schrijven ) dan dat jullie ui t-
stekend hebben gevoetbald. Ga zo door 
en jullie zijn de Kampioenen.  
Stephan. 
 
DTS E2-Kolping Boys E1 
Uitslag: 1 – 1 

We moesten om half tien vertrekken 
maar de jongens waren er allemaal al om 
negen uur en hadden er echt zin in.De 
ouders ook want het zonnetje kwam al 
door. We waren er over uit Jos niet voor-
op mag rijden voordat we in hoogkarspel 
kwamen Ipv oudkarspel.Toen we aan 
kwamen zochten we het veld maar von-
den alleen een zandbak Dit bleek het veld 
te zijn.Maar dat mocht de pret niet druk-
ken.Mike was afwezig dus geen wissels. 
De achterhoede met Brian, Ralph en Di-
mitri. Nick op het middenveld. Koen, Mau-
rice en Mitchell voor. Ze gingen meteen 
aan de slag. Je zag dat ze weer lekker 
getraind hadden, want de combinaties 
waren er weer om van te smullen.En de 
ouders genoten van het mooie spel. Maar 
net als de vorige keer wilde de bal er 
maar niet in. De helft van de spelers lie-
pen met losse veters, maar ze waren zo 
fanatiek dat ze zich zelf geen tijd gunde 
om hun veters vast te maken. We zakten 
aan het einde van de eerste helft een 
beetje in,  
dus tijd voor limonade en een speech van 
de coach. Na de rust kwamen ze weer 
met volle moed terug en meteen een bal 
van Stefan naar Nick met een voorzet op 
Mitchell en die maakte hem mooi af. 0-1 
en nu waren ze los maar kansen van 
Koen en Maurice wilden er maar niet in. 
En wat gebeurt er dan meestal, dat ge-
beurde nu dus ook bij ons. Een lange bal 
van achteren naar voren, Ralph struikelde 
(door het slechte veld, hij kon er niks aan 
doen)en Stefan stond alleen met twee 
man die speelden het goed uit 1-1. 
Nog een kans voor Nick en Maurice, 
maar net niet .En daarna de fluit. Brian, 
Ralph en Dimitri goed verdedigd. We wa-
ren vorige week naar NEC – AZ,  maar dit 
voetbal was tien keer mooier om naar te 
kijken en jullie hebben laten zien aan 
DTS, wat voetbal is, want al het publiek 
was het erover eens jullie hebben fantas-
tisch gespeeld en de doelpunten komen 
nu vanzelf.  
De hooligans van de E1. 

Nieuwe pupillendoelen. 
 
Eindelijk waren ze daar, de nieuwe aluminium pupillendoelen voor het kunstgrasveld. 
M.b.v. de grote club actie, de loterij tijdens ons Klaas Commandeur toernooi en  
de gift van zijn vrouw Truus zijn de doelen gefinancierd.  
Een ieder die loten gekocht heeft en Truus:  

HARTELIJK DANK 
 
De pupillen commissie 
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Duinrand S. E1 – Kolping B. E4   
Uitslag: 2 - 0 
Op deze zonnige lentedag gingen we vol 
goede moed de degradatietopper tege-
moet. Toen we het veld opliepen zagen 
we tot onze schrik dat we tegenover jon-
gens kwamen te staan die allemaal een 
kop groter waren, maar in de eerste helft 
bleek al snel dat wij sneller en sterker 
waren. Erik (de man of the Match) werkte 
erg hard en wist soms twee van die reu-
zen tegelijk uit te spelen. Maar helaas het 
enigste schot wat zij op ons doel gaven 
verdween in het doel.( 1-0) 
De tweede helft hadden we het windje  
in de rug en  afgesproken om veel scho-
ten op het doel te geven, maar het wilde 
niet lukken. Tijdens een uitbraak kon Ri-
cardo ondanks zijn  
sliding niet meer voorkomen dat er een 
schot op doel werd gegeven. (2-0) Dit 
was tevens de eindstand. 
Soms is voetbal oneerlijk, we werkten 
keihard, waren sterker, maar verloren..… 
Kop op jongens en volgende week weer 
nieuwe kansen! 
 
LSVV E6  -  Kolping Boys E6   
Uitslag: 7 - 1 
Onze jongens schrokken zich een hoed-
je, de tegenstanders leken wel junioren. 
Drie jongens haalden de ongeveer de 
1.80 m! De keeper was een van de wei-
nige die voldeed aan de afmetingen die 
normaal zijn voor E’tjes! Na twee minu-
ten lag de bal al achter de niet fitte Ryan, 
1-0. Twee minuten later was het al weer 
gelijk. Jason gaf de bal goed af op de 
doorlopende Gaetano, en deze schoot 
de bal vervolgens netjes in de linker 
hoek, 1-1. Twee minuten later was het al 
weer 2-1. Ryan liet de bal ongelukkig 
door zijn handen glippen. Kolping nam 
vervolgens het initiatief over en Gaetano 
en Vigo verzuimden de stand in het voor-
deel van Kolping om te buigen! Vooral 
Jason moest het ontgelden. Enkele reu-
zen waren erop uit om hem het zieken-
huis in te schoppen. Een schandaal dat 
de scheidsrechter hier niet tegenop trad. 
Uiteindelijk brak de rust aan en had het 
makkelijk 2-4 of 2-5 kunnen staan! De 
betere kansen waren toch voor Kolping 
geweest. In de tweede helft ging het slo-
perswerk van LSVV rustig door. Jack die 
met zijn hoofd tot navelhoogte van de te-
genstander kwam werd gewoon platge-
walst! Het was dat Jason enkele keren 
op tijd de lucht in sprong, anders hadden 
zijn benen eraf gelegen! Desondanks 
hield Kolping nog lang stand en had 
Jason nog enkele goede mogelijkheden 
om te scoren. Helaas was dit zo’n dag 
dat de bal er niet in mocht! Uiteindelijk 

moest Kolping het tegen het fysieke ge-
weld van LSVV afleggen, de pijp was vol-
ledig leeg! In de laatste 10 minuten liep 
de stand uiteindelijk nog op tot 7-1! He-
laas jongens, jullie waren voetballend 
niet minder dan LSVV!  
Zaterdag 27 maart 2004 
Duinrand S E4  -  Kolping B. E6   
Uitslag: 0 - 1 
Thuis kansloos 5-1 verloren, dus er 
stond wat te wachten! 
Na heelhuids door de openingsminuten 
te zijn gekomen, nam Kolping het initia-
tief over. Dit resulteerde in enkele moge-
lijkheden voor Jason, Erim en Vigo, die 
echter niet benut werden. De uitvallen 
van Duinrand waren gevaarlijk en Ryan 
verrichtte enkele goede reddingen op 
doel. Halverwege de eerste helft kreeg 
Vigo van rechts goed de bal aange-
speeld. Na zijn bekende spurt ramde hij 
vervolgens de bal onhoudbaar achter de 
keeper, 0-1! Tot de rust bleef deze stand 
in takt, mede dankzij het goede verdedi-
gende werk van Jelle, Justin, Dennis, 
Gaetano en Jack. In de rust trakteerde 
coach Bob op chips. De tweede helft was 
bloedstollend. Duinrand zette flink druk 
en Kolping kwam nauwelijks meer van 
het doel weg. Vigo hield zijn doel op fa-
belachtige wijze schoon! Zou het door de 
premie zijn die hem in het vooruitzicht 
was gesteld? Een van de weinige uitval-
len van Kolping leverde nog bijna een 
goal op. Het schot van Jason ging jam-
mer genoeg net over het doel heen. De 
verdediging van Kolping wankelde maar 
uiteindelijk bleef het toch 0-1! Een fantas-
tisch resultaat waar Duinrand flink ziek 
van was. Jongens, in het vervolg toch fff 
die tweede erin, want voor de harten van 
de Kolping pappa’s en mamma’s is dit 
niet zo goed! 
Een ouder!   
Kolping Boys F1-Meervogels 
F1 
Uitslag: 1 - 3 
Op deze prachtige zaterdagmorgen tra-
den onze jongens thuis aan tegen Meer-
vogels. Een aantal weken geleden kre-
gen we op een koude woensdagavond 
nog flink klop (4-2) van deze sterke 
ploeg. De jongens konden dan ook vanaf 
het 1e fluitsignaal flink aan de bak. de 
eerste 5 minuten gaven we Meervogels 
flink partij en kregen we wat kansjes. 
Daarna was het opeens gedaan met het 
felle voetbal van Kolping en nam Meervo-
gels, wat wederom sterk speelde, het 
heft in handen. Met de rust stonden we 0-
2 achter! De 2e helft miste de donder-
speech van trainer Ronald zijn uitwerking 
niet, want Kolping ging er onvervaard te-

genaan. Met Bart op doel en Stefan, Nick 
en Tim achterin werd fel verdedigd zodat 
via Stijn en Bert de spitsen Rutger, Den-
zel en Ronald beter werden bereikt. Onze 
jongens wonnen de duels weer en kre-
gen zicht op een goede afloop. Zelfs het 
rommelige tegendoelpunt (0-3) kon ze 
veld niet deren. UIteindelijk kwam de 
zeer verdiende tegengoal. En wat voor 
één!! Gelegenheids linksbuiten Stijn trok 
naar binnen en twijfelde geen moment 
en schoot strak in de kruising. (1-3). Jon-
gens als jullie zo voetballen (zoals in de 
2e helft dus) gaan we nog mooie weken 
tegemoet.     René 
 
Koedijk F4 – Kolping Boys F2 
Uitslag: 0 - 1 
Paniek op de vroege zaterdagochtend! 
Kolping Boys F2 is van plan zo meteen 
Koedijk F4 in te maken om zo de koppo-
sitie nog steviger in handen te krijgen, 
maar twee van de acht spelers zijn ziek! 
Gelukkig is Matthijs van de F8, die door 
Ronald uit zijn bed gebeld wordt, bereid 
om ons uit de brand te helpen. Een uur 
later staat hij in Koedijk op het veld. Klas-
se Matthijsl! Koedijk blijkt echter geen 
gemakkelijke tegenstander. Sietze, Lars 
en Dylan doen voorin hun best, maar de 
verdedigers van Koedijk zijn niet zo ge-
makkelijk te verslaan. Aanvallend maken 
de Koedijkers niet zoveel indruk. Jochem 
en zijn adjudanten Joris en Stefan hou-
den de boel aardig gesloten. Na de limo-
nade 
 gaat Kolping opvallend fel van start. Ken-
ners langs de lijn menen hier duidelijk 
de hand van inval-coach Jan te bespeu-
ren, die vandaag bij afwezigheid van zo-
wel coach Kees als eerste invalcoach 
Edwin de kans krijgt zich te bewijzen. Na 
tien minuten lijkt de weerstand van Koe-
dijk gebroken. Het regent kansen voor 
Kolping,  
maar om onverklaarbare redenen wil die 
bal er maar niet in. Dan lijkt Dylan te 
gaan scoren, maar zijn schot komt op de 
paal! Uiteindelijk wordt Joris de man van 
de wedstrijd. Vlak voor het eind van de 
wedstrijd haalt hij verwoestend uit. De 
keeper raakt de bal nog wel, maar het 
schot is te hard en belandt in het doel! 
Na nog een paar spannende laatste mi-
nuten fluit de scheidsrechter af. De F2 
heeft weer drie punten in de tas. Goed zo 
jongens! Pieter Hoogesteijn 
 
Kolping Boys F3-Alc.Victrix F2 
Uitslag: 2-1 
In een heerlijk lentezonnetje moesten de 
mannen van F3 het dit keer opnemen te-
gen de mannen van Victrix. 
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Met Wesley de eerste helft op doel 
beleefden de talrijke toeschouwers 
een wervelende start. Eerst haalde 
Max van S. verwoestend uit (1-0) en 
niet lang daarna maakte linkspoot 
Bas, op slim aangeven van Thomas, 
behendig de 2-0. De tegenpartij 
stond zwaar onder druk en het was 
wachten op een grote uitslag.Met 
sterk verdedigen van Coen en Bojan, 
een nieuwe rol voor Maarten als spel-
verdeler (heel goed!) en Max van E.  
als verbindingsman tussen de linies 
leek het allemaal voorspoedig te lo-
pen. Vrij onverwacht kwamen de be-
zoekers echter op 2-1. Na de rust wa-
ren de rollen omgedraaid. De tegen-
stander was uit op meer maar sterk 
collectief spel van Kolping Boys voor-
kwam de tegentreffer. Opeens scoor-
de Victrix. De uitstekende scheids-
rechter keurde geheel terecht, en tot 
ieders opluchting, de treffer af. De 
mannen van F3 haalde uiteindelijk 
zeer verdiend de buit binnen. Met de-
ze overwinning werd de  

 
KOPPOSITIE versterkt!!! Vrone wordt ons 
volgende slachtoffer. 
Paul Groenewoud  
 
3 april 2004  
Vrone F3 – Kolping Boys F3 
Uitslag: 2 - 3 
De mannen van de F3 moesten deze 
dag uit naar Vrone in St. Pancras. Het 
was een mooi voetbal weertje, en in 
het najaar hadden ze al 2 keer gewon-
nen van hetzelfde team dus alles wees 
erop dat dit een makkelijke overwin-
ning zou gaan worden voor de koplo-
per. Dat viel mooi tegen, want Vrone is 
heel goed uit de winterstop gekomen 
en het werd een superspannende wed-
strijd. Bas opende de score in de eer-
ste helft, met rechts!,  maar Vrone 
kwam vrij vlot terug in de wedstrijd door 
1-1 te scoren. Koen had weer een top-
dag en wist samen met Wesley de 
score beperkt te houden, en Max van 
S. en Maarten kregen nog een paar 
goede kansen die er helaas net niet in 
gingen. Vrone benutte de kansen beter 
en ze gingen de rust in met een 1-2 
achterstand. In de rust gaf Max van E. 
aan dat hij door zijn enkel gegaan was, 
dus die was er in de tweede helft al 
snel uit, dat was geen probleem door-
dat Tobias zijn debuut maakte deze 
wedstrijd en ze een mannetje over had-
den. Vrone had een hele goede kee-
per, want hij was steeds net effen eer-
der  
bij de bal dan Thomas, maar gelukkig 
kon Maarten er 2-3 van maken zodat 
ze nog steeds fier aan kop van de 
competitie staan. Met de penalty’s 
blonk Bojan uit door er voor te zorgen 
dat er maar eentje in ging van de ne-
gen. Ga zo door mannen en jullie wor-
den nog kampioen ook! 
Mvg, Ronald van E. 
 
Kolping Boys F5 – KSV F4 
Uitslag: 11 – 0 
Zonder de zieke Stefan, maar met een 
uitstekende vervanger op het doel, Tom 
en in de 2e helft Roy, werd de basis 
gelegd voor de 11-0. Schitterende ac-
ties met als resultaat 11 mooie doel-
punten. Tom, Roy, Sam, Mustaph, 
Bart, Dex, Leon en Chenel allemaal 
heel goed gespeeld en hou het zo vol, 
dan volgen er nog vele doelpunten. 
                   Jeffrey & Roy. 
 

Kolping B. F5 - Alk Boys F3      
Uitslag: 3 - 0 
Het was zaterdagochtend 10.15 dat wij 
weer moesten aantreden. Na het goe-
de resultaat van afgelopen zaterdag 
wilden we deze lijn doorzetten. We 
hadden er weer zin in en na een kleine 
10 minuten voetballen kwamen we op 
een 1-0 voorsprong door een prima 
doelpunt van Mustafe. 
Iedereen toonde weer een goede inzet 
en er werd goed overgespeeld. 
In de tweede helft voetbalde Chanel 
een prima partij op het middenveld met 
Tom Leon en Dex. Roy en Mustafe wa-
ren prima aan het verdedigen en 
Stephan keepte zoals altijd gewoon  
prima. We kwamen daardoor al gauw 
op 2-0 door een mooie goal van Leon. 
En daarna weer een prima goal van 
Mustafe. Sam voetbalde ook heel goed 
met Bart in de voorhoede. 
Jongens dit was een hele goede wed-
strijd en de trainers Roy en Jeffrey wa-
ren ook weer tevreden ga vooral zo 
door. Alkmaarsche Boys had dit keer 
weinig in te brengen. Peter Wortel 
 
Victoria O – Kolping Boys F7  
Uitslag: 0 - 6 
Na alle afgelaste wedstrijden of spelen 
met een half team eindelijk weer eens 
een compleet team. Iedereen had er 
zin in. De tegenstander zag er fit en 
gevaarlijk uit maar tijdens de wedstrijd 
werd al gauw duidelijk dat KB beter 
was. Het eerste doelpunt werd ge-
scoord door Wence nadat de keeper 
wat stond te stuntelen. De 2e was ook 
van Wence na een goede voorzet van 
Diandro. Deed de tegenstander dan 
niets? Jawel maar Sven, Justin en Max 
zorgden ervoor dat Victoria niet kon 
scoren. Daarnaast hadden ze ook wel 
pech. Een paar ballen net naast het 
doel. In de 2e helft ging KB gewoon 
door met aanvallen. De 3-0 was van Di-
andro die de keeper goed uitspeelde. 
De volgende 10 minuten waren van Gi-
le. Veel balbezit, kappen, draaien, 2 
doelpunten. Het laatste doelpunt was 
weer van Diandro door goed stoorwerk 
in de verdediging van de tegenstander. 
Judith had bijna de 7-0 op de slof maar 
dat lukte net niet. Een leuke en spor-
tieve wedstrijd. 
 
De F7 reporter 
 

Limmen F5 – Kolping Boys F7  
Uitslag: 0 - 5 
Een wedstrijd tegen de koploper. Lim-
men uit! Altijd een lastige wedstrijd. De 
1e helft ging het gelijk op. In het begin 
was Limmen wat sterker maar naarma-
te de 1e helft vorderde ging KB beter 
spelen. Dit kwam doordat iedereen de 
bal wilde hebben. Limmen kwam daar-
door niet goed in zijn spel. Tegen het 
eind werd het dan ook 1-0 door Wen-
ce. Sven stond de hele wedstrijd op 
het doel en keepte fantastisch tot zijn 
eigen verbazing. Hij haalde flinke scho-
ten gemakkelijk uit het doel. De 2e 
helft ging voor KB gemakkelijker dan 
gedacht. Wence scoorde er nog 3 en 
Diandro scoorde er een. Echt iedereen 
heeft fanatiek gespeeld. Jongens (en 
meisje) Jullie staan nu alleen aan kop. 
 
De F7 reporter 
 
Koedijk F8 – Kolping Boys F7  
Uitslag: 1 - 4 
Vandaag stond de streekderby tegen 
Koedijk op het programma. Met de uit-
slag van de laatste keer in het achter-
hoofd moest dit wel een makkie wor-
den. Maar Koedijk had niet stilgezeten  
tijdens de winterstop en bood dan ook 
goed tegenstand. In de 1e helft was KB 
iets sterker. Diandro had twee goede 
momenten en scoorde daar ook uit. 
Het team was met Frank erbij weer 
compleet en er moest dus gewisseld 
worden. Koedijk kwam er niet door-
heen door goed verdedigingswerk van 
Max, Wence, Justin en Judith. Sven 
stond weer de hele wedstrijd op het 
doel. Hij had na vorige week de smaak 
goed te pakken. De 2e helft ging het 
gelijk op. Ilias en Gile hadden het er 
maar druk mee. Toch scoorden Di-
andro en Wence allebei met een mooi 
afstandschot. Tegen het eind scoorde 
Koedijk nog een doelpunt en terecht. 
Dit was het eerste tegendoelpunt. Jul-
lie hebben heel goed gespeeld en 
staan nog steeds aan kop met 3 pun-
ten voorsprong. Het doelsaldo is 29 
voor en 1 tegen. 
 
De F7 reporter 


