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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 
Hans Geerking……………….. 
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 
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Het eerste elftal / 
wedstrijdprogramma 
senioren  
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Junioren ...… 
Dames en Meisjes … 
Futsal…….. 
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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 

                                       

Groesbeek 

Mixtoernooi 6 juni a.s. 

Vriendenclub 

Zowel senioren 1 als junioren A1 zijn nog volop in de strijd. 
 

Senioren 1 strijd om behoud  in de derde klasse. 
 

Junioren A1 strijdt om promotie naar de tweede divisie landelijk. 
 

U kunt beide teams aanmoedigen op Hemelvaartsdag en wel om 12..00 uur 
de eerste wedstrijd van A1 op het terrein van HRC te Heemskerk.. Er wordt 
ook nog een tweede wedstrijd gespeeld. 
Het tijdstip is afhankelijk van het resultaat van de eerste wedstrijd. 
 

Om 17.00 uur begint de eerste wedstrijd voor senioren 1 tegen SV De Rijp. 
 

Zie voor verdere informatie elders in deze Treffer. 
 

 
Tevens dienen wij te melden, dat senioren 8 het 
kampioenschap veilig heeft gesteld.  
Klasse mannen en gefeliciteerd.  

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                                        Kolping Boys 1 –  SV De Rijp 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
Jako Sports 
de kledingsponsor van Kolping Boys 
verkrijgbaar bij Inter Sport Megastore 
 

 
Rietdekkersbedrijf Jan Blom  
Middenweg 583 
1704 BH Heerhugowaard 
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Het wedstrijdprogramma voor donderdag 20 mei a.s. 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal:           Tegenstander:                            Aanvang:               Aanwezig:              Scheidsrechter: 
1e                           SV De Rijp                               17.00 uur               ----                        Th. Verbrij 
 
 
Het wedstrijdprogramma voor zondag 23 mei a.s. 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal:           Tegenstander:                            Aanvang:               Vertrek:        
1e                           SV De Rijp                               14.30 uur               ----               
 
 
Het wedstrijdprogramma voor zondag 30 mei a.s. 
Toernooi bij Duinrand S 
Elftal:           1e wedstrijd:          2e wedstrijd:          3e wedstrijd:                    Vertrek: 
8e                           11.50 uur              13.00 uur               14.10 uur                        10.50 uur 
11e                         11.15 uur              12.25 uur               13.35 uur                        10.15 uur 
 
 
Het wedstrijdprogramma voor maandag 31 mei a.s. (2e Pinksterdag) 
Dit wordt een finale op een neutraal veld.(op dit moment nog niet bekend) tussen de winnaars van de wed-
strijden:  
 
                    Kolping Boys – SV De Rijp   
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Van het hoofdbestuur : 
 
De volgende afspraken zijn gemaakt om het contributie verkeer komend seizoen 
beter te laten lopen.  

•     Ieder reeds ingeschreven lid is akkoord met onderstaand contributie reglement 
•     Ieder nieuw lid dient een getekend exemplaar naast het inschrijfgeld in te leveren 
•     Blijf je voetballen of stop je ermee, lees de onderstaande afspraken en handel daarna. 

 

Contributie reglement “VV Kolping Boys” 
• Het bijgevoegde inschrijfgeld bedraagt éénmalig €10,= en wordt bij de eerstvolgende  

automatische incasso van de contributie afrekening vermindert.  
• Wordt er niet gekozen voor automatische incasso dan zijn de € 10,= bestemd voor administratie kosten. 
• Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei van het daaropvolgende jaar, bedanken dient uitslui-

tend schriftelijk of per E-mail te geschieden voor 1 juni en alleen bij de contactpersoon ledenadmi-
nistratie en contributie. Dit houdt in dat bij bedanken na 1 juni een geheel jaar contributie ver-
schuldigd is. 

• Ieder lid boven de 16 jaar is verplicht om 2 maal per jaar terrein of zaaldienst (heren) of kantinedienst 
(dames) te draaien en wordt geacht 2 grote club actie loten af te nemen. 

• Bij aantoonbaar vrijwilligerswerk binnen de voetbalvereniging word je ontheven van de  
terrein, zaal of kantine dienst. 

• Bij vandalisme of ander ontoelaatbaar gedrag dat de naam van Kolping Boys in diskrediet brengt is het 
hoofdbestuur van Kolping Boys gemachtigd om betreffend lid te royeren zonder teruggave van contributie-
geld. 

• De hoogte van de door de leden verschuldigde contributie wordt ieder jaar door de ledenvergadering vast-
gesteld. 

• Voor seizoen 2004/2005 gelden de volgende bedragen incl. loten grote club actie 
• Kabouters                 € 32,50=      
• (Mini) pupillen         € 72,50= 
• Junioren C&B           € 89,00= 
• Junioren A               € 101,50,= 
• Senioren                   € 124,50,= 
• Zaalvoetbal              € 103,00= 

• De contributie moet in 1 termijn betaald worden, in zijn geheel en voor de start van het seizoen. 
• Betaling geschiedt alleen op de daarvoor bestemde rekening of rechtstreeks aan de ledenadministratie en 

contributie . 
• Bij het niet tijdig betalen van de contributie zijn de volgende voorwaarden van kracht: 

• Contributie dient binnen 30 dagen te zijn voldaan na dagtekening acceptgiro opdracht  
of bij automatische incasso voor 1 september. 

• Blijft betaling uit, dan krijgt het lid een onmiddellijk speelverbod opgelegd. 
• Dit speelverbod wordt pas opgeheven als het volledige bedrag incl. €5,= administratiekosten op de 

rekening van V.V. Kolping Boys is bijgeschreven. 
 
• Mocht ook dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan de vereniging een incassobureau inschakelen. 

De kosten die daarmee gemoeid zijn (€25 dossier en 15% van het totale bedrag) komt voor rekening van het 
(niet meer) spelende lid. 

 
Met vriendelijke sportgroet 
Jacques Peetoom 
ledenadministratie@kolpingboys.nl 
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   Week 19  Uitslag     Week 20  Uitslag 
Kolp.B. 6 - Adelbert 4 0 - 2  Kolp.B. 6 - De Rijp 4 1 - 3 
Kolp.B. 7 - SVA 6 2 - 7  Kolp.B. 7 - Vitesse '22 4 2 - 1 
Kolp.B. 8 - Koedijk 5 3 - 1  Kolp.B. 11 - Alcm.Victrix 4 2 - 0 
Kolp.B. 11 - Castricum 8 1 - 3  Kolp.B. B1 - Concordia  B1 2 - 1 

MIXTOERNOOI 2004 ZONDAG  6 JUNI AANVANG 12.00 UUR 
 

Voor senioren, A-junioren, dames en verder degene die graag mee 
willen doen. Er wordt gespeeld over de breedte zeven tegen zeven. 
In elk team moeten er ook absoluut 2 dames zitten!!! 
 
Aansluitend om ongeveer 17.00 uur de traditionele barbecue. Kosten 
hiervoor bedragen € 8,00 per persoon. 
 
Opgeven voor zowel de voetbal en/of de barbecue kan bij Ed Pronk, 
Theo Vingerling, Paul Vessies, Armand Reus, Gerton v/d Veld, Hans 
Hahn of Ton Schut. 
 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Pupillen F1 
Door de voorronde winnend af 
te sluiiten heeft dit team zich 
geplaatst voor de Finaledag 
voetbaltoernooi Alkmaar 750 
jaar op zaterdag 5 juni. 
Gefelicteerd. 
 

* Senioren 8 
Kampioen !! Proficiat  
 

*  Pupillen D1  
speelde zaterdag 8 mei in 
hoofddorp  0-0 tegen 
Feijenoord en won met 1-0 van 

De volgende Treffer :         Dinsdag      
                                         1 juni 2004 
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Zaterdag 5 juni 
 

Finaledag voetbaltoernooi Alkmaar 750 jaar 
 

V.v. Kolping Boys 
 

11.00 - 20.00 uur finales veldvoetbal 
(zie wedstrijdschema op pagina 3) 

 
12.00-15.30 uur individuele jeugdzeskamp 

(iedereen is welkom !!) 
 

16.00 uur proffessionele jeugdshow in de tent 
hele dag: 

                   Beste kantinemedewerkers  
 
Sedert januari 2004 is Stefanie van der Klein lid 
geworden van de kantinecommissie. Samen met Jos 
organiseren zij de kantinediensten van de 
medewerkers.  Indien Jos verhinderd is, zal Stefanie 
haar taken overnemen.  
Houd hier rekening mee i.v.m. afmeldingen.  
Wel dient Jos altijd als 1e gebeld te worden. 
 
Tel. Jos:         072-5615097               
 

Waar blijven de elftalfoto’s van onze 
kampioenen o.a. senioren 5 en 8  
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Finalewedstrijden Alkmaar 750 op zaterdag 5 juni 
 
De afgelopen maand hebben de zeven Alkmaarse 
amateurvoetbalverenigingen samen een aantal to-
ernooien georganiseerd.  
Op 5 juni wordt bij Kolping Boys de Finaledag 
gespeeld. In elke leeftijdscategorie strijden er twee 
teams om de titel “Kampioen van Alkmaar” 
 
Het wedstrijdschema ziet er als volgt uit: 

Bij de F-pupillen is al bekend dat de strijd tussen Alcmaria Victrix F1 en Kolping Boys F1 gaat. 
De resterende finalisten kunt u  vinden in de laatste Treffer van dit seizoen (1 juni), 
 
Er worden volledige wedstrijden gespeeld, d,w,z,  met een voor de categorie geldende speeltijd. 
Bij gelijke stand wordt er verlengd. 
 
Naast de voetbalwedstrijden wordt er vanaf 12.00 uur voor de jeugd een  
individuele zeskamp georganiseerd waarmee schitterende prijzen 
zijn te winnen , is er een springkussen, en een jeugdshow in een 
tent met een optreden  van een clown. 
 
Na afloop is er gelegenheid voor alle bezoekers om deze dag in onze kantine onder het genot van 
drankje feestelijk af te sluiten.   
 
Gerard Venneker 
Organisatie Finalewedstrijden 
Alkmaar 750 Voetbaltoernooi 

Veld A Veld B Veld C Veld D 
    

11:00 uur finale  12:00 uur finale 11:30 uur finale 12:30 uur finale  

F pupillen D pupillen E pupillen meisjes pupillen 
    

12:30 uur finale 13:30 uur finale 14:00 uur toernooi 14:00 uur toernooi 

C junioren meisjes junioren overige A junioren overige A junioren 
    

14:30 uur finale 15:30 uur finale 17:00 uur finale  

B junioren A 1 junioren overige A junioren  
    

18:00 uur finale 18:00 uur finale 18:30 uur finale 18:30 uur finale 

1e elftallen senioren dames zomeravond A zomeravond B 

WEDSTRIJDSCHEMA 



Het programma !! 
 
Er zijn nog wat toernooien en natuurlijk de nacompetitie voor A1 ! 
 
Donderdag 20 mei: nacompetitie voor A1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Op het veld van R.C.H. te Heemstede gaat A1 het in toernooivorm opnemen tegen Divisiegenoten Huizen en Purmersteijn. Een pit-
tige klus wacht hen dus . De wedstrijden duren 2 x 25 minuten. Winst in dit toernooitje brengt A1 in de volgende ronde tegen de 
periodekampioen van 3B en de degradant uit de 2e divisie. 
Om 12 uur start A1 tegen Huizen. De verliezer speelt even om 13.10 tegen Purmersteijn . De winnaar van het 1e 
duel speelt om 14.20 tegen de Purmerenders.  Heel veel succes: spelers, Rob, Jan en Theo !!! 
 
Zaterdag 22 mei: B3 t/m B6 en C3 t/m C7 spelen op ons eigen complex een toernooi ! 
B3 speelt wedstrijden om 13.30 uur   14.40    uur       15.50 uur         Aanwezig om 13.00 ! 
B4      “            “           “   13.30            -           14.40    -            15.50.                 “         “   13.00 ! 
B5      “            “           “   14.05            -           15.15    -            16.25.                 “         “   13.30 ! 
B6      “            “           “   14.05            -           15.15    -            16.25.                 “         “   13.30 ! 
C3      “            “           “     9.30            -           10.40    -            11.50.                 “         “     9.00 ! 
C4      “            “           “     9.30            -           10.40    -            11.50.                 “         “     9.00 ! 
C5      “            “           “   10.05            -           11.15    -            12.25.                 “         “     9.30 ! 
C6      “            “           “   10.05            -           11.15    -            12.25.                 “         “     9.30 ! 
C7      “            “           “   10.05            -           11.15    -            12.25.                 “         “     9.30 ! 
 
Zondag 30 mei gaan B1 + C1 + C2  naar Mijdrecht om bij Argon een toernooi te spelen ! 
B1 speelt wedstrijden om 11.15 uur   12.45    uur       14.15 uur 
C1      “             “          “   10.30            -           12.45    -            13.30 . 
C2      “             “          “   10.30            -           12.00    -            13.30 . 
 

50 jaar betaald voetbal ! 
Op zaterdag 7 augustus is er een feestdag voor het hele gezin in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
Dit ter ere van 50 jaar Betaald Voetbal. 
Allerlei oud-coryfeeën hebben hun medewerking toegezegd ! 
Wie er meer van wil weten kan op de website kijken: www.goudenvoetbaljaren.nl . 
Misschien is het wel een leuk verjaardagscadeau !   
 

Herman de Reus-Vriendenclubbokaal  !!! 
Op  zaterdag 22 mei om ongeveer 13.30 uur vindt de uitreiking van deze trofee in de kantine plaats. C4 en C6 worden dan in het 
zonnetje gezet en ontvangen de bijbehorende vaan. Maar……….maakten we in de vorige Treffer nog melding van een zeer waar-
schijnlijke overwinning van C4, nu blijkt dat C6 0,02 (=2 honderdste) punt meer heeft veroverd ! Dat is nog eens een verrassing ! 
De stand: 
1e          C6         18         48         2,67------------à            2 nederlagen en 16 overwinningen ! 
2e          C4         20         53         2,65------------à                          1 nederlaag, 2 keer gelijk en 17 overwinningen ! 
3e          b5         22         44         2,00 
4e          C5         21         40         1,90 
5e          C3         18         33         1,83 
6e          B6         22         32         1,45 
7e          ms.b3   23         33         1,43 
8e          b3         15         13         0,87 
9e          ms.b1   18         14         0,72 
10e        b4         16           9         0,57 
11e        C7         18           6         0,33 
 

Eindelijk:Futsal  (zaalvoetbal) voor A-, B- en C-junioren !!!! 
In samenwerking met de K.N.V.B. wordt komend seizoen een start gemaakt met futsal voor A-, B- en C-junioren, in en rondom Alk-
maar. De bedoeling is, in competitieverband, een najaars- en voorjaarsreeks te houden . 
Kosten per persoon bedragen € 55,-  Nodig voor één team zijn 8 tot 9 spelers + 1 coach . 
 
Inlichtingen en opgave ( vóór 15 juni a.s.) bij Peter Verhoeven (tel:072-5153952) . Meld je snel aan, want vol is vol !! 
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Alvast bedankt !                                                                          Groeten,           Peter Verhoeven 

 
 
Finale penalty-schieten !! 
Maandag 10 mei werd de finale afgewikkeld van het penalty-schieten. 
Uiteraard was het weer heerlijk weer (zoals gebruikelijk !) . Keeper deze avond was Dennis Pluijmers, keeper van 
ons 1e . Speaker Rinus Peters kon om even na 7 uur de eerste c-junior aankondigen:Thijs Groot van c2. 
De C-junioren waren prima vertegenwoordigd, dit in tegenstelling tot de A-junioren: slechts 50% van de finalisten 
was aanwezig. Gelukkig hadden we wat schietgrage invallers, van wie Michel Stigter er met de hoofdprijs vandoor 
ging. Prima, Michel ! 
 
De uitslag: 
A-junioren:                                        B-junioren:                                        C-junioren: 
1e  Michel Stigter (a1)                         1e Biniame Haije                                  1e Jochem van Weelden (c2) 
2e Daan van Gelder (a2)            2e Pim Molenaar (b5)                         2e Lahcen Ouaziki (c1) 
                                                                                                                        3e Mike Drupsteen (c3) 
                                                                                                                        4e Jeffrey Dekker (c4) 

                                              5e Patrick de Vries (c2) 
 
Volgend jaar gaan we het  weer proberen ! 
 
 
 

Begeleidersavond: donderdag 27 mei. 
We nodigen alle begeleiders, trainers, commissieleden, scheidsrechters en vlaggers (juniorenafdeling) uit om op 
donderdag 27 mei vanaf 19.30 het seizoen af te sluiten en afscheid te nemen van enkelen onder ons. 
Een half uurtje serieus nabeschouwen en nog even een drankje toe . 
 
Willen degenen, die nog (trainings)materialen in het bezit hebben dit inleveren op deze avond (als je het al niet op 
ons juniorentoernooi op 22 mei gedaan hebt) ?  Dit geldt ook oor sleutels ! 
 
 
 

Afberichten. 

Van velen weten we, dat ze prima naar hun zin hebben bij Kolping Boys en ook volgend seizoen weer gewoon lid 
zijn van onze club. Jongens, die er tóch mee willen stoppen, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris 
J.Kraakman, Amatist 30, 1703 AV Heerhugowaard. 
Dit moet vóór 31 mei. Daarna ben je gewoon weer voor een jaar lid ! 
 
 
 

Nieuwe leden….altijd welkom ! 
De coördinatoren zijn al druk bezig met het indelen van hun spelers. 
Zoals het er nu naar uitziet krijgen we volgend jaar 7 c-teams, 5 b-teams en 3 á 4 a-teams. 
Het is altijd weer lastig als we nieuwe spelers krijgen indien de teams al (voorlopig) zijn ingedeeld. We vragen dus 
potentiële Kolping-leden zich zo snel mogelijk aan te melden (5742132) 
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             Opgelet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Meisjes junioren B 1 en B 3 
 
Aanstaande zaterdag 22 mei moeten jullie een toernooi spelen bij Jong Holland in het kader 
van Alkmaar 750. 
Jullie komen voor het eerst in actie om 10.25 uur. Als er een of misschien wel twee teams 
van Kolping in de finale staan wordt de finalewedstrijd bij Kolping Boys gespeeld op 
 5 juni. Hierover horen jullie nog meer. 
Om ongeveer 14.00 uur is het afgelopen. 
Laat even weten of je mee doet en of je rechtstreeks gaat of mee gaat vanaf Kolping Boys. 
 
Veel succes allemaal, 
 
groetjes van 
Janneke Ruijs 
secretaris Damescommissie 
 
 
 
23 mei DAMES EN MEISJESTOERNOOI 
 
Eindelijk meiden en dames, een berichtje over het toernooi van 23 mei. De meisjes junioren 
starten om 9.30 uur en eindigen om ongeveer 12 uur De dames beginnen om 13.00 uur en dit 
zal ongeveer om 17.00 uur afgelopen zijn. 
In de meisjespoule komen de volgende clubs uit: uiteraard Kolping Boys, LSVV, WSW, 
Berdos, Vios, Hollandia T. Bij de dames de volgende clubs: Kolping Boys, Bijlmer, DEK, 
LSVV, Houten,  
Hollandia T, Zaanlandia. 
Namens de damescommissie wensen wij jullie allemaal veel succes. Dan na afloop als klap 
op de vuurpijl zal er een voetbalwedstrijd gespeeld worden in het kader van 25 jaar dames-
voetbal bij Kolping Boys met  
aansluitend een reunie. Ik heb begrepen dat er veel uitnodigingen de deur uit zijn gegaan en 
we hopen dat we veel oude leden mogen begroeten om onder het genot van een hapje en een 
drankje, en uiteraard veel herinneringen op te halen, er een gezellige avond van kunnen ma-
ken. 
We hopen jullie alleemaal te zien op 23 mei 2004. 
Met sportgroeten, 
 
Janneke Ruijs, secretaris damescommissie. 
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Kantinediensten 
 
22.05.2004 Samantha Witte 
 
29.05.2004 Brigitte Pluymers 
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Eindelijk: Futsal (zaalvoetbal) voor A, B en C –junioren rondom Alkmaar !!! 
 
In samenwerking met de KNVB wordt komend seizoen een start gemaakt met futsal 
voor A, B en C –junioren, in en rondom Alkmaar.De bedoeling is om in competitie-
verband een najaarsreeks en een voorjaarsreeks te spelen. Kosten per persoon 
 bedragen € 55,--.  
Nodig voor een team zijn 8 á 9 spelers en 1 coach!!! 
Inlichtingen en opgave (vóór 15 juni a.s.) bij Peter Verhoeven (tel: 072-5153952). 
Meld je snel aan, want vol is vol …. 

Beste vrienden en vriendinnen 
 

Kinderspeelplaatsje  
 
De grondwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. 
De speeltoestellen en het hekwerk worden eind mei 
geplaatst. De opening is voor de finaledag van het 
Alkmaarse voetbaltournooi. 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

Bel: 072-5643709 of 
per e-mail benhovenkamp@planet.nl 



                                                  

VRIJDAG   21 MEI 
Alkmaar 750 Toernooi D-Pupillen  Terrein Alc.Victrix 
Elftal:             1e wdstr:         2e wdstr:      3e wdstr:     4e wedstr.                             Vertrek 
D5                  12.30                14.00              15.00             16.00                                      11.40          
D6                  13.00                14.30              16.00             16.30                                                                   
D7                  12.30                14.00              15.00             16.00                                      11.40 
D8                  17.30                18.30              19.00                                                             16.40 
D9                  17.30                18.30              19.00                                                            16.40 

 
ZATERDAG  22 MEI 

Alkmaar 750 Toernooi D-Pupillen  Terrein Alc.Victrix 
Elftal:             1e wdstr:         2e wdstr:      3e wdstr:     4e wedstr.                             Vertrek 
D1                  13.30                14.30              15.00             16.00 ?                                             
D2                  10.00                11.30              12.30                                                                                          
D3                  10.00                11.30              12.30                                                             08.50 
D4                  10.30                11.00              12.30                                                             09.40 
                                                                                                                                                

 
ZATERDAG   22 MEI 

Alkmaar 750 Toernooi E-Pupillen  Terrein AFC 34 
Elftal:             1e wdstr:         2e wdstr:      3e wdstr:     4e wedstr.  Einde toernooi    Vertrek 
E1                  09.30                                                                                         13.30                                        
E2                  09.30                                                                                         13.30                                        
E3                  09.30                                                                                         13.30           08.40 
E4                  09.30                                                                                         13.30           08.40 
E5                  14.00                                                                                        17.30            13.10 
E6                  14.00                                                                                         17.30           13.10 
E7                  14.00                                                                                         17.30           13.10 
E8                  14.00                                                                                         17.30           13.10 
LET OP; GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN                                                                                            

 
ZATERDAG   22 MEI 

Toernooi MINI-Pupillen  Alkmaarsche Boys 
Elftal:             1e wdstr:         2e wdstr:      3e wdstr:     4e wedstr.  Einde toernooi    Vertrek 
MINI              10.00                                                                                         13.15           09.05                     
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ZONDAG   23 MEI 
Toernooi  De Kennemers  Beverwijk 
Elftal:             1e wdstr:        2e wdstr:      3e wdstr:                                                     Vertrek 
F3                  09.30                10.30              11.30                                                             08.25          
F5                  10.00                11.00              12.00                                                             08.40                      
                        
F7                  09.30                10.30              11.30                                                             08.25 
F8                  10.00                11.00              12.00                                                             08.40 
                                                                                                                                                 
 
 
DE LAATSTE TRAININGEN VAN DE  OVERIGE PUPILLENTEAMS VINDEN PLAATS  
IN DE WEEK VOOR 29 MEI.   
DE START VAN DE EERSTE TRAININGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN IS VOORLOPIG VASTGESTELD IN 
DE WEEK VOOR  21 AUGUSTUS. 
 
Het verzoek aan de begeleiders en trainers die na dit seizoen stoppen en in bezit zijn van bijv. 
ballen,sleutels,  en/of hesjes  deze in te leveren bij de coordinator.  
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De afgelopen week samengevat door de pupillen voorzitter. 
 
Het is zondagmiddag, 14:30 uur, op het zonnige terras van Legmeervogels in Uithoorn alwaar de handbalmei-
den van AHC-Kolping hun wedstrijd voorbereiden.  
Een prachtig nieuw complex, 26 kleedkamers, 6 voetbal- en 2 handbalvelden rijk.  
 
De laatste 8 dagen : 
 
D1 speelt zaterdag 8 mei in hoofddorp  0-0 tegen Feijenoord en wint met 1-0 van AZ. 
Zondag op ons eigen Klaas Commandeur Pupillen toernooi duidelijk de poulewinnaar. 
F7 en F4, kampioen in de competitie, poulewinnaar op ons eigen toernooi en ook nog de beste van Alkmaar op 
het Alkmaar 750 F pupillen toernooi. 
F3 kampioen in de competitie, F2 de beste F2 van Alkmaar. 
(POP à  à   Plezier, Opleiding door gediplomeerde (jeugd) pup trainers  
en dan volgt de prestatie vanzelf) 
 
En dan de F1, op ons eigen KC toernooi zowel zaterdag als F1 en zondag als E-team poulewinnaar. Ook weer 
getraind door eigen gediplomeerde pupillen trainers uit de B1 hebben zij een prima progressie doorgemaakt.  
Zelfs de ouders leren ervan, zij waren als " de vrienden van F1"  één van de poulewinnaars op een leuk en ge-
zellig oudervoetbalvrijdagavond. 
Als klap op de voetbalpijl winnaar van het Alkmaar 750 toernooi en dus te bewonderen op de finaledag van 5 
juni. 
 
De conclusie : 
 

Het eerste gaat het halen en de jeugd komt eraan. 
 
Jacques. 



Beste Ouders, 
 

Geslaagd !!!!                   
 

De afgelopen week weer vele ouders gezien bij ons Klaas Commandeur pupillen toernooi, het 
oudervoetbal en het Alkmaar 750 toernooi voor F pupillen. 
 

Geweldig om te zien dat jullie grote belangstelling hebben voor alle activiteiten die er worden 
georganiseerd voor de pupillen van V.V. Kolping Boys. 
Daarom ook deze aanhef.  
 

Maar………………….. 
 

Om dit te kunnen voortzetten is er dringend behoefte aan versterking  
binnen de pupillen commissie en haar aanverwante vrijwilligers.  
De 6 commissieleden hebben geen eigen pupillen meer binnen de club  
en ambiëren dus ook een andere functie. 
 

Laat jullie niet kennen,  
denk niet een ander regelt het wel voor mijn kind maar help ons. 
 
Wij zijn opzoek naar : 
 

•    Een D coördinator of coördinatrice 
o  Hij/zij regelt alle voetbalzaken omtrent de D pupillen 

•    Een Activiteiten coördinator of coördinatrice 
o  Hij/zij regelt (doet dus niet alles zelf) alle activiteitenzaken  

binnen de pupillen 
•    Activiteiten vaders/moeders voor  

o  Sinterklaas 
o  Thuistoernooi 
o  Sluiting weekend D pupillen voor 20 en 21 augustus ?? 
o  Opvang nieuwe leden 
o  Reparatie ballen 
o  Notulen pupillen vergadering 
o  Euro (€) beheerder/ster pupillen commissie 
o  Sleutel beheerder/ster 
o  Kantine woensdagmiddag 
o  Velden gereedmaken op zaterdagmorgen 
o  Web site werkzaamheden 

 
Namens jullie pupillen                       
  
Jacques                                                     
Ledenadministratie@kolpingboys.nl 
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D1 speelt een prima toernooi in Hoofddorp 
 
Elinkwijk D1 – Kolping Boys D1 
Tegen deze topklasser begonnen we niet echt sterk. Ge-
lukkig herstelden we ons snel. Lars scoorde met een kop-
bal de 1 – 0.  In de 15e minuut van de tweede helft scoor-
de Elinkwijk de gelijkmaker. Helaas voor ons was de 
scheidsrechter vergeten dat we maar 12 ½  minuut per 
helft speelden. De beste man gaf z’n fout toe maar de uit-
slag veranderde niet meer. Gelukkig had deze fout geen 
effect op de rest van het toernooi.  
 
Kolping Boys D1 – Feijenoord D1 
Al lang van te voren was dit een wedstrijd waar we naar 
uit keken. Spelen tegen Feijenoord is niet iets wat weke-
lijks gebeurt. Hoewel Feijenoord wel het beste van het 
spel had kregen wij ook wat kansen. Beide ploegen kon-
den niet scoren zodat ook dit een gelijkspel werd. Verve-
lend was het gedrag van ouders, spelers en begeleiding 
van Feijenoord wel. Twee van onze spelers (Arjan en 
Niels) zijn gewoon de wedstrijd uitgeschopt, de coach van 
Feijenoord werd weggestuurd en de ouders maakten ver-
schillende ‘vervelende’ opmerkingen naar de scheidsrech-
ter. Gelukkig lieten we ons niet van de wijs brengen, weer 
iets wat we toch goed geleerd hebben. 
 
Hoofddorp D1 – Kolping Boys D1 
In een oefenwedstrijd eerder in het seizoen werden we 
nog door de net naar de topklasse gepromoveerde Hoofd-
dorpers weggespeeld. Nu was daar absoluut geen sprake 
van. Een leuke partij ontspon zich. Zo wel Kolping als 
Hoofddorp gingen vol voor de winst. Een overwinning zou 
namelijk voor beide teams misschien wel de eerste plaats 
in de poule en dus de finale ronde opleveren. Geen van de 
partijen wist één van de vele kansen te benutten zodat ook 
deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel. 
 
Door het resultaat in andere wedstrijd van onze poule 

behaalden wij de 2e plaats. Dit betekende dat wij voor 
de 5 t/m 8 plaats gingen spelen. Na de prima door 
Hoofddorp verzorgde lunch werd duidelijk tegen wie 
we zouden spelen. De wens was eigenlijk AZ. Die 
wens kwam uit. 
 
Kolping Boys D1 – AZ D1 
De kracht van Kolping Boys D1 is het hele seizoen onder 
andere het collectief. Tegen AZ toonden de mannen dat 
weer. Toch is er gewoon ook behoorlijk goed gevoetbald. 
Mooie combinaties, goede individuele acties en verdedi-
gend prima werk maakten Kolping Boys tot een sterke te-
genstander voor het matige AZ. Na 25 minuten stonden 
de mannen van Kolping Boys juichend met de handen in 
de lucht en lagen de mannen van de nummer 2 van de 
topklasse AZ verslagen op de grond. Een doelpunt van 
Joël van maakte Kolping Boys D1 even de sterkste van 
Alkmaar. 
 
FC Omniworld D1 – Kolping Boys D1 
De laatste wedstrijd was tegen de nummer 6 uit de top-
klasse. Je kon aan onze mannen zien dat we eigenlijk onze 
belangrijkste wedstrijd al gespeeld hadden. Het was alle-
maal sloom en het was gewoon niet goed. Tijdens de rust 
stonden we terecht met 1 – 0 achter. We wilden toch niet 
verliezen. Nog een keer zouden we alles op alles zetten 
om een goed resultaat uit deze wedstrijd te halen. Na een 
paar minuten werd een corner van David het eigen doel in 
gewerkt door Omniworld. Dit gelijkspel betekende dat er 
strafschoppen genomen moesten worden. Helaas miste er 
één Kolping Boy en miste Omniworld niet. 
 
In een deelnemersveld met Ajax, Feijenoord, Haarlem, 
Volendam, Omniworld, Hoofddorp, Hellas Sport, AFC 
Amsterdam, Hollandia, Elinkwijk en AZ werden wij zes-
de, zonder een wedstrijd te verliezen. Jongens alle suppor-
ters, Peter en ik hebben genoten van jullie spel en inzet. 
Net zo als tijdens de reis naar Groningen hebben jullie ook 
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nu weer een prima visite kaartje van jezelf en de v.v. Kol-
ping Boys achterlaten. Klasse! 
 
René  
 
24 april:  
Kolping Boys D1-Wherevogels D1  
Uitslag: 3 - 1 
Kolping begon een beetje nerveus aan de aftrap op het 
kunstgras. We zetten gelijk onwijze druk bij Wherevogels 
en dat bleek te helpen. Kolping was al snel aan de bal en 
zette aan beide vleugels prachtige aanvallen op. Ludovic 
onze linksvoor kreeg ontzettend veel kansen en speelde 
hun rechterverdediger helemaal uit, hij haalde uit de kansen 
dan ook mooie voorzetten en uiteindelijk scoorde Joël een 
mooi doelpunt 1 - 0. We beleven druk zetten en dat maakte 
resultaat. Joël scoorde de 2 - 0. Natuurlijk had Wherevo-
gels ook een paar kansen en hier werd ook gebruik van ge-
maakt. Niemand was nerveus om te verliezen want Kolping 
was telkens aan de bal en Wherevogels was nergens meer. 
Tot slot een strak doelpunt van onze laatste man Roy. Kort 
samengevat: Kolping Boys heeft goed samengewerkt, goe-
de aanvallen opgezet kortom wij droogden Wherevogels ei-
genlijk helemaal af. 
 
Groetjes Florian 
 
1 mei: 
Zilvermeeuwen D1 - Kolping Boys D1  
Uitslag: 1 - 5 
Het was een mooie dag omtevoetballen,een goed veld en 
een goede scheids. We begonnen goed met redelijk wat 
kansen en daaruit scoorden we ook de 0- 1. We gingen 
goed door en uit een actie van Joël kregen we een penalty 
en die scoorde Roy goed. Na een foutje in onze verdediging 
werd het 1 - 2,jammer maar nog wel de voorsprong. Na 
weer een tijd goed te hebben gevoetbald scoorden we de 
1 - 3, rust. Na de rust gingen we goed door en scoorden we 

de 1 - 4 en de 1- 5. De doelpuntenmakers op een rijtje: Roy 
2 keer, Joël 2 keer, David 1 keer. Een mooie overwinning 
en nu hebben we er voor gezorgd dat Volendam waarschijn-
lijk in de competitie mag blijven.  
 
Lars 
 
5 mei: 
SVW '27 D1 - Kolping Boys D1 
Uitslag: 1 - 4 
De eerste 10 minuten van de eerste helft ging het niet zo 
goed. De laatste 20 minuten waren beter. We kregen veel 
kansen, maar schoten 2 keer op de lat. In de laatste minu-
ten van de eerste helft maakte Kishandro het eerste doel-
punt voor Kolping. Vlak voor tijd kreeg SVW een vrije trap, 
en maakte de gelijkmaker. De tweede helft was opnieuw 
een moeilijke start, maar we konden ons goed herstellen. 
We gingen goed in de aanval,en zo kon Joël 3 doelpunten 
zetten. In de laatste 20 minuten hebben we laten zien wat 
voetballen is. De eindstand was 1 - 4 voor Kolping Boys. 
De 3 punten zijn weer binnen.  
 
Kishandro 
 
Toernooi Kolping Boys F5 
Zaterdag was het dan eindelijk zover het eerste toernooi bij 
kolping. 
De eerste wedstrijd tegen Vrone F3 wonnen we 4-0 door 2 
doelpunten van Sam. 
Eindelijk scoorde hij voor veel plubliek. 
De Tweede wedstrijd moesten we tegen Zaanlandia F4 en 
die wonnen we ook met 2-1 
Met nog een wedstrijd tegaan hadden we grote kans om 
eerste te worden. 
We moesten tegen DTS F5 dit was de zwaarste wedstrijd 
maar sloten we toch af met een 3-0 winst. 
Ja jongens dit goed georganiseerde toernooi hebben jullie 
verdiend gewonnen. 
Jongens we zijn trots op jullie en ga zo verder in het ko-
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8 en 9 mei Klaas Commandeur en 15 mei Alkmaar 750 F pupillen toernooi. 
 
Bekers uitgereikt, doelen opgeruimd, vlaggen gestreken, kleedkamers weer schoon en 
een biertje voor de organisatie.  
Complimenten van alle bezoekende verenigingen. (zonder schouderklopje kan niemand) Heb-
ben jullie opmerkingen, aanvullingen, ideeën of andere zaken rondom onze eigen en an-
dere toernooien, mail het naar toernooien@kolpingboys.nl 
 
Jacques, 
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Groesbeek 
 
Ruim 2 weken geleden was ik met Lia een paar dagen in Nijmegen. 
De plaatselijke krant heet daar de Gelderlander, het is een broertje van de Alkmaarse, al-
leen wat het redactionele niveau aangaat een stuk beter. 
En wat staat  met grote letters op pagina 1 tussen al het wereldnieuws: GROESBEEKS 
VOETBALSUCCES DANKZIJ GROTE RIVALITEIT. 
En wat is dan dit succes: Groesbeek is het voetbaldorp van Nederland, nee niet Volendam 
maar Groesbeek. 
Er wonen 19000 mensen in Groesbeek en er zijn 6 voetbalclubs, dat op zich is nog niet zo 
bijzonder, wat wel bijzonder is dat er twee in de Hoofdklasse spelen te weten Achilles ge-
eindigd op de 2e plaats en De Treffers, de club van Jan Peeters, geëindigd op de 3e 
plaats. 
Met ingang van het nieuwe seizoen komt er nog een club bij, genaamd Germania. Die 
werd kampioen en speelt dus het voetbalseizoen 2004/2005 ook in de Hoofdklasse. 
De overige clubs spelen in de 3e, 4e en 5e klasse, de club die in de 3e klasse speelt heeft 
ook nog de nacompetitie bereikt. 
Dus in het nieuwe seizoen zijn er al 6 plaatselijke derby’s in de Hoofdklassse. 
Je vraagt je dan af, hoe komt dit zo: GEZONDE RIVALITEIT EN KRACHTDADIG HANDE-
LEN ZIJN DE TOVERWOORDEN. 
Buiten de eerder genoemde rivaliteit en krachtdadig handelen hebben de clubs zoals op 
dit niveau nodig is ook flinke sponsors. 
Natuurlijk komen de meeste spelers in de eerste elftallen niet uit Groesbeek, dat kan ook 
niet met 6 verenigingen in een dorp en het is ook niet meer van deze tijd. 
Wie daar nog in gelooft is zelf niet meer van deze tijd. 
Ook de 2e elftallen spelen hoog, reserve hoofdklasse of 1e klasse en ook de jeugd speelt 
zowat allemaal landelijk. 
Jaren geleden speelde B1 van Kolping Boys al tegen De Treffers B1 in de 2e divisie. 
Ook op Gelderland TV werden de Voorzitters van de drie Hoofdklassers geïnterviewd en 
bij alle drie kwam hetzelfde naar voren. 
KORTE LIJNEN, DOEN WAARVOOR JE STAAT, de trainers trainen en bemoeien zich 
niet met andere randzaken.  
Alles heeft tot doel om met zijn allen zo hoog mogelijk te voetballen en het werkt dat blijkt. 
In een van de interviews kwam naar voren dat Achilles de selectie voor het nieuwe seizoen 
2004/2005 al rond heeft. 
DAT HEET KRACHTDADIG HANDELEN, Kolping Boys is al drie maanden op zoek naar 
een geleider voor het 1e elftal, dat heeft niets met KRACHTDADIG HANDELEN TE MA-
KEN. 
Kolping Boys heeft meer commissies als Groesbeek voetbalclubs heeft, zit daar mis-
schien de stagnatie in het denken en doen. Ieder voor zich en de rest bekijkt het maar, het 
lijkt er wel op. 
Tot slot wij hebben er een paar heerlijke dagen gehad en ik vraag mij nu ineens af hoeveel 
inwoners heeft Oudorp en St.Pancras, ik dacht ook ongeveer 19000.  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Gerrit van der Waal 


