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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 

                                       

Voorlopige pupillenelftal indelingen 

D-coördinator 

Vriendenclub 

 
De laatste Treffer van het voetbalseizoen 2003/2004. 
 
De radactie van de Treffer wenst u allen een prettige vakantie. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

In het nieuwe voetbalseizoen 2004/2005 verschijnt de 

eerste Treffer op  

dinsdag 17 augustus . 
 
 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 
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        Uitslag promotie/degradatiewedstrijden: 
 
        Kolping Boys        -       De Rijp                           0 – 2 
        De Rijp                   -       Kolping Boys                 4 – 1 
 
        Kolping Boys gedegradeerd naar de vierde klasse. 

Helaas……………….. 
 
Er heeft zich nog geen kandidaat gemeld om onze D coördinator Jenny op te volgen. 
 
Dat betekend dat de pupillen commissie er nog voor zorgt dat het nieuwe seizoen gestart 
kan worden maar dat na 8 september de begeleiding zelf het stuur in handen mag houden. 
 
Helaas…………………. 
 
Er heeft zich nog geen kandidaat gemeld om de activiteiten die wij door het hele seizoen 
organiseren naast het voetbal te coördineren. 
 
Dat betekend dat het sluiting weekend voor de ons verlatende D pupillen NIET plaats vind 
en dat de pupillencommissie ook besloten heeft om het niet in augustus te doen. 
 
Heb je een oplossing, bel met Gerard Twisk (5112281) 



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 ook absoluut 2 dames zitten !! 
 

Aansluitend om ongeveer 17.00 uur volgt de traditionele barbecue. Kos-
ten hiervoor bedragen  8,00 per persoon. 
 
Opgeven voor zowel de voetbal en/of de barbecue kan t/m Donderdag 
3 Juni bij Ed Pronk, Theo Vingerling, Paul Vessies, Armand Reus, Simon 
Reus, Gerton v/d Veld, Hans Hahn of Ton Schut. 
   
Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren 
die Kolping Boys een warm hart toedragen, zodat de seniorencommissie 
deze dag weer mogelijk kan maken  
 
                                     Sponsors Mixtoernooi 2004 
 
                Louwen, Metselbedrijf                               Sint Pancras 
             De Leeskring, Leesmappen               Sint Pancras 
             Dick van de Gragt, timmerwerken            Sint Pancras               
                Ton Groot Textiel                                     Oudorp                          
                Floris tweewielers                                    Oudorp                         
                Slijterij Ab Tamis                                     Oudorp                           
                Bar Nico 'feest!!'                                      Oudorp                         
                Partycentrum Meereboer                        Oudorp                          
                Keurlager Hans Hahn                               Oudorp                     
             Cést le bouquet, bloemen en planten        Oudorp                         
                Snackhouse Lobo                                    Oudorp                         
                Hans Stoop Tegelzetbedrijf                       Oudorp                         
                Theo Vingerling MG sportcars                  Oudorp                         
                Vriendenclub Kolping Boys                       Oudorp                         
                Super de Boer, Willem van de Voort         Oudorperplein             
                Drukkerij Impress                                     Oudorp industrieterrein
                Kees Wester Toyota Garage                   Beverkoog                   
                Vink Automaterialen                                 Beverkoog                   
                DeMaCo Holland BV                             
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Koedijk C5 – Kolping Boys C4 
Uitslag: 0 - 7 
 
De onlangs verschenen Treffer wist wel te melden,  dat C4 met 0,02 punt net naast de Her-
man Reus bokaal heeft gegrepen, erg jammer.  Er werd echter geen melding gemaakt, dat 
C4 de inhaalwedstrijd tegen Koedijk C5 had gewonnen. Op papier is Koedijk de laatste in de 
rangschikking  en dus een ogenschijnlijk makkie. Dit pakte toch iets anders uit, omdat er bij 
Koedijk verschillende C1 en C2 meededen, desondanks konden ze Kolping Boys geen 
pootje lichten  0 – 7,  waar ik uit opmaak  dat we over dit seizoen meer dan terecht kampioen 
zijn geworden.  
Klasse jongens volgend seizoen proberen we het weer, maar dan in de B junioren. 
Jeroen Dekker  en Henry Burger. 
 

Kolping Boys A1          –     Huizen                    A1                   1 – 0 
Kolping Boys A1          –     Purmersteijn          A1                   3 – 0 
Kolping Boys A1          –     DSO                       A1                   1 – 2 
Kolping Boys A1          –     Hollandia               A1                   0 – 6* 
 
* Door dit resultaat is de A1 niet gepromoveerd! 

 
 

Namens het bestuur van de Vriendenclub wensen wij 
iedereen een heel prettige zomervakantie en we zien el-

kaar in september weer op ons sportcomplex.  
 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

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



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Junioren C6 
De uiteindelijke winnaar van de 
Herman Reus 
Vriendenclubbokaal. 

 
* De winnaars van het penalty 
schieten op Dennis Pluijmers: 
Michel Stigter (A1) 
Biniame Haije (B) 
Jochem van Weelden (C2) 
 
* Junioren C4  
Kampioen. Door de winst op 
Koedijk is de titel binnen. 

De volgende Treffer :         Dinsdag  
                                         17 augustus 2004
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Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de 
belangstelling en de cadeautjes die ik heb 
ontvangen nadat ik  mijn kuitbeen heb 
gebroken. 
Gelukkig gaat het al weer wat beter en mag 
volgende week het gips er af. 
 
Groetjes en tot volgend seizoen. 
 
Glen Bouwstra, C6 
 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2003-2004 

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: 
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Finaledag Alkmaar 750  Voetbaltoernooi 
 
A.s zaterdag 5 juni worden op osn sportcomplexde 
finalewedstrijden gespeeld van het Alkmaar 750 
voetbaltoernooi. 
Na de voorronden, die gespeeld zijn op de sportvel-
den van de Alkmaarse verengingen, 
strijden de finalisten van de verschillende  
categoriën voor het Kampioenschap van Alkmaar. 
 
Het wedstrijdprogramma start om 11.00 uur  
met de finale van de F-pupillen en wordt afgesloten  
met de finale van de 1e elftallen om 18.00 uur.  
Het complete wedstrijdprogramma vindt u in de  
flyer die bij deze Treffer is gevoegd. En op onze website: www.kolpingboys.nl 
 
  

Naast de voetbalwedstrijden wordt er vanaf 12.00 uur voor de jeugd een  
 
 
 

georganiseerd waarmee  
 
 
 

 zijn te winnen  
, is er de hele dag een  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
en van 16.00 tot 17.00 uur een  

 
 

 
                                           in een tent  

                                              met een optreden van 
een 

 
 
 

Na afloop is er gelegenheid voor alle bezoekers om 
deze dag in onze kantine  onder het genot van                

        een drankje feestelijk af te sluiten.   
 
 



De laatste lootjes !!!!!! 
Het seizoen is ten einde en dat houdt in dat de junioren- commissie op dit moment bezig is om het vol-
gende seizoen voor te bereiden. Wat houdt dat in ? 

•      de voorlopige elftalindelingen 
•      vaststellen van de trainingstijden 
•      zoeken van begeleiders/trainers 
•      vastleggen van oefenwedstrijden 

 
Een antwoord op bovenstaande nieuwtjes kun je lezen in de Extra-Treffer(met rode voorkant !!), die we op 19 juni in elkaar zetten 
en die je dus de week erna in de bus kunt verwachten ! 
Bewaar dit blad goed, lees hem in ieder geval direct even door ,zodat je in augustus niet kunt zeggen, dat je van niets wist ! 
 

Afmeldingen/nieuwe leden: 
Van een 15-tal leden hebben we een afbericht gehad voor het nieuwe seizoen. 
Zelf hebben we een 10-tal wanbetalers van de ledenlijst afgeknikkerd, zodat we 25 mensen uitzwaaien. 
Daar staat de komst van een aantal nieuwe leden tegenover. 
We gaan er vanuit, dat we komend seizoen met 4 A-teams,  5 B-teams en 7 C-teams  van start gaan ! 
Maar zeker bij de A-junioren zou dat nog wel een team minder kunnen worden , aangezien we voor én A2 én A3 nog geen begelei-
der hebben.  
 

Futsal voor A- B- en C-junioren !! 
In de vorige Treffer heb je het al kunnen lezen: er is een mogelijkheid om met junioren te zaalvoetballen. 
In een najaars- en voorjaarsreeks en de kosten zijn € 55, - .  
Eén team bestaat uit 8 tot 9 spelers + 1 coach. 
Inlichtingen zijn in te winnen bij Peter Verhoeven (5153952). Doe het voor 15 juni( vol is vol !) 
 

Het juniorentoernooi: goed geslaagd ! 
Coördinator Piet Ursem dacht alles in kannen en kruiken te hebben, maar de werkelijkheid werd 2 dagen van tevoren wél even an-
ders, toen K.F.C. c6 zich afmeldde. Piet zou Piet niet zijn, als hij er niet in zou slagen een vervanger te vinden. En dat lukte hem na-
tuurlijk: Koedijk C6 kwam. 
Probleem opgelost. Gelukkig maar, hè Piet ? 
De ochtendserie werd dan ook vlekkeloos afgewikkeld. 
Maar om een uur of 1 werd Piet weer wat onrustig, want nu weer kwam er een afbericht uit Heerhugowaard: S.V.W.’27 b6 had te-
kort mensen en kwam niet (wát een mentaliteit !). Maar Piet zou Piet niet zijn, als hij ook dit niet kon oplossen: het al uitgespeelde 
Kolping Boys C4 ging optreden als S.V.W.b6(en won zowaar de eerste wedstrijd van Jong Holland b2 met 1-0 !). 
Overigens kunnen we best opscheppen over Piet, want hij leest het toch niet (zijn eerste vliegvacantie naar Spanje !!). In ieder ge-
val, Piet bedankt voor je alerte optreden. 
Verder natuurlijk alle medewerkers veel dank (wat b.v. te denken van het kantinepersoneel---Lotte en Stephanie, maar ook hun 
vrienden Norbert en Onno stonden de hele dag !!), scheidsrechters, Helen van de heerlijke lunch, 
Jaap manus van alles Zonneveld, de EHBO en andere vrijwilligers.  
 
 Smet op alles was het verdwijnen van 2 bekers: zowel Jong Holland B1 als Kolping Boys B6 ontvingen daardoor niet de hun toe-
komende 1e prijs . Zelfs een stuk blik is niet meer veilig (alweer:wát een mentaliteit ! ) . 
 
De Kolping Boys-teams eindigden als volgt: 
 
C3        2e                       B3        3e  
C4        2e                       B4        4e   
C5        1e                       B5        4e  
C6        3e                       B6        1e                
C7        4e                       C4        3e  (ingevallen voor S.V.W. b6) 
 
Al met al hebben onze teams het gewoon goed gedaan en kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi . 
Volgend jaar staat het in ieder geval weer in de planning ! 
 

Extra Treffer:hij komt er aan (na 20 juni). Bewaar hem goed !!!!! 
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Het seizoen 2003-2004 ten einde  !! 
Als we het seizoen even de revue laten passeren, komen we tot een paar conclusies: 

-              we hebben één kampioen: C4 ; 
-              we hebben in A1 een team, dat tot het laatst meedeed , maar het nét niet haalde ;  
-              van de overige selectieteams deden de eerste teams het goed, de tweede teams hebben een zware competitie achter 

de rug ;  
-              de niet-selectieteams behaalden wisselende resultaten . 

 
A-junioren: 
Al snel, vlak voor de competitie begon, moesten we A3 terugtrekken. 
Genoeg mannen ver dus, zou je denken…….we (met name de begeleiding van A2) hebben het hele seizoen veel moeite moeten 
doen om A2 compleet aan de start te laten verschijnen. De resultaten waren dan ook niet geweldig, hetgeen een één na laatste 
plaats inhield en dus degradatie naar de 2e klasse. 
Over A1 is genoeg geschreven in de krant en in deze Treffer. Op de allerlaatste dag werd het kampioenschap verspeeld. Nacompe-
titie dus. Eerst op Hemelvaartsdag in Heemstede, waar met 1-0 en 3-0 de volgende ronde werd bereikt. Eerst thuis tegen D.S.O. uit 
Zoetermeer. Een sterker Kolping Boys stond met de rust 1-0 voor, waar het ook zomaar 2-0 of zelfs 3-0 had moeten staan ! En dan 
weet je het………de tegenstander staat ook niet voor niets op het veld en scoort de gelijkmaker en zelfs de winnende !(1-2) 
De laatste wedstrijd moest dus gewonnen worden bij Hollandia a1. Maar “de pijp was leeg “. Aanvankelijk konden onze mannen 
nog wel meekomen in de strijd, na de eerste tegengoal stortte het in (6-0). Een teleurstellend slot van een prachtig seizoen ! 
 
B-junioren: 
B1 begon met 3 nederlagen, gevolgd door 11 overwinningen en een virtuele koppositie.Een korte inzinking was voldoende om de 
titelkansen vaarwel te moeten zeggen. Evengoed was het een mooi seizoen. 
Elke wedstrijd weer  begonnen de mannen van Jos en Ferenc aan de nieuwe klus en bijna elke week verloor B2, omdat (meestal) de 
tegenstander fysiek de baas was. Het gevolg was een plaats onderin, wat degradatie inhield. 
B3 behaalde wisselende resultaten . Dieptepunt was een gestaakte wedstrijd bij Zeevogels b1, in een wedstrijd waar de naam van 
Kolping Boys geen goed gedaan werd. 
Voor B4 geldt hetzelfde als voor B3: een mager seizoen ! Zowel qua resultaten als qua opkomst van de spelers. 
Ook hier een negatief hoogtepunt: een gestaakte wedstrijd bij Koedijk b5, waarin publiek op de vuist ging met één van onze spe-
lers. We hopen dit nooit meer mee te maken ! 
Positiever nieuws komt er uit de B5-hoek. Met 44 punten uit 22 wedstrijden doe je het gewoon goed, hoewel coach Richard vond 
dat er bij een juiste wedstrijdinstelling meer in had gezeten. M.a.w. de zin ontbrak wel eens . 
In dezelfde poule speelde ook ons B6 nog en ook dat team behaalde o.l.v. coach Jan Bolt goede resultaten, wat een stabiele mid-
denmootpositie tot gevolg had . Een mooi seizoen, voor een team met zoveel eerstejaars ! 
 
C-junioren: 
C1 had grote verwachtingen van het nieuwe seizoen, maar al snel bleek dat ze in Argon en D.C.O. flinke concurrenten hadden. 
Vooral Argon was een sterke ploeg, die dan ook terecht kampioen werd, mat ons C1 nipt op de 2e plaats . Blauw-Wit en Schoten (2 
ploegen uit de onderste helft) deden Kolp. Boys de das om ! 
Wie C2 in de oefenwedstrijden zag spelen, had de conclusie getrokken:een mooi team, maar wel wat aan de lichte kant. En dat 
klopte ook, want voetballend konden veel ploegen wel bijbenen, fysiek dolven ze steeds het onderspit, wat een laatste plaats in-
hield én degradatie. Jammer, mannen. 
C3 begon het seizoen, o.l.v. Michel, dramatisch slecht met een magere opkomst en veel nederlagen. Toen coördinator Ton wat 
omzettingen en aanvullingen verzorgde, werden er nog heel veel punten behaald en werd het uiteindelijk tóch nog een aardig sei-
zoen. 
C4 kampioen, we hebben er alles al over geschreven ! Nogmaals onze felicitaties ! 
C5 deed in onze columns meestal een beetje anoniem mee, maar wist er toch een fraaie positie in de subtop uit te slepen en dan 
doe je het gewoon goed !Volgend jaar gaan de meesten over naar de B-junioen. Veel succes daar ! 
Het eerstejaars-team van C6 heeft een geweldig seizoen achter de rug, waarin alleen Jong Holland c2 twee keer te sterk was. Een 
tweede plek dus én winnaar van de Herman de Reus-Vriendenclubbokaal ! Proficiat ! 
Zorgenkind bij de C-junioren was de C7. Een zeer wisselende opkomst bracht begeleider Gerard van de Ende wel eens tot wan-
hoop. Een grote pluim voor Gerard is dan ook op z’n plaats, uiteraard gesteund door de vaste supporters ! Veel grote nederlagen, 
een paar overwinningen (op Koedijk c8). Dat was het seizoen van C7. Gauw vergeten en nu maar hopen, dat het volgend seizoen 
beter gaat worden ! 
 

Uiteraard wenst de juniorencommissie een ieder een fijne vakantietijd Uiteraard wenst de juniorencommissie een ieder een fijne vakantietijd 
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                                     25 JAAR  DAMESVOETBAL !!!!!!!!!! 
  
Na afloop van ons jaarlijks terugkerende toernooi ( dit jaar  heel speciaal  i.v.m. de invoering van de Cor v. Wonderen  wisselbe-
ker; uitgereikt door de zus van Cor ) was er om 19.00 uur een wedstrijd gepland voor de speelsters van het eerste uur. Er was veel 
publiek komen kijken om de dames aan te moedigen. Onder leiding van M. Hoogervorst  werd het een sportieve en zeer fanatieke 
wedstrijd. Hierna stond de reünie gepland. In de kantine werd  het gezellig druk en de dames konden even lekker bijkletsen. De 
“oude garde“ lieten van zich spreken en al gauw was het uitwisselen van informatie bij de oude foto’s van “toen“, een prettige 
bezigheid. Van latere teams viel de opkomst wat tegen . Een enkeling van de daarop volgde jaren was naarstig op zoek naar mede-
speelsters die niet  kwamen opdagen, jammer. Ook het bestuur kwam even om de hoek kijken. De huidige alswel de vroegere trai-
ners, coaches en bestuursleden deelden mee in de feestvreugde. Al met al een geslaagde avond, hoewel de totale opkomst wat 
minder was als verwacht. De dames van het hedendaagse eerste lieten een saamhorige indruk achter. Allemaal bedankt voor jullie 
komst en hopelijk hebben jullie ervan genoten. Alle uurtjes die we eraan hebben besteed zijn toch niet voor niets geweest. Hier-
voor wil ik namens de damescommissie devolgende personen bedanken:  Nel van Wonderen; Marian Vingerling; Agaath Groot-
huizen; Tinie Grootjes; Cor Venneker; Martin Hoogervorst; Gini Groot, de kantinecommissie en de kantinedienst die avond. Zon-
der deze mensen was dit niet gelukt!!!!!! 
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VOORLOPIGE INDELING E-PUPILLEN VAN E3 T/M E7 
E3    E4    E5  
Michael             Verell                          Michael             Visser                          Ryan                Thomas                        
Dion                Trap                            Jesse               Tielbeke                        Justin              Stuurman                      
Youri               Smorenberg                      Dimaggio  Senchi                          Sevgul  Mahmud 
Kevin John         van Heyningen                       Maarten             Mienes                          Dennis              Jong                          
Cris               van Ham                             Emiel    Langedijk                       Jack                Gardener                      
Nick                Brouwer                         Tom                van de Laar                            Jelle               Evertsen                      
Erik                Baarda                          Thomas              Hessels                         Vigo                Bizot                         
Ricardo             Appelman                        Chantal             Bijlsma                         Destan              Akkus                         
Mahad               Abdilahc                        Dex      Bakkum                          Job  Bosma 
Training E3 t/m E7 : woensdag 16:00 tot 17:00, start 18 augustus 
E6    E7       
Tom                 Wortel                          Judith  Vogel     
Mark                Vroegop                         Ilias               Tahiri                             
Koen                Vendel                          Chenel              Stange                             
Max                van Schie                           Vincent Lopez Brea     
Leon                Met                             Boyjan              Kok                                
Justin              Melchers                        Babette  Constant     
Bart               van der Lans                            Abdirahnan          Artan                              
Amin  Charik  Abdullah            Artan                              
Frank               Alfrink                         Kimberly  Alles     
Training E3 t/m E7 : woensdag 16:00 tot 17:00, start 18 augustus 

VOORLOPIGE INDELING E-PUPILLEN VAN E selectie 
Coen                Zuurbier                        
Ricky               Wools                           
Falco               Wijnstekers                     
Denzel              Vanblarcum                      
Maurice             Twisk                           
Daniel              Stam                            
Mike                Sommer                          
Tim                 Schmidt                         
Ricardo             Reus                            
Nick                Molenaar                        

Christoph           Mabiala                         
Randy               Mabiala                         
Anton               Louwen                          

Bart               de Goede                         
Koen               de Goede                         
Tommy               Gelders                       

Stefan             van Leur                            
Lars               van Leijen                          

Stefan  Dekkers 
Steven              Dekker                        

Nick  Korssen                         Bert                Brasser                       
Mitchel  Kooij                           Sacha               Boots                         
Ralph               Kocken                          Sietze              Blom                          
Jochem              Hoogesteijn                     Dimitri            van der Berg                          
Brian               Harman                          Khalid              Baré                          

Training E selectie : start maandag 2 augustus, 17:30 tot 19:00 
Mocten er spelers zijn die wegens vakantie of een andere reden niet kunnen trainen 
Afzeggen bij Ronald Wijts, tel. O6-55176510 of Email: Ronaldwijts@hotmail.com 
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 ‘DE TREFFER’  seizoen  2003-2004 

Pinkstertoernooi Kolping Boys D3 
 
Bij het uitkomen van deze Treffer is de D3 al naar het Pinkstertoernooi in Gennep geweest. Welke 
plaats er gehaald gaat worden, dat weten we alleen nu nog niet. Natuurlijk willen de jongens een 
goed resultaat neerzetten, maar vooral willen zij het seizoen op een gezellige en sportieve manier 
met elkaar afsluiten.  
De keuze is gevallen op de Vitesse ’08 Cup (te Gennep): een internationaal jeugdtoernooi dat 
voor de 1e keer wordt georganiseerd met deelnemers uit Nederland, Duitsland, Denemarken, En-
geland en Schotland.  
Deelname aan het toernooi is mogelijk gemaakt door de sponsors die er voor hebben gezorgd 
dat de D3 er goed verzorgd uitziet en met voldoende proviand van huis gaat. Hiervoor onze  harte-
lijke dank aan:  
q    Omnyacc assurantiekantoor 
q    Verberne 
q    Garage Göbel 
q    Autoschade Snel 
q    Hofland Installatie Techniek Remeha  
Daarnaast willen we Jenny Scholten bedanken die, met het sponsorgeld op zak, mooie trainings-
pakken en sweaters heeft geregeld en altijd klaar stond voor advies.  
De D3 is er klaar voor en zal in de eerste Treffer na de vakantie laten weten of zij de Cup hebben 
binnengehaald! 
 
Namens de ouders en spelers van D3 
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 Overzicht competitie Pupillen Seizoen 2003-2004 
 

Het voetbalseizoen voor de pupillen begon op zaterdag 6 september. We startten met 9 D-teams, 7 E en  6 F-
teams. Vrij snel na het begin van de competitie werd de F-7 bij de KNVB ingeschreven en in het voorjaar  de E-
8 en F-8. 
Gedurende het seizoen werden de volgende activiteiten gehouden 

-     Grote Club actie wederom een prachtige opbrengst 
-     Trainingsdag in de herfstvakantie  
-     Sinterklaas voor de F-pupillen 
-     Voorrondes penalty-schieten en finale op nieuwjaarsdag 
-     Zaalvoetbal in de Rietschoot te Koedijk in de kerstvakantie  
-     Thema-avonden voor begeleiders en trainers 
-     4 x 4 toernooi in de maand april 
-     Oudervoetbal 

 
Na de competitie werden nog diverse Uit-toernooien gespeeld.  
Ons eigen Klaas Commandeur pupillen toernooi en Alkmaar 750 toernooi voor de F-pupillen verliepen naar gro-
te tevredenheid. Op 5 juni staan de D1 en de F1 in de Finale. 
 
 
Resultaten pupillenteams seizoen 2003-2004  
De eindstanden kunnen verschillen met de standen per 8 mei. In het weekend van 8 mei zijn er nog diverse in-
haalwedstrijden gespeeld door andere verenigingen.  
 
 
D-pupillen 
D1  speelde in de Hoofdklasse een hele jaarscompetitie en eindigde op de 5e plaats met 41 punten 
       In de 22 wedstrijden werd er 13x gewonnen,7x verloren en 2x gelijk gespeeld. Tevens werd 
       de finale  van  het Alkmaar 750 toernooi bereikt 
D2 was in het najaar ongenaakbaar en werd kampioen. In de voorjaarscompetitie een zeer  
      knappe 2e plaats achter Bergen D1 
D3 deed in het najaar prima een 3e plek. Na de winter waren zij zwaarder ingedeeld en eindigden 
      als laatste met 3 punten. De meeste spelers zijn in het team 1e jaars  
D4 zat in dezelfde poule van de D3 in het najaar en werd toen 5e . In het voorjaar deden zij het 
      een stuk beter en werden zelfs kampioen.. 
D5 een goede middenmoter.In het najaar een 4e en in het voorjaar een 3e plaats 
D6 speelde met de E-pupillen een helejaars competitie. In deze zware competitie eindigden zij op 
      een 10e  plek       
D7 was voor de winter veel te zwaar ingedeeld bij voornamelijk D1 teams. Zij eindigden  
      helaas als laatste. Na de winter en opnieuw ingedeeld werden zij Kampioen 
D8 In het najaar , 4x gewonnen en 8x verloren en werden 5e. In het voorjaar als 6e en laatste 
D9 Onder leiding van coach Jan Mienis werden zij in het voorjaar achter Koedijk 2e. Voor de 
      winter op een 4e plek  
       
 
E-pupillen 
E1 met voornamelijk 1e jaars spelers speelden in de 2eklasse en eindigenden in het voorjaar als 
     2e. Voor de winter in de 1e klasse werd 1 x gewonnen 
E2  De jongens van Joeri Rowinkel op de 5e plek in het najaar en op de 4e plaats in het voorjaar 
E3 deed het prima voor de winter 3e en in het voorjaar 4e. 
E4 Een goede middenmoter op de 5e plaats in het najaar.Helaas als laatste in het voorjaar 
E5 miste op een haar na het kampioenschap en werd 2e. in het najaar.Na de winter iets zwaarder 
     ingedeeld, maar toch nog 3e  



E6 een uitstekende 3e plaats voor de winter en een  2e plek in het voorjaar 
E7 werd 7e voor de winter, maar herstelden zich prima en eindigden in het voorjaar knap 2e. 
E8 begon de competitie in het voorjaar en eindigden na correctie op de ranglijst door de KNVB  
     als 2e. Zij boekten tevens dit seizoen de grootste overwinning 19-0 tegen MFC 
 
F-pupillen 
F1 Een uitstekende  2e plaats voor de winter. In het voorjaar iets zwaarder ingedeeld en een 5e 

        plaats. Finalist in het Alkmaar 750 toernooi. Klasse       
F2 eindigde in het voorjaar op een uitstekende 2e plaats. In het najaar op de 6e plaats. 
F3 was zeer zwaar ingedeeld in het najaar. Zij werden 8e . In het voorjaar na indeling in een 
      lagere klasse werden de resultaten zeer zeker beter en uiteindelijk een 2e plek. 
F4 Kampioen zowel in het voorjaar en in het najaar.  Grote klasse. 
F5 deed het ook prima en eindigden twee keer in de middenmoot. 3e en 4e.  
F6 hetzelfde als voor F5, een goede middenmoter 4e en 3e 
F7 begon pas eind oktober aan de competitie, maar speelden zeer verdienstelijk.2x winst,2x gelijk 
     en 1x verlies tegen de bovenste.In het voorjaar alles gewonnen en Kampioen 
F8 begon de competitie in het voorjaar en eindigden op een prima 2e plaats. 
 
De MINI pupillen deden het, onder le iding van coach en trainer Henk Kapteijn,ook goed met wisselende 
resultaten.   
 
 
 

Namens de pupillencommissie bedanken wij alle trainers, begelei-
ders,  zaterdagochtendopvang Jan Giling, woensdagmiddagopvang 
Wout van Dijk, Jaap Zonneveld, scheidsrechters en niet te verge-
ten alle pupillen voor hun inzet. 
 
 
 
 

Kledingbeurs 21 augustus 2004 
Op zaterdagochtend 21 augustus houden wij weer een kledingbeurs van 8.30 tot 12.00. 
Woensdagmiddag 18 augustus kunt u de kleding weer inbrengen bij Kolping Boys van 
14.00-16.00. Het is de bedoeling dat wij zoveel mogelijk 2e hands shirtjes, broekjes kou-
sen, trainingspakken, voetbalschoenen etc verzamelen.  
Uiteraard gewassen en voorzien van uw naam kunt u dit inleveren. Dus kijk of u nog Kol-
pingsspullen in de kast hebt liggen en breng het bij ons. 
U doet er nieuwe leden heel veel plezier mee.  
Voor evt. verdere inbreng kunt u Dorien van Dool bellen. 
Tel.5152591. 
Tot ziens, tot 21 augustus 
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Wedstrijdverslag E6, zaterdag 22 mei 2004 Alkmaar 750 toernooi             
 
Op het complex van AFC 34 moest er gestreden worden tegen AFC 34 E5, Alcmaria Victrix E3 en twee-

maal tegen Koedijk E6 en E7. 
 
Kolping Boys E6 -  AFC-34 E5    
Uitslag: 0 -1 
De eerste helft in de wedstrijd tegen AFC 34 stond de tegenstander met de rug tegen de muur, echter er werd door Kol-
ping niet gescoord. De tweede helft een gelijk opgaande strijd. Uiteindelijk één foutje in de verdediging waar AFC van 
profiteerde waardoor AFC onverdiend met de winst er vandoor ging. 
 
Kolping Boys E6   -     Alcmaria Victrix E3      
Uitslag: 1-3 
In de tweede wedstrijd tegen Alcmaria Victrix kwam Kolping halverwege de eerste helft op voorsprong. Gaetano wist na 
goed aangeven van Jason beheerst af te ronden. Net als tegen AFC, liep het de tweede helft niet goed bij  Kolping en 
wist Alcmaria driemaal tegen te scoren.  
 
Kolping Boys E6   -    Koedijk E6   
Uitslag: 0 – 5 
Al snel bleek dat dit een zware pot zou worden. Koedijk combineerde goed en de  tegenstanders waren groter en fysiek 
veel sterker. Koedijk wist echter de eerste helft slechts een keer te scoren. In  de tweede helft was de pijp bij Kolping 
leeg en liep Koedijk uit naar een geflatteerde 0-5. Deze tegenstander was een maatje te groot! 
 
Kolping Boys E6  - Koedijk E7         
Uitslag: 3- 0 
Weer moest er tegen een stel grote jongens aangetreden worden. De laatste keer dat E6 in deze samenstelling zou 
spelen, Erim, Gaetano en Jason spelen volgend seizoen in de D’tjes, moest er gewonnen worden! Halverwege de eer-
ste helft was het Vigo die de score opende door de bal met een droge knal binnen te schieten, 1- 0. Na de wissel een 
mooie aanval, die door Gaetano bekroond werd met een doelpunt, 2-0. Uiteindelijk was het Jason die met een harde 
schuiver vlak voor tijd de 3-0 binnen schoot. Een waardig slot van een mooi en succesvol seizoen.  
 
Een ouder! 
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De voorlopige  indeling van de F Pupillen.

F selectie (F1/F2/F3) F4 Minipupillen
Rutger Zuurbier Tobias Sluijter John dirk Peter Ruig

Mathijs Th Zevenhek Samuel Barrera Dave Belles

Gile Tadri Thomas Van der Linden vooren Duncan Kapteijn
Stein Spierings Levi Jong Aziz Bathily

Rodney Smorenberg Bernd Laas Max Jochems

Diandroo Senchi David Berkhout Mitchel Bakkum

Stefan Piersma Quincy Lover Wessel Molenaar

Wence Nijman Dennis De Kooy Lola
Joris Kool ? Patric Nguene Ndoun

Roy Kolt

Ronald Koelman F5
Dylan Den Iseger Calvin Sik

Dave Hoedjes Max Duinmeijer

Bram Hart Sven Barten

Jesper Van Hanegem Tim Op de Weegh

Bas Groenewoud Steven Gonggrijp

Max Van Eldijk Michiel Hartman
Ahmet Selim Cam Kevin Zonneveld

Martijn Burger Eloy Zuurbier

Daniël Lopez Brea Jeffrey Molenaar

Mickey Boon

Steef Blok F6 Kabouters
Gijs Beumkes Rick Straathof Lars Peereboom

Mustafe Baré Khayre Baré Romano Emmelkamp

Wesley Alles Nick Tervoort Emre Celik
Alie Jean Abiri Niels Pranger Sertaq Okul

Amsel Sendro Adil Karabulut

De definitieve indeling wordt Iefke Grotenhuis Nick Plomper

eind aug bekendgemaakt. Sjoerd Bommer

Dany Martinus
Mick Van Kerkhof

Voor het komende seizoen gelden de volgende trainingstijden :
F1/F2 op dinsdag en donderdag 16:30 - 17:30 uur
F3 op maandag (tijd nog niet bekend) en woensdag van 15:00 - 16:00 uur
F4 t/m F6 op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur
Kabouters op woensdag van 14:00 tot 15:00 uur
Minipupillen op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur

Hiermee bedankt ik een ieder voor zijn inzet rondom de F pupillen.
Voor het komende seizoen is Joery Rowinkel jullie aanspreekpunt.
Ik wens jullie een vrolijke vakantie,
Met sportgroeten
Jacques Peetoom


