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BESTUUR 
 
VOORZITTER 
Jacco Buisman ……….....06-51137072 
 

VICE-VOORZITTER 
Dick Veel ...............…………. 5128581 
 

SECRETARIS 
Gerard Venneker........………..5155432 
 

SENIOREN 
Gerard Bobeldijk.......…………5405918 
 

JUNIOREN 
Richard Meijer… .……………..5744278 
 

PUPILLEN 
Gerard Twisk…………………..5112281 
 

KANTINECOMMISSIE 
Ed Pronk……………………….5628519 
 
 

SPONSORCOMMISSIE 
Fons Veel……………………...5600345 
 
 

AFDELINGEN 
 

SENIOREN  
Ton Schut………………………5625755 
 

JUNIOREN 
Jan Kraakman .............…...….5742132 
 

PUPILLEN 
Jaap de Vries.............………..5617201 
 

DAMES 
Marlies Pluijmers……………...5619399 
 

ZAALVOETBAL 
Peter Verhoeven ...…………...5153952 
 
 
 

OVERIGE FUNCTIES 
 

HOOFDTRAINER 
Rob Klanker……………………5153521 
 

TERREINDIENST 
Theo Vingerling………………..5151901 
 

CONTRIBUTIES  
Jacques Peetoom .......………5209168 
 

BEZORGING CLUBBLAD 
Wout van Dijk .........………….5115723 
 
 

LEDENMUTATIES 
Aan- , afmeldingen en doorgeven 
van adreswijzigingen uitsluitend 
schriftelijk of per E –mail. 
Ledenadministratie@kolpingboys.
nl 
 
 
 

ERE-LEDEN 
1981 Arie Groot 
1998 Gerard Floris 
2002 Ger v/d Waal 

12/13 maart 2005 en 
19/20 maart 2005 

“ D E  T R E F F E R ”  
   Jaargang 47  Nr.  15  

Het eerste elftal ................ 
Wedstrijdprogramma 
Senioren/Junioren/

 HOOFDPUNTEN 

Puntsgewijs: 
Toppers, nieuwe redactieleden gezocht, 
klaverjassen 

 INHOUDSOPGAVE 

MEGA sportdag 

2 
 

3 
4 
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7 en 8 
 

9 t/m 12 
 
 

SPORTCOMPLEX 
“DE NOLLEN” 

Beverdam 3   
1822 AA  Alkmaar 
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  REDACTIE:  
    Ed, Evelien en Arnout van ’t Voort  Saturnusstraat 59  Oudorp   
               Tel.5111917    
 KOPIJ INLEVEREN: 
  Pupillen kopij: zaterdag tot 13.30 uur in het wedstrijdsecretariaat, 
  of voor zaterdagavond 20.00 uur bij Jaap de Vries, Sleperstraat 24. 
  Dames & Meisjes kopij: voor zondag 20.00 uur bij M. Corsten,   

  Herman Heijermansstraat  63 of per e-mail: damesenmeisjes@kolpingboys.nl 
  Alle andere kopij: voor zondag 20.00 uur bij bovenstaande 
  redactie adres of in de kopij-bus voor de kantine.  
  E-mail (detreffer@kolpingboys.nl) mag ook.  

 ACTUEEL KOLPING BOYS NIEUWS: 

  http://www.kolpingboys.nl 

  
 

 AFGELASTINGEN: 

     Teletekst Pagina 603  Ned 1/2/3 1e, 2e, 3e, Dames 1, A1,  B1, C1, en D1 
  A.N.P 0900-9311 ( West 1 cat A) Rest: West 1 cat. B 

  

Pupillen zeventallen 

Zwaardere straffen ongerechtigde spelers 

Paastoernooiboekje 

Alleen de pupillen en de B en C junioren waren in het week-
end van 26/27 februari voor het laatst actief. 
Voor bijna alle andere teams was het twee weken verplicht 
thuis blijven. 
 
De sneeuw was spelbreker in het laatste weekend. 

 
 
 
Nu maar hopen, dat er aanstaande  
weekend weer wel  
gevoetbald wordt. 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wed- strijdballen voor de wedstrijd:  

   Kolping Boys 1 – Alkm. Boys 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 

Multimate Service Bouwmarkt en Bupro Drive-in Houthandel. 

       Zijperstraat 46-50 11823 CX Alkmaar. 

       072-5122022, fax 072-5150248. 

  

 GBS Gebr. Boon Steigerbouw  

       Vreekesweid 44 1721 PR Broek op Langendijk. 
           0226-342241. 
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   Straffen zwaarder voor ongerechtigde spelers 
    (Uit het NoordHollands Dagblad) 
 
 
De KNVB gaat het opstellen van niet gerechtigde spelers door voetbalclubs strenger aanpakken. 
De boetes die worden opgelegd zijn exclusief administratiekosten 
 
Een speler die is geschorst of lid is van een andere vereniging, en waarvan een verkeerde naam op het 
wedstrijdformulier wordt gezet, krijgt een (extra) schorsing van drie maanden. De ploeg krijgt vijf ver-
liespunten  en de club een boete van € 350,-. De aanvoerder wordt een maand uit zijn functie gezet en de 
uitslag wordt een 3-0 verlies (bij een grotere nederlaag kan de oorspronkelijke eindstand gehandhaafd 
blijven)  
 
Bij het opstellen van iemand die geen lid is van de KNVB volgt dezelfde straf. Alleen kan de betreffende 
speler dan niet geschorst worden. Als bij deze overtredingen wel de juiste naam wordt ingevuld is de boe-
te € 250,-  en het aantal verliespunten drie. De wedstrijd wordt dan overgespeeld als de tegenpartij daar 
om vraagt.  
 
Spelers die te veel wedstrijden in een hoger team hebben gespeeld en meevoetballen in een lager team 
worden  een tot drie maanden geschorst. Voor deze overtreding bedraagt het aantal verliespunten drie. 
 
 
Opmerking redactie:  
Laat het niet zo ver komen en ga alleen voetballen met gerechtigde spelers van Kolping Boys, desnoods 
met minder dan 11 spelers, want dit voorkomt wel een boete en/of wedstrijdpunten die in mindering    
worden gebracht. 



Zondag13 maart 2005 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal  Tegenstander   Tijd   Aanwezig  Scheidsrechter 
1ste  Alkm. Boys 1   14.00 uur  …..   A. van Buuringer 
3de  HSV 3    12.00 uur  11.15 uur  M. Ros 
6de  ZAP 4    12.00 uur  11.15 uur  N. Neuvel 
7de  Adelbert 3   10.00 uur  09.15 uur  C. de Goede 
8ste  Adelbert 4   14.00 uur  13.15 uur  J. de Wit 
10de  KSV 6    10.00 uur  09.15 uur  GSB 
A2  AFC A2   14.00 uur  13.00 uur  M. Hoogervorst 
A4  Koedijk A5   12.00 uur  11.15 uur  Sj. Schut 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal  Naar    Tijd   Aanwezig  Vertrek!! 
2de  Foresters 2   11.00 uur  …..   ….. 
5de  Egmondia 4   12.00 uur  10.50 uur  11.00 uur 
9de  Hugo Boys 5   11.00 uur  09.50 uur  10.00 uur 
Da2  HSV Da1   12.00 uur  10.50 uur  11.00 uur 
A3  Koedijk A4   14.30 uur  13.30 uur  13.40 uur 
B2  Graftdijk B1   11.00 uur  09.35 uur  09.45 uur 
C1  DWS C2   09.30 uur  …..   ….. 
Zondag 20 maart 2005 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal  Tegenstander   Tijd   anwezig  Scheidsrechter 
2de  Purmersteyn 2  11.00 uur  …..   C. van Zaanen 
6de  VZV 4    12.00 uur  11.15 uur  C. de Goede 
9de  Vij  
10de  LSVV 7   10.00 uur  09.15 uur  Sj. Schut 
Da1  Meteoor Da1   14.00 uur  …..   P. van Duuren 
Da2  MFC Da1   12.00 uur  …..   GSB 
A4  JVC A3   12.00 uur  11.15 uur  M. Hoogervorst 
B2  Kwiek B1   10.00 uur  09.15 uur  N. Kieft 
C1  Wherevogels C1  10.00 uur  …..   J. Jambroers 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal  Naar    Tijd   Aanwezig  Vertrek!!! 
1ste  Berdos 1   14.00 uur  …..   ….. 
3de  Vios 3    11.00 uur  09.35 uur  09.45 uur 
5de  HSV 4    10.00 uur  08.50 uur  09.00 uur 
7de  Victoria 4   11.00 uur  09.50 uur  10.00 uur 
8ste  De Rijp 4   14.00 uur  12.50 uur  13.00 uur 
A1  DCO A1   14.30 uur  …..   ….. 
A2  Victoria A1   11.00 uur  09.35 uur  09.45 uur 
A3  Helder A2   14.00 uur  12.20 uur  12.30 uur 
DIENSTEN: 
Kantine  : 12-03 en 13-03 groep 6 en 5, 19-03 en 20-03 groep 1 en 2 
Terreindienst  : 12-03  08.00 - 12.30 uur  Scott Tienstra  

  12.30 - 17.00 uur  Kenneth Simons 
     13-03  09.00 - 13.00 uur Frank Reekers  

  13.00 - 17.00 uur  Berend Louter 
     19-03  08.00 - 12.30 uur Krystian Lygmond en Jacco Rodenburg 

  12.30 - 17.00 uur  Thimo Wieland en Chris Robert 
     20-03  09.00 - 13.00 uur  David Vrasdonk en Kees van Weelden 

  13.00 - 17.00 uur  Mike Tol en Dave Pronk 
Secretariaat  : 13-03 09.00 uur Simon, Ome Jaap vanaf 13.00 uur N. Appeldoorn en seniorencomm. 

    20-03 09.00 uur Simon en Ome Jaap en seniorencomm. 
Kassa   : 13-03 Dhr. B. Frederiks   
Poortloterij  : 13-03 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids. : 13-03 DB 
Geluid   : 13-03 Dhr. R. Peeters 
Bestuurskamer : 13-03 Tiny en Kristen 
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Programma t/m  22 april 2005 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2004-2005 

HEREN 1 28151 vrij 11 mrt Kolping Boys 1 - AZV 5 19.15 uur  De Myse 

 28152 ma 21 mrt ATC/Carillon Boys 7 - Kolping Boys 1 20.00 uur De Zien 
 28153 din 29 mrt Kolping Boys 1 - d’Enterij 2 21.05 uur De Oostwal 

        

HEREN 2 12745 ma 21 mrt Unil Motoroils 1 - Kolping Boys 2 22.00 uur Hoornse Vaart 
 12747 wo 23 mrt Kolping Boys 2 - WMC 4 22.00 uur De Myse 

 12756 din 29 mrt Jong Holland 5 - Kolping Boys 2 22.00 uur De Oostwal 
 185337 wo 06 apr Reisb. Eurobudget 1 - Kolping Boys 2 21.05 uur Vennewater 
        

HEREN 3 28927 vrij 18 mrt Kolping Boys 3 - Jong Holland 7 22.00 uur De Enterij 

 28928 wo 06 apr WMC 5 - Kolping Boys 3 21.50 uur Noorderend 
    

- 
   

HEREN 5 22986 vrij 18 mrt  PZC 7 - Kolping Boys 5 22.00 uur Waardergolf 
 ZAALDIENST   WOENSDAG 23 MAART   19.00 UUR AANWEZIG   DE MYSE 

 22988 vrij 01 apr Kolping Boys 5 - HZV De Witburger 8 19.15 uur De Myse 

 22995 vrij 08 apr DOK 5 - Kolping Boys 5 20.10 uur De Bloemen 

        

A-1 Jun. ZAALDIENST   VRIJDAG 11 MAART   19.00 UUR AANWEZIG   DE HOORNSE VAART 

 182273 vrij 11 mrt Kolping Boys A-1 - SVW’27 A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 
 182274 ma 14 mrt MOC A-1 - Kolping Boys A-1 20.00 uur ‘t Span 

 182916 ma 04 apr Kolping Boys A-2 - Kolping Boys A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 
 182278 vrij 15 apr Kolping Boys A-1 - ‘t Gouden Hoofd A-

1 
19.15 uur De Meent 

        

A-2 Jun. 182915 ma 14 mrt Kolping Boys A-2 - SVW’27 A-2 20.00 uur Hoornse Vaart 
 182916 ma 04 apr Kolping Boys A-2 - Kolping Boys A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 
 182917 ma 11 apr SVW’27 A-1 - Kolping Boys A-2 20.00 uur Waardergolf 
 

Wederom een krachtmeting tussen de A-1 en A-2 van Kolping Boys. De eerste krachtmeting werd 
in het voordeel beslist van A-2 met 7-4. De A-1 zal revance willen nemen, iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om te komen kijken of dit lukt (maandag 4 april 19.15 uur in de Hoornse Vaart).  
 

Dit zijn de laatste wedstrijden van dit seizoen.   Fijne vakantie en tot volgend seizoen. 
 
Vanwege de grote animo onder de jeugd, worden ook volgend seizoen via de KNVB half-jaars 
competities voor A-, B- en C-junioren georganiseerd. Wederom voor een speciale aktie-prijs van 
55,= euro per persoon voor een heel seizoen (± 20 wedstrijden)!!! 
 
 
Wil je meer weten over zaalvoetbal, of wil je met een heel team gaan zaalvoetballen??? Voor op-
gave of informatie bel Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 

 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

*    Junioren A1 
 Winst van 5-0 tegen 
 Omniworld A2 
 
*    Junioren B3 
 Winst van 3-1 tegen 
 de Blokkers B3 
 
 
*    Junioren C4 
 Winst van 4-1 tegen 
 Meervogels C2 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
 22 maart 2005 
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Klaverjassen  Klaverjassen  Klaverjassen  Klaverjassen  Klaverjassen 
 
Alle klaverjasliefhebbers zijn uitgenodigd voor de 6e drive van het klaverjasseizoen 2004/2005 en wel op 
vrijdag 18 maart. Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee 
naar één van de drie superprijzen. 
De Hoofdprijs is: “Beleef ‘t in ‘s Hertogenbosch“. 
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 ’s 
Hertogenbosch en bestaat uit: 
- Twee overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet in een luxe 
hotelkamer. 
- 1 x 4 gangen diner  
- Koffie met de echte Bossche Bol 
- Entreebewijs Noord Brabants Museum of uitgebreid 
informatiepakket met vestingwandeling, antiekroute en   shoppinggids 
Het arrangement is voor twee personen .  
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 klaverjasdrive op vrijdag 18 maart a.s. 
Het streven is er nog steeds op gericht om de kaarten te schudden om 20.00 uur. Inschrijven kan vanaf  19.30 
uur in de kantine van ons complex. 
 
Groeten Jaap de Wit  

Gezocht vanaf het volgende seizoen een nieuwe 
Trefferredactie  

 
De huidige redactie van de Treffer stopt er na dit 

seizoen mee. 
Heeft u interesse in deze boeiende functie neem dan 

contact op met de huidige redactie. 
 

Wij kunnen u op weg helpen en aangeven wat deze 
functie binnen onze vereniging inhoudt. 

 

Onze gedachte gaan in eerste instantie uit naar een duo 
die overweg kan met een computer. 

 

Je dient overweg te kunnen met Outlook, Word etc. 
 

Kortom heeft u interesse schroom 
niet en mail ons via 

“detreffer@kolpingboys.nl” of 
telefonisch 072-5111917  

Van ‘t Voort 
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De MEGAsportdag komt er weer aan. Tweede Paasdag is het zover. 

De dag wordt georganiseerd door Intersport Megastore,  
Sportbureau Alkmaar  

en Kolping Boys,  
op ons complex aan de Nollen. 

 
Datum:  

maandag 28 maart 
Tijd:  

11.00 - 17.00 uur 
Plaats:  

Sportcomplex "De Nollen"  
Beverdam 3 Alkmaar  
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Het evenement wordt gehouden in het kader van de Nationale Sportweek en heeft 
als doel de jeugd aan het sporten te krijgen. 

De volgende SUPER activiteiten (waar jong en oud GRATIS aan mogen deelnemen) zullen 
dit jaar weer aanwezig zijn:  

• voor de allerkleinsten een MEGA Funpark van +/- 1600 m2. Springkussens, 
schminken, klimwand, stormbaan en noem maar op; niets is te gek!  

• Een podium waarop verschillende sporten hun demonstraties geven. O.a. karate, 
streetdance en ga zo maar door!  

• Er komen diverse demonstraties van o.a AZ, Amsterdam Admirals. Ook brengen 
de Amsterdam Admirals een compleet Experience Park mee.  

• Een grote diversiteit aan activiteiten waar iedereen aan mag meedoen zoals voet-
bal, tennis, atletiek en nog vele andere takken van sport en fun.  

• Bij bijna alle activiteiten zijn er prijzen te verdienen, dus zorg dat je in topvorm 
bent.  

• Aan een hapje en drankje is natuurlijk ook gedacht. Op het terras kunt U lekker 
even bijkomen van alle activiteiten en belevenissen.  

• Een Sport Informatie Markt waar verenigingen en sportgerelateerde organisaties 
hun activiteiten kunnen promoten en demonstraties kunnen geven.  
 
De toegang en activiteiten zijn ALLEMAAL GRATIS!!  
 
Activiteitenbegeleid(st)ers gevraagd! 
Wilt u meewerken aan dit spectaculaire evenement? Laat ons dit dan weten.  
Meer informatie: Gerard Venneker 072-5155432 



Het programma !!! 
 
Zaterdag 12 maart 2005. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter 
b1 Uitgeest b1 14.30    - H.C.M. v. Bokhoven 
b4 Alcm. Victrix b2 14.30 14.00 H. Burger 
b5 Bergen b2 14.30 14.00 J. Kraakman 
c3 Koedijk c3 13.00 12.30 N. Kieft 
c6 S.V.W.’27 c6 13.00 12.30 H. v. Ginkel 
ms.ju.b2 L.S.V.V. ms.ju.b3 13.00 12.15 E. v. Dronkelaar 
 
Sekretariaat: Paul Konijn Bestuursdienst: Richard Meijer 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal Gaat naar Aanvang Vertrek 
a1 Almere a1 14.30     - Op zondag spelen: A2 + A3 + A4 + 
da.1 Odysseus da. 1 12.00     - + B2 + C1 !! 
b3 Winkel b1 14.00 13.00 Terreindienst: 
c2 Victoris O c1 13.00     - Zat. dag 12 maart:  8.00:Scott Tienstra 
c4 A.F.C.’34 c3 12.45 11.45   12.30:Kenneth Simons 
c5 Koedijk c6 11.30 10.30 Zondag 13 maart:   9.00:Frank Reekers 
ms.ju.b1 L.S.V.V. ms.ju. b1 14.45 13.30   13.00:Berend Louter 
 
Zaterdag 19 maart 2005. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter 
b4 Jong Holland b2 14.30 14.00 H. Burger 
b5 Zwaluwen’30 b2 14.30 14.00 H. v. Ginkel 
c2 Oosthuizen c1 14.30     - N. Kieft 
c5 D.F.S. Alkmaar c2 13.00 12.30 J. Kraakman 
c6 Koedijk c7 13.00 12.30 E.v. Dronkelaar 
ms.ju.b1 Marken ms.ju.b1 13.00 12.15 P. Ruijs 
  
Sekretariaat: Paul Konijn Bestuursdienst: Helen Rowinkel 
           
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal Gaat naar: Aanvang Vertrek 
b1 Zilvermeeuwen b1 12.30      - Op zondag spelen: alle A-junioren + 
b3 J.V.C. b3 12.30 11.00 + B2 + C1  !! 
c3 Jong Holland c2 12.45 11.45 Terreindienst: 
c4 Koedijk c4 13.00 12.00 Zat.dag 19 maart:  8.00:Krystian Zygmond 
ms.ju. b2 Duinrand S ms.ju.b1 14.00 12.45  12.30:Timo Wieland 
    Zondag 20 maart:  9.00:David Vrasdonk 
     13.00:Mike Tol 
Penalty-schieten ! 
En zijn jullie al aan het oefenen  ??? 
Binnenkort zal ieder team de voorronde op een trainingsavond moeten afwerken om in april op de finale-avond vertegenwoor-
digd te kunnen zijn . Maandag 25 april de finale en voor 10 april moeten de finalisten bekend zijn ! 
Het wel en wee van de junioren  ! 
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Weinig voetbal de afgelopen weken. 
Slechts op zaterdag 26 februari waren er wat wedstrijden en het belangrijkste nieuws daarvan is de 5-
0 overwinning van A1 op staartploeg Omniworld.  A1 kan weer even ademhalen in de strijd tegen de-
gradatie, maar weet ook, dat de concurrentie nog wedstrijden moet inhalen. Eén van die concurrenten, het Haarlemse D.C.O., 
wordt op zondag 20 maart de tegenstander. Een zéér belangrijke wedstrijd, die gewonnen moet worden om ruim afstand te ne-
men van de onderste 3 plaatsen ! Veel succes ! 
  
Het Paastoernooi nadert met rasse schreden !!! 
 
Goede Vrijdag ! 
Naast de 7 Paascommissieleden hebben zich inmiddels  36 (mede)werkers  gemeld om vanaf  9 uur de “beuk erin te gooien”. De 
volgende mensen zullen ingedeeld worden: 
 
Jan Geijteman Thijs Kops Paul Diependaal Paul Konijn 
Peter Spijker Leo Wortel Marjon Diependaal Piet Ursem 
Helen Rowinkel Willem Romijn Saskia Diependaal Ton Vrasdonk 
Ed Oosterhuis Kees Ruyter Arie Bos  Piet Hes 
Arie Jansen Gijs Dekker Jaap Zonneveld Gerard Floris 
Nick Geurtsen Ferenc Sulyok Carla de Jongh Leo van der Waal  
John Desserjerre Ad v.d. Hoeven Mark van Stipriaan Peter Huiberts 
Erik v. Dronkelaar Jelke v. Dronkelaar Co Joppe  Verry Veel 
Patrick Matulessy Tim Konijn Gabriël Hartkamp Sander van der Lem   
 
Wie zijn/haar naam niet leest en tóch wil helpen, moet dat nog even laten weten aan Jan Kraakman (5742132). 
 
De andere vrijwilligers! 
Om dit inmiddels landelijk sterkste B- en C-juniorentoernooi te kunnen ronddraaien ,beschikken we over maar liefst 150 !! vrij-
willigers ! 
Ga maar na: kantinepersoneel (ong. 35 medewerkers), schoonmaakploeg (5), scheids- en grensrechters (15),  
snackkarploeg (6), loterijploeg ( 3), team van experts beste speler/keeper (8), terreindienst (10), ontvangstruimte BVO’s (4), 
EHBO-team (4), de opbouwers en afbrekers van de Boertent (18) en natuurlijk de Goede Vrijdagploeg, van wie er velen tijdens 
de toernooidagen ook nog in functie zijn ! En we zijn er vast nog wel een aantal vergeten ook ! 
We willen ze nu al bedanken voor hun geweldige inzet ! 
 
Het toernooiboekje !! 
Onze huisdrukker Ron Huisman van drukkerij Impress heeft de afgelopen week zijn uiterste best gedaan om van ons programma-
boekje weer iets fraais te maken. En dat is gelukt. Ron, vanaf deze plaats nog hartstikke bedankt ! 
Het zeer mooi uitgevoerde jubileumboekje zal ieder lid bij de volgende Treffer meegeleverd krijgen ! 
Er zullen zo’n 80 adverteerders in staan , die het mede mogelijk hebben gemaakt om een dergelijk toptoernooi op ons complex te 
kunnen organiseren ! 
We zijn er trots op om enkele bijzondere adverteerders uit ons bestand te lichten. 
Zij zijn het, die namelijk al 10 jaar lang (alle edities dus van het Paastoernooi), ons ondersteunen middels een advertentie ! 
Wij noemen in dit verband :  
  FEBO     -       drukkerij IMPRESS     -      GERARD KAMPER 
 
                      VRIENDENCLUB KOLPING BOYS     -     Reclame Reus 
 
                      Tweewielerspecialist FLORIS    -    aannemersbedrijf S. SCHAAF 
 
                       dinercafé de BUREN   
Tenslotte………….. 
Het is dan wel het 10e toernooi, een heus jubileum dus, het heeft ons er niet van weerhouden de opzet  te wijzigen ! 
De Paaszaterdag wordt gespeeld op dezelfde wijze als de vorige 9 edities : in poules.  
Op Paaszondag echter speelt ieder team nog maar 2 wedstrijden , er wordt gespeeld in kruisfinales én finales ! Dat houdt in dat 
de spanning op zondag te snijden zal zijn, want welke 2 c-teams staan er om 13.00 uur op het A-veld in de finale en welke 2 B-
teams staan er om 14.30 in de finale ????  Ajax ?, P.S.V. ?, AZ ?, FC Utrecht ?, een buitenlands team ?, of Kolping Boys ?   
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ZATERDAG  12  MAART 

 THUIS UIT 
KB Tegenstander Aanv Aanw Scheidsrechter KB Tegenstander Aanvang Vertrek 
                         
D2 ZAP D1 10.15               P. Konijn D1 KFC D1 11.30        
D3 Alkm.Boys D2 09.00 08.30   Th. Groot D5 Reig.Boys D3 11.00 10.15 
D4 Foresters D5 11.30 11.00   J. de Vries D7 Alc.Victrix D3 11.15 10.25 
E2 J. Holland E3 10.15              Y. Scholte D8 Victoria O D3 10.00 09.10 
E4 DTS E4 11.30 11.00   Nikita Pater E1 AFC 34 E1 10.45   
E6 Kolping B. E5 09.00 08.30   P.van Wanrooij E3 Kolping B E9 09.00 08.30 
E9 Kolping B. E3 09.00 08.15            E5 Kolping B E6 09.00 08.30 
F2 Kolping B. E7 09.00 08.30    E7 Kolping B F2 09.00 08.30 
F4 Egmondia F1 10.15 09.45   Rob Pater         E8 Reig.Boys E13 10.00 09.15  
F5 Limmen F3 09.00 08.30   L. van Ginkel  F3 AFC 34 F2 09.30 08.40 
F8 Reig.Boys F10 11.30 11.00    F6 Limmen F4 09.00 08.10 
F9 Reig.Boys F14 10.15 09.45    F7 Foresters  F8 09.00 08.10 
                       
D6 en Mini zijn vrij.    F2 speelt tegen E7 vriendschappelijk                           
 
 
      
            
                ZATERDAG   19 MAART 
 THUIS UIT 
KB Tegenstander Aanv Aanw Scheidsrechter KB Tegenstander Aanvang Vertrek 
D5 HSV D3 09.00 08.30  B. Wijnen D1 Wherevog. D1 10.00  
D6 VVZ D6 11.30             R. Rowinkel D2 Koedijk     D1 11.30   
D7 Egmondia D3 11.30 11.00  B. v.Esseveld D3 Adelbert D1 11.30 10.35 
E1 Flaminigo’sE1 09.00             J. v.Leyen D4 Koedijk D7 09.00 08.10 
E3 Berdos E2 11.30 11.00  Th. Groot E2 Vrone E3 10.45 09.55 
E5 Koedijk E13 10.15 09.45  P.van Wanrooij    E4 Alc.Victrix E3 10.00 09.10 
E7 Reig.Boys E12 11.30 11.00   Y. Scholte           E6 Koedijk E8 10.15
 09.25 
E8 Vrone E6 10.15 09.45  Nikita Pater E9 HSV E4 10.30 09.30 
F3 Vrone F2 09.00 08.30  L.van Ginkel   F2 Foresters F2 09.00 08.10  
F6 Graftdijk F2 10.15 09.45  Rob Pater  F4 Foresters F5 09.00 08.10  
F7 Adelbert F2 09.00 08.30    F5 Dynamo F2 10.00 09.10  
Mini Zeevogels Mini 09.00 08.30   F8 Duinrand S F4 09.30 08.35 
       F9 Reig.Boys F13 10.00 09.15 
               
        
 
D8 is vrij                 
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   Data om te onthouden 
 26 en 27 maart             Paastoernooi Junioren 
 18 t/m 22 april           4 x 4 toernooi  
 28 en 29 Mei  Klaas Commandeur pupillen toernooi 
 3 en 4 juni    Sluitingsweekend D-pupillen 
 
 
Officiële Mededeling KNVB 
PUPILLEN ZEVENTALLEN  
7 : 7 niet voor niets in het leven geroepen 
 
In de praktijk blijken er regelmatig discussies tussen leiders en ouders te ontstaan betreffende het 7 tegen 
7 voetbal bij E – en F -pupillen. Dit fenomeen is ooit in het leven geroepen om de kinderen op kleinere 
velden meer aan de bal te krijgen. Hoe vaker de kinderen balcontact hebben hoe leuker het spelletje ge-
vonden wordt. Wij willen dan ook benadrukken dat  het spelen van b.v. 8 tegen 8 of zelfs 9 tegen 9 op 
een half veld niet ideaal is. Wij verzoeken de verenigingen dan ook met klem zoveel als mogelijk het 7 te-
gen 7 voetbal aan te houden zoals het oorspronkelijk bedoeld is. 
 
Nog kwalijker is het indien men met oneven aantallen tegen elkaar gaat spelen. De ene partij heeft bij-
voorbeeld 7 spelers en de andere 8. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat indien één van de partijen met 7 
spelers wil spelen, het de andere partij niet is toegestaan met meer dan 7 spelers te spelen. Wel kan ge-
bruik worden gemaakt van het doorlopend wisselen.  
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zater/zondag   26/27 februari  Uitslag  zater/zondag   26/27 februari  Uitslag 
Kolp.B. A1 - Omniworld A2 5 - 0  Kolp.B. C1 - Blauw Wit C2 afg. 
Kolp.B. B1 - SVW ' 27 B1 1 - 3  Kolp.B. C2 - Hugo Boys C1 0 - 0 
Kolp.B. B2 - Strandvogels B1 afg.  Kolp.B. C3 - Schagen C1 1 - 2 
Kolp.B. B3 - de Blokkers B3 3 - 1  Kolp.B. C4 - Meervbogels C2 4 - 1 
Kolp.B. B4 - Alkm. Boys B2 3 - 3  Kolp.B. C5 - BOL C2 1 - 3 
Kolp.B. B5 - de Foresters B3 1 - 9  Kolp.B. C6 - SVW ' 27 C5 1 - 15 
Kolp.B. Msj.1 - de Blokkers Msj.1 0 - 6         

kantine diensten:  
 12 mrt Samantha Witte 
  19 mrt Chantal Pluijmers 
   26 mrt Esmee Enklaar 
    2 apr Mirjam vd Sijde 
 

Rijschema dames 2:  De eerstvolgende uitwedstrijd Rina, Eline, Esmee en Miranda  



  PUPILLENNIEUWS. 
 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2004-2005 

   11 

Koedijk D8 - Kolping Boys D4 
Uitslag: 2 - 3 
Gelegenheidscoach Johan vader van 
Gideon stelt het sterkst mogelijke 
team op, bestaande uit 11 man incl. 
invaller Sven van D5 als voorstopper. 
Verder geen verrassingen. We heb-
ben een klein veldoverwicht de eerste 
10 minuten, maar drukken dit niet uit 
in een doelpunt. 
Na 15 minuten scoort Koedijk de ver-
diende 1-0.Dit kwam na 3 eerdere 
kansjes, die door goed keeperswerk 
van Wessel werden tegengehouden. 
Dit was tevens de ruststand. Na ge-
heime toespraak in de rust van de 
coach starten de elf van Kolping furi-
eus. Mede door (wat later bleek) gou-
den wisseling van Wessel uit het doel 
en Artiom in doel.Toch wist Koedijk 
na 5 min. De 2-0 op het scorebord te 
zetten. Kwam dit doordat in groten 
getale meegekomen publiek nu pas 
uit de kantine kwam? De kopjes gin-
gen iets naar beneden, komt dit nog 
goed? 10e minuut Wessel worstelt 
zich door de defensie en ? ,draait en 
dolt de tegenstander en bijna zichzelf 
en scoort 2-1. Het team is er nog niet 
gerust onder, maar wordt toch iets 
sterker. Rafael speelt Wessel vrij, 
geeft de bal en Wessel loopt door de 
as van het veld, en nee/ja schiet laag 
de 2-2 binnen. Publiek doet de wave. 
Nog 3 minuten Koedijk zet nog één-
maal aan, ze schieten op doel,Artiom 
strekt zich uit en pakt de bal. Koedijk 
is moe gestreden, na goed combina-
tie spel van het middenveld komt 
Wessel weer aan de bal. Ook hij is 
moe, dus dan maar een schot uit 
stand van 20 meter verdwijnt de bal 
over de goalie (die 5 meter voor zijn 
doel staat) in het netje. Eindstand 2-
3. Gefeliciteerd jongens 
Ps Coach never change a winning 
team. Succes next game 
Afz. Vader van Mike 
 
Kolping Boys D6 - Ilpendam   
Uitslag: 8 - 1 
De trainers van de D6 worden met de 
week slimmer, als plannetje voor de 
altijd slechte en slappe 1e helft had-
den ze bedacht, om een aantal man-
nen van de D6 met de E1 en E9 mee 
te laten doen. Zodat ze als ze zelf 
moeten voetballen ze eigenlijk die 1e 
helft al gehad hebben. En inderdaad 
vanaf de 1e minuut werd Ilpendam 
flink onder druk gezet door een sterk 

spelend K.B. Door een goed geno-
men corner van Mike kon Nick de al-
tijd fijne en verlossende 1-0 aanteke-
nen. En warempel K.B. bleef keihard 
werken, wat dan ook een heleboel 
aanvallen richting het Ilpendamse 
doel opleverde. 
Door een goeie pass van Koen, wist 
Christopher de 2-0 er in te knallen. Al 
rap hierna een steekpass van Dimitri 
op Koen, Koen gaf een goeie voorzet 
op Mike en jawel hoor 3-0. Hierna 
floot de goed fluitende scheids het 
signaal, wat zoveel betekent als thee 
drinken en even bijkletsen met Ro-
nald en Dennis. Na de rust begon Il-
pendam flitsend met een bal op de 
paal. Dit was toch wel even schrikken 
voor Stefan want die had de bal nog 
niet echt van dichtbij gezien. Hierna 
waren we al weer rap in de aanval en 
of het nou van Koen een voorzet was 
of een gericht schot op doel dat weet 
ik nu nog niet, maar de bal kletterde 
in ieder geval tegen de touwen en het 
stond 4-0. Vervolgens kreeg K.B. een 
corner waar Mitchel hard tegen aan-
liep, maar de bal verdween wel het 
doel in. 5-0 Hierna was het de beurt 
aan Ilpendam om vanaf de middellijn 
een sprintje te trekken en inderdaad 
de mannen van K.B. werden eruit ge-
lopen door deze jongen. wat dan ook 
de 5-1 opleverde. Maar gelukkig 
maakte Mitchel al snel 6-1 na een 
goede combinatie. En de 7-1 ja dat 
was toch wel de mooiste na een goe-
de pass over rechts van Steven ( sor-
ry nog) op Mitchel, Mitchel tikt hem 
goed door naar Koen Die vervolgens 
de bal hard binnen schiet. Kijk jon-
gens bij zo,n doelpunt is het genieten 
want het zag er erg gelikt uit hoe de 
combinatie werd uitgevoerd. Hierna 
had Stefan nog een goeie redding en 
kon Christopher uit een corner nog 
de 8-1 maken. Jongens jullie hebben 
goed gespeeld, als je dan ook nog 
bedenkt dat Ilpendam 2e stond en wij 
4e, dan gaan wij dit seizoen nog leu-
ke wedstrijden zien van de D6. 
Als.........ze vanaf de eerste minuut 
keihard werken. Goed gefloten 
Scheids. 
H.te A. 
TIP VAN DE WEEK; voetballen doe 
je met je voeten, en niet met je 
mond.   
 
Zaterdag 26 februari 2005 
Kolping Boys E5 – Foresters E8   

Uitslag: 5 - 3 
Het halve team was ziek of met va-
kantie. Gelukkig dat Bart en Lars van 
de E1 mee wilden doen. Vanaf het 
begin werd Foresters flink onder druk 
gezet. Het was spitsuur voor het doel 
maar de goal viel maar niet. Vooral 
de paal en de lat stonden flink in de 
weg. Bart wist tot twee keer toe de 
paal en een keer de lat te raken. Ook 
Lars en Vigo schoten elk een keer op 
de paal. Justin moest als snel uitval-
len met een hersenschudding na een 
ongelukkige sliding. Zodoende speel-
de Foresters met een man meer. 
Desondanks kwamen ze er niet aan 
te pas en Dennis had op doel weinig 
te doen. Vlak voor rust de eerste ge-
vaarlijke uitval van Foresters en het 
was meteen raak. Een diagonaal 
schot ging via de binnenkant paal in 
het doel, 0-1.  
De tweede helft meer ruimte op het 
veld omdat Foresters op verzoek ook 
met 7 man wilden spelen. Na wat om-
zettingen in het team was het Kolping 
die meteen weer de tegenstander on-
der grote druk zette. En of de duvel 
ermee speelde de bal wilde er niet in. 
Achtereenvolgens Bart, Vigo, Lars en 
Job kogelden de ballen op de paal of 
de laat. De teller stond inmiddels op 7 
of 8! Uiteindelijk was het Vigo die 
door flink door te drukken de bal in 
een kluwen van spelers achter de 
keeper over de doellijn wist te krijgen. 
He, he, eindelijk, 1-1. Foresters bleef   
zeer gevaarlijk in de counter en Bart, 
Sevgul en de zeer solide spelende 
Dennis hadden hun handen af en toe 
flink vol. Het was Foresters die na 
een razendsnelle counter op 1-2 
kwam. Voor Jack was de hard inge-
schoten bal niet te houden. Kort daar-
na wist Lars met een pegel van af-
stand de stand weer gelijk te trekken. 
Vanaf de aftrap was het echter 
meteen weer 2-3 na een razendsnel-
le counter van Foresters. Het was Vi-
go die vervolgens een slecht uitge-
schoten bal van de keeper afstrafte 
en zodoende weer voor 3-3 zorgde. 
Vlak daarna een splijtende combina-
tie van Bart met Vigo. Bart speelde 
vervolgens Vigo goed in de diepte 
aan en deze kogelde op volle snel-
heid de bal vervolgens vanaf links on-
houdbaar in de rechter hoek, 4-3. Fo-
resters was eindelijk geknakt. Lars 
zorgde met een flitsende actie nog 
voor de uiteindelijke 5-3. 
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Een ouder! 
 
Reiger Boys E11 - Kolping Boys 
E8 
Uitslag: 3 - 3 
Een wedstrijd om een beetje trots op 
te zijn. Aanvankelijk zag het er som-
ber uit: zonder vaste spitsen Bloyce 
(voorlopig uitgeschakeld wegens een 
gebroken arm) en Jochim 
(wintersport) begon E8 een beetje 
aarzelend. Suliman stond eenzaam in 
de punt en Giorgio in z¹n eentje op 
het middenveld. 
Daardoor kon Reiger Boys aanvallen 
en ondanks een versterkte Kolping-
verdediging scoren: 2-0. 
De aansluiting kwam gelukkig snel. 
Suliman rondde een mooie lange solo 
knap af: 2-1. En verdedigend kwam 
de zaak ook steeds beter op orde. 
Met Rachid op links, Diede op rechts, 
Charlie in het midden en Weslie als 
Oslot op de deur¹, was er voor de 
Heerhugowaarders geen doorkomen 
meer aan. Na de rust twee gelijke 
ploegen, maar Suliman was in top-
vorm. Met twee fraaie treffers maakte 
hij de hattrick vol en zette Kolping op 
een 3-2 voorsprong. Zou het met nog 
maar vijf minuten te spelen, gaan luk-
ken? Reiger Boys zette alles op alles! 
En een afstandsschot was net iets te 
hoog voor keeper Charlie, die na de 
pauze met Krikor van positie had ge-
wisseld: 3-3, een eindstand die de 
krachtsverhoudingen goed weergaf. 
Paulus    
 
Kolping Boys E9 (F1) – Alk-
maarsche Boys E2 
Uitslag: 4 - 4 
Zaterdag 26 februari moest er weer 
vroeg aangetreden worden op eigen 
terrein. Deze keer zonder Stijn en 
Rutger, die beiden in de sneeuw zit-
ten en mét invaller Dimitri, die zeer 
goed gewerkt heeft! De eerste helft 
begon spannend, 0-1 voor de Alkm. 
Boys. Toen moesten de mannen la-
ten zien, wat ze waard zijn. Een ver-
keerde uittrap van de keeper van de 
Alkm. Boys werd goed door ons be-
nut en we scoorden 1-1. De tweede 
goal werd ingeleid door Mustafe en 
netjes afgemaakt door Dimitri (2-1). 
De verdediging had veel werk te ver-
richten. De aanvallers van de tegen-
partij waren groot en snel. Dankzij 
een paar goede slidings van Gijs en 
keepwerk van Dylan wisten we de 

stand tot de rust te houden op 2-2. 
Na de rust kregen we veel corners en 
konden we weer scoren. Er vielen ra-
ke klappen op het veld, maar gelukkig 
vielen de blessures mee. Wence en 
Dylan kwamen hard tegen elkaar 
aan, maar zorgden er wel voor dat de 
tegenpartij niet scoorde. Ronald en 
Rodney hebben gerend voor hun le-
ven om die lange jongens bij te hou-
den en Dave en Gijs hadden veel te 
doen in het achterveld. Door goed 
overspel stonden we tot 2 minuten 
voor het eind met 4-3 voor. Helaas in 
de laatste minuut scoorde de tegen-
partij alsnog een doelpunt en werd de 
eindstand 4-4. Er is hard gewerkt en 
het was een superspannende wed-
strijd! Susanne 
 
Kolping Boys F4 – Kolping 
Boys F5 
Uitslag: 3 – 1 
We waren wel wat zenuwachtig, maar 
we begonnen toch vol goede moed. 
We hadden maar 6 spelers. Thomas 
zijn been zit in het gips. Dat vonden 
we niet leuk. Sven van F5 hoorde nu 
bij ons. De 1e helft nam F5 de aftrap. 
Ze gingen meteen in de aanval. Het 
regende aanvallen op het doel van 
F4. Maar toch had Dennis twee kan-
sen voor het doel. F5 ging met 1-0 
voorsprong de rust in. Jeffrey pegelde 
de bal in het net. Kelvin kon hem niet 
houden. 
De 2e helft gingen 1-3-2 spelen. We 
speelden de helft veel beter. En het 
overspelen lukte nu ook veel beter. 
De 1-1 kwam dan ook niet snel daar-
na opdagen. Ik kreeg de bal, had 
niemand meer voor me en rende op 
het doel af. Ik gaf een slap schot, 
maar de bal stuiterde via de binnen-
kant van het been va de keeper het 
doel in. Toen kregen we weer nieuwe 
moed. De bal was heel vaak op het 
middenveld. Dennis deed het super-
goed in de spits en Sven ook. Max en 
Kelvin waren onvermoeibaar. En 
Bern ook. De moed zakt bij F5 tot aan 
de knieën. Dennis kreeg de bal en 
passte naar Max. Die pegelde de bal 
heel hard in de hoek: 2-1! Daarna 
werd het zelfs 3-1 toen ik een lob 
over de arm van de keeper deed. De 
laatste 5 minuten ging de F5 super 
veel aanvallen. Bernd en Max hadden 
wel wat pech. Bernd kreeg een keer 
een schot in zijn maag en een andere 
keer kwam de bal,keihard tegen zijn 

hand aan. Max viel samen met zijn 
tegenstander op de grond. Daarbij 
kwam een voet in zijn nek. <aar Max 
en Bernd voetbalden gewoon door. 
David had in 2e helft maar 4 of 5 bal-
len in zijn hand gehad. Toen floot de 
scheidsrechter af. David, Bernd en ik 
waren de penalty-koningen. David 
kon er maar twee niet houden en 
schoot zijn eigen penalty er in! Bernd 
en ik schoten hem er ook in. We won-
nen met 3-2 de penalty’s. De groeten 
van de hele F4 aan Thomas, Quincy 
en Sam. 
Geschreven door Tobias en Godfried 
Sluijter. 
 
AFC’34 - Kolping Boys F6 
Uitslag: 0 – 0 
Kolping Boys F6 houd stand tegen 
hoofdklasser AFC’34. 
Vooraf hadden we goede hoop op 
een punt en dat werd gehaald tegen 
het stug spelende AFC. Uitblinker 
was onze doelvrouw Iefke die de bal 
soms weergaloos van de lijn hield. 
Waar het al weken stroef liep ging het 
vandaag beter. AFC had goeie kan-
sen en het spel kwam ook meren-
deels op onze helft. Toch sleepten we 
het eerste punt uit deze pot en daar 
waren we trots op. Geslepen passes 
van Dani en Nick hielpen echter niet 
om naar het doel van AFC te komen. 
Twee magere kansen waren over de 
hele wedstrijd het resultaat. Maar met 
pit en felheid streden we voor dit be-
langrijke punt. De verdediging was 
vandaag met Daan en Rick en Amsel 
op orde, maar we vergaten mee naar 
voren te gaan. Misschien had winst er 
dan zelfs in gezeten. Mick speelde 
naast Sjoerd en beiden hielpen zowel 
de verdediging als de aanval. Er wer-
den hier en daar wat harde tackles 
uitgedeeld maar dat kwam het spel 
ten goede. We hebben strijd gezien 
en daar waren we naar op zoek. Ge-
feliciteerd met deze prestatie en op 
naar de volgende punten die we hard 
nodig hebben. 
Coach… 
 
 


