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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 

  7/8 mei 2005 en  
14/15 mei 2005 

“ D E  T R E F F E R ”  
   Jaargang 47  Nr.  19    

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

 HOOFDPUNTEN 

Puntsgewijs: 
Toppers, trainerscursus pupillen 

 INHOUDSOPGAVE 

Nat.  meisjes- en vrouwenvoetbaldag 

2 
 
3 
4 
5 
6 

7 en 8 
9 

10 
11 t/m 14 

 
 

SPORTCOMPLEX 
“DE NOLLEN” 

Beverdam 3   
1822 AA  Alkmaar 

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

    1 

     REDACTIE:  
        Ed, Evelien en Arnout van ’t Voort  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 

                                   

Sluitingsfestijn 3 en 4 juni 

Mixtoernooi 5 juni 2005 

Nieuwe Treffer redactie 

Dames 1 zoals verwacht kampioen en gepromoveerd naar de 
eerste klasse van het    damesvoetbal.  
Klasse meiden en namens de redactie onze felicitaties voor 
het behaalde resultaat.. 
 
Ook junioren A2 voldeed volledig aan de verwachtingen van 
de redactie en werden kampioen door concurrent AFC ‘34 op 
het veld aan de Robonsbosweg te verslaan met 
 3-1. 
 
Voor zover bij de redactie bekend behaal-
den ook de pupillen van E6, E9 en F7 het 
kampioensschap. Klasse mannen! 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 
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MIXTOERNOOI ZONDAG 5 JUNI 2005 
 
De eerste aanmeldingen zijn al weer binnen voor het mixtoernooi!! Aanmelden kan nog tot 26 
mei voor het toernooi en voor de barbecue kan je je nog opgeven tot 30 mei. Doe het snel!! 
We spelen 7 tegen 7 in de breedte van het veld. Iedereen kan zijn eigen team/ploeg samenstellen, 
welke kan bestaan uit Senioren, A-junioren, Dames, Vrienden en/of Vriendinnen etc., elk team 
moet echter wel uit minimaal 2 dames bestaan. Er wordt gevoetbald van 12.00 tot 16.00 uur. 
Daarna wordt er weer vanaf ongeveer 17.00 uur een barbecue gehouden.  
Kosten € 8,00 per persoon.  
In de volgende treffer meer info over het mixtoernooi. 

 
         Opgeven kan bij Gerard Bobbeldijk, Ton Schut of Piet Ursem. 
 

Voor het komend seizoen zijn de opvolgers van de huidige trefferredactie bekend. 
 

De personen Arthur Florijn en Nico Kieft hebben aangegeven bereid te zijn hun energie het komend 
seizoen naast het veld  
voetbal en zaalvoetbal ook te steken in de redactie van de Treffer. 
 
Vanaf deze plaats wensen wij hen veel succes en zijn zeer nieuwsgierig op welke wijze zij hier invulling 
aan gaan geven. 
 
De huidige redactie zal zeker op afstand ondersteunend actief zijn 

                                     Digitale Clubblad 
Tot heden 10 aanmeldingen voor een abonnement op de digitale versie van het clubblad. 
Inschrijven gaat via de “Abonneren Clubblad”  button op de website www.kolpingboys.nl.  Als je kiest 
voor een digitaal abonnement krijg je in plaats van de  “papieren”  Treffer een bericht dat je het digita-
le clubblad op kan halen op een speciale ‘digitale abonnee’ pagina op de website. Voordeel voor de 
abonnee van de digitale Treffer is dat deze eerder beschikbaar is dan de “papieren versie”.  
Voordeel voor de club is dat de drukkosten afnemen. Om de overstap extra aantrekkelijk  te maken 
krijgen de eerste 100 inschrijvers een speciale Kolping Boys mok. 
Inschrijven op de digitale Treffer, via de website, kan vanaf zaterdag 23 april. 
 

Let op:  
-     Alleen bestaande abonnees op de Treffer komen in aanmerking voor de Kolping Boys mok. 
-     Maximaal één Kolping Boys mok per adres. 
-     Een Abonnee op de Digitale Treffer krijgt geen papieren Treffer meer in de brievenbus.    

 
Namens het bestuur, 
Gerard Venneker 
secretaris 



Zondag 8 mei 2005 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                  Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
 
6de       Watervogels 3                                12.00 uur                   11.15 uur                  GSB 
7de       HSV 5                                             12.00 uur                   11.15 uur                  GSB 
Da2     Koedijk Da1                                   14.00 uur                   13.15 uur                  J. de Wit 
A2      AFC A2                                          14.00 uur                   13.00 uur                  M. Hoogervorst 
A3      Egmondia A2                                  12.00 uur                   11.15 uur                  C. de Goede 
A4      Koedijk A5                                     12.00 uur                   11.15 uur                  GSB 
 
Een uitwedstrijd voor: 
 
Elftal  Naar                                               Tijd                           Vertrek!! 
5de       Apollo 2                                         11.00 uur                   10.00 uur 
8ste      DFS 8                                             14.30 uur                   14.00 uur 
B2       Graftdijk B1                                   13.00 uur                   12.00 uur 
 
Donderdag 12 mei 2005 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                  Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
A4      Flevo A1                                        19.00 uur                   18.15 uur                  C. de Goede 
 
Een uitwedstrijd voor: 
 
Elftal  Naar                                               Tijd                           Vertrek!!! 
B2       Hugo Boys B1                                19.00 uur                   18.00 uur 
 
Maandag 2de pinksterdag 16 mei  2005 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                  Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
6de       ZAP 4                                             12.00 uur                   11.15 uur                  Sj. Schut 
 
Een uitwedstrijd voor: 
 
Elftal  Naar                                               Tijd                           Vertrek!!! 
5de       Egmondia 4                                    12.00 uur                   11.00 uur 
Da2     Twisk Da1                                      13.00 uur                   11.13 uur        
 
Donderdag 19 mei 2005 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                  Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
A4      Vios A2                                          19.00 uur                   18.15 uur                  C. de Goede 
 
DIENSTEN: 
Kantine                                : 07-05 en 08-05 groep 3 en 4 , 14-05 en 16-05 groep 5 en 6 
Terreindienst                       : 07-05           08.00 - 12.30 uur Peter Stigter 

                         12.30 - 17.00 uur Jeroen Tompot     
                                               08-05          11.30 - 16.00 uur        Kris Venneker 
Secretariaat                          : 08-05 09.00 uur juniorencommissie 

16-05 09.00 uur seniorencommissie 
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zater/zondag   23/24 april  Uitslag  zater/zondag   30/1 april/mei  Uitslag 
Kolp.B. 1 - Vios 1 2 - 1  Kolp.B. 1 - LSVV 1 1 - 3 
Kolp.B. 2 - SRC 2 0 - 1  Kolp.B. 2 - de Foresters 2 4 - 7 
Kolp.B. 3 - Vrone 2 1 - 4  Kolp.B. 3  HSV 3 Uitg. 
Kolp.B. 5 - Graftdijk 2 3 - 4  Kolp.B. 5 - Egmondia 4 Uitg. 
Kolp.B. 6 - Winkel 2 3 - 3  Kolp.B. 6 - ZAP 4 11 - 1 
Kolp.B. 7 - Limmen 6 4  2  Kolp.B. 7 - Adelbert 3 1 - 3 
Kolp.B. 8 - Vrij  vrij  Kolp.B. 8 - Adelbert 4 8 - 1 
Kolp.B. 9 - GSV 2 9 - 1  Kolp.B. 9 - Hugo Boys 5 Uitg. 
Kolp.B. 10 - Koedijk 10 1 - 1  Kolp.B. 10 - KSV 6 4 - 5 

               
Kolp.B. A1 - Almere A1 uitg.  Kolp.B. A1 - Vrij A1 Vrij 
Kolp.B. A2 - Koedijk A3 2 - 1  Kolp.B. A2  AFC '34 A2 3 - 1 
Kolp.B. A3 - JVC A2 4 - 0  Kolp.B. A3  Koedijk A4 1 - 2 
Kolp.B. A4 - DWOW A1 0 - 7  Kolp.B. A4 - Koedijk A5 1 - 6 

               
Kolp.B. B1 - Fort. Wormerv. B1 0 - 4  Kolp.B. B1 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. B2 - AFC B3 2 - 2  Kolp.B. B2 - Graftdijk B1 1 - 2 
Kolp.B. B3 - Winkel B1 9 - 1  Kolp.B. B3 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. B4 - Alcm. Victrix B2 1 - 4  Kolp.B. B4 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. B5 - Bergen B2 0 - 9  Kolp.B. B5 - Vrij  Vrij 

               
Kolp.B. C1 - Purmersteyn C1 1 - 3  Kolp.B. C1 - DWS C2 2 - 1 
Kolp.B. C2 - Victoria O C1 6 - 1  Kolp.B. C2 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. C3 - Koedijk C3 0 - 8  Kolp.B. C3 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. C4 - AFC '34 C3 7 - 3  Kolp.B. C4 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. C5 - Koedijk C6 1 - 6  Kolp.B. C5 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. C6 - SVW '27 C6 5 - 9  Kolp.B. C6 - Vrij  Vrij 

              
Kolp.B. Da.1 - Hellas Sport Da.1 1 - 2  Kolp.B. Da.1 - Odyssens Da.1 1 - 1 
Kolp.B. Da.2 - Zouaven Da.2 2 - 3  Kolp.B. Da.2 - Oosthuizen Da.1 0 - 3 
Kolp.B. Msj.1 - LSVV Msj.1 1 - 0  Kolp.B. Msj.1 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. Msj.2 - LSVV Msj.3 1 - 0  Kolp.B. Msj.2 - Vrij  Vrij 

Zowel HSV (op 1 juni) als Koedijk (6 mei) vieren binnenkort hun 75-
jarig bestaan (Kolping Boys moet nog 9 jaartjes wachten). Beide vere-
nigingen Gefeliciteerd! 
 
 
A.s. donderdag 5 mei wordt er in de Alkmaarderhout een Bevrijdings-
festival georgansieerd. Naast veel live muziek is er ook een Sport-
spektakel (vanaf 12.00 uur). 
De toegang is gratis. Meer informatie kunt u vinden op: 
www.5meialkmaar.nl. 
 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
* Dames1 
      Kampioen 
 
* Junioren A2 
      Kampioen 
 

* Pupillen E6 
      Kampioen 
 
* Pupillen E9 
      Kampioen (zie foto onder) 
 
* Pupillen F7 
      Kampioen (zie foto 
      pupillenpagina’s) 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       17 mei 2005 
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       Trainerscursus Pupillen 
 

Begin volgend seizoen willen we weer staren met de cursus 
pupillentrainer. 
 

Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur en dan 
kan je aan de F-E en D  pupillen training geven. 
 

Bij voldoende aanmeldingen gaan we er voor zorgen dat de 
cursus bij Kolping gegeven wordt anders zeker in de regio 
Alkmaar. 
 

De kosten zijn voor Kolping boys waarbij we uitgaan dat je 
wel bij ons een pupillenelftal gaat trainen. 
 

Minimale leeftijd 15 jaar, dus uitstekend geschikt voor onze 
mannen en dames van de  A en B junioren, maar ook ouders 
etc. zijn welkom, en je start dan meteen het seizoen met een 
eigen elftal. 
Naast de cursus zijn er voldoende trainers aanwezig die je in 
het begin op weg willen helpen. 
 

       Doe jezelf en de jeugd van Kolping een groot plezier 
                    wordt jeugdtrainer bij onze vereniging 
 

 Opgave en inlichtingen :     Gerard Twisk             5112281         
                                            Mark van Stipriaan    5640161 



 
      Sluitingsfestijn 
 

            op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 
 

Voor de 2e jaars D-pupillen en de 1e jaars C-Junioren is 
er aan het eind van het seizoen wederom een sluitingsfes-
tijn. Kom gezellig en sportief lachen en ballen op 3 en 4 
juni op de velden van Kolping Boys. 
Geef je op via onderstaande strook. 
 
Hierlangs afknippen 

Naam :        ___________________________   Team : ________________ 
 

         Ja, ik neem graag deel aan het sluitingsfestijn op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni  
 

         en heb eigen slaapgelegenheid verzorgt. 
 

       Ja, mijn ouders willen graag 1 of meerdere uurtjes helpen 
      Naam _________________  VR / ZA _____________________ 

 
 
 
Je kunt dit strookje inleveren bij Jenny of Gerard of andere leden van de pupillencommissie,  
samen met de €7,50 in 1 envelop met je naam erop. 
 
 
Handtekening ouder / verzorger :  ___________________________________ 
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Het programma !!! 
Dinsdag 3 mei: 
Kolping Boys b1 – Uitgeest b1                                    19.00           -               R. Brandsma 
 
Zaterdag 7 mei: 

Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b1          Concordia b1                                                      14.30                 -                 A. van Hool 
               
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst:  Piet Ursem 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
c2          M.O.C. c1                                                           14.00                 -                 Op zondag spelen : A2 + A3 + A4 + B2 
c5          Koedijk c5                                                          13.15             12.15 
ms.ju.b1 L.S.V.V. ms.ju. b1                                             14.45             13.45 
 
Verder is er een toernooi voor C4 en C6 ! In Heemskerk bij A.D.O.’20 
C4 speelt de 1e wedstrijd om 9.30 uur. Vertrek om 8.30 uur ! Het is een ochtendtoernooi, dus je bent weer op tijd thuis ! 
C6 speelt  de 1e wedstrijd om 9.30 uur. Vertrek om 8.30 uur ! Ook C6 is rond het middaguur klaar ! 
 
Dinsdag 10 mei 2005 + donderdag 12 mei 2005: 
Een nieuwe B-selectie gaat naar V.S.V. in Velserbroek om er in toernooivorm te voetballen. 
Dinsdag 10 mei spelen ze om 18.15 tegen K.F.C. en om 19.50 tegen V.S.V. Vertrektijd krijgt iedereen persoonlijk te horen. 
Donderdag  12 mei spelen ze om 18.15 tegen Blauw Wit en om 19.50 een finalewedstrijd . Veel succes !!! 
Verder speelt C6 op 10 mei thuis tegen Reiger Boys c3. Aanvang: 19.00. Aanwezig: 18.30.  Scheidsrechter: H. Berghammer !! 
 
Donderdag 12 mei 2005: 
Kolping Boys a4 – Flevo a1                                             19.00             18.30             K. de Goede 
Hugo Boys b1 – Kolping Boys b2                                    19.00             18.00 
 
Zaterdag 14 mei 2005: 
Er gaan 5 B-elftallen naar S.V.W.’27 om daar een toernooi te spelen. 
           B2 speelt wedstrijden om:    13.30   -14.40            -15.50.           Vertrek om 12.30. 
           B3    “             “            “:      13.30   -14.40            -15.50.           Vertrek om 12.30. 
           B4    “             “            “:      14.05   -15.15            -16.25.           Vertrek om 13.00. 
           B5    “             “            “:      14.05   -15.15            -16.25.           Vertrek om 13.00. 
           ms.ju. b2         “            “:     13.30   -14.40            -15.50.           Vertrek om 12.30. 
 
Zondag 15 mei 2005: 
Er is een L.S.V.V.-toernooi voor de volgende 4 C-elftallen: 
           C2 speelt wedstrijden om:    12.30   -14.14            -15.32.           Vertrek om 11.30. 
           C3     “             “          “ :      12.56   -14.40            -15.58.           Vertrek om 11.50. 
           C4     “             “          “ :      13.22   -14.40            -16.24.           Vertrek om 12.20. 
           C5     “             “          “ :      13.22   -15.06            -16.24.           Vertrek om 12.20. 
 
Dinsdag 17 mei + donderdag 19 mei 2005: 
Er gaat een nieuwe A-selectie naar V.S.V. om daar in toernooivorm wat wedstrijden te spelen. 
Dinsdag 17 mei spelen ze om 18.00 tegen K.F.C. en om 19.45 tegen V.S.V. De spelers horen persoonlijk de vertrektijd. 
Donderdag 19 mei spelen ze om 18.00 tegen D.E.M. en om 19.45 een finalewedstrijd. Veel succes ! 
 
Donderdag 19 mei 2005: 
Kolping Boys a4 – Vios a2                                                19.00             18.30             K. de Goede 
Meevogels’31 b1 – Kolping Boys b4                               19.00             18.00 
Kolp.Boys ms. ju. b2 – L.S.V.V. ms.ju.b3                       19.00             18.30             H. Berghammer 
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal ! 
De ontknoping is nabij en het ziet er naar uit, dat we 2 ploegen hebben die we zullen huldigen: meisjes B1 en C4 ! 
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Voor de spelers van C4 zal het de 2e opeenvolgende keer zijn, dat ze in de prijzen vallen. Al ziet ’t er 
naar uit, dat het deze keer niet de 1e plaats zal worden. Het verlies tegen de kampioen L.S.V.V. doet 
zich gelden ! We verwachten dus, dat de meiden gaan winnen. Maar……………zij spelen nog een 
competitiewedstrijd tegen L.S.V.V., de ploeg waar ze onlangs slechts met 1-0 van wonnen. Dus niets is al zeker !! 
De beker en de vanen worden uitgereikt op zaterdag 21 mei om 13.30 na afloop van het Kolping-toernooi voor de C4 ! 
 

Finale penalty-schieten !!! 
Onder het genot van een lekker avondzonnetje streden zo’n 40-tal junioren op maandag 25 april om de 12 wisselbekers. 
Even wat feitelijkheden op een rijtje. Iedereen schoot in 1e instantie 3 strafschoppen op keeper Norbert Koenen. De resultaten: 
C-junoren:                                                B-junioren:                                                A-junioren: 
19 deelnemers                                            15 deelnemers                                             6 deelnemers 
  1 speler met 3 rake penalties                      2 spelers met 3 rake penalties                   geen speler met 3 rake strafschoppen 
  7 spelers met 2 rake penalties                    5 spelers met 2 rake penalties                   2 spelers met 2 rake penalties 
  8 spelers met 1 rake strafschop                  5 spelers met 1 rake penalty                     3 spelers met 1 rake penalty 
  3 spelers met 0 rake penalties                    3 spelers met 0 rake penalties                   1 speler met 0 rake penalties !!        
25 rake penalties       (=44 %)                    22 rake penalties       ( =49 %)                    7 rake penalties (= 39 %) 
32 gemiste penalties (= 56 %)                   23 gemiste penalties (= 51 %)                    11 gemiste penalties (=61 %) 
 

Er werden ook nog wat barrages gespeeld, waarbij vooral de uitstekende reeks opviel van  Brian van Essenveld en Christian Zyg-
mund (beiden uit de B3).Brian schoot er liefst 9 achter elkaar in, Christian 1 minder. 
 

De winnaars: 
C-junioren:                                               B-junioren:                                                A-junioren: 
1e  Arjan Zegeman (c2)                             Brian van Essenveld (b3)                           Niels Tuinman (a3) 
2e  Rutger Vis (c6)                                     Christan Zygmund (b3)                              Marius Wiegman (a2) 
3e  Ryan Esser (c1)                                    Thijs van den Oord (b1)                             Jos Korver (a3) 
4e  Jasper Afman (c3)                                Simone Vrasdonk (ms.ju. b1) 
5e  Kake Tarry (c2) 
 

We danken de beide scheidsrechters (Evert en Nico) en natuurlijk onze keeper deze avond: Norbert ! 
 

A2 is kampioen !! 
Direct in de 1e confrontatie met concurrent A.F.C.’34 a2 hebben de mannen van coach Castricum duidelijk gemaakt welk team 
het meest recht heeft op de titel: Kolping Boys A2 !! 
Op het veld van AFC veroverden ze de kampioensscalp middels een 3-1 overwinning. Komende zondag doen ze het thuis nog 
eens over tegen hetzelfde AFC en gaan ze het kampioenschap vieren ! 
Spelers en begeleiding van harte gefeliciteerd met het terecht behaalde kampioenschap ! 
 

Het wel en wee van de junioren: 
Slechts 1 keer een programma op de zaterdag. Wél 2 keer een zondagprogramma. 
C1 verloor dan wel van Purmersteijn met 3-1, ze wonnen ook en keer. De nummer 2 van de ranglijst, het Amsterdamse D.W.S., 
werd op de Nollen met 2-1 verslagen en dus voegde C1 wel 3 heel belangrijke punten aan het totaal toe ! 
Winst komende zondag op de nummer 4 van de stand, D.C.G., heeft tot gevolg dat C1 zich handhaaft in de Hoofdklasse. 
Bij een gelijkspel kan concurrent Purmerend hoogstens nog gelijk komen als ze zelf winnen van D.W.V. En aan verlies willen 
we eigenlijk niet denken. Jongens, zet hem op komende zondag ! Héél veel succes en stel ons niet teleur ! 
C2 deed wat het doen moest om toch nog een kansje te behouden op het behalen van het kampioenschap: ze wonnen met 6-1 van 
Victoria c1. Verder wonnen de mannen van Gerrit van Loon (de c4), na eerst fors te hebben achter gestaan, met 7-3 van AFC’34 
c3. Altijd prettig ! Ook B3 scoorde er flink op los, getuige de 9-1 overwinning op het arme Winkel b1. 
Op de zaterdag waren er voor de rest slechts nederlagen te noteren: 0-8 voor de c3, 1-6 voor de c5 en 5-9 voor de c6. 
En bij de B-junioren: 0-4 voor de b1, 1-4 voor de b4 en 0-9 voor de b5 ! 
Voor a1 eindigde de competitie tóch nog positief door de 3-2 overwinning op kampioen Almere. Doordeweeks was eerder nog 
met 3-0 verloren van Kon. HFC. A1 is inmiddels ook volgend seizoen 3e Divisionist ! Keurig gedaan, mannen ! 
Koedijk was 2 keer te sterk voor de overige A-junioren. Zowel a3 als a4 moesten hun meerdere in de Kanaaldorpbewoners er-
kennen.Tenslotte nog een nederlaag voor de b2 tegen Graftdijk b1 (1-2). 
 

De laatste trainingen ! 
Voor de niet-selectie-teams is de laatste training in de week ná Pinksteren ! Vanaf maandag 23 mei is het dus afgelopen ! 
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Dames 1 
 
Dus toch.  
 
Dus toch kampioen. Hoewel niemand er meer aan twijfelde zijn we dan toch kampioen. Maar wat 
waren we de laatste weken nerveus en gespannen. En waarom....., niemand zal het weten. Ei-
genlijk was de buit na de uitstekende overwinning op Winkel al binnen, maar dat ene puntje om 
echt kampioen te mogen zijn, dat wou maar niet vlotten. Na de 2-1 nederlaag tegen Almere was 
Hellas Sport aan de beurt. Na een voortreffelijke eerste helft een 1-0 voorsprong in de rust. Ge-
woon beter. Één puntje is genoeg dus het kon niet meer misgaan. Het mocht niet meer misgaan. 
Dan de tweede helft. Hellas Sport maakt gelijk en Kolping Boys verkrampt. Het zal toch niet weer 
gebeuren? Dan toch, 10 minuten voor tijd die dodelijke Hellas counter. 2-1 achter. De scheid-
rechter fluit voor de laaste keer. Weer niet. Weer tranen. Wat is er toch mis. Blessures, ver-
moeidheid, zeg het maar. Dan komt de bevrijdende mededeling dat DEK op woensdag heeft ver-
loren van Zaandijk. Dus toch kampioen. Zonder te spelen. Eerste klasse. De wedstrijd die daarop 
volgde tegen Odysseus ''91 was vooral een leuke maar geen goede wedstrijd. Maar daar zal 
niemand om treuren. Yvonne Bakker ranselde snoeihard de paal, waarna Stefanie rechtstreeks 
vanuit een corner 1-0 op het scorebord zette.Odysseus'91 bood nog dapper weerstand en kreeg 
als blijk van waardering voor de kampioensbloemen vlak voor tijd nog de verdiende gelijkmaker 
in de schoort geworpen. Iedereen vond het prima. Tijd om de champagne te ontkurken en daar-
na in bad te gaan. Op het A veld welteverstaan. Meiden gefeliciteerd en heel veel succes in de 
eerste klasse.  
 
Jeroen Wijts 
 
 
                          
 
 
 
 
                 Nationale meisjes- en vrouwenvoetbaldag 
 
 
Op 21 mei is de nationale meisjes- en vrouwenvoetbaldag, dit keer bij v.v. Odin uit Utrecht, op 
het sportcomplex Zoudenbach. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de secretaris van de Damesafdeling,  
 
Janneke Ruijs. 
                             Telefoon: 072-5642430 
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                   kantinediensten:  
         7 mei Maaike van Keulen 
         14 mei Brigit Pluimers 
         21 mei Sandra van Putten 
         28 mei Joyce Bruin 
         4 juni Miranda Stenvers 



                                                  
 

ZATERDAG 7 MEI 
                                                    
Toernooi S.V. HOOFDDORP 
KB    Tegenstander   Aanvang                                                                        
D1     AFC A’dam         10.00                                                                              
D1     AJAX                 11.05                                                                                                    
D1     Elinkwijk             12.10                                                                                              
D1     Kruisfinales        13.35 
D1     Finale                 14.40                                                                                                   Prijs-
uitreiking             15.20                
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

ZATERDAG   14 MEI 
Toernooi  F.C. Castricum 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:     Einde laatste wedstr:                           Vertrek 
E1                13.30                                   16.30                                                      12.15         
E2                13.30                                   16.30                                                      12.15                    
                     
E4                13.30                                   16.30                                                      12.15 
E5                13.30                                   16.30                                                      12.15 
                                                                                                                                
Let op;  E4 speelt als E3 en E5 speelt als E4 op het toernooi !!!!!!!!!!!!!!! 
De leiders dienen zich een half uur voor aanvang zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat van FC Castricum      
                                                                                                                           

 
ZATERDAG   14 MEI 

Toernooi  D.T.S. Oudkarspel 
Elftal:          1e wdstr:                            Vertrek 
E8                12.00                                   11.10                                                                
F6                09.20                                   08.30                                                                                 
F9                09.40                                   08.50                                                       
                                                                                                                                

WOENSDAG   18 MEI 
Toernooi  Koedijk 
Elftal:          1e wedstr:                          Laatste wedstr:                                    Vertrek 
F4                14:00                                   16:30                                                      13.15         
F5                 14:00                                    16.30                                             13.15                 
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MAANDAG   16 MEI 
Super F-1 Toernooi  ’T GOOI    
Elftal:          1e wedstr:                           Laatste wedstr:                                     Vertrek 
F1                 Nog niet bekend     
 

 
DINSDAG   17 MEI 

D8 – E-elftal              Aanvang   19:00                Aanwezig 
18:30            
 
De volgende E-pupillen worden uitgenodigd om dinsdag 17 mei aanvang 19.00 op een groot veld 
een onderlinge wedstrijd te spelen.   
 
Jelle   Evertsen 
        Kevin  Floors 
                 Ricardo   Reus 
                         Michael   Verell 
                                  Suliman  Noor 
                                          Jesper  Peereboom 
                                                   Job   Bosma 
                                                           Rachid  Ibrahim 
                                                                    Vigo   Bizot 
                                                                            Vincent Lopez Brea 
                                                                                     Rubin   Baron 
                                                                                             Ryan   Thomas 
                                                                            Bloyse  Houtkoper 
                                                                                     Falco   Wijnstekers 
                                                                                             Jack   Gardener 
                                                                              Diede  Rem 
                                                           Ricardo   Appelman 
                                  Erik   Baarda 
                 Mi- chael   Visser 
                                          Cris van Ham 

                                                   Dennis   Jong 
                                           Youri   Smorenberg 

                                  Destan   Akkus 
                         Nick   Brouwer 
                 Sevgul   Mahmud 
        Giorgio  Melis 
Dion   Trap 
        Mahad   Abdilahc 
                 Justin   Stuurman 
                         Kevin John van Heyningen 
                                  Manuel  Koegler 
                                                Daniel   Stam 
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Kolping Boys E2 – 
Alcmaria Victrix E2 

Uitslag: 5-3 
Laatste wedstrijd van het seizoen, én 
nog kans om kampioen te worden. 
Maar dan moest de E2 nog wel even 
van Alcmaria Victrix winnen. 
Dat waren de jongens dan ook vast 
van plan. Al in de eerste minuut was 
het raak: een schot van afstand door 
Nick verdween tussen de palen. Eén 
minuut later bleek Alcmaria ook te 
kunnen voetballen: hun kleine, maar 
razendsnelle rechtsbuiten trok de 
stand meteen weer recht. Het was 
het begin van een spectaculaire eer-
ste helft. Het spel golfde heen en 
weer, met kansen aan beide kanten, 
waaronder een mooi schot van Rubin 
op de paal. In de twintigste minuut 
wist Sacha te scoren na aanspelen 
van Nick uit een vrije trap. Meteen 
stoof Alcmaria weer naar het doel van 
Kolping, maar Bert, Sietze en Jochem 
wisten met uitstekend verdedigend 
werk een gelijkmaker te voorkomen.
Vlak voor rust mikte Anton op de 
paal, en even later schoot Sacha bij-
na raak. Er hing duidelijk een doel-
punt in de lucht. Op slag van rust was 
het inderdaad zover. Kolping kreeg 
vier corners achter elkaar, en uit de 
laatste (genomen door Sietze) wist 
Nick – in de rebound – te scoren: 3-1. 
Na de pauze hield de E2 het goede 
spel vast. Nu en dan kreeg Alcmaria 
ook een kansje, maar meestal stond 
Stephan op de juiste plek. Toch werd 
het halverwege de tweede helft 3-2, 
en moest Kolping echt een tandje bij-
schakelen. Het ging tenslotte om het 
kampioenschap! Mentaal zat het ech-
ter goed bij de jongens vandaag, 
want ze wisten meteen weer druk te 
zetten op het doel van Alcmaria. Een 
paar minuten was het raak: Nick 
scoorde na een prima pass van Jo-
chem. Daarmee was de stand 4-2, en 
leek Alcmaria verslagen. Even later 
kwam de bal na een slimme combina-
tie tussen Dimaggio en Sietze alweer 
bij Nick terecht, die zijn vierde goal 
van de dag maakte: 5-2. Vlak voor tijd 
scoorde Alcmaria nog met een knap 
schot, wat de stand op 5-3 bracht. En 
toen was het feest, want we zijn kam-
pioen! Jongens, allemaal prima ge-
speeld, en gefeliciteerd met het kam-
pioenschap! 
Pieter 
Kolping B. E4 – Sporting S E1 

Uitslag: 3 - 2  
Goed weer, schappelijke tijd ( 11 uur) 
dus een prima begin. Dat was wel no-
dig ook want de tegenstander was de 
ploeg waar ze de vorige keer van ver-
loren hadden en Michael was ook 
nog eens geblesseerd (gebroken 
pols, overgehouden aan de vier tegen 
vier toernooitjes). De strijd werd direct 
serieus ingezet. Leon was ditmaal de 
keeper en Dex stond als verdediger 
opgesteld. Dit pakte goed uit, Dex 
was voor de tegenpartij zeer storend 
aanwezig en heeft verschillende bal-
letjes bij het doel weg weten te hou-
den en Leon bleek een klemvaste 
keeper! De spannende eerste helft 
eindigde met  1 – 0 voor Kolping 
Boys. De tweede helft begon met 
veel pressie vanuit de tegenpartij. 
Corner na corner moest Leon met zijn 
jongens trotseren. Uiteindelijk werd 
dat dan toch 1 – 1, maar vrijwel direct 
daarna scoorde Tom het tweede 
doelpunt. En tot onze grote vreug-
de werd het daarna 3 – 1 door een 
doelpunt van Jesse. Het vrouwelijke 
publiek werd aan de kant tot rust ge-
maand want ze gingen volledig uit 
hun dak. De tegenpartij had wel ka-
rakter want ze gaven de moed niet 
op. Uiteindelijk leverde hun dat dan 
ook nog een tweede doelpunt op in 
de laatste vijf minuten van de wed-
strijd. De resterende minuten duurden 
tergend lang maar uiteindelijk klonk 
dan toch nog het eindsignaal en wa-
ren de E viertjes de winnaars van de 
wedstrijd!! 
Gerda 
 
Zaterdag 9 april 2005 
Foresters E7 - Kolping B. E5  
Uitslag: 0 - 3 
Van tevoren was bekend dat dit geen 
makkie zou worden! Destan was ziek. 
De eerste helft veel druk op het doel 
van Foresters. De verdediging, met 
als leider Sevgul en de snelle flank-
spelers Jelle en Justin, stond als een 
huis. Vóór de verdedigers stond Den-
nis als altijd een zeer goede partij te 
spelen. Eigenlijk was er voor Fores-
ters geen doorkomen aan en Ryan 
kreeg dan op doel weinig te doen. 
Job, Vigo en Jack bestookten het 
doel van Foresters met veel geweld, 
maar de bal wilde er niet in. Vigo was 
nog het dichts bij een goal, maar zijn 
indraaiende bal van links vloog via de 
lat het veld weer in. 

De tweede helft werd Foresters 
meteen weer klem gezet. Een doel-
punt voor de Boys kon niet uitblijven. 
De eerste goal was een fraaie. Jelle 
speelde de nu op rechts spelende Vi-
go goed aan. De voorzet van Vigo 
werd voor het doel door Ryan goed 
aangenomen en doorgespeeld aan 
Jack, die vervolgens bij de tweede 
paal voor de 0-1 kon zorgen. Vlak 
daarna de 0-2. Vigo gaf de bal goed 
door op de doorlopende Ryan, die 
vervolgens vrij voor de keeper onge-
hinderd kon uithalen, 0-2. Jack zorg-
de uiteindelijk voor de 0-3 door na 
een rush, en een klein foutje van de 
keeper, de bal in het doel te tikken. 
De enkele ballen die Job op doel 
kreeg wist hij goed te verwerken. Een 
goede teamprestatie mannen! 
Een ouder! 
 
Kolping Boys E6 – SSV E2 
Uitslag: 1-0 
Vandaag was de belangrijkste wed-
strijd van het seizoen voor ons, we 
moesten winnen 
of gelijk spelen om kampioen te wor-
den. 
Er waren heel veel mensen langs de 
kant die allemaal heel erg meeleef-
den met ons. 
Gelukkig was het team weer com-
pleet en konden we vol aan de bak. 
Na een aantal minuten maakte Vin-
cent gelukkig voor ons 1-0. 
SSV bleef erg goed overspelen wat 
voor hun een aantal kansen oplever-
de maar gelukkig hadden 
wij Nigel in het doel die weer een 
aantal keer knap werk verrichte. 
De tweede helft zakten we wat in wa-
ren het dan toch de zenuwen? 
Met veel kunst en vliegwerk bleven 
we op de been en de lat bracht ook 
nog een keer uitkomst. 
Toch duurde het erg lang hoor de 
tweede helft maar kwamen ook een 
aantal keer voor de goal 
van SVV maar kregen hem er niet in. 
Toen kwam eindelijk het eindsignaal 
en ja hoor we zijn KAMPIOEN. 
Klasse jongens Max, Nigel, Yannick, 
Kevin, Lars, Vincent, Justin, Tom 
en  Nigel. 
Wie had dat gedacht aan het begin 
van het seizoen, zo zie je maar als je 
samenwerkt kom je ver. 
Nu nog een paar toernooien en dan 
zit het er weer op, jongens, trainer en 
begeleider bedankt. 
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KAMPIOENKAMPIOENKAMPIOEN-
KAMPIOEN JULLIE ZIJN TOPPER-
TJES en veel plezier het volgende 
seizoen. 
Een prettige vakantie toegewenst aan 
iedereen en tot ziens. 
Peter Wortel 
 
Zaterdag 23 april 2005 
Koedijk E8  -  Kolping Boys E6   
Uitslag: 1-0 
Bij winst waren de jongens kampioen. 
Het veld was erbarmelijk slecht. Geen 
gras, geen lijnen, alleen maar zand! 
De eerste helft speelde zich voorna-
melijk af op de helft van Koedijk. Er 
waren enkele kansjes voor Ryan, Job 
en Vigo. Het bleef echter bij een bal-
letje van Vigo op de paal. Destan 
kreeg op doel weinig te doen. 
De tweede helft was Koedijk regelma-
tig gevaarlijk voor het doel, maar dit 
leverde geen goals op. Tot vlak voor 
tijd. Een corner viel tussen drie Kol-
ping mannen en ging ongelukkig via 
het been van Ryan het doel in. In een 
alles of niets poging kreeg Ryan nog 
een goede kans op de gelijkmaker, 
maar de keeper keerde de bal prima. 
Het bleef bij de 1-0, en dit betekende 
dat het kampioenschap naar de E6 
van Kolping is gegaan. Toch een pri-
ma tweede plek.  
 
Een ouder!  
 
Kolping Boys E8 - WMC E1 
Uitslag: 5 - 3 
De competitie is afgelopen, een 
mooie tweede plaats is binnen! Start-
te E8 met 2 nederlagen en 2 gelijke 
spelen. Onder leiding van trainer Ton 
Berkhout ging de ploeg steeds beter 
draaien. Dat resulteerde in een eind-
spurt van 4 geweldige overwinningen. 
Het laatste duel tegen het sterke 
WMC werd uiteindelijk toch nog een 
vrij gemakkelijke zege. Na 8 minuten 
was het al raak. Jochim scoorde uit 
een voorzet van de opgerukte We-
sley. Zeven minuten later blunderde 
de WMC-doelman bij een afstands-
chot van dezelfde Jochim: 2-0. Niet 
lang daarna had het 3-0 kunnen zijn, 
maar Suliman miste een penalty. Vlak 
voor rust was het echter opnieuw Jo-
chim die de hattrick volmaakte. Toch 
kwam WMC nog voor de limonade te-
rug. En weer was het de Riquelme 
van Heerhugowaard  nu met nr.8 - die 
in de uitwedstrijd een week eerder 

ook al zijn hele elftal op sleeptouw 
nam: 3-1. In de tweede helft bleek 
Kolping opnieuw sterker. Bloyce 
scoorde fraai uit een voorzet van Suli-
man. Die laatste tekende even later 5-
1 aan door de bal in de korte hoek 
langs de keeper te prikken. Daarna 
herhaalde de 
geschiedenis zich. Kolping verslapte, 
zoals al vaker vertoond. Het verklaart 
ook het doelsaldo van de ploeg: 32 
doelpunten voor, en opmerkelijk veel 
tegen: 25. WMC kwam gevaarlijk te-
rug. Nr.8 bepaalde - ondanks dat de 
felle Charlie als mandekker op hem 
was gezet - de eindstand op 5-3. En 
het is dat 
de KNVB de competitie voortijdig be-
eindigt, maar een E8 in deze vorm 
was een potentiële kampioenskandi-
daat. 
Paulus 
 
Berdos E2 – Kolping B. E9 (F1) 
Uitslag: 1 - 2 
Al voor aanvang van de wedstrijd was 
duidelijk dat het niet meer mis kon 
gaan met onze jongens: ze zijn kam-
pioen!! Ondanks dat was het toch een 
hele spannende wedstrijd. Het eerste 
doelpunt kwam van Stijn na een 
mooie corner van Rutger. Helaas 
volgde toen snel het tegendoelpunt. 
Er moest hard gewerkt worden om 
toch tot een overwinning te komen. Er 
waren mooie kansen, Mustafe had 
een mooi schot op doel, maar was net 
naast. Gijs, die de eerste helft op doel 
stond, zorgde ervoor dat de tegen-
stander niet meer doelpunten kon ma-
ken door een mooie redding. 
Na de pauze kwam er een mooi doel-
punt van Mustafe na een goed sa-
menspel voorin. Kolping had de wed-
strijd inmiddels in eigen hand. De bal 
bleef voornamelijk op de helft van de 
tegenstander en achterin stond alles 
goed op slot. Alle jongens hebben 
weer fantastisch werk geleverd! 
Dan nu nog een paar weetjes over 
onze kampioenen. Wist u dat: 
de E9 bestaat uit Mustafe, Gijs, Dave, 
Dylan, Ronald, Wence, Stijn, Rodney 
en Rutger; 
dit allemaal kanjers zijn; 
ze na de winter gepromoveerd zijn 
van F1 naar E9; 
de tegenstander toch gemiddeld 1 
kop groter was dan onze jongens; 
het er niet altijd even zachtaardig aan 
toe ging in het veld; 

er ondanks pijntjes toch altijd door ge-
gaan werd; 
ze drie geweldige trainers hebben: 
Ronald, Thijs en Jeroen; 
ze zowel een standaard als een me-
daille in ontvangst mochten nemen na 
de wedstrijd! 
Jongens ga zo door, wij als ouders 
genieten ervan! Susanne 
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