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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 

                                   

Oudervoetbal 

Mixtoernooi 

Sluitingsfestijn 2004-2005 

 
Voor alle medewerkers betrokken bij de tot stand koming van 
de Treffer en de bezorging hiervan. 
 
De laatste Treffer verschijnt dit jaar op dinsdag 31 mei a.s. 
 
De eerste Treffer voor het voetbalseizoen 2005-2006 wordt 
gedrukt op dinsdag 23 augustus a.s.. 
 
De redactie bestaat het komende seizoen uit de heren Arthur 
Florijn en Nico Kieft. 
 
 
 
  

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



Het eerste elftal is in de eerste ronde van de nacompetitie uitgeschakeld voor promotie naar 
de derde klasse. 
De eerste wedstrijd tegen Always Forward werd in Hoorn nog gewonnen met 1 – 0. 
 
De thuiswedstrijd verliep ongunstig. Vlak na het begin lag de 1–0 voor Always Forward al in het net.  
De rest van de eerste helft had Kolping een licht veldoverwicht wat niet in doelpunten kon worden       
uitgedrukt. 
Zoals de wedstrijd bedonnen was, werd ook in de tweede helft zeer snel de 2-0 gescoord. Vanaf dat 
moment liep Kolping achter de feiten aan. Kreeg het zelf wel wat kansen, maar de goal viel aan de    an-
dere kant 3-0. 
 
Via een strafschop vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kwam Kolping via Patrick Smorenberg 
nog even terug. In de extra tijd kwamen er nog wel een paar mogelijkheden. Maar het bleef bij 3-1. Al-
ways Forward gaat naar de volgende ronde van de nacompetitie. 
 
Kolping Boys mag het nog een jaartje in de vierde klasse proberen. 
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Van de redactie 
 
                                      Uitslag Kolping boys TOTO 2004-2005 
 
De organisator van deze TOTO is nog druk bezig alle uitslagen bij elkaar te zoeken en een totaal-
stand op te maken. 
Wij denken dat de einduitslag vóór het verschijnen van de laatste Treffer op 31 mei a.s. kan worden 
bekend gemaakt. 
 
In de laatste tussenstand (en enige!!) van  de TOTO stond Peter Verhoeven op de eerste plaats 
gevolgd door Frans Geurtsen en G. Korn. 
 

Hoe de rangschikking in de eindstand is blijft vooralsnog een groot ? 

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. 
 



 
 
                                   BESTE MINI’s!!! 
                                   ============= 
Willen jullie noteren dat wij een toernooi hebben: 
 
Datum is: zaterdag 21 mei a.s. 
===================== 
Op het voetbalcomplex van v.v. Alkmaarsche Boys, Vondelstraat, Alkmaar. 
Ingang via de brug naast het sportcomplex Oosterhout. 
 
Het betreft het beroemde:  
 
                                   COR HOET PUPILLENTOERNOOI 
 
Het toernooi staat in het teken van steun aan: 
 
                                   ZWALUWEN JEUGD ACTIE 
 
Dit betreft steun voor de jeugd die NIET kan sporten !!!!!!!!! 
 
Iedere deelnemer en geleider draagt hiervoor € 0,50 bij voor steun aan deze 
kinderen. 
 
Iedereen gaat op eigen gelegenheid daarheen en wij verwachten dat jullie alle-
maal aanwezig zijn om:             
                                                  09.30 uur. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Hoofdtrainer            : Henk Kaptein 
Subtrainer                : André Hoet (tel.: 072-5121330) 
Assistent trainer        : Henk Hoijtink 
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Vrijwilliger van de Maand mei 2005 
 

Is geworden:  Jan Kraakman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw: 
Voortaan stellen we elke maand de "De Vrijwilliger van de Maand" aan. 
Op deze manier willen we bijzondere vrijwilligers in het zonnetje zetten. 
 
Even voorstellen: 
•    Jan is meer als 25 jaar secretaris bij de junioren. Stopt helaas hiermee vanaf nu. 
•    Notulist vanaf 25 augustus 1980 tot 3 mei 2005, dus meer dan 200 verslagen. 
•    Lid van Kolping sinds de junioren. datum onbekend. Blijft vast lid. 
•    Lid van Verdienste sinds 2000. 
•    Scheidsrechter op zaterdag bij de junioren. Blijft gelukkig fluiten. 
•    Lid van de Paascommissie al 10 jaar op naar het 11e jaar. Blijft hiervan lid. 
•    Voetballer van het 1e hoelang weet ik niet. 
•    Houdt van spelletjes, kan slecht tegen zijn verlies. 
•    Is van beroep schoolmeester, dus ook in zijn vrije tijd. 

Kortom een kei van een vrijwilliger. 
 

             
zater/zondag   7/8 mei  Uitslag  zater/zondag   14/16 mei  Uitslag 

Kolp.B. 5 - Apollo 2 2 - 4  Kolp.B. 1 - Always Forward 1 1 - 0 
Kolp.B. 5 - Egmondia 4 5 - 1  Kolp.B. 1 - Always Forward 1 1 - 3 
Kolp.B. 6 - Watervogels 3 t.n.o.        
Kolp.B. 7 - HSV 5 6 - 5  Kolp.B. 5 - Egmondia 4 3 - 7 
Kolp.B. 8 - DFS 8 3 - 0  Kolp.B. 6 - ZAP 4 n.b. 
Kolp.B. A2 - AFC '34  A2 1 - 3        
Kolp.B. A3 - Egmondia A2 5 - 0        
Kolp.B. A4 - Koedijk A5 2  8  Kolp.B. B1 - Uitgeest B1 5 - 0 
Kolp.B. B1 - Concordia B1 3 - 1  Kolp.B. A4 - Flevo A1 n.b. 
Kolp.B. B2 - Graftdijk  B1 2 - 2        
Kolp.B. C6 - Reiger Boys  C3 2 - 2  Kolp.B. B2 - Hugoboys B1 n.b. 
Kolp.B. Da.2 - Koedijk  Da.1 2 - 3  Kolp.B. Da.1 - DEK (beker) Da.1 0 - 3 
Kolp.B. Msj.1 - LSVV Msj1 1 - 1  Kolp.B. Da.2 - Twisk Da.2 n.b. 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Pupillen E1 
Wordt 2e tijdens internationaal 
toernooi in Genk (België) 

 
* Pupillen D1 
Wordt 1e tijdens internationaal 
toernooi in Hameln (Duitsland) 
 

* Niels Bakker (D1) 

 
* Ricky Wools 
Speelde 2 internationale 
toernooien binnen 10 dagen. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       31 mei 2005 
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Verdrietig en verslagen, maar met een dankbaar gevoel voor alles wat hij voor onze 
vereniging heeft betekend, nemen wij afscheid van ons lid van verdienste 

 
 

JAAP DE WIT 
 
 

Ruim 40 jaar lang was hij altijd met van alles op de club bezig.  
We zullen hem enorm missen en wensen Ans en de familie veel sterkte toe  

met het verwerken van dit verlies 
 

Het Bestuur van de v.v. Kolping Boys  

De kampioenen seizoen 2004-2005 
 
Dames 1 
 
Senioren 9 
 
Junioren A2 
 
Pupillen D4 
 
Pupillen E2 – E4 – E6 – E7 – E9 
 
Pupillen F8 en F9 
 
 
Alle teams proficiat met het behaalde resultaat. 
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Op zondag 8 mei is ons Lid van Verdienste Jaap de Wit plotseling overleden. Hier-
onder staan een aantal passages uit de toespraak die onze voorzitter hield tijdens de avondwake 
voor Jaap. 
 
Zondagochtend rond 11 uur kwam ik aan in het wedstrijdsecretariaat. Jaap Zonneveld kwam op me af  
en in plaats van het gebruikelijke enthousiaste: Goedemorgen voorzitter !! klonk er een bedremmeld: 
“heb je het al gehoord ?” “Jaap de Wit is vanochtend overleden”.  
Alles valt dan even weg.  
Ik keek om me heen met een gevoel dit kan niet waar zijn, Jaap moet hier gewoon nog ergens rondlo-
pen, want Jaap loopt altijd rond op ons complex.  
Maar dan dringt het langzaam maar zeker bij mij door, zoals het deze zondag in heel Oudorp en Sint 
Pancras begint door te dringen: Jaap is er niet meer.  
 
Ruim 40 jaar was hij voor ons bezig, de laatste jaren met de inkoop voor de kantine, als lid van de 
kantine- en beheerscommissie, als kantinemedewerker, als organisator van het klaverjassen, als 
schilder etc. etc.  
Vorige week is er in de kantinecommissie nog gevraagd of iedereen volgend seizoen weer doorging. 
NATUURLIJK was het korte maar veelzeggende antwoord van Jaap. Het mag niet zo zijn. 
 
Klussen en studderen; dat zijn 2 woorden die bij mij opkomen als ik aan Jaap denk.  
Bij de grote klussen op ons complex altijd aanwezig…….. op onze hoofdtribune zit als dank zelfs een 
bordje met de naam van Jaap en die van Pe Oud. 
En studderen………Jaap zag het werk en pakte het dan ook gewoon op, het hele jaar door, zomerstop 
bestond niet of nauwelijks voor hem. 
 
Waarom doet zo iemand dat ? Dit heeft volgens mij enerzijds met zijn liefde voor onze club te ma-
ken en anderzijds voor de hoeveelheid liefde en leut die hij hiervoor terugkreeg.  
In het gezin, met familie en met vrienden: Kolping Boys was een heel belangrijk onderdeel van het le-
ven van Jaap waarover hij kon kletsen, discussiëren, een biertje kon doen, soms klagen maar vooral 
waaraan hij ontzettend veel plezier beleefde. 
 
In 1986 hebben we je samen met je broer Toon benoemd als Bijzonder Lid. 
In 1999 werd je Lid van Verdienste. 
Sinds 8 mei 2005 ben je niet meer fysiek onder ons maar je blijft uiteraard altijd een belangrijke 
plek in ons Kolping Boys hart houden. 
 
Jaap wij en iedereen hier aanwezig zullen je echt enorm missen en namens Kolping Boys wil ik graag 
nog 1 keer zeggen: “Jaap bedankt voor alles, he” 
 
Rust zacht !! 
 
Via deze weg wenst het bestuur Ans, Rob en Sylvia en de rest van de familie veel sterkte toe 
bij het verwerken van dit zware verlies. 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2004-2005 

    6 



Het programma !!! 
 

Zaterdag 21 mei 2005. 
Op deze zaterdag vindt het jaarlijkse Klaas Commandeur-juniorentoernooi weer plaats. Dit toernooi is bedoeld voor de lagere C- 
en B-teams. We rekenen op mooi weer en veel sportieve strijd. Veel succes ! 
 
C2 speelt wedstrijden om    13.30 – 14.40 – 15.50.         Aanwezig : 12.45 uur ! 
C3      “            “          “         9.30 – 10.40 – 11.50.              “         :    9.00 uur ! 
C4      “            “          “         9.30 -  10.40 -  11.50.              “         :    9.00 uur ! 
C5     “             “          “       10.05 -  11.15 – 12.25.              “          :   9.30 uur ! 
C6     “             “          “       10.05 -  11.15 – 12.25.              “          :   9.30 uur ! 
B3     “             “          “       13.30 – 14.40 – 15.50 .             “          : 13.00 uur ! 
B4     “             “          “       14.05 – 15.15 – 16.25 .             “          : 13.30 uur ! 
B5     “             “          “       14.05 – 15.15 – 16.25 .             “          : 13.30 uur ! 
 
Om 13.30 is er de uitreiking van de Herman de Reus-Vriendenclubbokaal aan het winnende team van de meisjes B1-junioren. 
Ook C4 krijgt een aandenken, omdat zij de tweede plaats bereikt hebben . 
 

Zondag 22 mei 2005. 
Op deze dag spelen de meisjes-junioren hun toernooi bij Kolping Boys ! 
Ms. ju. B1 speelt wedstrijden om :    9.30 – 10.15 – 11.00 – 11.45.       Aanwezig om   8.45 uur ! 
Ms. ju. B2     “             “          “  :      9.30 – 10.15 – 11.00 – 11.45 .              “         “     8.45 uur ! 
 
Dinsdag 24 mei 2005. 
Kolping Boys c5 – Hugo Boys c2                                                          19.00             18.30                   N. Kieft 
Kolping Boys c6 – Zeevogels c2                                                            19.00             18.30                   E. v. Dronkelaar 
 
Zaterdag 28 mei 2005. 
C3 gaat nog naar een toernooi bij Jong Holland ! 
C3 speelt wedstrijden om :                                               10.00 – 12.10 – 13.00 .        Vertrek om 9 uur ! 
 
Maandag 30 mei 2005: begeleidersavond ! 
Maandag 30 mei verwachten we alle junioren-begeleiders, - trainers,- commissieleden,- verzorgers ,- vlaggers en –
secretariaatsmensen om 20.30 in de kantine om het seizoen even na te bespreken.  
Maar ook om afscheid te nemen van een aantal medewerkers ! 
Degenen, die nog wat spullen in hun bezit hebben (inschietballen, trainingsballen, waterflessen, netjes enz.) en ze niet mee nodig 
hebben, worden verzocht dit materiaal deze avond in te leveren bij Jan van den Bout. 
Ook wil hij graag de sleutels van de mensen die stoppen, ontvangen. 
Dus tot de 30e ! 
 
Nieuwe leden ! (jongens junioren) 
Elk jaar weer gebeurt het 1 Jongens die opzeggen en de komst van nieuwe leden. En elk jaar maken we het weer mee : nieuwe 
leden, die zich opgeven nádat de voorlopige indelingen gemaakt worden. En dan wordt het wel eens een probleem om aan de 
wensen te voldoen. 
Daarom:wil je komend seizoen bij Kolping Boys gaan voetballen, geef je bijtijds op ! (telefonisch kan bij Jan Kraakman: 
072-5742132). Zaterdag 3 juni gaan we de voorlopige indelingen maken. Daarna lid worden kan altijd, maar of we plek hebben 
en aan alle wensen kunnen voldoen ? 
 
Afmelden (geldt alléén voor jongens-junioren !) 
Natuurlijk zullen er spelers zijn, die om wat voor reden dan ook willen stoppen met voetballen. Dit kan door een briefje te sturen 
naar Jan Kraakman, Amatist 30, 1703 AV Heerhugowaard. Een mailtje kan ook : jm.kraakman@quicknet.nl  
Dit moet gebeuren vóór 31 mei, omdat op 1 juni het nieuwe verenigingsjaar ingaat met alle verplichtingen van dien (contributie 
etc.) Wie pas in juni of later afmeldt, loopt het grote risico dat de afmelding te laat binnenkomt en er eind juni weer een contribu-
tiekaart de bus inrolt ! 
 
Herman de Reus-Vriendenclubbokaal 
Deze is dan toch definitief gewonnen door de meisjes B1-junioren van coach Janneke Ruijs. C4 is tweede geworden. Beide 
teams van harte gefeliciteerd en tot de 21e mei om 13.30 voor de uitreiking ! In de laatste Treffer publiceren we de eindstand. 
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Het wel en wee van de junioren ! 
Ze hebben het dan toch maar gered, de spelers van de C1 ! Ze hebben er met hard werken voor ge-
zorgd, dat Kolping Boys ook volgend seizoen met de C1 in de Hoofdklasse is vertegenwoordigd . 
Op dinsdagavond de 10e mei moest het gebeuren. Met de wetenschap, dat concurrent Purmerend op 2 punten stond, zou een 
overwinning op de nummer 3 van de ranglijst, het Amsterdamse D.C.G., voldoende zijn ! 
Al na 5 minuten stoof Bon alleen op de keeper af, maar helaas wist hij deze situatie niet uit te buiten. Toen 5 minuten later de 
scheidsrechter terecht naar de stip wees (vasthouden), zou het dan tóch moeten gebeuren. Maar ook dit buitenkansje was niet aan 
de onzen besteed, want Roy schoot de penalty ruim naast. 
Kolping Boys bleef sterker en feller en kreeg nog wat kansen, maar met een 0-0 ruststand was nog niets verloren. 
Na de rust aanvankelijk hetzelfde spelbeeld, de bal ging er echter niet in. D.C.G. voelde dat er wat te halen was en deed er nog 
een tandje bij. Net genoeg om het initiatief naar zich toe te trekken. En toen gebeurde zo’n 10 minuten voor tijd waar je op kon 
wachten: de enige kans van D.C.G. werd door hun rechtsbuiten prima benut !(0-1) 
Het wanhoopsoffensief bracht niets op, de blessuretijd evenmin, zodat Kolping Boys afhankelijk was van de uitslag van Purme-
rend tegen D.W.V. Gelukkig won D.W.V. met maar liefst 0-8, zodat de nederlaag niet fataal was. 
We danken iedereen, die het mogelijk heeft gemaakt, dat C1, na dit voor hun moeilijke jaar, tóch nog met een tevreden gevoel 
het seizoen heeft kunnen afsluiten ! 
 
Op dezelfde dinsdagavond speelde ook C2 de laatste wedstrijd ,met in hun achterhoofd  nog de theoretische kans op het kampi-
oenschap. In Midwoud werd het 2-2 gelijk gespeeld tegen het altijd lastige M.O.C. c1 en werd die laatste kans de das om gedaan. 
Tóch een prachtig seizoen voor de van Baar/Veel-equipe ! 
 
Ook de B1 sloot het seizoen af en wel met 2 thuiswedstrijden. Zowel Uitgeest als Concordia werden verslagen. Uitgeest zelfs 
met een klinkende 5-0 en Concordia degradeerde door hun 3-1 nederlaag, waarbij Lacsen alle 3 treffers voor z’n rekening nam ! 
Een middenmootpositie voor B1 dus ! 
 
De laatste uitslagen komen van de A-junioren ! 
Kampioen A2 verloor de laatste wedstrijd dan tóch nog. Concurrent AFC’34 werden de punten gegund middels een 1-3 neder-
laag. Het kon de pret niet drukken, na afloop hebben ze nog even gezellig nagezeten ! 
 
Als je als A4 tegen Flevo A1 moet spelen, weet je dat je het zwaar krijgt. Als er bij de tegenpartij dan ook nog 5 senioren mee-
doen, kun je gerust spreken van een ongelijke, zelfs oneerlijke strijd ! 
Het werd maar (liefst) 0-10, een goede prestatie van de onzen, die trouwens de laatste tijd toch al gewend waren aan grote neder-
lagen, want ook van Koedijk a5 werd met 2-8 verloren. 
 
A3 sloot de competitie af met een 5-0 overwinning en eindigt zodoende keurig in de middenmoot ! 
 
Er worden nog een paar inhaalwedstrijden gespeeld, maar van veel belang zijn deze niet meer. Lees het programma goed, want 
wie weet staat jouw team er ook tussen ! 
 
Selectietrainers bekend ! 
Met het aantrekken van de heer Tsjong (oud-trainer van Koedijk D1) zijn alle juniorenselecties weer voorzien van ons insziens 
vakbekwame trainers ! Hij gaat bij ons de C-selectie trainen. 
Voor de B-junioren hebben we Mark van Wonderen (speler van het 1e elftal van AFC’34) als trainer binnengehaald. Vast een 
trainer, die de spelers veel kan leren, hij kan het in ieder geval allemaal feilloos voordoen, denken we zo ! 
En Mark van Stipriaan blijft onze A-junioren trainen. Zijn functie is zelfs uitgebreid: Mark wordt vanaf komend seizoen hoofd-
jeugdtrainer, wat inhoudt dat hij de grote lijnen uitzet en bewaakt bij onze jeugdselecties ! En hij is daar nu al druk mee bezig ! 
De selectiekeepers zullen getraind worden door Cor van Westerop (A-junioren) en Johan Presierie (B- en C-junioren). 
 
Wij wensen alle bovengenoemde trainers veel succes met hun teams in het volgende seizoen ! 
 
Voor de overige teams zijn we druk bezig “het plaatje”rond te krijgen en we schieten daarmee al aardig op. 
In de extra-Treffer (alleen bestemd voor de junioren !!) die iedereen na half juni ontvangt zullen we alles weer voor volgend 
seizoen bekend maken ! 
Hou je deurmat dus in de gaten. De extra-juniorentreffer is te herkennen aan de felgele voorkant ! 
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Dames 1 
Bekerwedstrijd halve Finale tegen DEK.. 
In de kantine vernam ik dat deze wedstrijd met 3-0 werd 
verloren. 
Een goed seizoen met promotie naat 
de 1e klasse is hiermee afgesloten. 
 
Veel succes in de eerste klasse. 
 
 
 
 
 
 
Afmelden. 
 
Natuurlijk zijn er altijd actieve leden die aan het einde van het seizoen willen stoppen met voet-
ballen. Dit kan door een briefje te sturen vóór 31 mei a.s. 
 
Voor de pupillen naar:                        Jaap de Vries 
Voor de junioren naar:                        Jan Kraakman 
Voor de senioren naar:                       Ton Schut 
Voor de dames en meisjes naar:       Janneke Ruys 
Voor het zaalvoetbal naar:                       Peter Verhoeven 
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                   kantinediensten:  
          
         21 mei Sandra van Putten 
         28 mei Joyce Bruin 
         4 juni Miranda Stenvers 
 

 Jong Holland E1 – Kolping 
Boys E1 
Uitslag: 4 - 1 
Veel te vroeg kwamen we op deze 
mooie zaterdagmorgen aan op het 
complex van Jong Holland. De kleed-
kamers waren nog op slot! 
Jos had dus tijd genoeg om z´n spe-
lers goed voor te bereiden op deze 
sterke tegenstander. Kolping begon 
goed aan deze ontmoeting en de 1e 
kans was dan ook voor Denzel die op 
de goede keeper stuitte. Jong Holland 
zette echter, door in een zeer hoog 
tempo te voetballen, Kolping onder 
druk. Bart, Tim, Falco en Ricardo 
hadden het erg druk en kregen de bal 
moeilijk voor het doel weg. De 1-0 
was onvermijdelijk! Ondanks een ge-
miste penalty gingen we toch met een 
2-0 achterstand rusten. 
Kolping kwam herboren uit de kleed-
kamer. Alle jongens zetten zich nu 
voor 200% in. Jesper maakt de 2-1 en 
Kolping kreeg kansjes. Bart miste een 

vrije trap, Daniel combineerde leuk 
met Jesper en Lars bleef maar aan-
geven op het middenveld. Maar als je 
niet scoort uit die kansen.... inderdaad 
valt ie aan de andere kant. Jong Hol-
land wist nog 2X te scoren zodat de 
eindstand op 4-1 uitkwam. Gezien het 
spelbeeld in de 2e helft is 2-1 (of ei-
genlijk2-2) een betere uitslag! Deze 
laatste competitie wedstrijd van dit 
seizoen hebben onze jongens toch 
weer van hun goede kant laten zien! 
Jongens goed gewerkt. Heel veel ple-
zier in België!!! 
René Schmidt 
 
E8 wint DTS-toernooi 
 
E8 blijft, ook nu de competie is afgelo-
pen, in de winning mood. Op het lekker 
strak georganiseerde DTS-jeugdtoernooi 
werd de eerste prijs  een mooie trofee  in 
de wacht gesleept. Toch leverde de eerste 
wedstrijd tegen HSV een domper op. Een 
veel sterker Kolping kreeg kans op kans. 
Maar door te veel pingelen van de aanval-

lers leverde dat niet meer op dan één 
doelpunt. En tot overmaat van ramp 
maakten de Heilooenaren vlak voor tijd 
gelijk. Na een donderspeech van coach 
Ton ging het in de tweede partij een stuk 
beter. 
De meisjes van DTS werden met 6-0 heel 
simpel aan de kant gezet. Het kwam nu 
aan op de laatste wedstrijd tegen Vrone. 
Een ploeg waarvan E8 in de competitie 
met maar liefst 2-6 had verloren. Maar 
ook nu bleek weer hoe de ploeg vooruit is 
gegaan gedurende de competitie. Vrone 
werd in twee keer tien minuten finaal af-
gedroogd: 5-1. Dat belooft wat voor het 
eigen 
Commandeur-toernooi als afsluiter van 
een prachtig seizoen. 
Paulus  
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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 sluitingsfestijn. Kom gezellig en sportief lachen en ballen op 3 en 4 juni op 
de velden van Kolping Boys.  Geef je op via onderstaande strook, dit kan nog tot 29 mei. 
 
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 pupillencommis-
sie, samen met de €7,50 in 1 envelop met je naam erop. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Oudervoetbal 
Beste Leiders en pupillen, 
Horen jullie ook zo vaak aanwijzingen van goedbedoelde ouders/verzorgers, opa's, oma's 
en trainers langs de kant ?  

Lastig hé     NU KOMT JULLIE KANS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Geef ze op voor het oudervoetbal. 
 
Wanneer :          Vrijdag 27 mei 2005 
Waar :        Sportpark "de Nollen"  
Hoe laat :          van 19.00 tot 21.00 uur 
 
Meld je team aan bij Jenny Scholte (0725614582), Gerard Twisk (0725112281) of 
Jacques Peetoom (0725119980) 
 
Individueel opgeven kan natuurlijk ook, wij zorgen voor een indeling. 
( Team aanmelden voor 22 mei bij de pupillen cie a.u.b.) 
 
 



                                
 
 

ZATERDAG   21 MEI 
Toernooi  V.V. Schagen 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:     3e wdstr:                                               Vertrek 
F4                09.25              10.15            11.05                                                      08.30         
F5                09.25              10.15            11.05                                                      08.30                    
                     
F6                09.00              10.15            11.05                                                      08.10 
                                                                                                       

ZATERDAG   21 MEI 
Toernooi K.F.C.  Koog aan de Zaan 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:     3e wdstr:     4e wedstr.                          Vertrek 
E1                14.10              14.50            15.30            16.10                                           
E2                13.30              14.30            15.30            16.30                                                            
F2                09.40              10.20            11.00            11.40                                 08.35 
F3                09.20              10.20            11.20            12.00                                 08.20 
F7                09.40              10.20            11.00            11.40                                 08.35 
F8                09.00              09.40            10.40            11.20                                 08.00 
                                                                                                                                
Let op: F7 speelt als F5 en F8 als F4 op het toernooi                                           
                                       
                                                                                                                                

ZONDAG 22 MEI 
Toernooi  V.V.IJ  IJsselstein 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:     3e wdstr:     4e wedstr   Kruisfinales            Vertrek 
D1                10.30              11.30            12.30            14.30          Start 15.30                

 
   ZATERDAG   4 JUNI 

Toernooi  Jong Holland Alkmaar 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:     3e wdstr:                                               Vertrek 
E3                .                                                                                                                    
E4                                                                                                                                                      
E6                                                                                                                            
E7     TIJDEN VAN HET TOERNOOI ZIJN NOG NIET BEKEND. Zie volgende Treffer               
F3 
F4 
F5 
F6 

    ZONDAG 5 JUNI 
Super F-1 Toernooi  KFC Koog aan de Zaan 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:     3e wdstr:     4e wedstr   Kruisfinales            Vertrek 
F1                09.35              10.35            11.35            12.15                                          08.15 
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ZATERDAG   28 MEI 
8e Klaas Commandeur Toernooi Kolping Boys 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:      3e wdstr:                                                Aanwezig           
D4                13.05              14.15             15.25                                                      12.30 
D5                12.30              13.40             14.50                                                      11.55 
D7                09.35              10.45             11.55                                                      09.00 
D8                09.00              10.10             11.20                                                      08.25 
E5                13.00              14.00             15.00                                                      12.25 
E6                13.00              14.00             15.00                                                      12.25 
E7                12.30              13.30             14.30                                                      11.55 
E8                12.30              13.30             14.30                                                      11.55 
F5                09.25              10.15             11.05                                                      08.50 
F6                09.25              10.15             11.05                                                      08.50 
F7                09.00              09.50             10.40                                                      08.25 
F8                09.00              09.50             10.40                                                      08.25 
F9                09.25              10.15             11.05                                                      08.50 
F10              09.00              09.50             10.40                                                      08.50 
Mini              Nog niet bekend                                                                                           
 

ZONDAG  29 MEI 
8e Klaas Commandeur Toernooi Kolping Boys 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:      3e wdstr:                                                Aanwezig 
D1                13.05              14.15             15.25                                                       
D2                12.30              13.40             14.50                                                       
D3                09.35              10.45             11.55                                                      09.00 
D6                09.00              10.10             11.20                                                       
E1                13.00              14.00             15.00                                                       
E2                13.00              14.00             15.00                                                       
E3                12.30              13.30             14.30                                                      11.55 
E4                12.30              13.30             14.30                                                      11.55 
F1                09.25              10.15             11.05                                                      08.45 
F2                09.25              10.15             11.05                                                      08.45 
F3                09.00              09.50             10.40                                                      08.25 
F4                09.00              09.50             10.40                                                      08.25 
                                                                                                                                 
Verzoek aan de begeleiders zich een half uur voor aanvang eerste wedstrijd te melden bij 
de wedstrijdtafel in de kantine 
Tijdsduur van de wedstrijden: 
D-pupillen          2 x 15 minuten 
E-Pupillen          2 x 12 ½    “ 
F-pupillen           2 x 10        “ 
    
Prijsuitreikingen direct na de wedstrijden 
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   Overzicht competitie Pupillen Seizoen 2004-2005 
 

D-pupillen 
D1  speelde in de Hoofdklasse een hele jaarscompetitie en eindigde na een sterke eindsprint 
       onder leiding van Peter Hoogerwerf en Joeri Rowinkel, op de 5e plaats met 31 punten 
       In de 22 wedstrijden werd er 10x gewonnen,11x verloren en 1x gelijk gespeeld.  
D2  had een zeer zwaar seizoen in de 1e klasse en eindigde als laatste. De inzet van de jongens 
       bleef echter zeer goed. Het verzoek voor herindeling in de winterstop werd door de KNVB 
       niet gehonoreerd.  
D3 eindigde in het najaar als laatste. In het voorjaar waren de resultaten iets beter. Zij werden 
      5e met 7 punten uit 9 wedstrijden  
D4 was in het najaar te hoog ingedeeld en werden laatste. In het voorjaar echter ongenaakbaar en 
      kampioen 
D5 Zowel in het najaar als in het voorjaar een goede middenmoter, respectievelijk 6e en 4e 
D6 werd in het najaar 9e. Na de winter ging het aanmerkelijk beter en misten op een haar na het 
      kampioenschap. OSV was met twee punten meer en 1 wedstrijd minder de betere.        
D7 was wat resultaten betreft het beste D-team over het gehele seizoen. In het voorjaar tweede 
     achter het zeer sterke Graftdijk. 
D8 Resultaten in het voorjaar waren iets beter dan voor de winter. Helaas hebben zij, door 
      afgelastingen en een vreemde competitieplanning  door de KNVB  maar  
      6 competitiewedstrijden gespeeld na de winter.  
 
 
E-pupillen 
E1 had het na de winter zwaar in de 1e klasse. Zij werden laatste met 3 punten.  
     In het najaar nog op een tweede plek, maar wel in de tweede klasse.  
E2  Kampioen  in de voorjaarsreeks met 21 punten. Zeven keer gewonnen en 1 x verloren 
E3 had zowel voor en na de winter een zware poule en eindigden in de lagere regionen. 
E4 Een goede middenmoter in het voor- en najaar 
E5 Na een zwaar half seizoen in het najaar misten zijop een haar na het kampioenschap en 
      werden 2e achter de E6. 
E6  Kampioen  in het voorjaar en 3e voor de winter. Uitstekend seizoen 
E7  Kampioen   met 24 punten uit 9 wedstrijden en 48 gescoorde doelpunten  
E8 begon de competitie in de maand november. In het voorjaar werden de resultaten goed en 
      eindigden op een knappe 2eplaats  
E9  Het F1 team van het najaar. Als F1 werden zij Kampioen in het najaar. En na de winter 
       Kampioen als E9. Grote klasse. In het gehele seizoen werd maar 1 x verloren 
 
 
F-pupillen 
F1 Zie E-9       
F2 eindigde in het najaar op een uitstekende 2e plaats. Dit betekende promotie naar de 1e klasse 
     In deze klasse was een stuk zwaarder8 punten uit 8 wedstrijden 
F3 een goede middenmoter in het najaar. Na de winter met 9 punten uit 9 wedstrijden werden  
     zij 5e van de 6 teams 
F4 zowel voor als na de winter een goede middenmoter 
F5 De resultaten in het najaar waren iets beter dan in het voorjaar. Een uitstekend seizoen. 
     Volgens de wedstrijdverslagen en scouts van AZ lopen hier de nodige talenten in. 
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F6 Voor de winter eindigen zij op een tweede plek. Na de winter en iets hoger ingedeeld werden 
     zij vierde met 8 punten uit 9 wedstrijden 
F7 twee keer een goede middenmoter. Met 16 punten uit 10 wedstrijden werden zij 3e in het 
     voorjaar 
F8 KAMPIOEN. Het beste pupillenteam van Kolping Boys. Alles gewonnen en maar  
     1x gelijk in dit seizoen.  
F9 begon de competitie na de winter en werden gelijk kampioen.  
De Mini-pupillen deden het ook zeer verdienstelijk met wisselende resultaten  
 

 
DE LAATSTE TRAININGEN VAN DE  OVERIGE PUPILLENTEAMS VINDEN PLAATS  
IN DE WEEK VOOR 28 MEI.   
DE START VAN DE EERSTE TRAININGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN IS VOORLO-
PIG VASTGESTELD IN DE WEEK VOOR  27 AUGUSTUS. IN OVERLEG EVENTUEEL EERDER. 
 
Begeleiders en Trainers 
Het verzoek aan de begeleiders en trainers die na dit seizoen stoppen en in bezit zijn van bijv. ballen,
sleutels,  en/of hesjes  deze in te leveren op het Klaas Commandeur toernooi of op de afsluitende begelei-
dersavond.  
 
 
HULDIGING KAMPIOENEN VOORJAARSREEKS 
Op het Klaas Commandeur toernooi worden alle kampioenen uit de voorjaarsreeks bij de prijsuitrei-
king door de pupillencommissie in het zonnetje gezet.  
  
 
WORDT SCHEIDS !!!!! 
Bij pupillenwedstrijden moet vaak de leider alles regelen: wedstrijdformulier invullen, aandacht ge-
ven aan de spelertjes en hun ouders, in de kleedkamer schoenveters vastmaken, zorgen voor de 
bal en ga zo maar verder. 
Wanneer alles geregeld is, blijkt, en dat wist hij eigenlijk van te voren al, dat hij ook de wedstrijd 
moet fluiten, omdat er niemand anders beschikbaar is. Het liefst fluit hij niet, want hij wil graag langs 
de lijn de nodige aandacht geven aan het begeleiden en coachen van zijn spelertjes tijdens deze 
wedstrijd. Hij wil, dat door goed coachen en begeleiden het elke week een stukje beter gaat en dat 
daardoor de kinderen er steeds meer plezier in krijgen.  
Zou het niet veel handiger zijn om iemand anders de wedstrijden te laten fluiten. 
 
Voor het komende seizoen hebben wij een groot tekort aan pupillenscheidsrechters.  
Junioren vanaf 14 jaar, senioren of ouders die het leuk vinden  om op de zaterdagochtend 
een D,E of F wedstrijd te fluiten kunnen dit aangeven bij iemand van de pupillencommissie of 
bellen met Jaap de Vries 072-5617201  
 
 
 


