
 ‘DE TREFFER’  seizoen  2004-2005 

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 

4/5 juni 2005 t/m 
20/21 augustus 2004 

“ D E  T R E F F E R ”  
   Jaargang 47  Nr.         21 

Het Mix Toernooi ............... 
Van het bestuur..................…. 
PuntsGewijs ..................…. 
Dames en meisjes en E8...
Junioren .........................… 
Pupillen .........................…. 
 

 HOOFDPUNTEN 

Puntsgewijs: toppers, bedankjes 

 INHOUDSOPGAVE 

Tevredenheidsenquête 

2 en 3 
4 
5 
6 

7 en 8 
9 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 

                                   

Pupillen begeleiders en trainersavond 

Mix toernooi 

Voorlopige indeling D en E selectie  

Dit is de laatste Treffer van deze redactie. 
 
Na 12 jaren als begeleider van een jeugdteam en 4 jaar de Treffer als   
redactielid te hebben verwerkt,  beperken wij ons vanaf het komende 
voetbalseizoen 2005-206 tot het rondbrengen van de Treffer. 
 
We hebben de afgelopen 4 jaar met plezier de redactie van de Treffer 
verzorgd. Als gevolg van omstandigheden leggen wij onze taak nu neer. 
 
Wij denken dat onze vervangers Nico Kieft en Arthur Florijn deze taak 
naar behoren gaan vervullen en wensen u een prettige vakantie en veel 
mooi weer toe. 
 
Langs het veld houden wij contact met elkaar,. 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



 
Mixtoernooi 2005 4 juni 2005 

 
De indeling van de teams zijn bekend; de eerste helft van de naam is de naam van het team ge-
volgd door de naam van de begeleider. De indeling is alsvolgt: 
 
Poule A                 
Fred Oster Boys - Ruud Adams / Dave Groot            
De Uitvinders - Emiel Bramer  
Ton Groot textiel - Geert Bossers 
Floris tweewielers - Maaikel Meijners 
De Leeskring leesmappen - familie Veel 
 
Poule BPoule B 
Slijterij Ab Tamis – Paul Vessies 
Bar Nico – Ronald Wijts 
Partycentrum Meereboer – Marit Stiemer 
Keurslagerij Hans Hahn – Rick Konijn 
Cest le bouquet – Roy Rowinkel 
 
Poule CPoule C 
Snackhouse Lobo – Joyce Blom 
Hans Stoop tegelzetbedrijf – Johan Godijn 
Plubos – Brigitte Pluijmers 
Theo Vingerling MG sportcars – familie Klaver 
Vriendenclub Kolping Boys – familie Keijner 

 
Poule DPoule D 
Super de Boer Willem v/d Voort – Paul Vessies 
Drukkerij Impress – familie Brammer 
Kees Wester Toyota garage – Ronald Wijts 
Vink automaterialen – Michel Stigter 
 
 
 
Wedstrijdreglement: 
1. we spelen 7 tegen 7 
2. er mag doorlopend gewisseld worden 
3. wedstrijden duren 1 x 20 minuten 
4. zorg dat je 5 minuten voor tijd met je team, bij het veld staat 
5. de deelnemende teams moeten zelf verschillende wedstrijden fluiten volgens het rooster, zorg AUB dat er 
    iemand van het team aanwezig is om als scheidrechter te fungeren!!!! 
 
 

BARBECUE 
 

Voor de barbecue kan iedereen zich nog opgeven tot 2 juni, kosten _ 8,00 per persoon. Niet alleen spe-
lers, echter ook vrienden, vriendinnen etc. kunnen meedoen met de barbecue!!! 

Opgave hiervoor kan bij Ton Schut 072-5625755 of Piet Ursem 072-5152633. 
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Wedstrijdschema Mixtoernooi 2005

Tijd Poule Team Team Veld Scheidsrechter
11.30 A Fred Oster Boys-Ruud Adams/Dave Groot De Uitvinders-Emiel Bramer A1 Snackhouse Lobo-Joyce Blom

A Ton Groot Textiel-Geert Bossers Floris Tweewielers-Maaikel Meijners A2 Hans Stoop Tegelzetbedrijf-Johan Godijn
B Slijterij Ab Tamis-Paul Vessies Bar Nico-Ronald Wijts B1 Plubos-Brigitte Pluijmers
B Partycentrum Meereboer-Marit Stiemer Keurslagerij Hans Hahn-Rick Konijn B2 Theo Vingerling MG Sport cars-Fam. Klaver

11.55 C Snackhouse Lobo-Joyce Blom Hans Stoop Tegelzetbedrijf-Johan Godijn A1 Fred Oster Boys-Ruud Adams/Dave Groot
C Plubos-Brigitte Pluijmers Theo Vingerling MG Sport cars-Fam. Klaver A2 De Uitvinders-Emiel Bramer

12.20 A De Leeskring leesmappen-Fam. Veel Fred Oster Boys-Ruud Adams/Dave Groot A1 Keurslagerij Hans Hahn-Rick Konijn
A De Uitvinders-Emiel Bramer Ton Groot Textiel-Geert Bossers A2 Vriendenclub KB-Fam. Keijner
B Cest le Bouquet-Roy Rowinkel Slijterij Ab Tamis-Paul Vessies B1 Floris Tweewielers-Maaikel Meijners
B Bar Nico-Ronald Wijts Partycentrum Meereboer-Marit Stiemer B2 Super de Boer v/d Voort-Paul Vessies

12.45 C Vriendenclub KB-Fam. Keijner Snackhouse Lobo-Joyce Blom A1 Ton Groot Textiel-Geert Bossers
C Hans Stoop Tegelzetbedrijf-Johan Godijn Plubos-Brigitte Pluijmers A2 De Leeskring leesmappen-Fam. Veel
D Super de Boer v/d Voort-Paul Vessies Drukkerij Impress-Fam. Brammer B1 Slijterij Ab Tamis-Paul Vessies
D Kees Wester Toyotagarage-Ronald Wijts Vink Automaterialen-Michel Stigter B2 Bar Nico-Ronald Wijts

13.10 A Floris Tweewielers-Maaikel Meijners De Leeskring leesmappen-Fam. Veel A1 Drukkerij Impress-Fam. Brammer
A Fred Oster Boys-Ruud Adams/Dave Groot Ton Groot Textiel-Geert Bossers A2 Kees Wester Toyotagarage-Ronald Wijts
B Keurslagerij Hans Hahn-Rick Konijn Cest le Bouquet-Roy Rowinkel B1 Vink Automaterialen-Michel Stigter
B Slijterij Ab Tamis-Paul Vessies Partycentrum Meereboer-Marit Stiemer B2 Snackhouse Lobo-Joyce Blom

13.35 C Theo Vingerling MG Sport cars-Fam. Klaver De vriendenclub KB-Fam. Keijner A1 Partycentrum Meereboer-Marit Stiemer
C Snackhouse Lobo-Joyce Blom Plubos-Brigitte Pluijmers A2 Cest le Bouquet-Roy Rowinkel
D Super de Boer v/d Voort-Paul Vessies Kees Wester Toyotagarage-Ronald Wijts B1 Fred Oster Boys-Ruud Adams/Dave Groot
D Drukkerij Impress-Fam. Brammer Vink Automaterialen-Michel Stigter B2 De Uitvinders-Emiel Bramer

14.00 A De Uitvinders-Emiel Bramer De Leeskring leesmappen-Fam. Veel A1 Hans Stoop Tegelzetbedrijf-Johan Godijn
A Fred Oster Boys-Ruud Adams/Dave Groot Floris Tweewielers-Maaikel Meijners A2 Plubos-Brigitte Pluijmers
B Bar Nico-Ronald Wijts Cest le Bouquet-Roy Rowinkel B1 Theo Vingerling MG Sport cars-Fam. Klaver
B Slijterij Ab Tamis-Paul Vessies Keurslagerij Hans Hahn-Rick Konijn B2 Vriendenclub KB-Fam. Keijner

14.25 C Hans Stoop Tegelzetbedrijf-Johan Godijn Vriendenclub KB-Fam. Keijner A1 Ton Groot Textiel-Geert Bossers
C Snackhouse Lobo-Joyce Blom Theo Vingerling MG Sport cars-Fam. Klaver A2 Floris Tweewielers-Maaikel Meijners
D Drukkerij Impress-Fam. Brammer Kees Wester Toyotagarage-Ronald Wijts B1 De Leeskring Leesmappen-Fam. Veel
D Vink Automaterialen-Michel Stigter Super de Boer v/d Voort-Paul Vessies B2 Slijterij Ab Tamis-Paul Vessies

14.50 A De Uitvinder-Emiel Bramer Floris Tweewielers-Maaikel Meijners A1 Super de Boer v/d Voort-Paul Vessies
A Ton Groot Textiel-Geert Bossers De Leeskring leesmappen-Fam. Veel A2 Drukkerij Impress-Fam. Brammer
B Bar Nico-Ronald Wijts Keurslagerij Hans Hahn-Rick Konijn B1 Kees Wester Toyotagarage-Ronald Wijts
B Partycentrum Meereboer-Marit Stiemer Cest le Bouquet-Roy Rowinkel B2 Vink Automaterialen-Michel Stigter

15.15 C Hans Stoop Tegelzetbedrijf-Johan Godijn Theo Vingerling MG Sport cars-Fam. Klaver A1 Partycentrum Meereboer-Marit Stiemer
C Plubos-Brigitte Pluijmers Vriendenclub KB-Fam. Keijner A2 Keurslagerij Hans Hahn-Rick Konijn

15.40 Halve finale:
Winnaar Poule A Winnaar Poule B A1
Winnaar Poule C Winnaar Poule D A2

16.10 Finale:
Winnaar Poule A - B Winnaar Poule C - D A2



 
 
Tevredenheids Enquête: inlevertermijn verlengd 
 
In de vorige Treffer vond u een de Tevredenheids enquête die we laten houden door studenten 
van Hogeschool INHOLLAND.  
Nu, twee weken later hebben we ruim 30 enquêtes terug ontvangen.  
Dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer worden. Om een goed idee van de wensen van 
de leden te krijgen streven we naar zeker 100 reacties. Bij de ontvangen enquêtes was het te-
vens opvallend dat het overgrote deel ingestuurd is door leden ouder dan 20 jaar. 
 
Daarom hebben we de instuurtermijn met 2 weken verlengd en vragen we met name de leden 
onder de 20 jaar om alsnog hun stem te laten horen en de enquête in te leveren. 
De enquête is te downloaden via de website: www.kolpingboys.nl 
(zie homepage) 
Inleveren kan via e-mail: tevredenheidsonderzoek@kolpingboys.nl 
of in de brievenbus bij de ingang van de kantine.  
 
 
Digitale Clubblad 
 
Tussenstand: Tot op heden hebben zich 30 abonnees aangemeld voor het digitale clubblad. De 
beloofde Kolping Boys mokken worden aan het begin van het volgende seizoen (begin septem-
ber) aan deze digitale abonnees overhandigd. 
 
Kies ook voor een digitaal abonnement! 
Ons clubblad “De Treffer” wordt al weer ruim 1 jaar digitaal via de Website beschikbaar gesteld. 
Vanaf  de volgende Treffer bieden we de abonnees de mogelijkheid om zich te abonneren op de-
ze 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 digitale clubblad op kan halen op een 
speciale ‘digitale abonnee’ pagina op de website. Voordeel voor de abonnee van de digitale Tref-
fer is dat deze eerder beschikbaar is dan de “papieren versie”.  
Voordeel voor de club is dat de drukkosten afnemen. Om de overstap extra aantrek-kelijk  te ma-
ken krijgen de eerste 100 inschrijvers een speciale Kolping Boys mok. 
 
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 
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TOPPERS 
 
 

* Jacques Peetoom 
 
 
* Jenny Scholten 
 
 
* Marian Corsten 
 
 
Na jarenlang bergen werk te 
hebben verzet voor de 
pupillencommissie.  
Klasse vooral bedankt voor 
jullie tomeloze inzet. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       23 augustus 2005 
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Peter Hoogerwerf bedankt. 
 
Na het opstappen van Rene Aafjes heeft Peter met wat hulp de D1 weer aan het voetballen 
gekregen. Zwaar bevochten overwinningen gaven de mannen weer moed en onderling ging 
het weer wat beter, wat wel bleek uit de vreugde rond de doelpunten en overwinningen. 
De D1 is geëindigd op de vijfde plaats wat heel knap is want rond 
de winterstop was behoud voor deze klasse nog een vraag. 
Mannen en begeleiders van de D1, Klasse en bedankt. 

Ronald Gongrijp Bedankt!!! 
Langs deze weg willen veel pupillen, jeugdbestuur 
en ouders Ronald bedanken voor het trainen van 
de F selectie de afgelopen jaren. 
Wie bij de huidige D en E selectie kijkt ziet dat er 
veel talentvolle voetballertjes rondlopen, dit talent 
is zeker goed ontwikkeld door Ronald. 
Op een zeer speelse wijze met veel natuurlijke 
discipline weet Ronald de jongens alles van 
kappen en draaien bij te brengen, zover dat ze af 
en toe rondtolde op het veld.Daarnaast heeft hij 
Jeroen Peetoom en Jefry Thijs klaargestoomd tot 
selectie trainers en deze jongens gaan de D2 
oppakken. 
 
Ronald bedankt, 
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Hallo allemaal, 
  
Hier en stukje namens de damesafdeling. Even iets over het toernooi. 
Zondagmorgen 8 uur. In alle stilte kom ik de poort door en ergens in de verte zie in 2 schimmen 
ronddwalen, Jaap Zonneveld en Fred Blom. Wat een vroege vogels zeg. Jaap al druk in de weer 
met de vlaggen en Fred Inspecteert de kleedkamers. Klasse mannen. In mijn buik is het niet rus-
tig. Na 3 afmeldingen binnen 2 dagen ben ik niet helemaal gerust. Als bijna alles klaar is en de 
koffie al bruin hoor ik en zie in mijn ooghoeken een grote delegatie uit Belgie de poort doorwan-
delen. Gelukkig die zijn binnen.  
Na de koffie werd er meteen al gevraagd om een pintje, wat wil je, om 4 uur opstaan en om half 
6 in de bus. Bijna al een dag achter de rug. 
Gelukkig kwamen de andere teams ook opdagen wat een aangenamer gevoel gaf in mijn bin-
nenste. De ochtend Goed afgesloten. Nu de middag nog. Ook daar hebben we niets over te kla-
gen gehad. Alle teams kwamen gelukkig opdagen en ook daar hebben we geen enkele wanklank 
gehoord. Ik wil namens de damescommissie alle medewerkers die deze dag tot stand hebben 
gebracht van harte bedanken voor zijn/haar inzet. 
  
Nu nog iets anders …………………………… 
  
ZATERDAG 4 JUNI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                      
                                                   ASTON VILLA bezoekt het complex van Kolping Boys. 
  
Zij spelen om 18.00 uur een wedstrijd tegen meisjes junioren B 2 en  om 19.00 uur zullen de 
meisjes van de B 2 aantreden. 
  
Kom onze meiden aanmoedigen op Sportpark de Nollen. 
 
Janneke Ruys. 
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                                      Kolping Boys E8 sluit mooi seizoen af 
 
Eerste plaatsen op het eigen zaalvoetbal- en het DTS-toernooi. Tweede in de voortijdig afgebroken com-
petitie. En afgelopen zaterdag een zwaarbevochten tweede plaats bij het Commandeur-toernooi. Dat is 
de mooie oogst van Kolping E8, waarmee de zwartwitte Boys een prachtig seizoen afsluiten. In de eerste 
wedstrijd startte de ploeg een beetje ongelukkig tegen de Koninklijke HFC. Libero Wesley werd node 
gemist en de wind speelde een 
belangrijke rol. KHFC wist daar beter van te profiteren en won met 3-0. 
De tweede wedstrijd tegen de DTS-meisjes was een eitje: 10-1. Het kwam dus aan op het laatste duel te-
gen Vrone, dat op het DTS-toernooi gemakkelijk was verslagen. Ook nu speelde de wind een belangrij-
ke rol. In de eerste helft had Vrone daardoor een overwicht, maar desondanks kwam E8 op voorsprong. 
In de tweede helft was Kolping veel sterker. Maar een moment van onachtzaamheid en Vrone counterde: 
1-1.  Kolping ging massaal in de aanval, wat resulteerde in een bloedstollende finale. Jochim kreeg twee 
levensgrote kansen, maar had de pech van z¹n leven: net naast en binnenkant paal, zodat het 1-1 bleef. 
Dankzij een beter 
doelpuntensaldo leverde dat een tweede plaats achter KHFC op. Een geweldig seizoen zit erop. 
Paulus   



 
Het Klaas Commandeur- juniorentoernooi ! 
Zaterdag 21 mei zullen we herinneren als de dag waarop de “grote” vereniging ADO’20 heeft geprobeerd ons juniorentoernooi in 
de war te schoppen. Want wat gebeurde er ? 
’s Morgens ontbrak er één team uit Heemskerk (C7) en ’s middags misten we maar liefst 3 ADO-teams. 
Smoezen waren er genoeg: “Geen vervoer”of “veel afzeggingen”. Lulkoek natuurlijk ! 
Het was bij ADO gewoonweg niet goed georganiseerd ! 
 
Het zorgde natuurlijk wél voor een probleem voor met name onze grote coördinator Piet Ursem. ’s Morgens konden we het nog 
wel redden door een ander ADO-team dubbel te laten spelen, maar het ontbreken van maar liefst 3 teams ’s middags kon slechts 
opgelost worden door van 2 poules één te maken en dan maar te hopen, dat d overgebleven teams het wel goed zouden vinden. 
Gelukkig konden Kolping Boys B3 en B4 én Koedijk B5 en B6 én Blokkers B3 en B4 zich aanpassen, zodat ieder team tóch nog 
3 normale toernooiwedstrijden kon spelen.  
En het werd nog spannend ook !!!! 
 
Wij als Kolping Boys hopen, dat onze vereniging nooit zal zorgen voor een dergelijk scenario, want de veroorzakers beseffen 
niet hoeveel (vrije-tijds)uren er in het organiseren van zo’n toernooi gaan zitten. 
We merken, óók als Kolping Boys, wél dat “men”het steeds minder nauw neemt met de afspraken.  
Tja, het zal wel aan de “nieuwe tijd”liggen, maar normaal vinden wij het niet natuurlijk. 
 
Positief was , dat de andere, wel aanwezige, deelnemers er een geweldig toernooi van gemaakt hebben. 
De Kolping –teams hadden daarbij óók nog eens het geluk, dat een anonieme sponsor er voor zorgde dat elk team na afloop even 
kon aanzitten. Een mooie afsluiting van het seizoen voor de meeste elftallen. 
 
De resultaten: 
C3      3e plaats                    0-0   0-2   1-0                       C2       2e plaats                    1-2   2-2   8-0 
C4      1e plaats                    3-1   1-1   2-0                       B3       3e plaats                    1-2   2-0   0-2 
C5      2e plaats                   0-7   1-0   3-1                       B4       1e plaats                    2-0   2-0   3-1 
C6      3e plaats                    3-2   0-1   0-4                       B5       4e plaats                    2-1   0-1   0-4 
 
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal ! 
In de vorige Treffer hebben we melding gemakt van de winnaars (meisjes B1) en de zilveren ploeg (C4). Beide teams hebben 
hun vanen ontvangen op het juniorentoernooi. 
 De meiden wonnen daarbij ook nog de beker. 
De eindstand: 
1e        ms.ju.b1        2,41 gemiddeld                    5e        ms.ju.b2          1,00 gemiddeld        9e        a4       0,59 gem. 
2e        c4                  2,25                 “                    6e        c3                    1,00      «                 10e      c5       0,57   «  
3e        a3                  1,50                 ‘                    7e            B4                               0,89       “                 11e     b5       0,38    “ 
4e       b3                  1,36      “                                8e        c6                   0,74        “ 
 
Afscheid van begeleiders, trainers en commissieleden. 
Maandag 30 mei heeft de juniorencommissie afscheid genomen van maar liefst 4 commissieleden: Cees Castricum 
 (A-coördinator), Helen Rowinkel (B-coördinator), Ton Vrasdonk (C-coördinator) en Jan Kraakman (secretaris) 
Een hele hap, maar de opvolgers staan al weer klaar en zijn reeds ingewerkt ! 
In de Extra –Treffer met helgele voorkant staat alles weer ! 
Verder stoppen bij ons de trainers Nick Geurtsen en Herman van Rooden. 
En we denken ook terug aan de werkzaamheden van Ad van der Hoeven, Merijn van Merkenstein en Ferenc Sulyok . 
Hoewel we hopen, dat we sommigen tóch weer terug gaan zien. Wie weet…………. 
Allen zeer bedankt voor jullie tijd en know how die jullie in de club hebben willen steken ! 
 
Einde van het seizoen ! 
Op het moment dat deze Treffer bij de meeste leden in de bus valt, is opzeggen of overschrijven niet meer mogelijk. 
31 Mei is dé datum. Vanaf 1 juni is de vereniging al weer bezig met de voorbereidingen van het volgend seizoen: contributie-
kaarten aanmaken en opsturen b.v. Maar ook de extra- Treffer wordt gemaakt !!  
Woensdag 1 juni b.v. zitten de coördinatoren bij elkaar en dinsdag 14 juni wordt die extra –Treffer alweer gedrukt. 
Vanaf zaterdag 18 juni wordt de verspreiding en werking gezet ! Opdat een ieder dán al weet wat hem in augustus en september 
te wachten staat ! Maar eerst de vakantieperiode ! 
De juniorencommissie hoopt dat iedereen de zomer goed doorkomt en wellicht een mooie vakantie heeft ! 
Tot de Extra –Treffer !!!! 
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Junioren C1 
 
We hebben er hard voor moeten strijden maar het is gelukt om in de hoofdklasse te blijven. 
Dat is mede gelukt door het feit dat wij dit seizoen 14 trainers, ja het is echt waar, hebben 
gehad. 
 
14 trainers die wij met name even wil bedanken: 
 
1: Merijn van Merkenstein               

2: Marlous Eijben 
3: Herman van Roode       

4: Piet van Baar 
5: Peter Spijker                                 

6: Mark van Stipriaan 
7: Rene Aafjes                          

8: Ronald Wijts 
9: Peter Hoogerwerf                         

10: Nick Geurtsen 
11: Frans Geurtsen                                   

12: Rob Klanker 
13: Ed Noorlander                            

14: Andras Commandeur 
 
Sportieve groeten, 

Pascal, Ryan, Raymond en Yuri 
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                                                           Junioren C5 
 
Wij willen de jongens van de C5 bedanken voor weer een sportief en gezellig jaar. 
Ook al hebben we niet zo heel veel gewonnen, de laatste thuiswedstrijd hebben we toch maar 
mooi met 3-1 gewonnen. 
Wij willen ook onze "vaste" vlagger Rob en waterzakdraagster "Leny" bedanken en alle andere 
ouders die zo vaak zijn komen kijken naar hun zoon. Dit maakte het voor ons ook heel gezel-
lig. 
Siem bedankt voor de trainingen aan de jongens. En natuurlijk de jongens zelf die er (bijna) al-
lemaal iedere week weer stonden. 
De t-shirts zijn prachtig mannen, bedankt. 
  
Tot volgend seizoen 
  
Greta Vink, Peter Weijers en Elise Zeijlmans 



                                                  

   ZATERDAG   4 JUNI 
Toernooi  Jong Holland Alkmaar 
Elftal:          1e wdstr:       2e wdstr:     3e wdstr:                                               Vertrek 
E3                11.15              12.15            13.15                                                      10.20        .          
E4                11.35              12.15            13.15                                                      10.50                   
E6                11.15              11.55            12.55                                                      10.20 
E7                11.35              12.15            13.35                                                      10.50                  
F3                09.20              09.40            10.20                                                      08.35                  
F4                09.20              10.00            10.40                                                      08.35                   
F5                09.00              09.40            10.20                                                      08.10                  
F6                09.20              10.00            10.20                                                      08.35                 
                                                                                      
LET OP; E6 speelt als E5 en E7 speelt als E6 op het toernooi !!!!!!!!!!!!!                                  
                                            
                                                                                                                                

    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 
                                                                                        
      
DE START VAN DE EERSTE TRAININGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN IS VOORLOPIG 
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 de afsluitende BEGELEIDERSAVOND.  
 
 
Indeling spelers overige pupillenteams 
In de eerste Treffer van het nieuwe seizoen zullen alle spelersindelingen van de overige pupillenteams 
vermeld worden, dus wie in welk team speelt.  
Tevens alle trainingstijden en de eerste oefenwedstrijden. 
 
 
           De 1e Treffer verschijnt 23 augustus 
` 
 
Namens de pupillencommissie bedanken wij alle trainers, begeleiders,  zaterdagoch-
tendopvang Jan Giling, woensdagmiddagopvang Wout van Dijk, Jaap Zonneveld, 
scheidsrechters en niet te vergeten alle pupillen voor hun inzet tijdens dit seizoen. 
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                                          Voorlopige       D –selectie 2005-2006    
                                               
Onderstaande mannen zijn uitgenodigd voor de voorlopige D -selectie voor het volgende sei-
zoen. 
Ronald Wijts en zijn staf gaan in juni al beginnen met trainen dit i.v.m. de late school vakanties. 
Pas na de oefenwedstrijden eind augustus hoor je van mij in welk team je komt. 
 
Khalid Bare                         Justin v.d. Berg                                  Leo Bijlsma 
Stefan Dekkers                   Luke  Engel                                        Jason Flower 
Tommy Gelders                  Ruben Haverkate                               Ralph Kocken 
Sebastiaan Kok                 Mitchel Kooy                                       Nick Korssen 
Christoph Mabiala             Randy Mabniala                                  Rogier Molenaar 
Faclco Wijnstekers            Ricky Wools                                        Bram Stoker                    
Maurice Twisk                   Mike v.d. Veldem                                Robin van Velthuizen         
Koen de Goede                  Dimitri v.d.Berg                          Steven  Dekker 
 
Voorlopig trainen  op de maandag en de woensdag van 17.30 tot 19.00 uur. 
Altijd even afbellen als je niet kan komen.  
 
Mannen veel plezier in succes in de D selectie    
 
 
 
 
 
 
                                          Voorlopige       E -selectie 2005-2006: 
 
De onderstaande spelers zijn geselecteerd voor de -voorlopige- E -selectie: 
 
Lars van Leijen                           Tim Schmidt                               Bart de Goede 
Nick Molenaar                            Dimaggio Senchi                        Sietse Blom 
Sacha Boots                               Anton Louwen                            Stefan van Leur 
Jochem Hoogesteijn                   Stein Spierings                           Rutger Zuurbier 
Ronald Koelman                         Rodney Smorenberg                  Gijs Beumkes 
Wence Nijman                            Mustafe Baré                              Dylan den Iseger 
Dave Hoedjes                             Diandro Senchi                           Gile Tadri 
Jesper van Hanegem                 Martin Jongejan                          Nigel Snijders 
Jochim Berkhout                         Charlie Plas 
 
In augustus volgt de definitieve selectie, verdeeld in de teams E1, E2 en E3. Trainers Joery Ro-
winkel en Jos Wijts verwachten iedereen 8 juni op de training. De training is 
van 16:45-18:00uur. Mocht je niet kunnen trainen, bel Joery Rowinkel: 06-
24980396. 
 
 
Tot 8 juni! 
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  Internationaal toernooi Hameln Duitsland 2005 voor de D-selectie. 
 
Van vrijdag 13 mei tot en met maandag 16 mei is de D-selectie van Kolping Boys naar Ha-

meln in Duitsland geweest. 
Zij hebben dat weekend namelijk meegedaan aan een internationaal toerooi waar zij tegen Nederlandse 
en Duitse teams moesten aantreden. 
Na weken van voorbereiding was het vrijdag 13 mei dan eindelijk zover. De spelers werden om 12.30 uur 
verwacht om de bus, die dan ook die tijd klaar stond, te laden. Want er moest toch heel wat mee voor die 
vier dagen.  
Om 12.50 uur was alles en iedereen in de bus, werden zij uitgezwaaid door vaders en/of moeders en kon 
de reis beginnen.  
De  jongens zagen er trouwens prachtig uit  in hun door Gertjan Evertsen geregelde trainingspakken en 
dito tas en in hun door Snackhouse Lobo gesponsorde T-shirts. 
Tijdens de reis hebben  chauffeur Cees, die de Bakbus bestuurde, Ronald, Joery, Nico en ondergeteken-
de zich wel verbaasd over de hoeveelheden snoep die onze jongens verorberden. En toch hadden we 
maar twee jongens die zich wat “onwel” voelden! 
Na een korte nacht moesten beide teams op twee verschillende locaties aantreden voor de op die dag 
vier van de vijf  te spelen poulewedstrijden. Er waren twee poules van zes teams. 
De D2 begon die dag  dramatisch doordat de keeper Joey al vroeg uitviel. Omdat de D2 maar elf spelers 
had, we konden niet genoeg mensen krijgen die mee wilden, moesten zij verder met 10 man en dat was 
daardoor helaas een verloren partij. Gelukkig was bij de volgende drie partijen Niels Bakker van de  D1 
bereid om bij de D2 me te doen en daarvoor heel veel dank Niels. Er werd daarna nog een keer verloren, 
een keer gelijk gespeeld en een keer gewonnen. 
De D1 heeft alle vier de poulewedstrijden op overtuigende wijze gewonnen en had op het eind van de dag 
de finale eigenlijk al bereikt. Alleen als de laatste poulewedstrijd met meer als 7 doelpunten verschil verlo-
ren zou worden werd het lastig. 
De tweede speeldag moest er door beide teams nog een poulewedstrijd gespeeld worden om te bepalen 
voor welke plaats zij zouden spelen. De D2 verloor helaas die wedstrijd zodat zij om de zevende en acht-
ste plaats moesten strijden die ook helaas werd verloren. 
De D1 won wel hun laatste poulewedstrijd zodat zij zich konden opmaken voor de finale. 
Na wat gegeten en gedronken te hebben vertrok de hele stoet van ouders, die in grote getale aanwezig 
waren, naar het stadion waar om 16.30 uur de finale gespeeld zou worden. 
In deze geweldige sfeer, je moet er bij geweest zijn om dit te begrijpen, moesten de kanjers spelen. En 
wat waren we zenuwachtig. 
De eerste helft stonden we 1-0 achter tegen een heel goed spelend Docos uit Leiden waarna we gelukkig 
toch nog gelijk konden maken. En toen moesten uiteindelijk strafschoppen de beslissing brengen. Onze 
keeper Justin stopte twee strafschoppen en Docos miste er één. 
Omdat wij er drie maakten en maar één miste werden wij de winnaars van het toernooi. 
Ik heb zelden na het winnen van een toernooi zo’n blije groep spelers bij elkaar gezien, prachtig! 
Na de allerlaatste finalewedstrijd werden alle deelnemers onder aanvoering van de Rattenvanger van Ha-
meln naar het veld “gelokt” voor de prijsuitreiking. 
Onze aanvoerder Joel mocht uiteindelijk wel een hele grote beker in ontvangst nemen. 
Na alle feestelijkheden en een hele korte nacht hebben we de maandag doorgebracht in het attractiepark 
Rastiland. 
Om 14.00 uur zijn we weer op weg gegaan  
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naar Alkmaar waar we nog als kado een bezoek mochten brengen aan de McDonalds. 
Om precies 21.00 uur kwamen we bij Kolping aan waar de ouders al stonden te wachten. 
 
Ik denk toch te mogen zeggen dat, ondanks alle negatieve gedachten vooraf, we met z’n allen een ge-
weldig weekend hebben gehad in Hameln met als hoogtepunt het winnen van het toernooi door de D1. 
Ik wil dan ook iedereen heel erg bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen 
van deze reis en dan vooral Gertjan Evertsen die op zeer korte termijn sponsors wist te vinden die ons 
hebben voorzien van trainingspakken, tassen, chips, drinken en eten. 
Ook Snackhouse Lobo uit Oudorp wil ik nogmaals bedanken voor de T-shirts. 
Tenslotte wil ik ook Nico, Joery en Ronald bedanken voor hun inzet tijdens het toernooi. Vooral omdat 
Joery en Ronald die week daarvoor ook al een weekend in België met de E-selectie hebben doorge-
bracht.Deze reis werd mede mogelijk gemaakt door: 
Infotechnology uit Egmond, Technische Handelsonderneming St.Pancras, GTI Gouda, Schouten admini-
stratiekantoor uit Bergen, Brandwijk installatiebedrijf uit Heiloo en Snackhouse Lobo uit Oudorp. 
 
Bedankt aan allen, 
Peter Hoogerwerf. 

Bedankt. 
 
Einde van het seizoen betekent ook vaak afscheid nemen van, natuurlijk veel D spelers die naar de juni-
oren gaan of een andere vereniging. 
Helaas ook wel eens commissie leden en dan dit jaar niet de minste. 
Jacques Peetoom, Jenny Scholte, Marian Korsten en Joery Rowinkel hadden vorig jaar al aangekondigd 
iets anders te willen gaan doen, na vele jaren actief te zijn geweest voor de pupillen en inmiddels ook 
geen kinderen meer bij de pupillen hebben spelen. 
 
Jacques Peetoom  was van 1996 tot 2004 voorzitter en tot afgelopen seizoen lid van de Pupillencom-
missie en heeft door de jaren heen de puppillen afdeling een eigen gezicht gegeven en enorm veel za-
ken structureel vastgelegd. 
 
Jenny Scholte is al vanaf 1997 actief bij de pupillen, jaren lang de D coördinator en ook bezig met kle-
ding en materiaal zaken. 
 
Marian Corsten zit ook vanaf 1997 bij de kleinste voetballertjes en is jaren actief geweest als F coör-
dinator en heeft de laatste jaren op het geld van de pupillen gepast en was onze vaste notulist. 
 
Joery Rowinkel was de F coördinator en gaat volgend seizoen volop met de E selectie aan de gang. 
 
Als u dit leest snapt u ook dat er zeer veel ervaring verloren gaat, gelukkig hebben we al vaak met de 
nieuwe commissie leden vergaderd en is al de nodige kennis overgedragen, en blijven zij altijd beschik-
baar voor vragen. 
 
Jaques, Jenny, Marian en Joery   namens veel pupillen, ouders en bestuur van Kolping Boys bedankt 
voor jullie hartverwarmde inzet. 
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Pupillenbegeleiders en Trainers  
 
Hierbij nodigen wij je uit voor de afsluitende begeleiders avond op 3 juni a.s. 
Zoals gebruikelijk willen we met jullie het seizoen gezamenlijk afsluiten. 
Dat gaan we doen op 3 juni van 20.00 tot 21.00 uur in de kantine. 
We kijken terug op afgelopen seizoen en willen graag ook weten wat je volgend seizoen wil gaan doen 
en wat we eventueel moeten aanpassen. 
 
Graag sponsorkleding, ballen etc meenemen zodat wij weten wat er weer nodig is. 
Laat graag even weten wat je volgend seizoen weer wil gaan doen en of je komt. 
 
Bel 072-5112281 of mail gerard.twisk@remeha.nl  
 
 
 
Gerard Twisk 
 

Sluitingsweekeinde afgelast. 
 
Helaas hadden wij voor het komende sluitingsweekeinde voor de pupillen slechts 24 aanmeldingen  ter-
wijl er 110 kinderen zijn uitgenodigd. 
 
Dit hele sluitingsfestijn is gebaseerd op spelletjes met minimaal 30 deelnemers en daarom ook de reden 
dat wij dit festijn als pupillen commissie hebben afgeblazen. 
 
Heel jammer want we hadden er veel zin in, daarnaast toch d.m.v. persoonlijke uitnodigingen en stukjes 
in de treffer veel aandacht aan geschonken. 
 
 
De Pup.Commissie 
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Verplichte terreindienst pupillen ouders. 
 
Het vinden van vrijwilligers is erg lastig en zal ook niet makkelijker worden. 
Lid worden van een vereniging is veranderd in consumeren van. 
Veel ouders van de pupillen vinden het maar heel gewoon wat wij allemaal doen, want daar betalen ze 
toch contributie voor. 
 
Terreindienst wordt nu ingevuld door senioren en A junioren op verplichte basis. 
Dit gaat redelijk, maar is het redelijk dat een speler uit Sen.7 de thee moet klaarzetten voor de pupillen, 
terwijl 14 ouders in het zonnetje langs de lijn staan. 
 
Het voorstel is dan ook om per week de ouders /verzorgers van een Pupillenteam de terreindienst te laten 
lopen waarbij we max. 3 personen nodig hebben. 
 
Gaan we van 24 teams uit dan komen we een heel eind. 
In de treffer komen onder de wedstrijdtijden te staan welke teams er aan de beurt zijn, waarbij het stre-
ven is dat het om een thuis spelend team gaat. 
 
Er worden 4 geplastificeerde kaarten gemaakt met de taken erop. 
De geleider van het team krijgt als taak te melden welke ouders er komen. 
Niet opdagen betekend dat het team nog een keer aan de beurt is. 
 
De nu verplichte terreindienst wordt omgezet in een scheidsrechterbeurt. 
Je mag aannemen dat iemand die nog actief voetbalt eigenlijk wel b.v. de  E4 of D7 kan fluiten. 
 
Wellicht krijgen we meer contact met de mensen die de terreindienst doen en komen daar vrijwilligers 
uit. 
 
Kijken we naar andere verenigingen is dit niet zo gek, bij tennis is een verplichte bardienst heel gewoon, 
en bij de Hockey club moet je bij aanmelden al aangeven wat jij voor de club gaat doen. 
 
Nadeel; iets meer werk voorde wedstrijdsecretaris om e.a. te vermelden en bij te houden en de begelei-
ders moeten iets regelen. 
 
 
Gerard Twisk 
 

Bovenstaande is het laatste stukje wat deze redactie in de Treffer heeft geplaatst. 
 
Wij wensen u alle een fijne vakantie toe en zien u weer langs de lijn bij Kolping in het volgend voetbalseizoen. 
 
                                                        


