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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

AANLEVERING KOPIJ DE TREFFER:
Digitaal: Via de mail: detreffer@kolpingboys.nl.  Uiterlijke inlevertijd voor zondag 20.00.
Op papier: Kopij bus voor de kantine. Uiterlijke inlevertijd voor zondag 18:00.

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 603 West 1 cat. A=1e,2e,3e,Da1,A1,B1,C1,D1 
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen
LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl.

De Aftrap
Het laatste weekend van januari werden alle wedstrijden afgelast. Afgelopen 
weekend vonden de meeste wedstrijden weer doorgang. Dames 1 verspeel-
de in de laatste minuten een voorsprong en bleef teleurgesteld met 1 punt 
achter op het veld. Heren 1 verloor de lastige uitwedstrijd tegen Helder, en 
zal zich weer moeten herpakken om dit seizoen het kampioenschap binnen 
te halen.

In deze treffer treft u een bijzonder stukje aan over het mini WK.
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 DE WEDSTRIJDBALLEN

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Berdos 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Baron Verberne Bestratingsbedrijf
      Lorentzstraat 3c 1821 BR Alkmaar

      Specialist in alle soorten bestratingen, 
tevens rioleringswerken

      072-5204477.
 &

Corlido Schoonenebeek (C.Doevendans)

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Zeevogels1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Supermarkt Spar de Ruyter.
      Nuyenburgh 99 1829 GC Oudorp

      072-5116058.
 &

     Slijterij Wijnhuis Oudorp
       Herenweg 81 1829 AC Oudorp

       072-5113341.
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 11 en 12 februari

 groep 4 en 3

Zat./Zon. 18 en 19 februari

  groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 11 februari

08.00 uur: junioren B2

12.30 uur:  junioren B2

Zondag:  12 februari

09.00 uur:  junioren B3

13.00 uur:  junioren B3

Zaterdag:  18 februari

08.00 uur: senioren 3

12.30 uur: senioren 3

Zondag:  19 februari

09.00 uur:  junioren B4

13.00 uur: junioren B4

Secretariaat:  

Zondag:  12 februari

11:00 uur:  Piet Ursem

12:30 uur: Ton Schut en Nel
 Appeldoorn

15:00 uur:  Piet Ursem en Nel 
 Appeldoorn 

Zondag:  19 februari

09:00 uur: C.Castricum en  
 ome Jaap

13:00 uur A.Reus en Nel 
 Appeldoorn

Zondag 12 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e Berdos 1 14.00 ….. R.E. de Wijs
2e Limmen 2 12.00 ….. N. Neuvel
A4 VZV A2 14.00 13.15 W. van Ginkel
Da1 Seartum Da2 11.00 ….. M.B.J. van Waerhom
Ma1 Victoria Ma1 12.00 11.15 P. Kramer
    
Rest is vrij    

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang  Vertrek 
8e Koedijk 5 14.30 13.30
9e Hugo Boys 3 11.00 10.00
A5 Foresters A2 14.00 13.00
Da2 Strandvogels Da1 14.00 12.30
   
Rest is vrij   
                  

Zondag 19 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e Zeevogels 1 14.00 ….. S. Korver
2e Vrone 2 11.00 ….. D. de Vries
3e Berdos 2 12.00 11.15 A. el Yaacoubi
4e vrij   
5e AFC 3 14.00 13.15 J. Aydogan
6e BKC 3 12.00 11.15 N. Neuvel
7e Alc. Victrix 3 10.00 09.15 Sj. Schut
8e Egmondia 5 14.00 13.15 J. de Wit
A1 Purmersteyn A1 11.00 ….. H.E.M. Kuin
A3 SVW A4 14.00 13.15 C. de Goede
Ma1 Limmen Ma1 10.00 09.15 P. Ruys

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
9e Bergen 5 10.00 09.00
A2 JVC A1 14.00 12.30
A4 Vios A2 12.45 11.45
Da1 TYBB Da1 14.30 …..
Da2 KGB Da1 11.30 10.15
Da3 DWOW Da1 12.00 11.30
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 4+5 februari

Team KB Tegenstander Uitslag 
  1e    Helder 1    1-3                           
  2e   Valken 2 afgelast 
  3e   Koedijk 2 
  4e   Foresters 5 1-4 
  5e   Vrone 3 1-3
  6e   Schagen 4 
  7e   DFS 4 9-1 
  8e   Zeevogels 4 1-3
  A1   DCG A1 1-0
  A2   Berdos A1 3-2
  A3   Victoria A2 9-1
  A5   HSV A3 10-1
  B1   Fortuna Worm. B1 4-1
  B3   DTS B1 2-1
  B4   Koedijk B5 5-10
  B5   vrij vrij
  C1   KFC C1 7-1
  C2   Vrone C2 2-0
  C3   Alkmaarsche Boys C2 12-2
  C4   Hugo Boys C2 9-1
  C5   WMC C1 3-2
  C6   KSV C3 2-0
  C7   Jong Holland C3 0-13
  Da1   Donk Da1 1-1
  Da2   HSV Da1 afgelast
  Da3   HSV Da2 4-1
  Ma1 Arsenal Ma1 12-0
  Mb1 Purmerend Mb2 5-1
  Mb2 Berdos Mb2 0-2

Bowlingavond C1

Het leek sommigen een leuk idee om eens wat te gaan organiseren met de C1.  Petra heeft het op zich genomen om 
eens te inventariseren wat leuk zou zijn. Al  gauw bleek dit een bowlingavond te zijn in het nabij gelegen pitoreske 
Heiloo. Er werden spijkers met koppen geslagen en op 28 januari zaten we gezamenlijk aan de Cola Light(pils) in 
Heiloo. De jongens hadden aparte banen en de ouders werden verdeeld over de overige banen. Al gauw bleek dat 
we een paar echte talenten onder ons hadden, de ene strike na de andere werd gegooid. De computer raakte zelfs 
een keer oververhit. Niet iedereen kon goed met de ballen omgaan maar dat was geen probleem, iedereen genoot. 
Na een uurtje bowlen was het tijd voor de maaltijd. Een bord patat met vlees naar keuze. Dit moest binnen het uur 
op zijn want na het eten konden we nog een uurtje op de baan aan de gang. De tweede ronde was weer zeer suc-
cesvol. Bij sommige sloeg echter de vermoeidheid een beetje toe en dit was te zien aan de score. Toch werd er nog 
met regelmaat door sommige fl ink gescoord. Na afl oop hield Roy een toespraak en maakte de prijswinaar bekend. 
De winnaar en de wat minder scorende deelnemer kwamen uit één familie! Heel toevallig. Joël Smit was de winnaar 
van de avond met 290 punten! Maar goed natuurlijk gaat het niet om de winnaar maar om het gezellig samenzijn. De 
hoofdprijs was trouwens, een Kolping Boys tenue op maat. Na nog een paar drankjes was het tijd om te gaan! De één 
op de fi ets door de ijskoude nacht, de ander lekker in een verwarmde auto met een achtergrondmuziekje. Kortom een 
geslaagde avond!! 

Petra bedankt voor de organisatie, 

Phuong, Roy, Piet en Michel bedankt wat jullie allemaal voor de Boys doen!

 Vriendelijke groet, Maja van der Kraan
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PUNTSGEWIJS

Paastoernooi 2006!!!!
De prijsvraag is afgerond en we kunnen bekend maken, dat we een aantal goede inzendingen hebben kunnen be-
groeten. Het varieert van pupillentrainers tot een juniorentrainer, zelfs een supporter uit Stompetoren denkt mee te 
kunnen dingen naar de prijzen.. Zij allen hadden de oplossing gevonden, die juist was. In één van de volgende Tref-
fers gaan wij bekend maken hoe de winnaar bekend wordt en wat hij/zij wint ! In een aantal Treffers terug hebben wij 
gewag gemaakt van de mogelijkheid tot het sponsoren van ballen tijdens het Paastoernooi. En daarop hebben tot nu 
toe een 5-tal mensen/bedrijven gereageerd. Zij komen tijdens het toernooi volop in de schijnwerpers te hangen in de 
kantine ! Het betreffen : 

   

   -Ed Noorlander

   -Installatie Hofl and

   -ACS Appendages

   -Haprotech

   -Arnout Colijn verlichtingen

Deze lijst wordt ongetwijfeld de komende weken langer ! Oók elftallen kunnen gezamenlijk een nominatie verdienen.
Gewoon even gek doen tijdens het biertje in de derde helft en je komt op het grote bord tijden de Paas. Het kost je 
slechts € 65,- !! Verder weten we te melden, dat Co Joppe volop bezig is om de 2 grote houten frames in de buurt van 
het wedstrijdsecretariaat te vervangen door metalen voorzieningen. Binnenkort worden ze geplaatst. Voor eeuwig dus 
! Co, alvast bedankt ! Ook een woord van dank voor de werkers die het hek achter het D-veld geplaatst hebben. Een 
hele verbetering ! En zo zijn we met z’n allen bezig om de voorwaarden voor alwéér een geslaagd Paastoernooi te 
creëren . We zien er naar uit. Jullie ook ??

Scheidsrechterbijeenkomst
Afgelopen donderdag was er weer de half jaarlijkse bijeenkomst van de clubscheidsrechters bij de junioren/dames/
senioren. Klokslag 20:00 uur opende Piet Ruijs de bijeenkomst met de agenda. Het eerste half uur was het woord aan 
Martin Wijnen Als ervaren EHBOer lichte Martin toe hoe te reageren op een blessure of ongeval tijdens een voetbal-
wedstrijd. Voor velen van het keurkorps  was dit zeer nuttige informatie. De belangrijkste les van dit verhaal was: geef 
de ernstig gebelesseerde speler de ruimte en kom nergens aan als je niet weet hoe je moet handelen. Martin zal naar 
aanleiding van zijn verhaal een leidraad op papier maken over de in en outs hoe te reageren bij diverse blessuregeval-
len. Na deze leerzame informatie  kregen de diverse vertegenwoordigers van de pupillen-, junioren- en damescom-
misies de tijd om de scheidsrechters te benaderen voor de toernooien in het voorjaar. Ik kan jullie melden dat  alle 
toernooien  weer voorzien zijn van onze  top clubscheidsrechters.   Daarna nam Piet het woord  en wist te melden dat 
met ingang van volgend seizoen de clubscheidsrechter allemaal worden voorzien van eenzelfde tricot. Wat zullen ze 
een uitstraling krijgen. Ook werd er even kort op de invoering van de spelerspas ingegaan, het is nog koffi edik kijken 
maar ook onze clubscheidsrechters zullen met een aantal lastige problemen  geconfronteerd worden. Piet sloot de 
avond af met de rondvraaag, waar de heren arbiters hun prangende vragen op Piet konden afvuren. Het was al met al 
weer een zeer nuttige bijeenkomst

Sportieve dames en heren gezocht
Lijkt het je leuk om lekker sportief bezig te zijn, schrijf je dan in voor de basis cursus scheidsrechter. De cursus start begin 
maart en bestaat uit 7 avonden. De cursus word gegeven bij voetbalvereniging Koedijk. Voor opgave en informatie kunt u 
contact opnemen met Piet Ruijs: 072-5642340 
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 11 februari

Thuis
Elftal   Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B3 de Blokkers B3 14.30 13.45 E.v.Dronkelaar  (vr.sch.)
B4 de Blokkers B4 14.30 13.45 H. van Ginkel  (vr.sch.)
C1 O.S.V. C1 (vr.sch.) 13.00      - N. Kieft
C3 de Blokkers C2  13.00 12.15 D. Makelaar (vr.sch.)
C5 Odin’59 C5 13.00 12.15 P.Verhoeven  (vr.sch.)
C6 Kolping Boys C7  11.30 10.45 H. Berghammer (vr.sch.)
ms.ju. B1 Assendelft ms.ju. B1 13.00 12.15 P. Ruijs
C4 A.F.C.’34 C5 14.30 13.45 J. Kraakman

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B1 Zaanlandia B1 14.30       -
B5 S.V.W.’27 B6 14.45 13.45
C2 Alkm. Boys C1 12.00       -  (vr.sch.)
C4 Vrij !  
C7 Kolping Boys C6  11.30 10.45  (vr.sch.)
ms.ju. B2 Vrij !  

Zaterdag 18 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B3 Vrij !   
B4 Wieringermeer B2 14.30 13.45 N. Kieft
C5 Dynamo C2 13.00 12.15 D. Makelaar
C7 Reiger Boys ms.ju. B2 13.00 12.15 H. Berghammer
ms.ju. B2 Egmondia ms.ju. B1 13.00 12.15 E. van Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B1 Koedijk B1 15.15       -
B5 de Foresters B3 14.45 13.45
C1 de Zouaven C1 13.15       -
C2 Reiger Boys C1 10.30       -
C3 de Foresters C2 13.00 12.00
C4 Graftdijk C2 12.00 11.00
C6 A.F.C.’34 C3 12.45 11.45
ms.ju.B1 O.F.C. ms.ju. B1 12.15 11.00

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 11 en 12 februari

 groep 4 en 3

Zat./Zon. 18 en 19 februari

  groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 11 februari

08.00 uur: junioren B2

12.30 uur:  junioren B2

Zondag:  12 februari

09.00 uur:  junioren B3

13.00 uur:  junioren B3

Zaterdag:  18 februari

08.00 uur: senioren 3

12.30 uur: senioren 3

Zondag:  19 februari

09.00 uur:  junioren B4

13.00 uur: junioren B4

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 11 februari

Paul Konijn en Raijmond de Niet

Zaterdag: 18 februari

Paul Konijn en Jan Kraakman

Penalty-schieten.

Zijn jullie al begonnen met de voorrondes van het strafschopschieten ? Op 1 
mei is de fi nale en dat is over 11 weken. Al over 7 weken willen wij de fi nal-
isten doorkrijgen (dat is over slechts 3 Treffers !)
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NIEUWS JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren !

Geweldig, in één woord geweldig. Zo kunnen we de prestaties van afgelopen zaterdag samenvatten. Alle thuiswed-
strijden werden in winst omgezet en dat niet alleen….ook wist de A1 nog in Amsterdam revanche te halen op 
D.C.G. Zou dat het resultaat kunnen zijn van goed doortrainen, vroeg trainer Piet van Baar zich af . We kunnen er 
niet omheen om met de C1 te beginnen! Koploper K.F.C. kwam naar de Nollen. En met datzelfde K.F.C. hadden de 
Nguen/Ursem-boys nog een behoorlijk appeltje te schillen. In de Zaan werd er, volgens de altijd zwart/wit denkende 
grensrechter Piet Ursem, onterecht met 5-0 verloren. 5-0 verloren…onterecht…. Nou, ze hebben bewezen dat het 
inderdaad onterecht was. Wervelend was het. Het leek wel of Kolping Boys bovenaan staat. Via Chris werd het 1-0, 
het werd nog wel 1-1, maar nog voor de rust was het al 3-1. En de koek was nog niet op ! Kolping Boys bleef goed 
voetballen en liet zich niet van de wijs brengen door het irritante gedrag van koploper K.F.C. De voorstelling eindigde 
bij 7-1 voor ons C1. Afgedroogd dat K.F.C. !!!! Een prachtige resultaat.

En we waren ervoor ook al verwend door een sterk optreden van de B1. Oók zij hadden nog wat goed te maken en 
wel tegen Fortuna Wormerveer. In de Zaan werd er met de duidelijke cijfers van 4-0 verloren. Nu waren de rollen 
omgedraaid met een hoofdrol  voor Jan de Vries ! Hij scoorde de 1e en de 3e en bereidde de 2e treffer voor. Barry 
Wijnen ontliep de buitenspelval en scoorde de 4-1 ! Zodoende ontstijgt de B1 de middenmoot en leunen ze weer 
tegen de subtop aan. En dat voelt lekker!

A1 moest op zaterdagmiddag naar Amsterdam om daar tegen de nummer 3, D.C.G. aan te treden. Winst van de 
Stipriaan-brigade zou een plaats vlak onder de Mokummers inhouden. Maar thuis werd het nog 1-6, dus…….winst ? 
Gelukkig is het voetbal en na de Kerst zijn de uitslagen dan wel eens zeer verrassend. Zo ook in dit geval. Door een 
treffer van Rens Langedijk werd de rust met 0-1 gehaald. En die stand bleef gehandhaafd ! Drie punten erbij en een 
goede positie op de ranglijst. Bravo en wellicht dat dit zich uitbetaald in misschien wel nog meer !!

De thuiswedstrijden van C2 en C3 werden gemakkelijke overwinningen. C2 was de baas over Vrone C2, alhoewel 
dat niet van een leien dakje ging. C3 had een makkie aan Alkm. Boys C2 (12-2). Ook C6 won zijn thuiswedstrijd. 
K.S.V. C3 werd met 2-0 verslagen en trainer Herman Ackermann kon dus weer met zijn borst vooruit lopen. Een 
verwachte nederlaag was er voor de C7 bij Jong Holland (13-0) en de nederlaag van C5 bij W.M.C. was ook niet 
helemaal onvoorspelbaar, daar de Heerhugowaarders meedoen om het kampioenschap. 

We noteerden nog een derde nederlaag en dat was de 10-5 bij Koedijk van de B4 van coach Gerrit  van Loon. Zeer 
belangrijk was de overwinning van B3 bij D.T.S. B1. Werd het thuis nog een bloedeloze 0-0, in Oudkarspel werden 
de 3 punten middels een 1-2 zege binnengehaald en lijkt alles er op, dat de thuiswedstrijd tegen koploper S.R.C. 
beslissend is ! Op zondag slechts 1 nederlaag en wel voor de A4 van Jan Bolt. Apollo A1 was met 1-0 net even te 
sterk. Net even te sterk was ook de A2 van begeleider Ferry Corsten. Te sterk met 3-2 voor de A1 van Berdos en 
lijkt een hoge positie voor de hand te liggen.  Véél te sterk waren op zondag C4, A3 en A5 voor hun respectievelijke 
tegenstanders. Vooral voor A5 dus eindelijk weer een overwinning. H.S.V. A3 werd met 10-1 naar Heiloo terugges-
tuurd ! In Obdam was A3 veel te sterk voor de plaatselijke A2. Het werd 9-1. Tenslotte stond dezelfde uitslag op het 
scorebord bij de wedstrijd van C4 tegen Hugo Boys ! 
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 24 maart

Heren 1
Dag DatumDag DatumDag Tijd     T/U    Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 10 feb 19.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST (4e beurt)
vrij 10 feb 22.05 thuis De Oostwal DGAC/Vestering 2 19256
woe 15 feb 21.50  thuis De Oostwal Schelvis Boys 1 19787
vrij 24 feb 20.10  thuis De Hoornse Vaart PZC 2 17692
vrij 03 mrt 22.00 uit De Stap OZV Obdam 2 20584
ma  06 mrt 21.05  thuis Sportpaleis Alkmaar Mix Makelaardij Alkm. 3 21487

Heren 2
Dag DatumDag DatumDag Tijd     T/U    Zaal Tegenstander Wed.nr.
ma 20 feb 22.00  uit Noorderend SVW ‘27 7 9309
vrij 24 feb 19.00  ZAALDIENST De Hoornse Vaart ZAALDIENST (4e beurt)
vrij 24 feb 22.00  uit   De Hoornse Vaart Mix/Makelaardij 2 183256  Beker!!!!
woe 01 mrt 21.05  thuis De Myse Puinhoop United 2 20977
vrij 10 mrt 21.05 uit De Meent Th./Druk. Krijgsman 2 21615

Heren 3
Dag DatumDag DatumDag Tijd     T/U    Zaal Tegenstander Wed.nr.
din 14 feb 21.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST (3e beurt)
din 14 feb 21.00  thuis De Oostwal Vrone 4 20184
woe 22 feb 20.10  uit Noorderend Karrewiel Boys 2 9570
woe 01 mrt 22.00 uit De Myse SCALA 1 20832
din 07 mrt 22.00  thuis De Oostwal PZC 4 21884
vrij 24 mrt 22.05 uit De Waardergolf SVW’27 9 19657

Heren 4
Dag DatumDag DatumDag Tijd     T/U    Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 17 feb 22.00  thuis De Myse Sporting S 3 20020
woe 01 mrt 22.00 uit De Stap SVW’27 13 20967
ma 06 mrt 19.00 ZAALDIENST DE HOORNSE VAART ZAALDIENST (4e beurt)
vrij 10 mrt 22.00 thuis De Oostwal Hink Sport LSVV 9 21713
woe 15 mrt 22.00 uit De Stap FC Marlene 7 18988
woe 22 mrt 22.05 uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV 9 12968

Heren 5
Dag DatumDag DatumDag Tijd     T/U    Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 10 feb 21.05  thuis De Hoornse Vaart Dansschool Biersteker 3 19247
vrij  17 feb 21.55  thuis De Hoornse Vaart DVO’83/Bar Sportief 3 19778
vrij 10 mrt 21.50 thuis De Hoornse Vaart AFC’34 6 21478
woe 15 mrt 20.10 uit De Stap zvv Mazolas 1  7346
ma 20 mrt 19.00 ZAALDIENST DE HOORNSE VAART ZAALDIENST (4e beurt)
vrij 24 mrt 21.45 thuis De Hoornse Vaart zvv Mazolas 1  16120

Junioren C1
Dag DatumDag DatumDag Tijd     T/U    Zaal Tegenstander Wed.nr.
ma 13 feb 19.15 uit Multitreffer (‘t Zand) SZVV/Kleine Media C-1 154339
ma 06 mrt 19.15 thuis De Hoornse Vaart SZVV/Sparta’67 C-2 154342
vrij 17 mrt 19.40 uit Molentocht SZVV/Vesdo C-1 154361
ma 20 mrt 19.15  thuis De Hoornse Vaart Alcmaria Victrix C-1 154377

Ook bij de futsal komen er volgend seizoen voor iedereen nieuwe spelerskaarten!!! Je dient daarvoor 
een recente pasfoto en je gegevens aan te leveren. Hiervoor krijg je binnenkort via je begeleider een  
speciaal formulier uitgereikt. LEVER DIT FORMULIER WEER IN VOOR 15 MAART.    

Als er dames, veteranen, heren of junioren zin hebben om volgend seizoen te futsallen en ze denken   
een team (8 spelers en een coach) op de been te kunnen brengen, neem dan nu al contact met me op  
voor informatie.      

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.   
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

11 februari 2006    

Esmee Enklaar en Mariska Pieters    

18 februari 2006       

Janneke v. Nieuwkerk en Kim Kraak-
man

25 februari 2006            

Else v. Nieuwkerk en Sandra v. 
Putten

04 maart 2006               

Marije Ruijs en Esther ter Steege  

Je wordt verzocht om half 10 aan-
wezig te zijn. Als je niet kunt komen 
dien je zelf voor een vervanger te 
zorgen. LET OP!!! Er wordt op je 
gerekend!!!!!!! Bij afwezigheid volgt 
een schorsing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Kolping Boys Md1–Berdos Md1 (1-0) (Bar Nico Girls)

Er moest een doelpunt met een buitenspelluchtje aan te pas komen. Dat 
wel. Maar eindelijk. Eindelijk wisten de meiden van Matthieu toch een over-
winning op hun naam te schrijven. Na maanden van training, twee keer in 
de week. Wekelijks een zeer hoge opkomst. Een wedstrijd tegen Berdos met 
een omstreden goal. Maar weet u nog beste lezer? Geoff Hurst in de WK-
fi nale 1966: Engeland-Duitsland. Wel of geen goal, de 3-2? En Pierre van 
Hooijdonk die in de halve fi nale WK 1998 door een Braziliaan wordt neerge-
haald in het strafschopgebied maar niet een penalty mee, maar een vrije 
trap tegen krijgt?  Omstreden momenten! Ik weet natuurlijk niet of de goal 
van Roosmarijn Groot in dit rijtje past. Maar blij waren we wel. Zo! En mag 
het ook een keer mee zitten? Weten jullie meiden, waar die punten naar 
smaakten? Ze smaakten naar meer!

SPELERSPASSEN

Deze week worden de formulieren 
voor de spelerspassen binnen de 
desbetreffende teams uitgedeeld. 
Deze pas gaat in voor het seizoen 
2006/2007. Hierbij hebben we jullie 
hulp nodig. Controleer je gegevens 
op het aanvraagformulier goed, voeg 
een pasfoto bij en lever deze zo snel 
mogelijk weer in.Let op, voor 15 
maart moeten alle formulieren inge-
leverd zijn.   Alvast bedankt voor 
de medewerking.

GEZOCHT

Binnen de vrouwenafdeling zijn wij 
op zoek naar contaktpersonen voor 
het aanleveren van verslagen etc. 
die op de Website en in De Tref-
fer kunnen worden gezet. Deze 
wetenswaardigheden en stukjes kun 
je dan mailen naar brigitte LAAG 
STREEPJE pluijmers@hotmail.com. 
(brigitte_pluijmers@hotmail.com) Te 
zijner tijd zal Carla de Jongh deze 
taak overnemen maar dat vernemen 
jullie later.

ASV Arsenal Ma1-Kolping Boys Ma1 (0-12)     
(administratief afgedaan)

Geen Highbury. Geen Thierry Henry. Geen Dennis –the Menace- Bergkamp. 
Geen Londen. En niet eens een tegenstander! Naast het Olympisch Stadion 
in Amsterdam wachtte ons een deceptie. Op het moment dat we aan de 
wedstrijd wilde beginnen zaten er welgeteld 3 meiden van Arsenal klaar. Dat 
je in een verre uitwedstrijd niet compleet kunt geraken. Oké, zal in te komen 
zijn. Maar thuis? Na ampel beraad kwam de begeleiding van beide teams tot 
de conclusie dat er maar een trainingspartijtje van gemaakt moest worden. 
Waarbij de uitslag van tevoren al vaststond. Alle meiden door elkaar gehus-
seld, twee partijjen en twee maal een halfuurtje zweten zonder rust. Het 
verdient geen schoonheidsprijs maar je moet toch wat. Afgelopen woensdag 
waren de meiden van Arsenal nog vanwege een inhaalwedstrijd te gast in 
de Nollen waar het overigens 13-0 werd. Toen wel compleet . Wat overigens 
ook aardig compleet was: het assortiment etenswaren in de kantine aldaar. 
Op een snertdag met chagrijnig weer had men erwtensoep in de aanbied-
ing, stoofschotel, broodje (Hema)worst en ga zo maar door. Ondanks alles 
hebben de ouders zich dus niet verveeld en kende ook dit tripje toch weer 
zijn leuke kanten.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 11 februari

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D3 Duinrand S D2 09:00 08:30 Paul van Wanrooij
D5 Koedijk D6 10:15 09:45 Nikita Pater
MD1  LSVV MD3 11:30 10:45 Christiaan van Dijk
E5 Alcmaria Victrix E2 10:15 09:45 Perti Marees
E6 Duinrand S E2 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
E7 Apollo 68 E1 11:30 11:00 
E8 Koedijk E14 11:30 11:00 Remco Hartman
E9 HSV E6 10:15 09:45 Niels Bakker
E10 Kolping Boys F2 09:00 08:30 Sander Twisk
ME1  SVW E9 10:15 09:45 Rob Pater
F6 Kolping Boys F8 09:00 08:30 
F9 Victoria Obdam F7 10:15 09:45 Matthijs van Schie

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Hollandia D1 11:00 
D2 SVW D4 11:30 
D4 Berdos D2 13:00 12:10
D6 Reiger Boys MD1 10:30 09:45 
D7 Reiger Boys D6 11:00 10:15
E1 Reiger Boys E1 11:00 
E2 Koedijk E2 11:30 
E4 Foresters E2 10:15 09:20
F1 Jong Holland F1 09:00 08:05
F3 SVW F3 09:00 08:10
F4 KSV F1 09:30 08:40
F5 KSV F5 09:30 08:40

Nieuws:
Vrijdag 3 maart, 4 tegen 4 voor   
E- en F pupillen en hun ouders.

Mooie prijzen, deelname gratis. 

Geef je team op bij   
Mark van Stipriaan (072-5640161) 
of Jeroen Peetoom (06-24674669)

AFGELASTINGEN

Voor zaterdag 28 januari had de 
KNVB al op vrijdag via TELETEXT PA-
GINA 603 kenbaar gemaakt dat lan-
delijk de voetbal algeheel was afge-
last. Wat verbaast ons dat er toch nog 
ongeveer 40 pupillen met of zonder 
ouders naar Kolping Boys kwamen. 
In sommige gevallen werd ons min of 
meer nog verweten waarom er niet 
gebeld was. Onderstaand nogmaals 
de uitleg over de afgelastingen. 

AFGELASTINGSREGELING  
PUPILLEN

Bij algehele afgelasting door de 
KNVB wordt dit vermeld op Teletekst 
pagina 603.

Het gehele pupillenvoetbal valt 
onder District West 1 Categorie B 
uitgezonderd de D1, welke in Cate-
gorie A valt. U wordt dan niet gebeld. 
Indien er wedstrijden worden afge-
last op de zaterdagmorgen zullen de 
begeleiders gebeld worden, die op 
hun beurt de spelers van zijn of haar 
team bellen. Het verzoek aan U is 
om niet naar het complex te bellen. 
De telefoonlijn is dan overbezet en 
wij kunnen niet gebeld worden door 
andere verenigingen over het al of 
niet doorgaan van de wedstrijden.

Zaterdag 18 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 Odin  D2 09:00  Christiaan van Dijk
D7 Odin  D7 10:15 09:45 Thijs Groot
E1 Den Helder E1 10:15  Paul van Wanrooij
E3 Odin  E1 11:30 10:45 Lionel van Ginkel
E4 Odin  E2 09:00 08:30 Niels Bakker
E6 Odin  E3 10:15 09:45 Rob Pater
E7 Odin  E4 09:00 08:30 Sander Twisk
E9 Odin  E5 11:30 11:00 Pertti Marees
E10 Odin  E6 10:15 09:45 Remco Hartman

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Foresters D1 13:00 
D4 Odin  D5 09:00 08:00
D6 Odin  D6 12:45 11:40
F1 Odin  F1 09:00 08:00
F2 Odin  F2 09:00 08:00
F5 Odin  F5 09:00 08:00
F6 Odin  F4 10:00 09:00
F7 Odin  F6 09:00 08:00
F8 Odin  F7 10:00 09:00
F9 Odin  F8 10:00 09:00
F10 Odin  F9 10:00 09:00
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PUPILLENNIEUWS
4 tegen 4 mini WK 2006 Kolping Boys
Op vrijdag 3 maart a.s organiseert Kolping Boys, in het kader van het project “Samen voor een krachtige basis” een 4 tegen 
4 mini WK. Het project “Samen voor een krachtige basis” is opgezet door KNVB en de B&A groep Beleidsrealisatie BV, om al-
lochtone ouders actief te betrekken bij het jeugdvoetbal.
Waar draait het om?
Voetbalverenigingen als Kolping Boys mogen zich verheugen in toenemende belangstelling van allochtonen kinderen. De be-
trokkenheid van de ouders van deze kinderen bij de vereniging blijft echter sterk achter. Dat is jammer want Kolping Boys 
draait net als alle andere verenigingen op –actieve- leden en – actieve- ouders. Ouders, allochtone of autochtone, die mee 
doen bij de voorbereiding (trainers)  en de uitvoering (coachen en scheidsrechters) van  activiteiten, en ouders die helpen bij 
bestuurswerkzaamheden.
Wat gaan we doen?
Om de drempel naar actieve betrokkenheid bij Kolping Boys te verkleinen voor de allochtone, en natuurlijke ook de autochtone 
ouders, organiseren wij op vrijdagavond 3 maart een 4 tegen 4 mini WK waar E en F- pupillen leden samen met hun ouders aan 
mee kunnen doen. Voor de E- en F-pupillen 3 wedstrijdjes van 10 minuten, voor de ouders 1 wedstrijd van 20 minuten. 
Wat is er nog meer?
Naast de  4 tegen 4 wedstrijden is er ook een demonstratie door voetballers van de A1 van Kolping Boys. Voor de winnaars 
van het 4 tegen 4 zijn er bovendien mooie prijzen te winnen, en alle deelnemers krijgen 2 gratis consumptiebonnen. Na de 
prijsuitreiking staan er in de kantine voor iedereen lekkere hapjes klaar.
Waar, wanneer en hoe laat? 
Het evenement wordt georganiseerd op vrijdag 3 maart, op het kunstgrasveld van ons sportcomplex “de Nollen”.  
Het 4 tegen 4 start om 18.00 en de prijsuitreiking is om 20.00 uur.
Wie mogen er meedoen en wat kost het?
E- en F-pupillen en hun ouders. Deelname is gratis.
Wat zijn de voorwaarden aan deelname?
- Deelname gaat per team
- Iedere speler neemt zijn of haar ouders mee!
- een team bestaat uit 4 spelers en minimaal  2 ouders
- elk team stelt één ouder beschikbar als scheidsrechter   
- elk team neemt een landen vlag mee (voor de foto).
Bij wie geef ik me op?
voor 1 maart bij:

Mark  van Stipriaan (072-5640161) of Jeroen Peetoom (06-24674669)
Geef a.u.b. door:
- de naam van het team (het land)

- wie er in het team spelen
Meer informatie bij?
Gerrard Venneker (secretaris@kolpingboys.nl)

Graag tot vrijdag 3 maart

Gerard Venneker              
secretaris

Kolping D2-KFC D2 
Het was goed voetbal weer en op het programma stond een leuke wedstrijd Kolping Boys D2 tegen KFC D2.  We wisten dat het 
een moeilijke pot zou worden wand de vorige wedstrijd werd met moeite binnen gehaald met een gelijk spel. We begonnen met 
de wind in de rug en er werd en kansen gemaakt door beide teams bij Kolping Boys werden ze goed verdedigd en er was een 
uitblinker bij Falco, bij KFC ging het er anders aan toe en werd er een goede pass gegeven op Jason en hard in de hoek geknald 
door Leo. Toen was er een mooie steek pass op Jason hij legde hem goed af op Leo en werd goed in de hoek binnen geknald in 
de 16 meter. Zo gingen we de kleedkamer binnen, om thee te drinken. Na de rust werd er goed samen gespeeld en een redelijk 
goede handeling tempo. Daar door werd en weer gescoord door Leo. En even later werd en ook nog gescoord door (de in het 
begin genoemde P.I.M.P.) Rogier gescoord. Het was jammer dat er ook nog een keer werd gescoord door KFC. Er werd ook nog 
een keer gescoord aan de Kolping Boys kant. Een knappe zege jongens na de uitwedstrijd!!!! Op naar de volgende zege!!!! 

Vedette van de week: Falco

Geschreven door thiemo
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PUPILLENVERSLAGEN
SVW-27  D9 - Kolping Boys D6 (0-10)

Ja u leest het goed! In het begin gaf de 
tegenstander nog wat tegenstand, maar 
na ongeveer 10 minuten was het toch 
raak. Ugur slalomde door de defensie 
en ronde doeltreffend af, 0-1. Vervol-
gens mikte Vigo de bal nog op de lat. 
De hechte verdediging met Jelle, Justin, 
Ryan en Destan liet niets door. Patrick 
had een rustige ochtend! De midden-
velders Jack, Bloyce , Dennis en Ricardo 
schoven goed naar voren en bediende 
de spitsen op maat. Het was Job die een 
goed doorgespeelde bal hard in de hoek 
knalde, 0-2. Vlak voor rust glipte de in 
topvorm zijnde  Bloyce langs een aantal 
verdedigers en ronde bekwaam af, 0-3. 
Dit was ook de ruststand. De tweede 
helft werd het gaspedaal nog wat di-
eper ingetrapt! Al snel liep de stand 
op. Achtereenvolgens scoorden Bloyce 
tweemaal, Ricardo met een afstand-
schot, en Vigo na een fraaie solo, en 
was de stand 0-7. Ugur trof vervolgens 
nog een keer de paal. Alles op alles werd 
gezet om de dubbele cijfers te halen! 
Weer Bloyce, zijn vierde van de dag, en 
Ricardo na een fraaie hakbal uit een cor-
ner, brachten de stand op 0-9. Destan 
kreeg nog een lastige bal te verwerken 
en Sevgul miste na een mooie solo de 
kans op de ‘tiende’. Deze kwam er toch 
nog. Vigo gaf goed af op Dennis en deze 
bracht met een fraaie lob de dubbele ci-
jfers op het bord. Na afl oop dansten de 
Kolping Boys mannen een fraai samba 
dansje in de middencirkel!

Een prima collectieve prestatie.

Ni(coach)

Kolping Boys E3–SVW’27 E5 (4-2)

Wat is er toch met E3 aan de hand? De 
ploeg speelt sinds de winterstop erg 
grillig: men wisselt periodes van zeer 
lauw spel af met sterke momenten. 
Mogelijk heeft het iets van doen met 
de omzettingen van coach Martijn. Zo 
was libero Jesper vandaag spits, terwijl 
back Diandro laatste man stond. Het 
risico is dan dat de organisatie binnen 
het team van slag raakt, omdat iedereen 
naar zijn juiste positie loopt te zoeken. 
Tegen SVW’27 was dat in ieder geval 
het eerste kwartier het geval. De Heer-
hugowaarders maakten een alles be-
halve sterke indruk, maar Kolping Boys 
wist er geen raad mee. Er werd slecht 
gecombineerd en de gasten kregen via 
counters zelfs doelrijpe kansen.  Tot 

de 15e minuut. Toen toverde Kolping 
Boys een prachtcombinatie uit de hoge 
hoed die de ban brak: Diandro, Anton, 
Jochem, Gile en een laatste tikje van 
Jesper: 1-0. En pal daarop was het bi-
jna 2-0 toen een afstandschot van Gile 
van de lat spatte. Tien minuten later was 
het wel raak. Dimaggio kogelde na aan-
geven van Charlie de bal van even buiten 
het strafschopgebied via de onderkant 
van de lat in de kruizing: 2-0. Op slag 
van rust stelde Jochem de zege veilig. 
Na een assist van Dimaggio scoorde hij 
vanaf de achterlijn 3-0. Een wonderlijke 
goal waar de blondgekuifde half zelf nog 
het meest verbaasd over was. Over de 
tweede helft kunnen we kort zijn. Anton 
maakte er na een combinatie met Mar-
tin en Jochem nog 4-0 van, maar daarna 
hield de ploeg het voor gezien. Meteen 
sloeg SVW’27 terug: 4-1. En uit een cor-
ner kopten de ‘McDonalds’ zelfs nog 4-2 
achter doelman Stephan. Lichtpuntje: 
Na twee westrijden gaat E3 met zes 
punten fi er aan de leiding. 

Kolping Boys E4–Koedijk E2 (3-5)

Daar zijn we weer! Na een redactionele 
stilte vond ondergetekende het weer 
eens tijd voor een stukje in de Treffer 
naar aanleiding van opgemelde wed-
strijd. Het zou moeilijk worden tegen 
Koedijk. Daar waren onze mannen op 
voorbereid. Ze voetballen na de winter-
stop een klasse hoger omdat ze voor de 
winterstop zo goed gepresteerd hebben. 
Hulde! Maar…….. dat betekent dat ze 
tegenover nóg sterkere mannen komen 
te staan. Vandaag dus Koedijk E2. Een 
selectie-elftal met een aantal leuke spe-
lertjes. Een grote sterke spits voor de 
goal van Leon die behoorlijk wat kansen 
kreeg, en ook een aantal goed afmaakte 
wat automatisch snel in een doelpunt re-
sulteerde. Aan de rechterbuitenkant een 
snel klein en fel (maar wel sportieve) 
jongetje die ook zorgde voor spanning en 
sensatie. Maarten werd al snel achterin 
gezet voor meer body en kracht om 
de grote spits te dwarsbomen! Al snel 
stonden onze mannen met 2-0 achter. 
Maar dit lieten ze niet over hun kant gaan 
en gingen voor de tegenaanval. Thom 
scoorde een mooi doelpunt vanaf rechts 
en onze invaller Jochem zorgde samen 
met Thomas voor wat paniek voor de 
goal van Koedijk. Wat resulteerde in nóg 
een goal. Aan de andere kant bij Leon 
vielen ook nog twee goals, waarvan één 
subliem werd afgemaakt door de grote 
spits. Vanuit de lucht op het hoofd, mooi 

ingekopt hoor! Met de rust stond het 4-2 
voor Koedijk. Dus nog kansen voor onze 
mannen, die nooit opgeven hoor! Na de 
rust werd het zelfs 4-3 uit een corner, 
prachtig voor de goal neergelegd door 
Daan en prima achter de keeper gewerkt 
door Jesse (ik dacht dat het Jesse was). 
Koedijk kreeg het goed benauwd en het 
spel werd harder, met hier en daar een 
overtreding. Er werd over en weer goed 
gespeeld en de 4-4 zat er aan te komen. 
Helaas viel de goal aan de kant van onze 
keeper Leon, die de bal niet goed onder 
controle kreeg, en waardoor Koedijk de 
bal kon afmaken. Jammer voor Leon 
die weer een prima wedstrijd keepte! 
Het stond dus 5-3, en dat bleef het ook 
omdat onze mannen de boel achterin 
goed dichthielden. Goed gespeeld man-
nen! Met 5-3 verliezen tegen zo’n elftal 
is zo slecht nog niet! En in de wandel-
gangen heb ik gehoord dat Koedijk de 
betere van deze poule is, dus er zijn nog 
zat kansen! Volgende week gaan jullie er 
weer voor toch? 

Groetjes, Bianca (moeder van Daan)

HSV E6-Kolping Boys E5(0-7) 

Na een moeilijk seizoen afgelopen peri-
ode moesten we aantreden tegen HSV.
De eerste wedstrijd hadden we gewon-
nen van Kolping Boys met 4-2. Dat was 
onze eerste overwinning als E5.Vandaag 
hadden we er weer allemaal zin in om te 
voetballen en het was niet te koud. Tot 
onze verbazing waren de doeltjes wel 
heel erg klein zouden we wel kunnen 
scoren? Maar gelukkig waren we veel 
sterker en met de rust stonden we 2-0 
voor. Kijk zo is het wel weer leuk voet-
ballen zag ik jullie denken. Maar vergeet 
niet over te spelen jongens en jullie posi-
tie in de gaten te houden wat John jullie 
leert met Mark. Kijk we willen allemaal 
een doelpunt maken maar kijk eerst 
eens wie er beter voor staat en speel 
die dan aan. De wedstrijd eindigde in 7-
0 voor ons. Tom Bas en Bas Justin Lars 
Daniel Marnix Yaniek Bart en Roy prima 
gespeeld en ga zo door. 

Peter Wortel


