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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
Na het onverwachte gelijke spel van concurrent WGW, verzuimde het 1e om 
dichterbij te komen. Waarschijnlijk rest na het verlies tegen Alkmaarsche Boys 
(1-3) alleen nog de nacompetitie.

Dames 1 werd na een goede 1e helft, in de 2e helft met een 1-0 voorsprong 
gestaakt. Wordt dus nog vervolgd.

Ook wordt er nog steeds gezocht naar een treffercoordinator, neem 
hiervoor contact op met Wout van Dijk.

Paul Diependaal is voor het paastoernooi op zoek naar prijsjes voor de 
loterij. Wie helpt Paul aan leuke prijsjes? Tel. 072-5152065

En de datum van het welbekende mix-toernooi is bekend: zondag 28 mei. 
Houd deze datum vrij en formeer een gezellig team, wel of geen lid van 
Kolping.

De redactie.
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 100e  DOELPUNT MEISJES A1

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - DTS 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Multimate Service Bouwmarkt 
       Zijperstraat 46-50 11823 CX Alkmaar

       072-5122022, fax 072-5150248
 &

 GBS Gebr. Boon Steigerbouw 
       Vreekesweid 44 1721 PR Broek op Langendijk

       0226-342241.

Meisjes A1: Kolping Boys – LSVV  3-1

De gelegenheidssupporters zullen 
zich zondag in de eerste helft wel 
even achter de oren hebben gekrabd. 
Was dit nu dat veelbesproken elftal 
dat zonder ook maar één verliespunt 
bovenaan staat? Ben ik voor deze 
wedstrijd heel naar het D-veld komen 
wandelen? 

Kolping Boys was tegen het stugge 
LSVV wel de bovenliggende partij 
maar daar was ook alles mee gezegd. 
Een LSVV dat overigens op een aantal 
plaatsen getalenteerde speelsters in 
huis heeft. Mag ook wel eens gezegd 
worden.

Met de winterstop in de benen lukte 
er niet veel. Het zware, aan renovatie 
toe zijnde- D-veld, leende zich ook niet 
echt voor het vlotte combinatiespel dat 
we van ze gewend zijn. En zo graag van 
ze zien. Na rust een heel ander beeld. 
Nu met een Kolping Boys dat aanval-
lend op de kwalitatief goede kant van het veld speelde. Dat bood perspectief. Al heel snel gaf Esther ter Steeg haar visitekaartje 
af door op lat en paal te knallen. Het wachten was op de openingstreffer zo leek het. Die viel ook. Maar dan wel aan de verkeerde 
kant. Geheel tegen de verhouding in scoorde LSVV de 0-1. Hoewel ze ook zondag weer een puike partij keepte, werd na bijna 800 
minuten zonder tegengoal onze topper Melissa dan toch gepasseerd. 

Zou de angstgegner uit Langedijk dan ook dit jaar weer roet in het eten gaan gooien, vroegen we ons af. Is het zo’n dag? 

Gelukkig niet. Want wat trouwe supporters zo langzamerhand wel weten werd weer bewaarheid. Maak de meiden van Kolping 
Boys A1 niet kwaad! Want het zogenaamde Hollandse kwartier brak aan. Al heel snel scoorde Simone Liefting de gelijkmaker. 
Met vrij snel daarna de 2-1 door Willemijn Groot. Deze laatste tekende ook voor de fraaie voorbereiding waaruit Simone Liefting 
de prachtige 3-1 kon aantekenen (op de schouders: zie de foto). Een treffer om in te lijsten en de honderdste van dit seizoen! Met 
de huidig stand op de ranglijst zou een gelijkspel uit tegen Overbos naar de kampioenstitel kunnen leiden. 

Maar gaan we met zijn allen in een grote bus dat hele klere-eind naar Hoofddorp rijden voor een gelijkspel? Met het kwartier 
kwaliteitsvoetbal van afgelopen zondag in het achterhoofd kunnen ze ook daar hun borst natmaken!
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 25+26 maart

 groep 4 en 3

Zat./Zon. 1+2 april

 groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 25 maart

08:00 uur: junioren A2

12:30 uur:  junioren A2

Zondag:  26 maart

09:00 uur:  junioren B1

13:00 uur:  junioren B1

Zaterdag:  1 april

08:00 uur: senioren 3

12:30 uur: senioren 3

Zondag:  2 april

09:00 uur:  junioren B3

13:00 uur: junioren B3

Secretariaat:  

Zondag:  26 maart

09:00 uur:  C.Castricum en ome  
 Jaap

13:00 uur: A.Reus

Zondag:  2 april

10:30 uur: J.Wijts en ome Jaap

13:00 uur P.Ursem en   
 N.Appeldoorn

Zondag 26 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e vrij   
3e Berdos 2 14.00 13.15 D.A. Vlieland
4e vrij   
5e AFC’34 3 12.00 11.15 Sj. Schut
6e vrij   
7e Alc. Victrix 3 10.00 09.15 G. van het Veldt
9e Koedijk 6 14.00 13.15 J. de Wit
A2 vrij   
A3 SVW’27 A4 12.00 11.15 P. Kramer
A4 VZV A2 12.00 11.15 C. de Goede
A5 vrij   
Da2 HSV Da1 12.00 11.15 GSB
Da3 De Koog Da1 14.00 13.15 H. van Ginkel
B2 St. Georg B1 10.00 09.15 M. Wijnen

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang  Vertrek 
2de Valken 2 11.30 --------- 
8ste Koedijk 5 14.30 13.40 
Da1 Donk Da1 12.00 --------- 
A1 De Rijp A1 11.00 --------- Beker
                  

Zondag 2 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e DTS 1 14.00 --------- B. Spanjaart
3e SVW’27 3 12.00 11.15 R.J. Sinstra
7e vrij   
A3 Foresters A2 12.00 11.15 C. de Goede
A4 SRC A2 12.00 11.15 P. Kramer
Da3 Winkel Da3 14.00 13.15 M. Wijnen
B2 Dirkshorn B1 14.00 13.15 H. van Ginkel

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
2e Alc. Victrix 2 11.00 ---------
4e Bergen 3 11.30 10.30
5e Succes 3 11.00 09.30
6e DWOW 2 12.00 10.30 
8e Hugo Boys 3 11.00 10.00
9e Alkm. Boys 7 12.00 11.10
A1 SVW’27 A1 11.00 ---------
A2 ZAP A1 11.00 09.30
A5 LSVV A2 14.30 13.30
Da1 KFC 71 Da1 14.00 ---------
Da2 SRC Da1 14.00 12.45
Ma1 Castricum Ma1 14.00 12.45

mixtoernooi 7 tegen 7
Zondag 28 mei wordt het seizoen afgesloten met het welbekende mixtoernooi. Ied-
ereen mag hieraan meedoen, van jong tot oud, niet of wel lid van de vereniging. Stel 
je eigen team samen met minimaal twee dames in de gelederen.De dag wordt weer 
afgesloten met een heerlijke barbecue! Houd deze dag vrij! In de volgende Treffers 
volgt er meer informatie. 
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PUNTSGEWIJS EN UITSLAGEN
Zaterdag / Zondag 18 en 19 maart

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Alkm. Boys 1 1-3
 2e LSVV 2 4-0
 3e Zeevogels 2 2-3
 4e vrij 
 5e vrij 
 6e vrij 
 7e Berdos 3 4-1
 8e Koedijk 6 0-4
 9e Koedijk 5 
 A1 AFC 34  A1 1-1
 A2 Hollandia T A1 uitgesteld
 A3 Adelbert A1 2-0
 A4 Callantsoog A1 3-6
 A5 ADO A5 3-3
 B1 Kon. HFC B1 0-2
 B2 SDOB B1 0-4
 B3 B.K.C. B2 6-0
 B4 Dynamo B2 0-7
 B5 de Blokkers B3 5-0
 C1 de Blokkers C1 2-0
 C2 K.S.V. C2 13-0
 C3 Egmondia C1 3-2
 C4 S.V.W.’27 C4 4-6
 C5 Kolping Boys C6 6-2
 C6 Kolping Boys C5 2-6
 C7 A.F.C. ‘34 C4 1-14
 Da1 t Goy Da1 1-0 (gestaakt)
 Da2 Adelbert Da1 
 Da3 Victoria Da1 
 Ma1 LSVV Ma1 3-1
 MB1 Dindua MB1 3-4
 MB2 D.Z.S. MB1 0-4

Opbrengst oud papier
Na de recordopbrengst in december (8450 kg) haalden we 
in januari van dit jaar toch maar weer 7200 kg binnen. Ofwel 
24 groene bakken in die maand.Dat is 6  bakken per week. 
De korte februarimaand zou minder binnenbrengen. Minder 
gespeeld en minder dagen en dat merkten we. Toch nog 21 
gevulde bakken met in totaal 5400 kg. In 3 maanden dus zo’n 
21000 kg ( ! )

De spelerspas.
Met ingang van het seizoen 2006/’07 moeten alle spelende 
KNVB-leden vanaf de D-pupillen in het bezit zijn van een spe-
lerspas. De KNVB heeft vanaf seizoen 2002/’03 in West II een 
proef gehouden met de spelerspas en op basis van de goede 
resultaten en de positieve reacties is besloten over te gaan tot 
landelijke invoering. Inmiddels hebben 143 voetballers en -
sters van Kolping Boys hun fotoformulier met handtekening en 
pasfoto ingeleverd. Complimenten. 

Graag ziet de ledenadministratie dit van de overige 531 leden 
z.s.m. tegemoet.

ledenadministratie@kolpingboys.nl

mixtoernooi 7 tegen 7
Zondag 28 mei wordt het seizoen afgesloten met het wel-
bekende mixtoernooi. Iedereen mag hieraan meedoen, van 
jong tot oud, niet of wel lid van de vereniging. Stel je eigen team 
samen met minimaal twee dames in de gelederen.De dag wordt 
weer afgesloten met een heerlijke barbecue! Houd deze dag 
vrij! In de volgende Treffers volgt er meer informatie. 

Gezocht Treffer coordinator
Ik zoek voor ‘t nieuwe seizoen ingaande Augustus 2006 
een treffercoordinator voor’t gedeelte tussen ‘t Kanaal 
en de Mare daar de huidige coordinator ermee stopt: 
Het gaat om +- 1 uur werk in de 14 dagen. Wilt u weten 
wat het inhoud, neem dan contact op met Wout van 
Dijk: 072-5115723. Want geen coordinator = GEEN 
TREFFER en dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn.

Meldt u zich???
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KLAVERJASSEN
       

  Klaverjassen         
        op vrijdag 24 maart 2006

Nog 71 personen komen nog in aanmerking voor die geweldige hoofdprijs. Maar dat houdt voor een aantal van deze 71 wel 
in dat ze de laatste 2 drives nog wel dienen te komen. En dat zijn er zo’n 29. Zij hebben namelijk 3 drives bijgewoond en 42 
mensen hebben er al 4 of 5 achter de rug. En dan te bedenken dat er al 168 verschillende mensen zijn komen kaarten op de 
eerste 5 klaverjasdrives van dit seizoen.

Deze hoofdprijs is wederom  “gratis” beschikbaar gesteld door:    
    GoodBookers Alkmaar

En bij deze nodigen wij, de seniorencommissie, de juniorencommissie en pupillencommissie uit om op vrijdag 24 maart te 
komen kaarten. 

Want over niet al te lange tijd zal de kantine worden voorzien van 2 schitterende apparaten waar de hele vereniging ontzettend 
veel plezier aan gaat beleven. Tevens zal in de volgende treffer meer aandacht besteed worden aan de Super Afsluitingsdrive. 
En reken maar dat deze laatste drive een spektakelstuk gaat worden waar nog lang over zal worden nagepraat.

Andere Data om te noteren
Vrijdag 24 Maart   (Voorjaarsdrive)

Vrijdag  21 April   (Kampioensdrive van het 1e ??)

-----------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 26 Mei   (Super Afsluitingsdrive met Superprijzen)

Inschrijfgeld:     5 euro per koppel

Aanvang inschrijven:  19:15 uur (kom op tijd,vol is vol)  Start  20:00 uur

Tot vrijdag 24 maart 2006.

Gerard Bobeldijk, Hanny Louwen, Marian Vingerling en Gerben van der Waal
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VOETBALTOTO EN PAASTOERNOOI
De voetbaltoto.
Hier weer voor de 3e keer ’n overzicht van de voetbaltoto. Er zijn nog 5 volle rondes te gaan plus nog ’n paar wedstrijden uit ’n 
aantal programma’s. Van de 53 deelnemers waren er 10 mensen die Kolping Boys goed hadden voor de 1e periode. Bij wed-
strijd 15 was er niemand met 5 of 6 goed. T. Schut + D. Veel waren de enigste met 4 goed. G. Floris, D. Molenaar, A. Peperkamp 
en S. Wortel hadden er geeneen goed. Bij wedstrijddag 17 was er een die er 6 goed had, nl.: Martijn v. Dijk. 16 mensen hadden 
er 5 goed. Een dame had er geeneen goed nl.: Gre Wijnker.

Dan hier de tussenstand:

1e Peter Verhoeven         53 punten
 2e Gerard Bobeldijk         51 punten
 3e Mark Romeyn         50 punten
 4e Simone Verhoeven         49 punten
 5e Armand Reus, Robert Diependaal, Alie Floris, Cor Horn, Cris Reus   48 punten
 6e Anko Floris, Gerda Reus        47 punten
 7e Bianca Vader, Beau Reus, Willem Romeys      46 punten
 8e Jan Teerhuis, Siem Wortel, Paul Diependaal, Gerard Floris, Diane Kraakman  45 punten
48e D. Molenaar, Nico Kieft        33 punten
50e Sj. Schut           32 punten
51e Gre Wijnker          31 punten
52e Gerben v.d Waal         28 punten
53e Alex Peperkamp         26 punten

Groeten, Piet Ursem.

Het Paastoernooi 2006.
Met rasse schreden nadert dit topevenement, zéker nu het grote doek aan de Nollenweg weer geplaatst is !

Zaterdagochtend om 7 uur lagen Paul Diependaal en Jan van den Bout al op de vloer van de sporthal om lettertjes te 
plakken. Een berenklus, maar wel één die veel respons oplevert ! Ondertussen is het toernooiboekje in handen van onze 
huisdrukker Ron Huisman en dit jaar hebben we daarin zelfs een primeur ! Nieuwsgierig ? Bij de volgende Treffer wordt ie 
bij ieder Kolping-lid afgeleverd !

De komende 2 weken gaan we bezig met de toernooikrant die in een nog grotere oplage verspreid zal gaan worden. Onze 
clubPR-man Fabian Bijman is zich al aan het voorbereiden om een aantal pagina’s tekst aan te leveren. En Jan van den 
Bout verzamelt alle bedrijven die een advertentie willen plaatsen. Dit jaar komt de krant uit in het weekend van 8 en 9 april, 
samen met de Zondagskrant van RodiMedia !

Volgens goed ingelichte kringen wordt er ook in de maandelijks uit gegeven AZ-krant (uitgave april)aandacht aan ons toer-
nooi besteed ! Over PR gesproken !

En denken jullie nog aan Paul Diependaal ?  Paul wil natuurlijk in zijn eerste jaar als opperhoofd verloting minimaal net zo 
veel prijzen verzamelen als voorganger Harry wist te doen. Ideeën, suggesties, prijzen…..alles is welkom. Even een belletje 
naar Paul: 5152065.

De Goede Vrijdag ploeg bestond al uit 27 mensen + de 7 commissieleden. De werkploeg krijgt aanvulling van: Ed Ooster-
huis, Roy Rowinkel, Phuong Nguen,  Piet Hes en Arie Jansen  !! We zouden er graag nog een paar bij hebben. We weten 
zeker dat dat gaat lukken, maar willen graag wel zekerheid ! Even een belletje naar Jan Kraakman (5742132) en je beleeft 
een gezellige dag !

Nog even de bedrijven en personen, die één of meer toernooiballen hebben geschonken:

- AJS    - Hofl and Installatie

- Grontmij    - HAL Makelaardij

- Autoplaza   - Ed Noorlander

- ACS Appendages  - Haprotech

- Restaurant “van de Markt” - Floris Tweewielerspecialist

- Arnout Colijn verlichtingen
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 25 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B3 L.S.V.V. B2   13.00 12.15 H. Burger  (vr.sch.)
B4 Kolping Boys B5   14.30 13.45 J. Kraakman (vr.sch.)
C1 Purmersteijn C1   14.30    - N. Kieft  (vr.sch.)
C2 de Zouaven C2   13.00 12.15 M. Stigter !!!!!  (vr.sch.)
C3 Kolping Boys C4 14.30 13.45 D. Makelaar
C5 Kolp.Boys ms.ju. B1   14.30 13.45 P. Verhoeven !!!!! (vr.sch.)
C6 A.F.C.’34 C3 13.00 12.15 H. van Ginkel
C7 vrij !   
MB2 Texel MB1 13.00 12.15 E. van Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B1 A.F.C.’34 B2 14.30    - 
B5 Kolp.Boys B4   14.30 13.45 (vr.sch.)
C4 Kolp.Boys C3   14.30 13.45 (vr.sch.)
MB1 Kolp.Boys C5   14.30 13.45 (vr.sch.)
                  

Zaterdag 1 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 W.G.W. B1 13.00     - J.A. Meijer
B4 Winkel B2 14.30 13.45 D. Makelaar
B5 Westfriezen B2 14.30 13.45 E. van Dronkelaar
C3 Zeevogels C1 13.00 12.15 N. Kieft
C4 S.S.V. C1 14.30 13.45 J. Kraakman
C6 Victoria O C2 13.00 12.15 H. van Ginkel
C7 de Foresters C3 13.00 12.15 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B3 B.O.L. B2 11.45 10.45
C1 Velsen C1 12.30    -
C2  de Flamingo’s C1 12.30 11.30
C5 S.V.W.’27 C5 13.15 12.25
MB1 Jong Holland MB1 14.30 13.35
MB2 Uitgeest MB2 14.30 13.30

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 25+26 maart

 groep 4 en 3

Zat./Zon. 1+2 april

 groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 25 maart

08:00 uur: junioren A2

12:30 uur:  junioren A2

Zondag:  26 maart

09:00 uur:  junioren B1

13:00 uur:  junioren B1

Zaterdag:  1 april

08:00 uur: senioren 3

12:30 uur: senioren 3

Zondag:  2 april

09:00 uur:  junioren B3

13:00 uur: junioren B3

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 25 maart

Paul Konijn en Piet Ursem

Zaterdag: 1 april

Paul Konijn en Richard Meijer

De spelerspas.
Met ingang van het seizoen 2006/’07 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf 
de D-pupillen in het bezit zijn van een spelerspas. De KNVB heeft vanaf seizoen 
2002/’03 in West II een proef gehouden met de spelerspas en op basis van de 
goede resultaten en de positieve reacties is besloten over te gaan tot landelijke 
invoering. Inmiddels hebben 143 voetballers en -sters van Kolping Boys hun foto-
formulier met handtekening en pasfoto ingeleverd. Complimenten. 

Graag ziet de ledenadministratie dit van de overige 531 leden z.s.m. tegemoet.

ledenadministratie@kolpingboys.nl
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NIEUWS JUNIOREN

C3 blijft verbazen
13 voetballende pubers zorgen voor bloedstollende wedstrijden. Wie de C3 ziet trainen, warming up doen en het taalgebruik/ 
volume in de kleedkamer hoort zou zich 3 x achter zijn oren krabben. Totdat de mannetjes in het veld staan. Gretig, en slim 
pakken ze elke week punten en al 11 wedstrijden ongeslagen en de meeste doelpunten voor in de competitie. 11 maart op een 
heel koud Jong Holland complex werden de oranje hemden na een slechte 1e helft in de tweede van de mat gespeeld.5-0 was 
een terechte uitslag. Woensdag 15 maart was er voor de C3 de moeder van alle wedstrijden de pot tegen de C2. Deze span-
nende wedstrijd stond onder leiding van Nikita Pater die het prima deed, liet veel op balvoordeel doorspelen wat een lekkere 
stevige en snelle voetbalwedstrijd opleverde. Coach en Thomas hadden een ijzersterke tactiek bedacht en de C2 kwam er in 
de 1e helft niet doorheen. C3 liep uit tot 2-0 voor en het had ook 4 -0 kunnen zijn. In de slotminuut van de 1e helft even niet 
goed opletten en het was 2-1. In de tweede helft scoorde we nog 3-1 maar het laatste kwartier was conditioneel moeilijk voor 
de C3 even was de scherpte weg en werd het helaas 3-3. Toch een prima resultaat tegen een selectie team. 18 maart was 
Egmondia C1 aan de beurt en weer vlogen de vonken er vanaf. Zeker 75 toeschouwers (wandelaars die geboeid stonden te 
kijken) werden getrakteerd op een mannelijke pot voetbal waar alles in zat , penalty tegen , wereld goal van Thomas, fl itsende 
Emre en wereld reddingen van Lucas . Na  1-0  voor 1-1   1-2  en 2-2 scoorde Thomas de winnende goal. 2-3 voor de C3. Jam-
mer dat we in het begin van het seizoen punten hebben laten liggen anders waren zeker kampioens kandidaat. Staan er geen 
14 spelers op de lijst van de C3 , zeker maar Patrick V. komt gewoon niet opdagen , verslapen en even bellen is er niet bij, 
Patrick tot 8 april dan speel je weer.

Aanvraag voetbalpas !
Wil je volgend seizoen voetballen bij ons (maar dat geldt voor elke andere vereniging ook !), dan moet je in het bezit zijn van 
een voetbalpas! Hiertoe hebben jullie enige tijd geleden een formulier via je begeleider ontvangen. We hebben al veel formuli-
eren teruggekregen, maar nog lang niet allemaal ! Wil je blijven voetballen, dan zal je heel snel je formulier + pasfoto moeten 
inleveren. Doe dit snel: geen voetbalpas, dan voetbal je niet meer met ingang van de volgende competitie !

Penalty-schieten
Nog 2 weken, dan moeten de fi nalisten bekend zijn voor de fi nale op maandag 1 mei ! Dus nogmaals: voor de Paas moeten de 
voorrondes afgewikkeld zijn !

Het wel en wee van de junioren
Het blijft rommelig met al die afgelastingen. Zelfs wij snappen er soms niets meer van, dus zullen we soms een elftal vergeten 
in deze rubriek. Waarvoor onze excuses.

We weten wél , dat C1 alweer een fraaie overwinning boekte op een ploeg, waar het de eerste seizoenshelft van verloor. Nu 
weer werd Blokkers in eigen huis verslagen. Keurig ! En koploper K.F.C. (wat verloor van Limmen) komt steeds meer in zicht. 
Wie weet………..Hetzelfde geldt voor C2, dat zelf met 13-0 won van K.S.V. en daardoor de koplopers B.O.L. en Duinrand in het 
zicht houdt. Wie weet……….. 

Hetzelfde kunstje was ook mogelijk geweest voor de B1. Een fraaie 2-1 zege bij concurrent D.E.M. (en tegelijkertijd een ned-
erlaag voor koploper Koedijk) zou nog meer glans hebben gekregen mits ze zouden winnen bij topper Kon. HFC. Helaas werd 
het een 2-0 nederlaag en lijkt de rol van de van Wonderen-equipe in de Hoofdklasse uitgespeeld . We konden helaas de eerste 
nederlaag van B2 noteren. In Broek in Waterland werden ze met maar liefst 4-0 afgedroogd en lijkt het kampioenschap in één 
keer een stuk verder weg. Maar hoop doet leven en wie weet laat concurrent Spartanen ook nog wel een steek vallen .

A1 leed een dure thuisnederlaag tegen St.vogels/Telstar A2 met 0-1. Gelukkig namen ze afgelopen zondag revanche door 
koploper AFC’34 op 1-1 te houden. Ze staan er nog steeds goed voor waar het de 3e periode betreft en we houden ze dus in 
de gaten !

We zagen  een grote 5-0 overwinning van C3 op Jong Holland C2 en een goede revanche van datzelfde C3 op Egmondia C1. De 
thuisnederlaag werd in Egmond met een 3-2 zege gewroken. En een overwinning van C5 op ons eigen C6 (6-2). C4 kon het niet 
bolwerken tegen S.V.W.’27 C4 en verloor met 6-4. Een veel grotere nederlaag leed C7 tegen AFC’34 C4 (1-14), een iets andere 
indeling voor de AFC-teams is in deze eigenlijk wel op z’n plaats. 

Bij de B-junioren komt B3 nu toch echt met de week een stap dichterbij het kampioenschap. In B.K.C. hadden ze een veel te 
lichte tegenstander, die dan ook met 6-0 richting de bollen teruggestuurd werd. De wedstrijd tegen S.R.C. werd al voor de 3e of 
4e keer afgelast. Zal die nog wel eens gespeeld worden ? Net als in de thuiswedstrijd had B4 niets in te brengen tegen Dynamo 
B2 (7-0 verlies).

Van de overige A-junioren zijn geen verdere uitslagen bekend, dus daar moeten we in de volgende Treffer weer wat meer aan-
dacht aan besteden.
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 21 april

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 31 mrt 20.10 uit De Myse SVW’27 4 18212
din 11 apr 21.10 uit Geestmerambacht A Schelvis Boys 1 11281

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
ma 10 apr 22.00 uit De Hoornse Vaart Plubos 1 152743
vrij 21 apr 19.00 ZAALDIENST DE OOSTWAL ZAALDIENST  (4½  beurt)
vrij 21 apr 19.15 thuis  De Oostwal SVW’27 7 17964

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 24 mrt 22.05 uit De Waardergolf SVW’27 9 19657
don 30 mrt 20.10  uit Geestmerambacht B Danssch. Biersteker 2 13498
ma 03 apr 20.55 uit De Hoornse Vaart Jasa 1 17563
einde seizoen      

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
woe 22 mrt 22.05 uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV 9 12968
einde seizoen      

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 24 mrt 21.45 thuis De Hoornse Vaart zvv Mazolas 1  16120
woe 29 mrt 22.00  uit Noorderend WMC/’t Raethuys 7 15325
din 04 apr 21.05 uit Geestmerambacht A Schelvis Boys 4 20579
woe 12 apr 22.00 uit De Myse Danssch. Biersteker 3 11001
einde seizoen      

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
woe 29 apr 18.50 uit De Sportlaan UFS J.P. Dupont C1 154391  (Den Helder)
ma 03 apr 19.15 thuis De Hoornse Vaart De Kleine Media C1  154413
einde seizoen      

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 ZO SPOEDIG MOGELIJK IN!!!!!!!!!

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:

25 maart:     Melissa Broersen en  
 Moniek Schrijver

1 april:       Romy de Jong en 
 Nancy Vis

8 april:      Alie van Wanrooy en  
 Fenke van Veen

15 april: Sharon Messerschmidt  
 en Wendy van Schagen

Als je niet kunt komen moet je zelf 
voor een vervanger zorgen !!!!!!!!!!

Bij algehele afgelasting van het hele 
district (zie teletekst pag. 603 district 
West 1), word je niet afgebeld.

Bij twijfel Jos de Jong bellen 
072 – 5615097 of de kantine 
072 – 5612439.

Selectiewedstrijden KNVB
Melissa Broersen is afgelopen woensdag naar een middag geweest in Zeist en 
heeft daar ´s middags na een openingswoord van Vera Pauw een training bijge-
woond. Zonnetje op het veld, strakke wind, eerst een trainingsstage van een half 
uur gevolgd door twee wedstrijden van elk een half uur. Op naar de doelen waar Jan 
Willem van Eede met een assistent stond te wachten voor een half uur keeperstrain-
ing. Daarna nog een half uur een wedstrijd spelen en op naar de kleedkamers.

Nu maar afwachten en de brievenbus goed in de gaten houden. Klasse Melissa, je 
hebt goed laten zien wat je waard bent.

Voetbalmiddag KNVB van Tessa Hartman.
Thuis had ik een brief gekregen van de KNVB. Er werden een aantal meisjes uit-
genodigd voor een wedstrijd van meisjes onder 12 jaar. Ik mocht daar ook aan 
meedoen. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Samen met Romee Dumont en Chantal 
Post van Kolping Boys. Woensdag 15 maart was de eerste keer. Eerst gingen we 
wat warmlopen en oefeningen doen en daarna 4 tegen 4 toernooi. Er werd eigenlijk 
hoofdzakelijk gekeken naar de meisjes die geboren waren in 1994 en de meisjes 
van 1995 Krijgen nu een klein kansje, en de volgende keer een grotere kans om 
uitgekozen te worden. Het was echt heel leuk om mee te doen. En woensdag 22 
maart gaan we nog een  keer wedstrijden doen.

Verslag van Romee Dumont
Laatst zijn ik en nog iemand anders uit mijn team gekozen voor een selectiewedstri-
jd te spelen voor de KNVB. Toen we daar aankwamen zagen we dat we niet de enige 
waren, er waren nog dertig kinderen van verschillende clubs. Even later waren we 
bezig met de warming/up en daarna 4 tegen 4 wedstrijdjes. Dit wat de `training`, 
binnenkort zullen we te horen krijgen wie er toegelaten zijn bij de KNVB.

Meiden, namens de damescommisie; heel veel succes, en hou de brievenbus in de 
gaten. We blijven jullie volgen.

Spelerspassen
Graag wil ik jullie er op attent maken dat de formulieren voor de spelerspassen 
ingeleverd moeten worden. Op donderdagavond kun je ze bij Janneke afgeven in 
de kantine

Rectifi catie
In de Treffer van een aantal weken geleden stond per abuis vermeld dat de MD1 
naar DTS gaat voor een toernooi. Dit moeten de ME 1 zijn!

De meiden van Matthieu
Een bokkoude zaterdag. Maar een zeer spannende wedstrijd die het thuispubliek 
nog enige warmte wist te brengen. Lange tijd zag het er naar uit dat Kolping Boys 
weer een succesje zou boeken. Na doelpunten van Nikki Fischer en Julia Beumkes. 
Maar op dit moment is het vaak nog zo dat de meiden na een lange aanval voor de 
keepster van de tegenpartij opduiken en dan geen energie meer hebben om de bal 
er in te knallen. Geeft niet, komt allemaal wel. Maar dat soort speelsters had Jong 
Holland wel. En daarom verloren de meiden met 2-3 waar een gelijkspel meer verdi-
end zou zijn geweest. Maar dat telt niet in het voetbal. Dus jammer! Maar volgende 
week proberen we het gewoon opnieuw. Toch?

Penaltyschieten
Dinsdagavond 28 maart voorronde-
penaltyschieten voor de MB1, MB2 en 
MA1.

mixtoernooi 7 tegen 7
Zondag 28 mei wordt het seizoen af-
gesloten met het welbekende mixtoer-
nooi. Iedereen mag hieraan meedoen, 
van jong tot oud, niet of wel lid van de 
vereniging. Stel je eigen team 
samen met minimaal twee dames in de 
gelederen.De dag wordt weer afgesloten 
met een heerlijke barbecue! Houd deze 
dag vrij! In de volgende Treffers volgt er 
meer informatie. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 25 maart

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter

D3 Koedijk D4 09:00 08:30 Nikita Pater
D6 SVW D9 11:30 11:00 Thijs Groot
D7 SVW D10 10:15 09:45 Paul van Wanrooij
E5 HSV E6 10:15 09:45 Pertti Marees
E6 Jong Holland E2 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
E7 HSV E4 11:30 11:00 
E8 AFC 34 E5 11:30 11:00 
E9 KSV E2 10:15 09:45 Niels Bakker
E10 Koedijk E14 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
ME1 Hugo Boys E4 10:15 09:45 Remco Hartman
F4 Meervogels F2 09:00 08:30 Rob Pater
F7 Foresters F10 09:00 08:30 Sander Twisk
F8 Dynamo F2 09:00 08:30 
F9 Kolping Boys F10 11:30 11:00 
F11 SVW F12 09:00 08:30 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 

D2 DTS D2 13:00 ----------
D4 Koedijk D5 10:15 09:25
D5 SVW D5 11:30 10:40
MD1  Berdos MD1 10:00 09:00
E2 Jong Holland E1 09:00 ----------
E3 SVW E5 09:00 08:05
F1 AFC 34 F1 09:30 08:30
F2 BOL F1 09:30 08:40
F3 Jong Holland F3 09:00 08:10
F5 Alkmaarse Boys F3 11:00 10:10
F6 SSV F1 10:00 09:10
F10 Kolping Boys F9 11:30 11:00

Nieuws:
De spelerspas
Met ingang van het seizoen 
2006/’07 moeten alle spelende 
KNVB-leden vanaf de D-pupillen in 
het bezit zijn van een spelerspas. De 
KNVB heeft vanaf seizoen 2002/’03 
in West II een proef gehouden met 
de spelerspas en op basis van de 
goede resultaten en de positieve 
reacties is besloten over te gaan tot 
landelijke invoering. Inmiddels heb-
ben 143 voetballers en -sters van 
Kolping Boys hun fotoformulier met 
handtekening en pasfoto ingelev-
erd. Complimenten. Graag ziet de 
ledenadministratie dit van de over-
ige 531 leden z.s.m. tegemoet.

ledenadministratie@kolpingboys.nl

Programma 1 april
Zaterdag 1 april is door de KNVB 
geen programma vastgesteld voor 
de D-en E-pupillen in verband met 
het door de KNVB georganiseerde 4 
x 4 toernooi . Alleen D1, E1 en E4 
spelen competitie. De resterende 
teams spelen onderling of hebben 
een vriendschappelijke wedstrijd te-
gen DEM uit Beverwijk.

4 tegen 4 toernooi 
Kolping Boys
4 tegen 4 toernooi 
Kolping Boys
4 tegen 4 toernooi 

In de week na Pasen 18 april t/m 
20 april wordt ons eigen 4 tegen 4 
toernooi gehouden voor alle pupil-
len van Kolping Boys. In de volgende 
Treffer leest u hier meer over. 

Zaterdag 1 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter

D1 Zilvermeeuwen D1 11:30 ---------- Nikita Pater
D5 DEM D3 10:15 09:45 Thijs Groot
D6 DEM D5 10:15 09:45 Paul van Wanrooij
MD1  DEM D7 11:30 11:00 Pertti Marees
E3 Kolping Boys E6 09:00 08:30 Christiaan van Dijk
E4 Jong Holland E1 11:30 11:00 Niels Bakker
E5 Kolping Boys E9 09:00 08:30 Matthijs van Schie
E8 Kolping Boys ME1 11:30 11:00 
E7 Kolping Boys E10 09:00 08:30 
F2 Bergen F1 10:15 09:45 Rob Pater
F5 Kolping Boys F4 10:15 09:45 Remco Hartman
F6 KSV F4 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
F10 KSV F7 09:00 08:30 Sander Twisk

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 

D3 DEM D2 09:30 08:30
D4 DEM D4 10:45 09:45
D7 DEM D6 10:45 09:45
E1 SVW E1 10:15 ----------
E6 Kolping Boys E3 09:00 08:30
E9 Kolping Boys E5 09:00 08:30
E10 Kolping Boys E7 09:00 08:30
ME1  Kolping Boys E8 11:30 11:00
F1 Zeevogels F1 09:30 08:25
F3 Foresters F5 09:00 08:10
F4 Kolping Boys F5 10:15 09:45
F7 Victoria Obdam F5 10:00 09:10
F8 Vrone F5 09:30 08:45
F9 Berdos F5 10:00 09:10
F11 Limmen F9 09:30 08:35
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PUPILLENNIEUWS
Kolping Boys D2-Flamingo’s D1 (9-1)

Het was weer een koude ochtend bij 
Kolping Boys. De boys van Kolping 
moesten om 08.00 uur aanwezig zijn. 
Iedereen was best gespannen wwant 
we moesten tegen de concurrent voor 
de 1e plaats. De wedstrijd was begon-
nen en het begon niet lekker, pas na het 
doelpunt van Lars begon het hele team 
een beetje op gang te komen. Daarna 
volgde meer doelpunten. En toen begon 
het hele team scherp. We kregen veel 
balbezit maar we verloren ook snel de 
bal. We gingen niet veel de duels aan. 
Na de goal van Rogier (waar hij bij geb-
lesseerd raakte), werd hij gewisseld voor 
Khalid. We gingen beter voetballen. Toen 
maakte we ook de 3-0. Toen maakte we 
4-0 en we bleven maar scoren. In de rust 
was het 5-0 geworden die Leo maakte. 
De tweede helft bleven we ook scoren. 
Rogier, Koen, eigen goal en Leo. Dat 
werd 9-0 en daarna werd het 9-1 door 
de tegenstander. Goed gewerkt man-
nen!!! Groetjes iedereen

Vedette van de week: Het hele team.

Berdos D4-Kolping Boys D6 (1-15)

Er ontbraken de nodige mensen maar 
gelukkig waren Daniël, Jesper en Falco 
bereid om mee te doen. Het was guur 
weer. Desondanks was Job (herstellende 
van een griep) en zijn vader, beiden 
verkleed als smurf, naar de wedstrijd 
gekomen om de Boys te ondersteunen. 
Klasse mannen! Al direct na het begin 
bleek dat deze tegenstander weinig 
problemen zou geven.

Na een minuut of vijf opende Bloyce 
de score. Kort daarna was het weer 
Bloyce die raak schoot. Kolping Boys 
combineerde fraai en Berdos kwam de 
middenlijn niet eens over. De doelpunt-
en vielen als rijpe appels. Achtereenvol-
gens waren Falco, Jesper (een mooie 
kopbal), Ugur (twee maal), Vigo en nog 
een keer Bloyce trefzeker. Daniel had 
welgeteld als keeper drie ballen gehad! 
De rust ging in met een 0-8 stand. Na 
de rust wat omzettingen. De verdedigers 
voorin en Falco als voetballende keeper. 
Het was Jelle die een voorzet fraai binn-
enschoot. Vervolgens was het Daniel die 
vanaf rechts de bal met een fraaie boog 
in het doel plaatste. Daarna Ugur die 
twee maal raak schoot en ook Ricardo 
trof twee maal doel. Dennis zorgde na 
een fraaie solo voor de 0-15. Uiteindelijk 

mocht Berdos de eer nog redden. Falco 
was zo sportief de bal door te laten! Dit 
was een tegenstander enkele maatjes 
te klein voor de Boys. We staan door dit 
resultaat stijf aan kop!

Ni(coach)

Kolping Boys E3-Foresters E4 (3-2)

Niet goed, wel spannend. Zo kun je 
het duel tegen Foresters het beste ka-
rakteriseren. Zonder Diandro en Dim-
aggio, maar met Stijn en Moes, ging 
Kolping Boys in de venijnige vrieskou 
na vijf weken gedwongen nietsdoen 
er eindelijk weer eens tegenaan. Met 
redelijk combinatiespel werd de tegen-
stander onmiddellijk onder druk gezet. 
Maar de Heilooenaren lieten zich niet zo 
gemakkelijk wegzetten. Martin en Gile 
kwamen tegen de sterke verdedigers 
telkens net iets te kort. Tot de tiende 
minuut: Jochem verzond van achteren 
uit een pass naar Anton, die op rechts 
een voorzet op maat afl everde. De goed 
meegekomen Martin rondde beheerst 
af: 1-0. Kolping Boys bleef sterker, maar 
een verdedigingsfout leidde ertoe dat 
Foresters vijf minuten later al weer gelijk 
maakte. En tegen de verhouding kwa-
men de gasten vlak voor rust zelfs nog 
op een voorsprong via een uitval: 1-2  In 
de tweede helft nam Kolping Boys me-
teen weer het initiatief, maar spits Mar-
tin miste voor open doel. Foresters werd 
gaandeweg sterker, maar Stijn kantelde 
de wedstrijd. Eerst dolde hij twee tegen-
standers uit en vervolgens de keeper: 
2-2. Zou het dan toch nog gaan lukken? 
Een nieuwe aanval: Jochem speelt Gile 
aan, die het leer vervolgens doorschu-
ift naar Jesper. Die bedenkt zich geen 
moment en schiet op het vijandelijke 
doel. Als een granaat schroeit zijn schot 
de onderkant van de lat en slaat tegen 
de touwen: 3-2. De laatste vijf minuten 
lijken wel uren te duren. Maar dankzij 
fel verdedigen van Charlie en een serie 
goede safes van Stephan blijft de voor-
sprong behouden. De drie punten zijn 
binnen en daarmee is ook de koppositie 
voorlopig verzekerd: negen uit drie! 

Paulus


