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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
Nog anderhalve week en dan is het weer zover, het allom geroemde internation-
ale paastoernooi. Paaszaterdag gaan we van start (11:00 uur) met  de poulewed-
strijden en zondag (10:30 uur) zijn de kruisfi nales en uiteindelijk de winnaars-
wedstrijden. Bij deze Treffer treft u het paastoerrnooiboekje aan met het 
gehele programma en alle in en outs van de deelnemende teams. Wij wensen 
iedereen die betrokken is bij dit Elitetoernooi: een succesvol  evenement!

2e paasdag vindt weer de Megasportdag plaats op het complex van Kolping 
Boys. U bent van harte welkom en uiteraard is de toegang gratis.

Ook komt u verderop in de treffer het programma tegen van  het 4 tegen 4 
pupillentoernooi.

De redactie.

Jaargang 48, Nummer 17  Volgende treffer 
4 april 2006     18 april 2006
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V.V. KOLPING BOYS
Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
www.kolpingboys.nl

BESTUUR
VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Gerard Venneker 06-22986200
PENNINGMEESTER
Richard Mooser 072-5347256
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 
PUPILLEN
Gerard Twisk 072-5112281
DAMES
Marian Corsten 072-5620036
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Ed Pronk 072-5628519
SPONSERCOMMISSIE
Fons Veel 072-5600345
ALGEMENE ZAKEN
Dirk Veel 072-5128581
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Rob Klanker 072-5153521
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TERREINDIENST
Gerben v.d. Waal 06-25070973
                                        of 072-5128612
Piet Ursem 072-5152633
CONTRIBUTIES 
Jacques Peetoom 072-5119980
BEZORGING CLUBBLAD
Wout van Dijk 072-5115723

REDACTIE
Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270

ERE-LEDEN
1981 Arie Groot
1998 Gerard Floris
2002 Ger v/d Waal
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 DE WEDSTRIJDBALLEN 

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Vios 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Haker Natuursteen
       Herculestraat 28 1812 PH Alkmaar

       Het adres voor alle werkzaamheden in natuursteen
       072-5402726

    &
  Super de Boer (v.d.Voort)

        Oudorperplein 11 1823 HA Alkmaar
        Altijd op zoek naar het beste

        072-5275000, fax. 072 5275002   

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

       Het adres voor alle werkzaamheden in natuursteen

De spelerspas.
De ruststand in de wedstrijd fotoformulier wel ingeleverd tegen fotoformulier niet ingeleverd wordt nog ruimschoots verloren 
door het thuisteam, 244 tegen 428.

Zoals bekend :

Geen contributie betaald/geen spelerspas = niet spelen.

Graag zo spoedig mogelijk (voor 1 mei 2006, dan heb je een spelerspas voor 1 september) het formulier inleveren al-
stublieft.

Met vriendelijke fotogroet

Jacques Peetoom

ledenadministratie@kolpingboys.nl
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 8+9 april

groep 1 en 2

Zat./Zon. 15 en 16 april

groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag: 8 april

08:00 uur: senioren 7

12:30 uur:  senioren 7

Zondag:  9 april

09:00 uur:  junioren B4

13:00 uur:  junioren B4

Zaterdag:  15 april

08:00 uur: junioren B2

12:30 uur: junioren B2

Zondag:  16 april

09:00 uur:  junioren A3

13:00 uur: junioren A3

Secretariaat:  

Zondag:  9 april

09:00 uur:  C.Castricum

13:00 uur: Ton Schut en Nel 
 Appeldoorn

Zondag 9 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e Vios 1 14.00 --------- R. Eerhart
4e Victoria 4 10.00 09.15 P. Kramer
7e LSVV 5 10.00 09.15 C. de Goede
9e Limmen 5 14.00 13.15 J. de Wit
A2 vrij   
A3 Limmen A3 12.00 11.15 Sj. Schut
A4 HOSV A1 12.00 11.15 J. Aydogan
Da1 GDA Da1 14.00 --------- M. van Woerkom
Da2 Blokkers Da2 12.00 11.15 H. van Ginkel
Da3 LSVV Da2 14.00 13.15 GSB
B2 Hugo Boys B1 10.00 09.15 N. Neuvel

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang  Vertrek 
2e KGB 2 11.30 ----------
3e Meervogels 2 11.00 09.45
5e Dynamo 3 10.30 09.30
6e Vios 5 12.45 11.45
8e De Rijp 4 14.00 13.00
A5 SVW A4 14.00 13.00
Ma1 RCZ Ma1 14.00 12.45

Zaterdag 15 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
3e Helder 3 17.00 15.30

Maandag 17 april (2e paasdag)

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e DTS 1 14.00 ---------- ?????????????
2e Helder 2 11.00 ---------- R.J.W. Langedijk

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
3e HSV 3 14.00 13.00
5e HSV 5 10.00 09.00
Da1 Alkmaria Da1 14.30 ----------
Da3 Koog (de) Da1 14.00 11.00 boot van 12.30 uur!!
                  

Mixtoernooi zondag 28 mei 
We spelen 7 tegen 7 in de breedte van het veld. Iedereen kan 
zijn eigen team/ploeg samenstellen welke kan bestaan uit 
Senioren, A-junioren, Dames, vrienden en/of vriendinnen, buren, families etc. elk 
team moet echter wel uit minimaal 2 dames bestaan. Er wordt gevoetbald van 
12.00 tot 16.00 uur en voor de kinderen is er een springkussen.

Daarna wordt er weer vanaf ongeveer 17.00 uur een barbecue gehouden; kosten 
€ 8,00 per persoon.In de volgende treffer meer info over het mixtoernooi.

Opgeven kan bij Gerard Bobbeldijk, Ton Schut en Piet Ursem
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PAASTOERNOOI komt er nu écht aan  !!

Vele, vele werkzaamheden zijn er al verricht om dit toernooi wederom te doen slagen. De Paascommissie krijgt daarbij van 
heel veel kanten hulp. Nu al bedanken we allen, die hier een bijdrage aan leveren. De “fi nishing touch”vindt altijd op Goede 
Vrijdag plaats en we krijgen daarbij hulp van zo’n 35 medewerkers. We verwachten ze om 9.00 uur. Onder genot van een 
bakkie worden werkzaamheden verdeeld.

Het verdere programma: -10.30: een tweede bakkie

   -12.30: de lunch

   -14.30: even een frissie of nog een bakkie

   -15.30: de klus moet geklaard zijn;we gaan evalueren !

   -16.30: uitreiking van de prijsjes van de Paasprijsvraag

   -17.15: kantine sluit !

De volgende mensen worden op vrijdag 14 april om 9 uur verwacht:

Michel Stigter   Armand Reus  Theo Schmidt  Phuong Nguyen  Roy Rowinkel

Arie Jansen   Piet Hes   Ed Oosterhuis  Mark v. Stipriaan Verry Veel

Jaap Zonneveld  Sander v.d. Lem  Ferenc Sulyok  Carla de Jongh  Jan de Vries

Diana Kraakman Martijn van Dijk  Joery Rowinkel  Ad v.d. Hoeven  Peter Spijker

Leo v.d. Waal   Thijs Kops  Theo Quant  Gerard Floris  Kees Ruijter

Gijs Dekker   Arie Bos   Willem Romeijn  Paul Konijn  Leo Wortel

Harry v.d. Lem  Piet Ursem  Emiel Bramer  Jan Geijteman  Co Joppe

Ed Noorlander   Ronald Wijts

En natuurlijk de leden van de Paascommissie !

Wij wensen onze eigen 2 teams, de B- en C-juniorenselecties, natuurlijk heel veel succes !!

PAASTOERNOOI 2006
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 1+2 april

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e DTS 1 afgelast
 2e Alc. Victrix 2 afgelast
 3e SVW’27 3 afgelast
 4e Bergen 3 afgelast
 5e Succes 3 afgelast
 6e DWOW 2 afgelast
 7e vrij vrij
 8e Hugo Boys 3 afgelast
 9e Alkm. Boys 7 afgelast
 A1 SVW’27 A1 afgelast
 A2 ZAP A1 afgelast
 A3 Foresters A2 afgelast
 A4 SRC A2 afgelast
 A5 LSVV A2 afgelast
 B1 W.G.W. B1 1-0
 B2 Dirkshorn B1 afgelast
 B3 B.O.L. B2 11-2
 B4 Winkel B2 1-2
 B5 Westfriezen B2 1-1
 C1 Velsen C1 4-1
 C2  de Flamingo’s C1 1-7
 C3 Zeevogels C1 7-1
 C4 S.S.V. C1 2-4
 C5 S.V.W.’27 C5 4-4
 C6 Victoria O C2 1-2
 C7 de Foresters C3 1-12
 Da1 KFC 71 Da1 2-3
 Da2 SRC Da1 afgelast
 Da3 Winkel Da3 afgelast
 Ma1 Castricum Ma1 afgelast
 MB1 Jong Holland MB1 ?
 MB2 Uitgeest MB2 0-4

Zaterdag / Zondag 25+26 maart

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e vrij vrij
 2de Valken 2 1-2
 3e Berdos 2 0-3
 4e vrij vrij
 5e AFC’34 3 1-3
 6e Wieringerwaard 2 11-0
 7e Alc. Victrix 3 7-2
 8ste Koedijk 5 3-0
 9e Koedijk 6 3-7
 A1 De Rijp A1 (beker) 0-0 (verloren na strafs)
 A2 vrij vrij
 A3 SVW’27 A4 0-2
 A4 VZV A2 4-0
 A5 vrij vrij
 B1 A.F.C.’34 B2 4-0
 B2 St. Georg B1 8-2
 B3 L.S.V.V. B2   3-0
 B4 Kolping Boys B5   5-9
 B5 Kolp.Boys B4   9-5
 C1 Purmersteijn C1   1-1
 C2 de Zouaven C2   4-4
 C3 Kolping Boys C4 5-1
 C4 Kolp.Boys C3   1-5
 C5 Kolp.Boys ms.ju. B1   afgelast
 C6 A.F.C.’34 C3 2-9
 C7 vrij ! vrij
 Da1 Donk Da1 4-0
 Da2 HSV Da1 afgelast
 Da3 De Koog Da1 11-0
 MB1 Kolp.Boys C5   afgelast
 MB2 Texel MB1 0-5

De spelerspas.
De ruststand in de wedstrijd fotoformulier wel ingeleverd tegen fotoformulier niet ingeleverd wordt nog ruimschoots verloren 
door het thuisteam, 244 tegen 428.

Zoals bekend :

Geen contributie betaald/geen spelerspas = niet spelen.

Graag zo spoedig mogelijk (voor 1 mei 2006, dan heb je een spelerspas voor 1 september) het formulier inleveren al-
stublieft.

Met vriendelijke fotogroet

Jacques Peetoom

ledenadministratie@kolpingboys.nl
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PUNTSGEWIJS

•Toppers!!!!
Verberne-Baron
Voor het aanleggen van een prachtig plein naast de tribune 
en het opknappen van de aanloop naar de trap van het ter-
ras.

De Vriendenclub
Voor het grotendeels fi nancieren van bovengenoemde 
activiteiten.

De Beheerscommissie
Voor het realiseren van een mooi nieuw hek langs het D-
veld.

Co Joppe 
Voor het creëeren van twee stevige metalen frames voor de 
aankondingsborden.

•Paastoernooi
De websitebeheerders van www.azjeugd.nlwww.azjeugd.nl zijn ook dit jaar 
weer van de partij op ons internationale paastoernooi. Voor 
foto’s en impresies van het paastoernooi van vorig jaar zie 
bovenstaande website.

•Mixtoernooi zondag 28 mei 
 We spelen 7 tegen 7 in de breedte van het veld. Iedereen kan 
zijn eigen team/ploeg samenstellen welke kan bestaan uit 
Senioren, A-junioren, Dames, vrienden en/of vriendinnen, 
buren, families etc. elk team moet echter wel uit minimaal 2 
dames bestaan. Er wordt gevoetbald van 12.00 tot 16.00 uur 
en voor de kinderen is er een springkussen.

Daarna wordt er weer vanaf ongeveer 17.00 uur een barbecue 
gehouden; kosten € 8,00 per persoon.In de volgende treffer 
meer info over het mixtoernooi.

Opgeven kan bij Gerard Bobbeldijk, Ton Schut en Piet Ursem

•De spelerspas.
De ruststand in de wedstrijd fotoformulier wel ingeleverd 
tegen fotoformulier niet ingeleverd wordt nog ruimschoots 
verloren door het thuisteam, 244 tegen 428.

Zoals bekend :

Geen contributie betaald/geen spelerspas = niet 
spelen.

Graag zo spoedig mogelijk (voor 1 mei 2006, dan heb je 
een spelerspas voor 1 september) het formulier inleveren 
alstublieft.

Met vriendelijke fotogroet

Jacques Peetoom

ledenadministratie@kolpingboys.nl

•Helpende hand gezocht
Op 20 & 21 mei is er weer ons befaamde Klaas Commandeur 
Toernooi voor alle pupillen.

Alle commissie leden  zijn dan druk in de weer en toch komen 
we nog wat handjes te kort.

Wil u on helpen b.v op een ochtend of middag laat het dan 
weten.

Werkzaamheden  bestaan  o.a uit verzorgen van uitgifte Ijs en 
drinken aan de teams.

Ik hoor het graag, Gerard Twisk 072-5112281

•Megasportdag 2e paasdag
Maandag  2e paasdag (17-04-2006) 
Megasportdag met infomarkt
Sportcomplex De Nollen (Kolpingboys)  11.00 u
Entree: vrij entree

Voor uitgebreide informatie zie elders in De Treffer!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
       

      17 tafels         
        op vrijdag 24 maart 2006

Noteer alvast Vrijdag 21 april. We zullen zorgen dat ze we allemaal klaar staan. Tenslotte wil ik de barbediening 
ontzettend bedanken. Een topprestatie is er wederom door jullie geleverd. Grote klasse 

De Uitslag:
1e Jan en Diana Kraakman     5778 punten

2e Willem en Martin     5596 punten

3e Kees en Imma     5356 punten 

4e Romle en Gerrit     5313 punten

5e Ger en Kees     5179 punten

6e Humphrey en Ronald    5139 punten 

7e Ko en Jerry      5123 punten

Poedelprijs: Piet Ruys en Ton Vrasdonk   3403 punten

Nog 51 personen komen nog in aanmerking voor die geweldige hoofdprijs. Maar dat houdt voor een aantal van 
deze 51 wel in dat ze de laatste drive, op vrijdag 21 april die nog meetelt, wel dienen te komen. 

Als we kijken naar het gemiddelde aantal tafels kunnen we niet anders zeggen dan geweldig. Gemiddeld gezien 
zitten we op bijna 21 tafels per drive en dat is iets waar we jullie allemaal dankbaar voor zijn.

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  21 April   (Kampioensdrive van het 1e ??)

Vrijdag 26 Mei   (Super Afsluitingsdrive met Superprijzen)

Tevens de uitreiking van de Superhoofdprijs!

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

Inschrijfgeld:     5 euro per koppel

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

Tot vrijdag 21 april 2006.

Gerard Bobeldijk, Hanny Louwen, Marian Vingerling en Gerben van der Waal
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MEGASPORTDAG 2e PAASDAG

Maandag  2e paasdag (17-04-2006) 
Megasportdag met infomarkt
Sportcomplex De Nollen (Kolpingboys)  11.00 uur
Entree: vrij entree

Op 17 april aanstaande organiseert Intersport Megastore in samenwerking met Sportbureau Alkmaar een 
heuse Megasportdag voor jou. Iedereen is welkom, jong èn oud. Tijdens deze dag kan iedereen, jong en 
oud, kennismaken met diverse sporten. Er is een infomarkt met kraampjes van allerlei sportverenigingen 
in Alkmaar. Ook zijn er springkussens om je op uit te leven en wordt een clinic straattennis gegeven. Een 
dag boordevol beweging dus! Je kunt op eigen initiatief deelnemen aan verschillende sport 6 kampen, 
waaronder voetbal, tennis en atletiek. Bovendien is er een Megafunpark met superleuke spring- en spele-
lementen en worden er clinics en demonstraties gegeven door diverse sportverenigingen. Iedereen is van 
11:00 - 17:00 uur welkom op sportpark De Nollen (v.v. Kolping Boys) te Alkmaar.

Dus kom op 17 april met het hele gezin naar de Megasportdag voor een onvergetelijke dag!!!

Wat is de Megasportdag?

- De Megasportdag is de grootste sportdag van Nederland
- Op de Megasportdag zijn alle activiteiten gratis
- De Megasportdag wordt georganiseerd door de Intersport Megastore
- Op de Megasportdag kan iedereen leuke sportieve prijzen winnen
- Op de Megasportdag is een tennis 6 kamp voor iedereen die tennis leuk vindt
- Op de Megasportdag is een voetbal 6 kamp voor iedereen die voetbal te gek vindt
- Op de Megasportdag is voor iedereen die hockey leuk vindt een hockey 6 kamp
- Voor de echte fanatieke sporters is er een atletiek 6 kamp
- Er is een MegaFunPark dat bestaat uit een aantal grote opblaasbare attracties
- Er zijn stormbanen, levend tafelvoetbal, hindernisbanen, klimwanden en een bungeerunbaan
- Op de Megasportdag worden dansdemonstraties gehouden
- Je kunt meten hoe hard jij kunt schieten met een voetbal en hoe hard je kunt serveren
- Er is een pannakooi waarin je jouw voetbaltechnieken kunt laten zien
- Op de Megasportdag is een sportinformatiemarkt waarop je kennis kan maken met diverse sporten
Op deze markt zullen diverse regionale verenigingen zichzelf promoten
- Er zullen diverse cadeautjes worden weggegeven van een aantal grote sportmerken
- De Megasportdag wordt georganiseerd in Alkmaar, Groningen en Houten 

Dus twijfel niet en kom op 17 april naar de Megasportdag
en beleef samen met je vrienden de dag van je leven!
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Dinsdag 4 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
A1 Purmersteijn A1 18.30 ----------- mevr. C. v.d. Meijden (inhaal)

Zaterdag 8 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 FC Castricum B1 13.00 -----------  H. Draisma
B4 Koedijk B4 14.30 13.45 N. Kieft
B5 K.S.V. B3 14.30 13.45 E. v. Dronkelaar
C1 Vitesse’22 C1 14.30 -----------  
C3 Alcm. Victrix C1 13.00 12.15 H. Berghammer
C4 B.O.L. C2 14.30 13.45 D. Makelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B3 Winkel B1 14.00 13.00 
C2 Hugo Boys C1 14.00 13.00 
C5 A.D.O.’20 C9 13.00 12.00 
C6 Vrij   !!!   
C7 Zeevogels C2 11.00 10.00 
MB1 Assendelft  MB1 12.30 11.15 
MB2 Texel MB2 13.00 10.00 (boot 11.30 !!)

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 8+9 april

groep 1 en 2

Zat./Zon. 15 en 16 april

groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag: 8 april

08:00 uur: senioren 7

12:30 uur:  senioren 7

Zondag:  9 april

09:00 uur:  junioren B4

13:00 uur:  junioren B4

Zaterdag:  15 april

08:00 uur: junioren B2

12:30 uur: junioren B2

Zondag:  16 april

09:00 uur:  junioren A3

13:00 uur:      junioren A3

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag:         8 april

Paul Konijn en Jan Kraakman

Woensdag 5 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
A2 A.F.C.’34 A2  18.30 ----------- C.J.M. Krijger  (inhaal)

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
C1 de Foresters C1  18.30 -----------   (inhaal)

Zaterdag 15 april en zondag 16 april (PAASTOERNOOI)

Zaterdag
Elftal Tegenstander Aanvang 
B1 Brøndby IF B1 12.00
 Club Brugge B1 14.00
 P.S.V. B1 16.00
C1 St.vogels/Telstar C1 11.00
 Willem II C1 13.00
 West Brom.Albion C1 15.00
Zondag
Elftal Tegenstanders Aanvang  
B1 ????????????? eerste 11.45 tweede 14.30
C1 ????????????? eerste 10.30 tweede 13.00

Dinsdag 11 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
A1 A.F.C. A2 19.00 -----------  C. Nauta (inhaal)

Woensdag 12 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
A2 Westfriezen A1  19.00 -----------            ??  (inhaal)
C1 Alw. Forward C1 19.00 -----------        H. Roosloot  (inhaal)
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NIEUWS JUNIOREN
Goede Vrijdag:géén trainingen !!!
In verband met het Internationale Paastoernooi zijn er op Goede Vrijdag geen trainingsmogelijkheden. Al jaren houdt eenieder 
zich hier goed aan, dus we vertrouwen er op, dat er ook dit jaar gehoor aan gegeven wordt.

Toernooiboekje !
Ieder lid, wat de Treffer ontvangt, krijgt daar deze keer ook het toernooiboekje bij geleverd van het 11e Internationale 
Paastoernooi 1 Dit jaar zitten er voor het eerst een aantal full-color pagina’s bij en dat fl eurt het natuurlijk geweldig op. Hulde 
aan de maker Jan van den Bout en de drukker Ron Huisman !

Paastoernooi 2006 !
We verwachten ook dit jaar weer zeer veel toeschouwers en hopen, dat de eigen Kolping Boys-mensen in ieder geval op de fi ets 
komen. Hoewel……….vorig jaar konden we zelfs op zondag de fi etsen nauwelijks een goed plekkie geven. De entree is gratis(dat 
staat ook groot gedrukt op de Paastoernooikrant, die komend weekend bij 113.000 huishoudens in de bus glijdt), dus je kunt 
je geld besteden in de kantine en natuurlijk bij de loterij-stand van Paul Diependaal.  Paul heeft dit jaar 2 hoofdprijzen, die er 
op zondag bij de prijsuitreiking uitgaan. Eén hoofdprijs speciaal voor de jeugd en één hoofdprijs voor de ouderen onder ons !
En natuurlijk zo’n 500 andere prijzen. KOM en KOOP !!!

Tenslotte maken we ook even melding van de grootste pechvogel van B1: Jan de Vries. Jan ligt op dit moment in het ziekenhuis 
met een zware keelontsteking en zal het Paastoernooi aan zich voorbij moeten laten gaan. Dat is natuurlijk heel zuur en grote 
pech. We wensen Jan veel succes bij zijn herstel en hopen hem binnenkort toch weer op het complex te treffen.

Penalty-schieten:de fi nalisten !
Maandag 1 mei zal de start van de fi nale om 7 uur ’s avonds plaatsvinden.

Tot nu toe hebben we al de namen doorgekregen van de fi nalisten ! We verwachten de komende 2 weken nog de namen van 
de ontbrekende teams te zullen krijgen.

A-junioren:     B-junioren:    C-junioren:
Tim Baltus (A3)    Erdem Türkmen (B3)   Roy Duijneveld (C1)

Maarten Oudhoff (A3)   Kevin Cappai (B3)   Rowell Doesburg (C1)

Joep de Weert (A3)   Jeffrey Dekker (B3)   Wesley Kooij (C1)

Rob de Vries (A5)   Roy van Duin (B4)   Patrick Veter (C3)

Marco (A5)     Sirach Gebremichael (B4)  Vincent Robbenhaar (C3)

Brian van Essenveld (A5)   Koen van Sebille (B4)   Jonah Weijers (C4)

Simone Vrasdonk (ms.A-jun.)  Mario Jong (B5)    Christian van Looy (C4)

Esther ter Steege (ms.A-jun)  David Vrasdonk (B5)   Thijs Kaandorp (C5)

Evelien van Nieuwkerk (ms. A-jun)  Sarah Tronci (ms. ju.B1)   Jelle Verhoeven (C5)

     Sabine Strijbis (ms.ju.B1)   Ali Alwasity (C5)

Ontbrekende teams:   Naomi Barten (ms.ju.B1)   Sinan Rook (C6)

A1-A2-A4  !!          Gideon Hartkamp (C6)

     Ontbrekende teams:   Joost van der Blom (C7)

     B1-B2  !!!    Yoeri de Jong (C7)

          Kelly Jong (ms.ju.B2)

          Dixxi v.d. Aakster (ms.ju.B2)

          Elisa de Wit (ms.ju.B2)

          

          Ontbrekende team: C2  !!

In de volgende Treffer lezen jullie meer over de fi nale-avond en hopelijk de namen van     
de overige fi nalisten !!!!    
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Futsalprogramma t/m maandag 1 mei

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
din 11 apr 21.10 uit Geestmerambacht A Schelvis Boys 1 11281
vrij 28 apr 20.10 thuis De Oostwal Mix/Makelaardij Alkmaar 1 21487
einde seizoen      

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
ma 01 mei 20.00 uit De Meent Danssch. Biersteker 1    20168
einde seizoen      

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
einde seizoen      

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
einde seizoen      

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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.
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.   
   

     

Het wel en wee van de junioren !
Het blijft rommelig met de afgelastingen en inhaalprogramma ‘s

We weten 2 dingen al zeker:C2 heeft zichzelf uitgeschakeld in de strijd om een evt. kampioenschap door een 7-1 nederlaag bij 
Flamingo’s C1. En B3 gaat juist gewoon verder met winnen (11-2) en gaat er nog vol voor !

Verder bewees B1 zich een goede dienst door met 1-0 te winnen van W.G.W. en blijft er zicht op de kopgroep. Hetzelfde deed 
C1 door met 4-1 van Velsen te winnen.Tenslotte een grote zege van C3(7-1) op Zeevogels C1 en een verrassend gelijkspel voor 
de B5 tegen kampioenskandidaat Westfriezen B2.

WEL EN WEE JUNIOREN EN FUTSALWEL EN WEE JUNIOREN EN FUTSALWEL EN WEE JUNIOREN EN FUTSAL
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

08 april 2006     Alie van Wanrooy en  
  Fenke van Veen

15 april 2006     Scharon Messer-  
  schmidt en Wendy  
  van Schagen

22 april 2006     Larissa v.d. Ham en  
     Joyce Blom

29 april 2006     Rina Blondeau en  
  Tiffany Pluijmers

Vanuit de damescommissie.............
De afgelopen maanden zijn we een aantal keer benaderd over het schoonhouden 
van de kleedkamers na de trainingen. Zorg dat deze na de training en wedstrijden 
schoon achter worden gelaten.

Verder laat het afmelden voor trainingen en wedstrijden nogal te wensen over: voor 
alle duidelijkheid : als je niet kunt bel je je trainer voor de dinsdag en donderdag.

Je belt je begeleider als je door ziekte niet kunt voetballen.

DONK DA 1- Kolping Boys DA 1  0 - 4 ( 0 - 1)
KOLPING DENDERT OVER DONK HEEN!

Ondanks het wegvallen van Alie van Wanrooy door een hamstringblessure speelt Kolping één van zijn beste wedstrijden van 
het seizoen. Kolping overklaste DONK op alle fronten en ging terecht met 3 punten terug naar Oudorp.

Kolping had tegen DONK nog iets recht te zetten, het verzuimde in de thuiswedstrijd de score verder uit te breiden, daardoor 
kon DONK 3 minuten voor tijd op gelijke hoogte komen. 

De opengekomen plaats werd ingenomen door de zestien jarige Michelle de Goede, zij kan terug kijken op een prima debuut 
en laat zien dat Kolping ook met de jeugd te toekomst heeft.

Vanaf het eerste fl uitsignaal van scheidsrechter Sleeuwenhoek laat Kolping  zien waarvoor het is gekomen, DONK krijgt geen 
ruimte doordat Kolping veel druk op de bal geeft en veelal komt Kolping al voor de middenlijn in balbezit.

De eerste echte kans voor Kolping is al gelijk een discussiepunt. Andrea de Wit gaat alleen op keepster de Vos af, deze torpe-
deert haar net buiten het zestienmetergebied. Na tien minuten komt keepster de Vos dus goed weg omdat de scheidsrechter 
slechts een vrije schop geeft. Diezelfde de Vos laat zien dat ze ook andere kwaliteiten heeft, in de volgende twintig minuten 
houd ze haar doel schoon met goede reddingen. Pas na een half uur moet zij buigen voor een doelpunt, Marjolein Butter wordt 
binnen de zestien gevloerd en de scheidsrechter legt de bal op elf meter. Brigitte Pluijmers laat zich dit buiten kansje niet 
ontnemen en schiet de 0 - 1 binnen. Ook in het restant van de eerste helft is Kolping de betere ploeg en creeet het nog wat 
kleine kansen terwijl DONK af en toe wat van zich af beet zonder echt gevaarlijk te worden.

Ook de tweede helft heeft Kolping het betere spel, snel combineert zijn de drie spitsen ware plaaggeesten voor de defensie 
van DONK. Eigenlijk duurde het best nog lang eer het tweede doelpunt viel. De voor Yvonne Bakker ingevallen Amy Cooks is in 
een één op één duel met keepster de Vos te slim af en scoort de 0 - 2. DONK gaat met nog meer speelsters aanvallen alleen 
de defensie van Kolping geeft geen krimp en wanneer er onverwacht toch een bal er doorglipte dan stond daar keepster Olga 
Dignum. Kolping creeerde zich nog een aantal goede kansen, een voorzet werd door een hand van DONK binnen de zestien 
van richting veranderd. De halve omhaal van Nienke Jonkman spatte op de lat uiteen. Kort hierna valt de beslissing, de wel erg 
vrijgelaten Marjolein Butter kan vanuit een corner bij de tweede paal de bal binnen tikken. Kolping lat het tempo wat zakken en 
kleine slordigheden in de opbouw geeft DONK wat kansen. In deze periode was het keepster Olga Dignum om haar talenten te 
laten zien. Zo was ze de winnaar in een één op één situatie en pakte ze ook de rebound. Eenmaal heeft Kolping geluk doordat 
een schot via de paal naast ging. Kolping scoort nog wel éénmaal, een hele fraaie pass van Leonie van Kilsdonk zet Andrea de 
Wit vrij aan de zijkant. de Wit geeft voor op de inkomende Nienke Jonkman die de fraaie aanval afronde. In de laatste minuten 
verzuimt Kolping om de score te verhogen zodat de eindscore 0 - 4 bleef.

Na de wedstrijd de complimenten van de trainer/coach voor de goede teamprestatie en het vertoonde spel. Quote van de 
trainer/coach: “soms zijn er van die dagen dat alles lukt en dan zit ik intens te genieten”.

Opstelling DONK: Ellen de Vos, Annemarie Olieman, Kim Santbulte, Linda van Oort (Maria ?), Josine Smits, Wienie Blom, 
Francisca Schols, Sharon Overbeek, Christa Starreveld, Cindy Terlouw (Deborah Thoonsen), Brenda van de Stad (Esther Ned-
erberg)

Opstelling Kolping Boys: Olga Dignum, Brigitte Pluijmers, Michelle de Goede, Ilja van der Deure ( 63 min. Gitta Carper), Stefanie 
van der Klein, Yvonne Bakker ( 45 min. Amy Cooks), Marjolein Butter, Andrea de Wit ( 78 min. Larissa van der Ham), Nienke 
Jonkman, Leonie van Kilsdonk.

Scheidsrechter: dhr. N. J. Sleeuwenhoek

Gele/rode kaarten: geen

Scoreverloop: 

31 min. 0 - 1 Brigitte Pluijmers, 57 min. 0 - 2 Amy Cooks, 66 min. 0 - 3 Marjolein Butter, 74 min. 0 - 4 Nienke Jonkman
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DAMES EN MEISJESDAMES EN MEISJESDAMES EN MEISJES
Wind, een blunderende scheids en een slechte dag doet Dames 1 de das om 
Geheel tegen de verwachtingen in, aangezien in Alkmaar alles was afgelast, ging de wedstrijd tegen het Delftse 
KFC’71 wel door. Het was nog wel even spannend, want het veld werd om 12.00 nog herkeurd en de selectie met 
haar gevolg zat toen al meer dan een half uur in de bus. Maar ze mochten dus wel spelen tegen de huidige num-
mer vier van de competitie. Trainer Ed was in de loop van de ochtend wel wat blijer geworden met de afgelastingen 
van het tweede, het derde en de meisjes A1, zodat hij een beroep kon doen op Rina, Marieke, Mirjam en Melissa. 
In de aanloop naar dit weekeinde bleek namelijk al dat van de 6 verdedigsters er maar twee echt fi t waren en tot 
overmaat van ramp bleef Amy Cooks ook nog achter in Alkmaar  i.v.m. ziekte. De wedstrijd begon zoals het een 
echte windwedstrijd betaamt, chaotisch. De wind stond straf over de breedte van het veld waardoor beide ploegen 
er evenveel voor- en / of nadeel van hadden. Hoewel KFC’71 een betere start maakte dan Kolping Boys wist Kolping 
wel binnen 6 minuten de 0 –1 achter doelvrouw Patricia Hoogeveen te schuiven. Andrea de Wit werd ingespeeld 
en door in één keer uit de draai de bal al vallend langs twee verdedigers te schieten zag de keepster de bal laat 
aankomen en zij voelde de bal langs haar benen het doel in gaan. De meegereisde toeschouwers gingen er even 
lekker voorzitten, maar terwijl menigeen nog aan het zakken was fl oot de scheidsrechter voor ?? Ja waarvoor eigen-
lijk?? Het bleek een penalty te zijn.  Naar het schijnt had Joyce de tegenstandster onreglementair vastgehouden. 
Overigens werd de penalty we heel goed ingeschoten door aanvoerster Mariska Zuydgeest. 1 – 1. De rest van de 
eerste helft gebeurde er niet heel veel. Hoewel er aan het eind van de eerste helft nog wel een paar kansjes viel te 
noteren voor Kolping Boys. Waarbij Andrea werd gestuit door de wind die de “te”zacht ingeschoten bal een meter 
voor de doellijn wist te keren. 

Rust 

Nog steeds hetzelfde beeld, maar nu was er in de eerste 10 minuten niets voor beide doelen te beleven. Tot het 
moment dat Brigitte een harde voorzet over de grond wist te blokken en daarmee een corner weg moest geven. De 
genomen corner werd zeer goed ingekopt richting tweede paal. Waar Gitta de bal nog net wist te toucheren, maar 
de bal vloog precies in de voeten van Tessa de Boer van KFC’71. Zij stond helemaal alleen en het was voor haar 
een koud kunstje om de bal droog in de vrijgelaten verre hoek te schieten. 2 – 1.  Nu werd het toch wel wat moeilijk 
voor Kolping aangezien ze zelf niet in staat waren om de wedstrijd naar zich toe te trekken en als er al aanval werd 
opgezet, dan waren de meiden uit Delft wel zo slim om dit middels een ingreep / de noodrem tegen te houden en 
dit deden ze dan ook heel routineus. Om meer gevaar in de voorhoede te krijgen werd de snelle Rina Blondeau 
ingebracht, maar ze stond net 2 minuten in het veld of de bal vloog in het doel bij Kolping Boys. Bij een vrije trap 
van de tegenstandsters werd de bal op doel geschoten waarbij de wind de bal een beetje mee nam en daarmee de 
verdediging op het verkeerde been zette met als gevolg dat de bal pardoes in het net viel achter keepster Melissa. 
1 – 3. Toch gaven de meiden van Kolping het niet op en dit resulteerde nog wel in de aansluitende treffer, na een 
goede combinatie van Marieke en Marjolien en het doorzetten van Andrea werd zij door een verdedigster aan de 
arm getrokken en de scheids gaf voor de tweede keer een penalty die dag. Ilja wist deze namens Kolping te benut-
ten en zo werd het 7 minuten voor tijd toch nog 3 – 2. Helaas werden de dames daarna niet meer gevaarlijk en bleef 
het tot het einde 3 – 2. De nederlaag was niet nodig geweest, maar als je nagaat dat dit de eerste nederlaag was 
in de afgelopen 6 maanden dan heb je het als debutant zeker goed gedaan.

Berdos MD1-Kolping Boys MD1 (0-3)
De meiden van D1 gingen vol goede moed naar Berdos, thuis hadden ze tenslotte 1-0 van Berdos gewonnen!! De eerste helft 
ging gelijk op. Alhoewel Kolping toch iets sterker was maar Er werd nog niet gescoord. De tweede helft speelde de meiden voor 
de wind en het ging ook voor de wind De meiden hebben met 3-0 GEWONNEN. Wat hebben ze al veel geleerd, het gaat echt 
stukken beter dan aan het begin van dit seizoen. Het is dat wij (de ouders) geen Jip en Janneke champagne bij hadden want 
anders.......

Dames ga zo door!

(meisjes D-pupillen, Bar Nico Girls)
Zaterdag 25 maart om 10.00 uur moesten wij uit tegen Berdos voetballen. De eerste helft ging iets minder, want we hadden 
tegen wind. Maar wel hele goede kansen! Wat jammer was dat de scheidsrechter met de Eerste helft verkeerd fl oot. De Tweede 
helft ging heel goed !! De eerste goal werd gemaakt door Roosmarijn Groot!! ( Ik dus ) Daarna kwam Berdos over het midden-
veld heen en werd het toch een beetje gevaarlijk (heel even maar) De tweede goal werd gemaakt door Danique Spierings! Een 
prachtig doelpunt van veraf. De derde goal werd weer gemaakt door Danique Spierings, en weer zo’n doelpuntje!! Daarvoor en 
daarna hadden we ook weer fl ink wat kansen!! Meiden dit is een topper, twee keer winnen van Berdos!

We gaan ervoor! Roosmarijn Groot
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 8 april

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter

D1 Hellas Sport D1 11:30 ---------- Thijs Groot
D2 SVW D4 09:00 ---------- Nikita Pater
D4 Berdos D2 09:00 08:30 Christiaan van Dijk
D6 Reiger Boys MD1 11:30 11:00 Pertti Marees
D7 Reiger Boys D6 10:15 09:45 Paul van Wanrooij
E2 Koedijk E2 10:15 ---------- Niels Bakker
E3 Berdos E1 11:30 10:45 
E4  Foresters E2 11:30 11:00 
F1 Jong Holland F1 09:00 08:15 Lionel van Ginkel
F2 LSVV F1 10:15 09:45 Remco Hartman
F3 Egmondia F1 09:00 08:30 
F4 KSV F1 09:00 08:30 Rob Pater
F5 KSV F5 10:15 09:45 Matthijs van Schie
F10 Berdos F5 09:00 08:30 Sander Twisk

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 

D3 Duinrand S D2 12:30 11:30 
D5 Koedijk D6 09:00 08:10 
MD1  LSVV MD3 11:45 10:45 
E1 Sporting Krom. E1 10:30 ---------- 
E5 Alc. Victrix E2 10:15 09:25 
E6 Duinrand S E2 12:30 11:30 
E7 Apollo 68 E1 10:00 09:10 
E8 Limmen ME1 11:00 10:05 
E9 HSV E6 10:30 09:40 
E10 AFC 34 E5 09:30 08:40 
ME1  SVW E9 11:30 10:40 
F6 LSVV F4 09:15 08:25 
F7 Berdos F4 10:00 09:10 
F8 BOL F3 09:30 08:40 
F9 Alkmaarse Boys F5 09:30 08:40 Speelt als F11 !!!!
F11 Toernooi SVW 10:00 09:10 

Nieuws:
•Geen training 17 t/m 
21 april
In de Vier tegen Vier week is er geen 
training voor de overige pupillen 
teams

•De spelerspas
De ruststand in de wedstrijd foto-
formulier wel ingeleverd tegen foto-
formulier niet ingeleverd wordt nog 
ruimschoots verloren door het thui-
steam, 244 tegen 428.

Zoals bekend :

Geen contributie betaald/geen 
spelerspas = niet spelen.

Graag zo spoedig mogelijk (voor 1 
mei 2006, dan heb je een spelers-
pas voor 1 september) het formulier 
inleveren alstublieft.

Met vriendelijke fotogroet, Jacques 
Peetoom

ledenadministratie@kolpingboys.nl

•Helpende hand gezocht
Op 20 & 21 mei is er weer ons be-
faamde Klaas Commandeur Toer-
nooi voor alle pupillen.

Alle commissie leden  zijn dan druk 
in de weer en toch komen we nog 
wat handjes te kort.

Wil u on helpen b.v op een ochtend 
of middag laat het dan weten.

Werkzaamheden  bestaan  o.a uit 
verzorgen van uitgifte Ijs en drinken 
aan de teams.

Ik hoor het graag, Gerard Twisk 072-
5112281

•Kledingbeurs op pupil-
len toernooi
Bij de voorjaarsschoonmaak voetbal 
spullen gevonden die u kinderen niet  
meer passen?

Let op de volgende Treffers voor 
meer info ,want op het Pupillentoer-
nooi is er weer een kledingbeurs!!!!!

Zaterdag 14 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 

D4 Toernooi Odin Heemskerk 09:05 08:05     Laatste wedstrijd 10:45
D5 Toernooi Odin Heemskerk 13:35 12:35     Laatste wedstrijd 15:40
D7 Toernooi Odin Heemskerk 09.55 08:55     Laatste wedstrijd 11:10
E4 Toernooi SV Hoofddorp 15:30 14:00 
E7 Toernooi SV Hoofddorp 13:30 12:00 
E8 Toernooi SV Hoofddorp 13:30 12:00     speelt als E9!!!   
E10 Toernooi SV Hoofddorp 13:30 12:00 
    
E1 Toernooi Haarlem 09:00 07:30     ook 1e paasdag
E2 Toernooi Haarlem 09:00 07:30     ook 1e paasdag

Maandag 17 april (2e paasdag)

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 

F1 Toernooi Odin Heemskerk 11:00 10:00 Laatste wedstrijd 12:40
F2 Toernooi Odin Heemskerk 11:25 10:00 Laatste wedstrijd 13:05
F11 Toernooi KFC 09:10 08:00 Laatste wedstrijd 11:45

Dinsdag 18 t/m 20 april 4 tegen 4 toernooi voor alle 
pupillenelftallen,  voor het programma zie de volgende 
pagina!
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4 TEGEN 4 TOERNOOI  EN VERSLAG D7

                      ProgrammaProgramma pupillen 18 pupillen 18 t/m 20 april t/m 20 april

             Vier tegen Vier Toernooi Kolping Boys
                               Lokatie Hoofdveld

                    •E-pupillen  Dinsdag  18 April
                                       Aanvang: 18:00  Aanwezig: 17:35

                  •F-pupillen Woensdag 19 April
                                       Aanvang: 14:30  Aanwezig: 14:05

               •D-pupillen Woensdag 19 April
                                        Aanvang: 18:00 Aanwezig: 17:35

                         •Finales Donderdag 20 april
                                       Aanvang: 18:00 Aanwezig: 17:35

Per leeftijdsgroep wordt een poule-indeling gemaakt, zodat alle teams ongeveer even sterk zijn. De indelingen worden een 
half uur voor aanvang bekend gemaakt

In de Vier tegen Vier week is er geen training voor de overige pupillen teams

Kolping Boys D7-SVW’27 D10
Na wekenlang bevroren gras en een teleurgestelde afzegging omdat de helft met de griep in bed lag, konden wij eindelijk 
het gras weer betreden. Wij hadden er zin in en na een gedegen warming-up waarin de stramme spieren er fl ink van langs 
kregen mochten wij aan de bak. De 1e helft hadden wij de wind in de rug en met Jason op doel & Sander, Thomas en Bojan 
achterin stond de verdediging als een huis. Yassine staat centraal achterin maar wil zo verschrikkelijk graag naar voren dat 
wij hem regelmatig kwijt zijn, gelukkig kan hij heel hard rennen en is dan ook bijna altijd op tijd weer terug. Onze topscoorder 
Rachenthley zorgde middels een mooie pass van Yassine voor een snelle 1-0, en niet lanf daarna kwam de 2-0, schot van Ali 
werd geblokt en in de rebound schoot Rachenthley hem er prachtig in. Op het midden staan Youri, Dide, Jim en Roy die er zin in 
hadden, Youri herstellende van de griep en helaas na krap een kwartier gewisseld moest worden. Eindelijk was de D7 compleet 
dus konden wij putten uit een goed gevulde bank. Michael deed het goed linksvoor maar moest het opnemen tegen jongens die 
een kop groter waren en erg lange benen hadden zodat hij ontzettend har moest werken. Met een prachtig hard schot vanaf het 
midden werden wij fl ink verrast en kregen wij onze eerste tegentreffer, effe schrikken dus. SVW’27 kreeg er zin in en we werden 
even fl ink onder druk gezet maar nadat Yassine de bal over de hele verdediging van SVW’27 schoot kon Rachenthley hem sim-
pel afmaken en gingen wij met 3-1 de rust in. Complimenten voor het team maar wel goed op je plek blijven is het advies van 
Boris. Youri staat de 2e helft op doel. De 2e helft krijgt Kolping Boys kans op kans, iedereen wil zo graag scoren en Roy, Ali en 
Yassine zijn constant voor het doel te vinden. Rachenthley maakt 4-1 en al snel wordt het 4-2 doordat onze verdediging teveel 
naar voren gaat. De coach van SVW’27 wordt na de zoveelste grote mond van het veld gestuurd en wij krijgen een penalty die 
Ali er snoeihard inschiet. Wie er allemaal nog scoorde is mij een beetje ontschoten, er waren veel kansen en iedereen wilde een 
puntje maken zodat het mooi combineren achterwege bleef. We hebben hard gewerkt met z’n allen en alhoewel Rachenthley 
onze topscoorder blijft zou hij dit niet redden zonder de andere 10. Complimenten voor een hardwerkende Roy die met een 
brase om zijn gehavende enkel een prima wedstrijd speelde en Jim die met mooi voetenwerk een paar super acties had. Tip 
van de coach, jongens blijf voetballen met je voeten, dat doen jullie prima, daar heb je geen grote mond bij nodig. Plien
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PUPILLENVERSLAGEN
SVW’27 E5–Kolping Boys E3 (0-7)

De vraag vooraf was niet òf E3 zou 
gaan winnen, maar eerder met ho-
eveel. Immers, SVW’27 is de hek-
kensluiter in de poule. Toch kostte 
het aanvankelijk veel moeite om te 
scoren. Kolping Boys combineerde 
goed en drong sterk op. Maar voor 
het Heerhugowaardse doel was het 
daardoor een drukte van belang. 
In de tiende minuut was het echter 
raak. De SVW’27-keeper wist geen 
raad met een schot van Dimaggio, 
waarna Martin met een schuiver 0-
1 aantekende. Kolping Boys bleef 
sterker, maar SVW’27 kreeg door 
slordigheden in de Oudorpse opbouw 
zo nu en dan kans om gevaarlijk voor 
keerper Diandro (Stephan was ziek) 
op te duiken. Pas op slag van rust 
ging de wedstrijd ‘op slot’: Een com-
binatie tussen Anton en Dimaggio 
werd door Martin met een intikkertje 
afgerond: 0-2.  In de tweede helft 
kwam de zwartwitte doelpuntenma-
chine pas echt op gang. Eerst was 
het Dimaggio die uit een voorzet van 
Gile 0-3 inkopte. Vervolgens maakte 
opnieuw Dimaggio er 0-4 van, en 
weer na aangeven van Gile. Bart – 
voor de gelegenheid geleend van E1 
– maakte er na een trekbal van Dim-
aggio 0-5 van. Charlie scoorde uit de 
rebound 0-6 na een hard schot van 
Anton. En Jesper bepaalde tenslotte 
de eindstand op 0-7: de vierde zege 
op rij! 

Paulus

SSV F1–Kolping Boys F6 (0-2) 

We moesten uit spelen tegen SSV in 
Stompetoren op het hoofdveld. De 
trainer had gezegd dat wij vandaag 
naar voren moesten spelen en niet 
door het midden uitverdedigen. De 
eerste helft ging gelijk op. Jur kreeg 
een goede kans die werd van de 
lijn weggeslide door een verdediger 
van SSV. Verder bleef het 0-0.  In de 
tweede helft gebeurde er meer. Jur 
ging op doel en Sam ging het veld 
in. Er waren een paar goede kansen 
voor SSV die werden tegengehouden 
door onze keeper Jur. Toen maakte 
Daan door een mooie slalom langs 

de verdedigers 1-0. Sam zorgde voor 
aanvallend spel en uiteindelijk sco-
orde Daan 2-0. SSV schoot nog een 
bal net langs Jur en Mark haalde bal 
voor de lijn weg. En zo bleef het 2-0 
voor Kolping Boys!

En daarna gingen de penalty’s er 
ook nog goed in. 

Van Wouter Groot (F6)

Victoria O F5-Kolping Boys F7 (0-3)

Drie wedstrijden gespeeld, 3ge-
wonnen, 12 doelpunten voor en  0 
tegen. NU was Victoria Obdam aan 
de beurt.  Kolping Boys begon de 
wedstijd goed, Jeroen kreeg de bal 
maar schoot net naast. Toen kreeg 
Jordi de bal en met een hard diago-
naal schot schoot hij de bal laag in 
de hoek en daar was de 0-1.Toen 
kreeg Jordi de bal en passde hem 
naar Melvin die de bal goed op doel 
schoot en daar was de 0-2. Dat was 
de ruststand. De 2e helft hadden we 
tegenwind en werd Victoria Obdam 
sterker,Tim, Jonne, Chris en Sam 
stonden goed te verdedigen. Toch 
kreeg Victoria Obdam een aantal 
kansjes,maar die werden goed door 
Tom gestopt. Daarna brak Kolping 
Boys weer uit,en Jonne passde goed 
op Jeroen die de bal goed in schoot 
0-3. Na weer een aanval van Victoria 
Obdam kreeg Jordi de bal en hij stak 
het hele veld over en schoot de bal 
te zacht in zodat de bal voor de lijn 
werd weggehaald. Er waren nog wat 
kansen van Dion en Jordi maar die 
werden niet meer benut zodat het 0-
3 bleef.

(Penalties 5-5)  van Jordi

Kolping B F9-Kolping B F10 (2-3)

Lekker weer om te voetballen na al 
die winterkou. De jongens hadden 
er zin in, dat was ze aan te zien. Na 
een rommelige start was de eerste 
kans voor Jim, maar helaas via de 
lat over het doel. Het was opletten, 
want F10 kwam met snelle uitval-
len gevaarlijk voor het doel van Nick, 
maar  met hulp van Youri en Jesse 
hielden ze keurig alles tegen. Totdat 
weer bij een snelle uitval Nick de bal 

net niet meer kon tegenhouden. 1-0 
voor F10. Het werd echt een leuke 
wedstrijd. Er werd door beide teams 
gestreden voor elke meter en via 
een mooie pass van Vince kon Chiel 
keurig de bal in het doel schieten.1-
1. De wedstrijd werd steeds mooier 
Uit een keurige aanval, met een 
vlijmscherpe dieptepass van Jean 
schoot Jim de bal keihard in de korte 
hoek. 2-1 voor F9. Net nog voor de 
rust……..De 2e helft werd erg span-
nend.F10 had een nieuwe keeper.
Een “beer”van een jongen en vele 
kansen van ons, werden door hem 
tegengehouden. Na weer een goede 
redding van de F10-keeper schoot 
hij ver uit.De snelle 2 aanvallers van 
F10 sneden door de achterhoede 
van ons en scoorden 2-2. Wel een 
gelukje via de lat en het achterhoofd 
van Nick. Het spel golfde nu op en 
neer. Vele kansen voor de doelen, 
maar steeds weer die goede keeper 
van F10, die een keihard schot van 
Jim en Jean tegenhield. Toen na 
een misverstand op het middenveld 
waren het weer de 2 snelle spitsen 
van F10, die toch nog net de win-
nende treffer voor F10 scoorden. 
Einduitslag: 2-3 voor F10. Een mooie 
en leuke wedstrijd en onderweg naar 
de kleedkamer zei de leider van F10- 
trots: Wij staan bovenaan, want dat 
hou ik allemaal bij. Dat is uiteraard 
geweldig, maar dan de :”APORTHEO-
SE”. Er komt een spelertje naar mij 
toe en zegt:trainer: die keeper van 
F10 speelt in een E-elftal van Kolping 
Boys. Nou, dat kon ik niet geloven, 
maar ……..hij was inderdaad “groot”. 
Na informatie bleek, dat het klopte 
:deze keeper speelt in een E-team. 
Er brak iets bij mij:Hoe kan je dit als 
leider doen??????????? Voetball-
ertjes van die leeftijd. Die hebben 2 
minuten na de wedstrijd er absoluut 
geen erg in, dat ze verloren hebben. 
Dan een leider, waaruit blijkt, dat hij 
niet wil verliezen. Sorry, maar deze 
man is verkeerd bezig. Ik heb “dit” 
tegen hem gezegd na de wedstrijd: 
Zielig!!!!!!!!! Ik hoop, dat dit nooit 
meer voorkomt…………….

Trainer, geleider van F9: Andé Hoet


