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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
Door de thuis overwinning van zondag 10 april  is dames 1 thuis ongeslagen 
gebleven (4 x gelijk, 7 x gewonnen). Dit is een bijzonder prestatie, zeker om-
dat zij dit jaar voor het eerst op landelijk nivo spelen. KLASSE!!!!

Bij de heren 1 is het kampioenschap nog steeds niet beslist, maar heeft WGW 
met nog 2 wedstrijden te gaan, de beste papieren. Halen zij in hun volgende 
wedstrijd tegen HELDER minimaal 1 punt, dan zijn zij kampioen. Verliest WGW 
en wint Kolping Boys, dan wordt de laatste wedstrijd van Kolping Boys (thuis) 
tegen WGW beslissend. Weet Kolping Boys die wedstrijd te winnen, dan volgt 
een beslissingswedstrijd om het kampioenschap. Dus wie weet.

Voor een gezellig avondje uit: Vrijdag 21 april is er weer klaverjassen in de 
kantine.

De redactie
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 MIXTOERNOOI
Mixtoernooi zondag 28 mei 2006.

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 voor het mixtoernooi kan tot zondag 14 mei. Op dit moment heeft zich al 1 team aangemeld, de familie Veel!

Opgeven kan bij Gerard Bobbeldijk, Ton Schut en Piet Ursem.

De spelerspas.
De 2e helft is 10 minuten onderweg in de wedstrijd fotoformulier wel ingeleverd tegen fotoformulier niet ingeleverd. Let op, het 
laatste fl uitsignaal is op 1 mei 12:00 uur.

Het thuisteam staat nog steeds niet op winst, 328 tegen 341.

Deze tussenstand geeft de volgende ranglijst :

Hoofdklasse fotoinlevercompetitie

Junioren            127        niet ingeleverde formulieren 

Senioren            104         niet ingeleverde formulieren 

Zaalvoetba         48          niet ingeleverde formulieren 

Dames                  37          niet ingeleverde formulieren 

Pupillen                25          niet ingeleverde formulieren 

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.

(De maand mei is voor de ledenadministratie een bijzonder drukke maand)

Met vriendelijke fotogroet

Jacques Peetoom

ledenadministratie@kolpingboys.nl

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - WGW 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

 Installatiebedrijf Hofl and
       Zijperstraat 60

       1823 CX  Alkmaar
       Het bedrijf voor vervanging van uw CV Ketel met subsidie

       072-5114930 fax 072-5158756
&

RABO Bank Oudorp
      Nyenburgh 1

      1829 GA  Oudorp Tel. 072-5674400

       Het bedrijf voor vervanging van uw CV Ketel met subsidie       Het bedrijf voor vervanging van uw CV Ketel met subsidie
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 22 en 23 april

groep 5 en 6

Zon. 30 april

groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag:  22 april 

08.00 uur: senioren 9 

12.30 uur:  senioren 9

Zondag:  23 april

09.00 uur:  senioren 8

13.00 uur:  senioren 8

Zondag:  30 april

09:00 uur:  junioren A2

13:00 uur: junioren A2

Secretariaat:  

Zondag:  23 april 

09:00 uur:  R. Meijer

13:00 uur: A. Reus

Zondag:  30 april

09:00 uur: T. Vrasdonk

13:00 uur N. Appeldoorn en   

 P. Ursem

Zondag 23 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
3e WGW 2 12.00 11.15 C.A.M. Huisman
5e vrij   
7e Meervogels 4 10.00 09.15 Sj. Schut
8e Vrone 5 14.00 13.15 J.de Wit
Ma1 Buitenveldert Ma1 10.00 09.15 P. Kramer
A3 vrij   
A4 Flevo A1 12.00 11.15 C. de Goede
B2 Dynamo B1 10.00 09.15 N. Neuvel

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang  Vertrek 
1e Schagen 1 14.00 ….. 
2e Vitesse 3 10.45 ….. 
4e KSV 3 14.00 13.00 
6e Geel Zwart 3 12.00 10.45 
9e Egmondia 5 10.00 09.00 
Da2 Valken Da1 11.00 09.30 
Da3 Oosterend Da1 14.00 11.00 Boot van 12.30 uur
A2 Vios A1 11.00 09.45 
A5 Victoria A2 11.00 10.00 

Donderdag 27 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
3e SVW 3 19.00 18.15 N. Neuvel
5e Meervogels 3 19.00 18.15 C. de Goede
9e Vrone 5 19.00 18.15 Sj. Schut

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
Da2 WSV Da1 19.00 18.15

Zondag 30 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e WGW 1 14.00 ….. 
4e Egmondia 4 10.00 09.15 P. Kramer
5e Bergen 4 12.00 11.15 C. de Goede
6e Texel 4 12.00 11.15 N. Neuvel
9e Zeevogels 4 14.00 13.15 GSB
A2 KSV A1 14.00 13.15 C.L. de Wit
A5 KSV A2 10.00 09.15 J. Aydogan
Da2 Zouaven Da1 12.00 11.15 GSB

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang  Vertrek 
2e Alc. Victrix 2 11.00 …..
7e Vrone 4 14.00 13.00
8e Alkm. Boys 7 12.00 11.00
A3 HSV A3 14.00 13.00
A4 Dynamo A1 11.30 10.30
Da1 t Zand Da2 13.00 …..
Da3 Succes Da1 14.00 12.30
B2 Kwiek B1 14.00 13.00

Donderdag 20 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek
5e Bergen 2 19.00 18.00
9e Koedijk 6 19.00 18.00
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 22 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 Uitgeest B1 13.00 ----------    K. Dekker
B4 S.V.W.’27 B4 14.30 13.45 H. Berghammer
B5 Bergen B1 14.30 13.45 E. v. Dronkelaar
C3 Vrone C3 13.00 12.15 N. Kieft
C4 Dynamo C1 14.30 13.45 J. Kraakman
C6 Dynamo C2 13.00 12.15 H. van Ginkel
C7 Koedijk C7 13.00 12.15 D. Makelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
A1 Uitgeest A1 14.30 ----------    
B3 Schagen B2 14.45 13.30
C1 Jong Holland C1 14.30 ----------   
C2 S.V.W.’27 C3 13.15 12.15
C5 K.S.V. C3 14.00 13.00
ms.ju.B1 H.O.S.V. ms.ju.B1 12.00 10.45
ms.ju.B2 W’meer ms.ju.B1 11.00 09.30

Woensdag 3 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
C1 A.F.C.’34 C1 19.00 --------- 

Donderdag 4 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 Koedijk B1 18.30 ---------  

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 22 en 23 april

groep 5 en 6

Zon. 30 april

groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag:  22 april 

08.00 uur: senioren 9 

12.30 uur:  senioren 9

Zondag:  23 april

09.00 uur:  senioren 8

13.00 uur:  senioren 8

Zondag:  30 april

09:00 uur:  junioren A2

13:00 uur: junioren A2

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 22 april

Paul Konijn en Harry v.d. Lem

Dinsdag 25 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 Hollandia B1 (vr.sch.) 19.00 ----------    P. Ruijs
C1 Hollandia C1 (vr.sch.) 19.00 ----------    N. Kieft

Woensdag 26 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
A2 Westfriezen A1 19.00 18.15 J.J. Eeken

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
C1 de Zouaven C1 19.00 ---------  

Donderdag 27 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
A1 Hollandia A1 (vr.sch.) 19.30 --------- 
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HET PAASTOERNOOI/PENALTYSCHIETEN

Het Paastoernooi
De Goede Vrijdag
Met zo’n 50 medewerkers hebben we het sportpark tot in de puntjes in orde gemaakt. En het zag er natuurlijk om een uur of 4 weer zeer 
gelikt uit ! En dan vergeten we de vrijwilligers nog die de gehele week voor de Paas in de weer zijn geweest ! Dames en heren vanaf deze 
plaats nogmaals onze grote dank  !

Tegen half 5 volgde de uitreiking van de prijsvraag die gedurende 6 Treffers de gemoederen bij een aantal leden bezig hield. Degenen die 
de uiteindelijke oplossing wisten aan te dragen (Bettine de Vries, Joery Rowinkel, Phuong Nguyen en Martijn van Dijk) waren al op de hoogte 
wat de prijsjes waren. De oplossing was : PAASVAAN. De winnaar(Joery) kreeg een grote verenigingspaasvaan van het toernooi van dit jaar. 
De drie anderen een kleinere uitgave. Voor volgend jaar hopen we op meer deelnemers, we hebben al gehoord dat de vragen dan moeilijker 
worden !

De Paaszaterdag
Bewolkt weer met een fl ets zonnetje, maar wél droog. Vrij harde oostenwind, waardoor er diverse spandoeken verwaaiden. Werk aan de 
winkel voor Co en Jaap. Alle teams op tijd aanwezig en weinig wanklanken gehoord ! C1 begon met een knappe 1-1 tegen de latere toernooi-
winnaar Stormvogels/Telstar, maar verloor de laatste 2 wedstrijden. Ook B1 leed (weliswaar kleine) nederlagen, maar weggespeeld werden 
ook zij zéker niet ! Knap gedaan, mannen.

Verrassend was de uitschakeling van Westerlo en P.S.V. bij de B-junioren.

De Paaszondag
Een prachtige zonnige dag na een nacht vol regen. Beter kon het niet ! Lijnentrekker Nico moest hierdoor wél wat overuurtjes maken, maar 
dat had hij er graag voor over  Dat het om de prijzen ging, merkten we direct bij de eerste serie al. Meer blessures, met als dieptepunt de arm-
breuk van een Duitse speler met als gevolg een ziekenhuisbezoek. Helaas ! Enkele duizenden bezoekers vonden de weg naar ons sportpark 
en konden genieten van spannende wedstrijden. De fi nales vonden hun apotheose in een penalty-reeks (bij de C-junioren) en een steeds 
harder wordende wedstrijd (bij de B-junioren), waar Club Brugge de strijd met 9 man beëindigde. De winnaars werden uiteindelijk datzelfde 
Club Brugge en Stormvogels/Telstar. De 11e editie van het Paastoernooi kan, op een paar incidentjes na, als geslaagd worden beschouwd.

Nogmaals onze dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben !

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

Het penalty-schieten
Op maandag 1 mei verwachten we alle fi nalisten. Om 19.00 schieten de C-junioren, gevolgd om 8 uur door de A- en B-junioren !De prijsuitreik-
ing is dan om een uur of 9 ! Iedereen schiet in de fi nale 3 strafschoppen (evt. gevolgd door een barrage) en er wordt van je verwacht dat je 
in sporttenue op het veld verschijnt. De scheidsrechters zijn Herman Berghammer en Evert van Dronkelaar.

De volgende spelers zijn tot de fi nale doorgedrongen:

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)
Jan Bolt (A4)      Sabine Strijbis (ms.ju.B1)    Ali Alwasity (C5)
Scott Tienstra (A4)     Naomi Barten (ms.ju.B1)    Sinan Rook (C6) 
Jos Korver (A4)      Roy Langedijk (B1)     Gideon Hartkamp (C6)
Bryan den Iseger (A-sel.)    Jochem v. Weelden (B1)    Joost van der Blom (C7)
Joshua Souisay (A-sel.)    Wessel v.d.Kraan (B1)    Yoeri de Jong (C7)
Johan Godijn (a-sel.)    Pascal van Loon (B2)    Amine Ouazir (C2)
Rodney Oudhuis (A-sel.)    Brian Bruyn (B2)     Ludovic Mabiala (C2)
      Dixxi v.d. Aakster(ms.ju.B2)    Wessel Stal (C6)
      Elisa de Wit (ms.ju.B2)    Maxim van Eijk (C2)
      Kelly Jong(ms.ju.B2)       
       
      Thijs Groot (B2)

Wij wensen alle deelnemers veel succes  !   
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FUTSAL
    Futsalp    p    rogramma     rogramma     t/m     t/m     maandag 1 mei

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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.
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.
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.   
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DAMES EN MEISJES
Kolping Boys DA1-GDA DA1(7-0) 

KOLPING IN EIGEN HUIS ONGESLAGEN.

In het eerste seizoen in de eerste klasse 
is Kolping Boys tijdens de competitie op 
eigen veld ongeslagen gebleven. Vier 
wedstrijden eindigden op een gelijkspel, 
zeven wedstrijden was Kolping Boys de 
winnaar. Ook GDA kon daar geen veran-
dering in brengen en ging met een 7 
- 0 nederlaag naar Den Haag terug. De 
wedstrijd begon drie kwartier later dan 
gepland, scheidsrechter Woerkom was 
niet op de hoogte dat hij een dames 
wedstrijd moest fl uiten. Gelukkig was de 
afstand van het thuisadres niet groot zo-
dat er om kwart voor drie afgetrapt kon 
worden. Erg gemakkelijk had Kolping 
Boys het niet in het begin. Stug verdedi-
gend rond het zestienmetergebied kon 
GDA de eerste twintig minuten vrij sim-
pel stand houden. Na wat omzettingen 
in het team en de balcirculatie omhoog 
ging kwamen de eerste barsten in het 
verdedigingsbolwerk van GDA. Ook na 
de openingstreffer, een fraaie aanval 
over de linkerkant werd goed afgerond 
door Andrea de Wit, konden de Haagse 
het bijhouden zonder ook maar één 
keer in de buurt te komen van keepster 
Olga Dignum. Kansen voor Leonie van 
Kilsdonk en Marjolein Butter beiden in 
het zijnet werden niet benut. Stefanie 
van der Klein zette Nienke Jonkman in 
het zestienmetergebied vrij maar schrok 
van de vrijheid en ook een ingekopte 
corner van Lotte van der Klein liet het 
net niet bollen. Pas na de tweede tref-
fer van Andrea de Wit was het verzet 
van GDA gebroken en kon de Wit op 
identieke wijze nummer 3 en 4 scoren. 
Ook in de laatste minuten van de eerste 
helft waren er genoeg moegelijkheden 
om de score verder op te schroeven 
maar de keepster van GDA stond tel-
kens in de weg zodat er met een stand 
van 4 - 0 gerust werd. De tweede helft, 
met wind tegen, liet Kolping Boys goed 
combinatievoetbal zien. Dat het slechts 
7 - 0 werd was te danken aan de goed 
keepende Haagse sluitpost. De 5 - 0 van 
Leonie van Kilsdonk, die attent reageert 
op een corner van Stefanie van der Klein 
is het begin van een serie kansen maar 
Nienke Jonkman, Gitta Carper en Mar-
jolein Butter stranden telkens weer. Ei-
genlijk duurt het vrij lang eer het zesde 
doelpunt valt. Het wachten is het meer 
dan waard want de vrije trap, genomen 
door Ilja van der Deure, verdwijnt diag-
onaal in de kruising. De 7 - 0 had van 

Nienke Jonkman moeten zijn, maar de 
fraaie tegendraads ingekopte corner 
werd eveneens met een fraaie duik te-
gengehouden. Uiteindelijk is het Leonie 
van Kilsdonk die de einduitslag bepaalt, 
een droge schuiver verdwijnt in de ver-
ste hoek. 

Opstelling Kolping Boys: Olga Dignum, 
Lotte van der Klein ( 58 min. Larissa 
van der Ham ), Brigitte Pluijmers, Joyce 
Blom, Ilja van der Deure, Gitta Carper, 
Stefanie van der Klein, Marjolein But-
ter, Andrea de Wit ( 72 min. Alie van 
Wanrooy ), Nienke Jonkman, Leonie van 
Kilsdonk.

Scheidsrechter: dhr. Woerkom

Gele / rode kaarten: geen

Scoreverloop:

22 min. 1 - 0 Andrea de Wit

27 min. 2 - 0 Andrea de Wit

31 min. 3 - 0 Andrea de Wit

37 min. 4 - 0 Andrea de Wit

50 min. 5 - 0 Leonie van Kilsdonk

62 min. 6 - 0 Ilja van der Deure

80 min. 7 - 0 Leonie van Kilsdonk

Ik ben Judith Vogel en ik was pupil van 
de week bij de dames 1. Het was super-
leuk. Ik mocht mee de kleedkamer in en 
mocht meedoen met de warming up en 
balletje overschieten. Ik mocht de aftrap 
nemen en in het doel schieten, maar 
ik schoot op de paal, best jammer. De 
trainer was superlief. Ik had ook lekkers 
van hem gekregen. Toen begon de wed-
strijd. De uitslag was 7-0 voor de Kolp-
jng Boys. In de rust mocht ik weermee 
naar de kleedkamer en  kregen we thee. 
Toen de wedstrijd was afgelopen kreeg 
ik een bal en ze hadden hun namen 
erop gedaan. Ze  waren ook heel lief. 
Het was een superleuke dag om nooit te 
vergeten.

 Judith Vogel. (meisjes E1)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 22 april

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 ADO 20 D1 11:30 --------- Thijs Groot
D3 Koedijk D3 09:00 08:30 Nikita Pater
D5 Reiger Boys D4 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
E5 Koedijk E7 10:15 09:45 Niels Bakker
E6 KSV E3 09:00 08:30 
E7 Koedijk E4 11:30 11:00 
E8 Dynamo E4 11:30 11:00 Pertti Marees
E9 Alcmaria Victrix E2 10:15 09:45 Rob Pater
E10 LSVV E8 10:15 09:45 Remco Hartman
ME1  Berdos E5 10:15 09:45 Lionel van Ginkel
F6 Vrone F4 09:00 08:30 Sander Twisk
F7 Sporting S. F1 09:00 08:30 Matthijs van Schie
F8 Alcmaria Victrix F2 09:00 08:30 
F9 KSV F7 10:15 09:45 
F11 HSV F6 09:00 08:30 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2 Foresters D3 14:30 ----------
D4 Victoria Obdam D3 13:00 12:05
D6 Vrone D5 12:30 11:40
D7 Zeevogels D2 11:00 10:05
E1 LSVV E1 11:45 ----------
E2 Foresters E2 10:15 ----------
E3 HSV E2 10:30 09:30
E4 DTS E2 09:15 08:20
F1 HSV F1 09:00 08:00
F2 Vrone F1 09:30 08:40
F3 Foresters F3 09:00 08:10
F4 Victoria Obdam F2 10:00 09:10
F5 Koedijk F5 09:00 08:10
F10 Koedijk F9 09:00 08:10

Zaterdag 29 april

GEEN PROGRAMMA IVM KONINGINNEDAG!!!!
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Kolping Boys D2-SVW’27 D4 (3-0)

Het is zaterdagochtend en de jongens 
praten over SVW’27. De jongens begin-
nen met de warming-up Het was niet zo 
goed maar later ging het. Toen begon 
het we begonnen eindelijk te voetballen 
na een paar kansen van SVW’27  en dan 
is er en vrije trap voor Kolping Boys en 
Lars staat achter de bal  en hij scoort 
het staat 1-0. In de pauze zegt Jeroen 
en Thijs dat we beter moeten voetballen 
en dat ging ook en klein beetje tot dat 
het 2-0  werd door Leo na de actie van 
Jason na en paar minuten werd het al 3-
0. De wedstrijd was leuk alleen de regen 
niet want Stefan en Chris  de keeper en 
verdediger zagen de 3-0 niet. Groetjes 
Stefan Dekkers 

KolpingBoys D7–ReigerBoys D6 ( 3–3)

De strijd der Titanen!!!

Drie koplopers in deze poule, Kolping 
Boys, Reiger Boys en Zeevogels echter 
Kolping Boys met een wedstrijd minder 
gespeeld. Boris had vorige week nog 
gezegd dat we bij winst één concurrent 
minder zouden hebben en dat er volle 
bak gespeeld zou moeten worden. Nou 
volle bak werd het!! Met Boris in de 
ziekenboeg, geen scheidsrechter, een 
nerveuze Plien en een grote hoeveelheid 
water werd er iets later dan in de sche-
ma’s stond begonnen. Ondergetekende 
kwam iets te laat en het eerste wat ik 
zag dat Reiger Boys op voorsprong kwam 
0-1. Een domper maar iedereen was er 
rustig onder….. zo van we komen nog 
wel. En inderdaad in de hele linie met 
achterin Yassini met Thomas, Tim, Sand-
er en voorstopper Jason, met op het 
middenveld Roy met Manuel en Rachid 

en voorin Ched met Michael en Youri en 
als vrije man Ali en natuurlijk onze slu-
itpost Bojan kwam de ploeg op stoom. 
Goede passes werden afgewisseld met 
mooie driehoekjes. Ched(van Rachedly) 
ontdeed zich van zijn directe tegenstand-
er en schoot knap in 1-1 en dat was nog 
niet alles. Een duidelijk veldoverwicht 
voor onze jongens, Yassini van achteruit 
op Roy die knap de één twee zocht met 
Youri en de reeds gestarte Ched met een 
splijtende pass voorzag 2-1. Ondanks de 
regen een genot zoals de jongens speel-
de. Er werd, mede door de kou, iets ee-
rder afgefl oten en de met een verdiende 
2-1 de rust in. Maar niet geheel onge-
schonden de rust uit, onze keeper Bojan 
werd ziek!! Sander offerde zich op en zo 
op naar de tweede helft. Met beter weer 
zou je zeggen doorstomen en de voor-
sprong uitbouwen. Niets was minder 
waar, Reiger Boys kwam verassen sterk 

                      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
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uit de rust en eigenlijk stonden we voor-
dat we het wisten met 2-3 achter. Maar 
wederom, nu echter niet geheel zonder 
gemopper, bleven de koppies recht over-
eind en knokken tot het bittere eind. En 
daar kwam voor onze jongens loon naar 
werken, een “droge” pass van Ali op Roy 
die iets te ver naar links werd gedreven 
werd met links diagonaal inschoten en 
daar was de bevrijdende 3-3. Kijkend 
naar de het totale veldspel een terechte 
uitslag echter als “onpartijdige” ouder 
hoop je altijd op meer, maar ja.  Jongens 
prima gespeeld en Boris en Plien, jullie 
kunnen trots op ze zijn.

Een  trouwe fan

2e jaars KB E-selectie naar Int. toer-
nooi bij TIJBB in Haarlem Schalkwijk

1e Plaats

Om 7.30 uur vetrekken, ja... het lijkt wel 
het vroege vogels toernooi. Bij Kolping 
Boys ziet het er op dit vroege uur al uit 
om door een ringetje te halen. Tjee wat 
ziet het er geweldig mooi uit, van on-
dergetekende een Superpluim voor alle 
vrijwilligers die dit hebben gerealiseerd, 
echt fantastisch. De E-caravaan ging 
op weg naar Schalkwijk. Daar aange-
komen viel direct het enorme verschil 
met Kolping Boys op: er was werkelijk 
niets gedaan om het maar een beetje 
aantrekkelijk te maken, geen enkele 
aankleding, geen muziek, een kleed-
kamer die je met nog 20 teams  moest 
delen en een kantine waar de koffi e 
stonk naar dieselolie. Over de rest kun-
nen we kort zijn want er was verder niets. 
Wij moesten de eerste dag van dit toer-
nooi genoegen nemen met een geimpro-
viseerd veld dat normaal dienst doet als 
honkbal veld, maar dat nu opgelapt was 
met twee doelen en her en der een wa-
terput midden op het veld. We zaten in 
een poule van 4 wedstrijden waaronder 
een  ploeg uit Estland. De Estlandboys 
speelden een stevige pot voetbal en wis-
selde na 7 minuten het complete team 
zodat ze lekker fris bleven; voor ons 
waren ze een maatje te groot op dat mo-
ment evenals de ploeg die verder gaat 
onder naam de schoffelaars, we hadden 
tenminste in no-time drie geblesseer-
den naast de lijn liggen. Ik had er op dat 
moment aardig genoeg van om over de 
kwaliteit van de arbitrage nog maar te 
zwijgen. De tweede dag begonnen we 
op echte voetbalvelden en onze man-
nen hadden er buiten verwachting echt 
zin in. Gesteund door de fantastische 

waves die de supporters na iedere tref-
fer langs de lijn lieten gaan wisten onze 
mannen alle wedstrijden te winnen. Dat 
werden dus kruisfi nales. Ook die won-
nen we. En toen... ja hoor daar waren 
de Estland Boys weer zij hadden het ook 
geschopt tot de fi nale. Deze keer wisten 
onze mannen zich sterk te weren zodat 
een 0-0 stand het resultaat was. Dus... 
penaltys. De spanning was inmiddels te 
snijden toen de Estlanders begonnen 
. Maar onze keeper wist het schot te 
keren fantastisch. Nu Kolping Boys ... ai 
ook gemist. Nu Estland weer maar onze 
keeper haald hem er weer uit. Kolping 
Boys miste niet meer en Estland wel.

Dus... de beker zat in de knip. Fantas-
tisch gespeeld mannen ! We are black 
We are white We are F... dynamite!!! Voor 
de organisatie van dit toernooi wat mij 
betreft geen eremetaal. Het wordt tijd 
dat ze een kijkje bij Kolping Boys gaan 
nemen om te kijken hoe het wel moet.

The one-leg supporter

Kolping Boys E10 

(1e jaars E-selectie spelers) op het      
Easterclassic toernooi

We vertrokken op zaterdag nog voor 
acht uur richting het complex van 
Velsen, waar we een Internationaal toer-
nooi gingen spelen. Om negen uur zou 
er afgefl oten worden, dus we moesten 
snel omkleden en begonnen aan de 
warming-up. De eerste wedstrijd was 
tegen Villacourt Rovers uit Engeland. 
We begonnen vrij sterk en zetten de 
tegenstander meteen onder druk. We 
wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 
3-0. De tweede wedstrijd moesten we 
tegen Schoten spelen. Dit werd ook me-
teen de meest verzorgde wedstrijd van 
het hele toernooi. Met één keer raken 
werd de verdediging van Schoten keer 
op keer gespleten. 5-0 was de eind-
stand. Na 2 wedstrijden dus 6 punten 
en nog steeds de 0 gehouden. De derde 
wedstrijd moesten we tegen Horsforth 
St. Margarets (wegens de moeilijke uit-
spraak noemden we dit team maar Hete 
Worst met Mayo, terwijl Wence dacht 
dat ze echt zo heette.) die ook 2 wedstri-
jden hadden gewonnen. Deze wedstrijd 
moest dus gewonnen worden. En dat 
deden we ook, met 4-0 hadden we ze 
dik verslagen. De coach van de Engelsen 
vond ons ‘a very good team’. Eigenlijk 
zouden we nog een wedstrijd spelen te-

gen DCO, alleen die hadden zich op het 
laatste moment afgemeldt. Zo gingen 
we dus met de volle winst terug naar 
Oudorp. Met 12 doelpunten voor en 0 
tegen konden we vol genieten van de 1e 
speeldag van het Paastoernooi bij Kolp-
ing Boys. We hadden ook nog met z’n 
allen een patatje gegeten op de goede 
1e speeldag. Op zondag vertrokken we 
om kwart voor negen weer naar Velsen. 
We moesten om kwart voor tien de 1e 
wedstrijd spelen. We zaten dus in de 
winnaarspoule en moesten beginnen te-
gen Alliance’22. De scheidsrechter was 
wat later en toen hij er was, speelden 
we ook nog eens korter. Rutger had zich 
inmiddels wel onsterfelijk gemaakt door 
een één tegen één actie te benutten. Nu 
zou iedereen zeggen, ja én, maar Rutger 
lobte de bal over de keeper heen, wat tot 
een staande ovatie leidde op het com-
plex. Uiteindelijk wonnen we met 3-0. 
De tweede wedstrijd moesten we tegen 
DCG uit Amsterdam. Die hadden onze 
eerste wedstrijd bekeken vanaf de zijlijn 
en die waren natuurlijk al vanaf het be-
gin bang. Ze hadden de opdracht mee 
gekregen hoorden we achter dat ze ons 
hard moesten aanpakken. In een paar 
minuten werden charges uitgevoerd op 
Dave, Stijn, Gijs, Ronald en Dylan. De 
laatstgenoemde werd hiermee meteen 
uit het toernooi getrapt. De tumult die 
daarna even ontstond was de reden 
dat het nooit een wedstrijd werd. 0-0 
was de eindstand. Maar we stonden 
nog steeds eerste op doelsaldo. Nadat 
we in korte tijd de andere half geblesse-
erde weer hadden opgelapt moesten we 
tegen Pentland Panthers FC uit Schot-
land. Deze ploeg verloor de eerste twee 
wedstrijd erg ongelukkig, dus we waren 
onderschatte ze niet. Vooral omdat we 
het doelsaldo omhoog moesten schro-
even. We scoorden er 5 en we kregen 
ook onze eerste tegengoal. Wence stond 
op doel deze wedstrijd en kon de bal net 
niet keren. Weer gewonnen dus en we 
stonden met één been al in de fi nale, en 
wederom complimeten van de Schotse 
coach! De laatste móest gewonnen 
worden, we hadden 6 doelpunten meer 
gescoord als DCG.  We moesten tegen 
Marken en die wedstrijd werd heel span-
nend. Wij waren heel zenuwachtig en de 
wedstrijd kon alle kanten op. Uiteindelijk 
besliste Mustafe en Rodney de wedstrijd 
door te scoren, 2-0 dus. Nu stonden we 
dus in de echte Finale!!!!! We moesten 
tegen Queensgate Cosmos FC uit Enge-
land. Voor dat we gingen beginnen, gin-
gen we met zijn allen op de foto en zon-
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gen de Engelsen met een Engelse vlag 
in het midden het complete Engelse 
volkslied. Met zingende Engelse fans 
langs de lijn wisten we dat het zwaar zou 
worden. Maar zowaar wist Kolping weer 
wat voetballen was. Queensgate was 
gevaarlijk met het beroemde kick and 
rush voetbal, maar de verdedigers Dave, 
Wence en Gijs gaven bijna niets weg, 
zoals het hele toernooi al. Rodney stond 
op doel en verrichtte een paar minuten 
voor tijd een geweldige redding, zodat we 
nog leefden in de wedstrijd. Ook de aan-
vallers van ons hadden mega-kansen, 
alleen eenmaal voor het doel werden 
Rutger, Ronald en Mustafe verlamd door 
de zenuwen. 1 minuut voor tijd kwam 
daar toch het doelpunt. Stijn schakelde 
goed om en speelde de bal naar Ronald. 
Ronald zag de vrijgespeelde Mustafe 
en zette hem met een mooie pass al-
leen voor het doel. Mustafe haalde ein-
delijk de trekker over en de bal spatte 
keihard in lange hoek. 1-0 Kolping Boys! 
Uitzinnig van vreugde vloog iedereen in 
elkaars nek. De scheidsrechter fl oot af 
en een gigantisch feest barstte los. We 
hebben het toch maar ‘even’ gefl ikt.

Rodney(1)/(9), Gijs(2), Wence (3), Dylan 
(6) (sterkte), Stijn (13), Mustafe (10), 
Rutger (11), Ronald (14) en Dave (5) mo-
chten dus met zijn alle de trofee ophalen 
onder luid gejuich. De trofee is inmid-
dels te bewonderen in de prijzenkast in 
de kantine. Foto’s zijn te zien op WWW.
ESELECTIE.NL later deze week.

 Eindstand:

 1.Kolping Boys

2.Queensgate Cosmos FC (Eng)

3.HFC Haarlem

Ik ben trots op jullie jongens!!! Joery.

     

Enkele foto’s van “onze” kampioenen.
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Team
s

???????

K
FC

Flam
ingo’s

R
uw

aard

AR
G

O
N

Ilpendam

Kolping B
oys

W
est Frisia

FC  Castricum

FC Lisse

B
elgie

Frankrijk

t G
ooi

F12 13/5 21/5
F11/MP 13/5 21/5
F10 13/5 20/5 6/5
F9 27/5 13/5 20/5
F8 27/5 13/5 20/5
F7 13/5 20/5 6/5
F6 27/5 13/5 20/5
F5 27/5 20/5 6/5
F4 13/5 21/5 6/5
F3 27/5 21/5 6/5
F2 27/5 13/5 21/5
F1 28/5 13/5 21/5 3/6
ME1 20/5 25/5 6/5
E10 27/5 21/5
E9 20/5 6/5
E8 20/5 6/5
E7 27/5 14/5 20/5
E6 14/5 20/5 6/5
E5 27/5 14/5 20/5
E4 27/5 13/5 21/5 6/5
E3 13/5 21/5 25/5
E2 14/5 21/5 25/5
E1 13/5 21/5 6/5 25/5
D7 20/5 27/5
D6 6/5 20/5 27/5
D5 13/5 20/5
D4 14/5 21/5
D3 13/5 21/5 27/5
D2 13/5 21/5 27/5 2/6
D1 21/5 27/5 28/5 2/6

Beste pupillen,            

De toernooimaand mei nadert alweer met rasse schreden. Ondanks het feit dat de KNVB voor de eerste 3 zaterdagen van 
mei een programma heeft samengesteld (lichtelijk zot natuurlijk) gaan wij gewoon ons toernooiprogramma afwerken. Let op de 
volgende treffer de juiste vertrek- en aanvangtijden. Heb je vragen, E-mail deze aan toernooien@kolpingboys.nl   

Namens de toernooicommissie,            
Jacques            

            


