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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
Uiteraard gaat de aandacht nu uit naar de dubbele ontmoeting van Heren 1 
tegen Spirit ‘30 1 in de NACOMPETITIE. Bij winst naar de volgende ronde, en 
wie weet wat dan nog kan volgen. Komt allen ons vlaggenschip aanmoedigen 
op 7 mei. Aanvang is 14.30 uur. SUCCES!!!!!

De redactie.
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REUNIE EN HET 1E IN DE NACOMPETITIE
Reünie de Gouden JarenReünie de Gouden Jaren

In 1995 werd Kolping Boys 3 ongeslagen kampioen. Het jaar erna 
herhaalden ze het kunstje. In de klasse waar ze toen terecht kwa-
men speelden ze tegen allemaal 2e teams van o.a. ZAP, Always 
Forward en Westfriezen (kom daar nu nog maar eens om!). Toen 
ze een tandje lager gingen spelen en Kolping Boys 4 werden: weer 
kampioen! 

Het waren de Gouden Jaren!

Na 10 jaar komen alle spelers van toen op 7 mei a.s. weer bij 
elkaar om heel voorzichtig tegen een balletje te trappen in een 4 
tegen 4 toernooitje. Na afl oop een biertje, zoals het hoort. Man-
nen, vrouwen , kinderen en supporters van toen herenigd! Als u 
wilt zien of ze er nog wat van bakken: kom gerust gezellig even 
langs! De middag vangt aan om 12.30 uur. En waar het eindigt 
weet je maar nooit!

Het wedstrijdprogramma voor het 1e elftal in de nacompetitie.

De nacompetitie bestaat uit een maximaal 5 wedstrijden, met naast Kolping Boys de andere periodekampioenen van 4A: VIOS en 
DTS, de periodekampioenen van 4B (VVS ’46, Spirit ’30 en Andijk) en de nummer 10 van de 3e klasse A  (de Blokkers of Fortuna 
Wormerveer, na een beslissingswedstrijd). Onderstaande speeldata zijn onder voorbehoud.

Kolping Boys speelt de 1e ronde tegen de 2e periode kampioen van 4 B Spirit ’30 uit Hoogkarspel.
Eerste wedstrijd thuis op zondag 7 mei en tweede wedstrijd uit op zondag 14 mei. Beslissend over deze 2 wedstrijden is het 
aantal punten, daarna het doelsaldo, daarna strafschoppen.

De andere wedstrijden in deze nacompetitie zijn: 

Andijk - VIOS

DTS - VVS ’46

Bij winst komen we uit tegen de nummer 10 van 3A, (de Blokkers of Fortuna Wormerveer), eerst uit op zondag 21 mei, daarna 
thuis op donderdag 25 mei.

Ook hier geldt weer: beslissend is het aantal punten, daarna het doelsaldo, daarna strafschoppen. Wint Kolping Boys wederom 
dan volgt er op zondag 28 mei een fi nale ( één wedstrijd) op neutraal terrein tegen de andere fi nalist uit de periodekampioenen 
van 4 A en 4B.

Bij gelijke stand na 90 minuten wordt er 2 x 15 minuten verlengd, als het daarna nog steeds gelijk staat volgen er strafschoppen. 
De winnaar van deze wedstrijd promoveert naar de 3e klasse A.

Groeten,

Gerard
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 6 en 7 mei

groep 4 en 3

Zat./Zon. 13 en 14 mei

groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 6 mei

08.00 uur: Junioren A4

12.30 uur:  Junioren A4

Zondag:  7 mei

09.00 uur:  Junioren A5

13.00 uur:  Junioren A5

Secretariaat:  

Zondag:  7 mei 2006

11.00 uur Damescommissie

Woensdag 3 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
5e HSV 5 19.30  18.45 C. de Goede
Da 2 HSV Da1 19.00 18.15 H. Berghammer
Da 3 Winkel Da2 19.00 18.50 Sj. Schut

Zondag 7 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e Spirit ‘30 1 14.30 --------- R.Snijders (nacompetitie)
6e BKC 3 12.00 11.15 A. v/d Hoeven
7e Oud 7de 14.00 13.00 eigen scheidsrechter
8e Egmondia 5 14.00 13.15 J. de Wit
A3 Kolp. Boys A5 12.00 11.15 C. Marees
A5 Kolp. Boys A3 12.00 11.15 C. Marees
Da2 Winkel Da2 12.00 11.15 C. de Goede
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
5e DTS 3 10.00 09.00
7e Alkm. Boys 6 12.00 11.10
9e Vrone 5 14.00 13.10
A4 Hugo Boys A2 14.00 13.00
Da3 Victoria Da1 12.45 11.45
Ma1 Overbos Ma1 11.00 09.30
B2 Succes B1 11.00 09.30

Dinsdag 9 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
8e Kolping Boys 9 19.00 18.15 N. Kieft
9e Kolping Boys 8 19.00 18.15 N. Kieft
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
Ma 1 Hellas Sport Ma1 19.00 17.30

Woensdag 10 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
Da2 SRC Da1 19.00 18.15 Sj. Schut

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
Da3 Victoria Da1 19.00 18.00

Donderdag 11 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
A3 ADO A5 19.00 18.00

Zondag 14 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
1e Spirit ‘30 1 14.30 --------- (nacompetitie)
8e Bergen 5 10.00 09.00
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DE LAATSTE DRIVE VAN HET SEIZOEN

De laatste drivé…..

KLAVERJASSEN
12 MEI 2006

Kom op tijd, want deze laatste 
drivé zal zeer bijzonder worden. 

Uiteraard worden de prijzen 
uitgereikt van de mensen die 5 van 

de 6x zijn geweest. En voor de 
rest zal deze drivé zeer bijzonder 

zijn…….laat u verrassen.

Tot de 12e mei: Marian, Hanny, Gerard en 
Gerben
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PUNTSGEWIJS
•Supporters let op: 7 mei a.s. meisjes A 1 naar Overbos
Op zondag 7 mei gaat de competitie voor onze meest getalenteerde meisjes beslist worden. Dan staat de lang ver-
wachte kraker tegen Overbos uit Hoofddorp op het programma. Aanvang 11.00 uur. Bij een gelijkspel of overwinning 
wordt het nog niet offi cieel beslist maar kan er eigenlijk niets meer mis gaan. In de week erna kunnen ze dan offi cieel 
kampioen worden. Maar zondag 7 mei moet het echt even gebeuren. Er vertrekt een grote touringcar van het sport-
park de Nollen die overigens nu al nagenoeg volgeboekt is. Zo’n 15 speelsters met 45 man aanhang. Maar ook uw 
steun is welkom! Er is altijd nog wel een auto waarin u mee kunt rijden. Wilt u het damesvoetbal van de toekomst 
aanmoedigen? Kom op: nu kan het! 

Het vertrek staat gepland tussen 9.15 en 9.30 uur. Zegt het voort!

•GEZOCHT
VOOR VOLGEND SEIZOEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR 
SCHEIDSRECHTERS EN TRAINERS  VOOR ONZE 
PUPILLEN TEAMS
OUDERS EN JUNIOREN DIE HET LEUK VINDEN OM EEN 
PUPILLEN TEAM TE TRAINEN OF OM OP DE ZATERDAGMORGEN 
WEDSTRIJDEN TE FLUITEN.

U KUNT ZICH OPGEVEN BIJ JAAP DE VRIES. TEL. 072-5617201

•Beste ouders, verzorgers,
Zoals jullie weten staat ons jaarlijks Klaas Commandeur toer-
nooi weer voor de deur en wel op zaterdag 20 en zondag 21 mei 
a.s. Tijdens dit toernooi wordt er op zondag een grote verloting 
gehouden, waarvoor ik nog op zoek ben naar leuke prijzen of 
prijsjes. Hebt u misschien nog iets thuis staan of kunt u via 
uw werkgever iets regelen, dan zou dit heel fi jn zijn. U kunt mij 
bereiken via mijn e-mail moniqueebbeling@hotmail.com of via 
telefoonnummer 06-50203679.

Alvast vriendelijk bedankt namens de pupillencommissie,

Monique Molenaar
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•Nieuwe website dames en meisjes
Voor alle dames en meisjesteams is er een nieuwe website ge-
maakt. Hierop staan alle teams, uitslagen, verslagen, standen 
en overige nieuwtjes binnen de dames- en meisjesafdeling. Ook 
is er een gastenboek en kunnen er foto’s geplaatst worden.

De website is te vinden onder: kolpingboysdamesenmeisjes.nl

Donderdag 20 april t/m donderdag 27 april

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Schagen 1 1-1
 3e WGW 2 3-3
  4e KSV 3 2-3
 5e Bergen 2 3-8
 5e Meervogels 3 5-2
 6e Geel Zwart ‘30 3 1-4
 7e Meervogels ‘31 3 2-3
 8e Vrone 5 0-5
 9e Koedijk 6 1-2
 9e Egmondia 5 3-4
 Da2 De Valken Da1 1-1
 A1 Uigeest A1 1-0
 A1 Zeeburgia A1 1-1
 A2 Vios W A1 4-4
 A4 Flevo A1 3-9
 A5 Victoria O A2 7-1 
 B1 Uitgeest B1 1-2
 B2 Dynamo B1 6-0
 B3 Schagen B2 11-0
 B4 SVW ‘27 B4 1-4
 B5 Bergen B1 2-4
 C1 Jong Holland C1 0-2
 C1 De Zoaven C1 0-4
 C2  SVW ‘27 C3 4-2
 C3 Vrone C3 10-1
 C4 Dynamo C1 3-3
 C5  KSV C3 5-0
 C6 Dynamo C2 1-9
 C7 Koedijk C7 2-8
 MA1 Buitenveldert MA2 3-0
 MB1 HOSV MB1 3-2
 MB2 Wieringermeer MB1 0-5

Zondag 30 april

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e WGW 1 2-1
 2e Alcmaria Vixtrix2 1-3
 4e Egmondia 4 afgelast
 5e Bergen 4 2-2
 6e  Texel 4 2-1
 7e Vrone 4 ?
 8e Almaarsche Boys 7 5-1
 9e Zeevogels 4 1-0
 A1 SVW ‘27 A1 0-0
 A2 KSV A1 3-2
 A3 HSV A3 2-1
 A4 Dynamo A1 1-4
 A5 KSV A2 2-0
 B2 Kwiek B1 ?
 Da1 t’Zand Da2 ?
 Da2 Zoaven Da1 3-0
 Da3 Succes Da1 0-7
 MA1 Castricum MA1 5-1
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MIXTOERNOOI
                                                   

      28 mei 2006       

zondag

MIXTOURNOOI
7 TEGEN 7

IEDER TEAM MINIMAAL 2 DAMES

AANVANG 12 UUR

BBQ-EN OM 17 UUR (8 EURO PP)

SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK

‘KOMT ALLEN’
TEAMINSCHRIJVING MOGELIJK T/M 14 MEI

OPGEVEN BIJ TON SCHUT, PIET URSEM OF GERARD BOBELDIJK
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Dinsdag 2 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B3 S.R.C. B2 19.00 18.15 E. van Dronkelaar
C2 Berdos C1 19.00 18.15 P. Ruijs
C6 Koedijk C6 19.00 18.15     ?

Woensdag 3 mei 

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
MB2 Limmen MB2 19.00 18.15 N. Pater

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
C1 A.F.C.’34 C1 19.00     -
***Alleen bij winst gaat C1 nacompetitie spelen tegen de ploegen die 3e zijn geworden in 
de 3 andere Hoofdklassen. Het gaat dan om één plaats in de Landelijke 3e divisie !!  Zet 
hem op, C1 !!!   

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 6 en 7 mei

groep 4 en 3

Zat./Zon. 13 en 14 mei

groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 6 mei

08.00 uur: Junioren A4

12.30 uur:  Junioren A4

Zondag:  7 mei

09.00 uur:  Junioren A5

13.00 uur:  Junioren A5

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 6 mei

Paul Konijn en Piet Ursem

Zaterdag 6 mei 

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B3 Con Zelo B1 14.30 13.45 E.van Dronkelaar
C2 B.O.L. C1 14.30     - N. Kieft
C5 Berdos C2 13.00 12.15 D. Makelaar
MB1 Uitgeest MB1 14.30 13.45 J. Kraakman
MB2 VIOS W. MB1 13.00 12.15 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B4 L.S.V.V. B2 14.45 13.45
B5 Berdos B3 14.30 13.30
C3 Reiger Boys M C1 11.00 10.10
C4 G.S.V. C1 11.00 10.00
C6 W.M.C. C1 14.30 13.40
C7 st. Adelbert C2 13.00 12.00

Dinsdag 9 mei 

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
nieuw B1 de Zouaven n’w B1  19.00      - N. Neuvel (vr.sch.)

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
MA1 Hellas Sport MA1 19.00 17.30

Woensdag 10 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
C4 Reiger Boys C3 19.00 18.15 D. Makelaar
C7 Reiger Boys MC2 19.00 18.15 J. Kraakman

LET OP:  rest van het programma staat op de volgende pagina!!!!
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PROGRAMMA JUNIOREN
Donderdag 11 mei 

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
nw A1 de Zouaven nw A1 19.00      - P.Ruijs (vr.sch.)
nw C1 de Zouaven nw C1 19.00      - N. Kieft (vr.sch.)
C5 A.F.C.’34 C3 19.00 18.15 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
A3 A.D.O.’20 A5 19.00 18.00
B4 Victoria O B2 19.00 18.00

Zaterdag 13 mei 

Thuis
Kolping Boys Klaas Commandeur juniorentoernooi voor C3-C4-C5-C6-C7-B3-B4-B5 !!
Elftal Aanvang wedstrijden Aanwezig 
C3  13.30-14.40-15.50 12.45
C4     09.30-10.40-15.50 08.45
C5    09.30-10.40-15.50 08.45
C6   10.05-11.15-12.25 09.20
C7            10.05-11.15-12.25 09.20
B3     13.30-14.40-15.50 12.45
B4    14.05-15.15-16.25 13.20
B5     14.05-15.15-16.25 13.20

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
Flamingo’s-toernooi voor C2 !   
C2 speelt wedstrijden om :        13.30-14.30-16.00  12.30
MB1 Andijk MB1                  13.00  11.30

Zondag 14 mei 

Thuis
Het KlaasCommandeur-toernooi voor: MA1,MB1 en MB2 !!! 
Elftal Aanvang wedstrijden Aanwezig 
MA1  13.00- 13.45- 15.15- 16.00 12.15
MB1  13.00- 13.45- 15.15- 16.00 12.15
MB2  09.30- 10.25- 11.20 08.45

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A4 Vios W. A2                    12.45                           11.45
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De pen van een moed-
er met wat kids voetbal-
lend bij Kolping Boys:
Graag wilde ik hier wat op papier zetten, 
niet om iemand op zijn nummer te zetten, 
maar gewoon omdat ik wat teleurgesteld 
ben in de club. 

Van de week kwam één van de jongens 
bij ons thuis met de mededeling dat de 
trainers het team geen training meer wil-
len geven, want ……. Heel gênant de jon-
gens zijn gewoon vervelend. Dat is natu-
urlijk heel vervelend en wij hebben daar 
thuis natuurlijk ook fl ink onze opvoeding 
regels bij gebruikt….RESPECT….hoog 
in het vaandel!!!! Maar……we weten al-
lemaal dat je  respect krijg je als je ook 
respect ontvangt. En laten we nu eerlijk 
zijn KB wat hebben jullie deze jongens 
van de C3 als een baksteen laten vallen. 
Het merendeel van de jongens zouden 
nog eens in de gaten worden gehouden 
wat deze jongens toch op zijn minst ver-
dienen en daarbij er zijn erbij die echt 
nog wat kunnen met een bal ook!!! Nu 
wil ik nog iets toevoegen ook hebben wij 
een zoon die dan wel het geluk had, nou 
ja geluk???, om te mogen voetballen in 
het C2 team. Wat daar gebeurt is een 
slechte reclame voor onze vereniging. 
Het schaamrood stijgt mij heel hoog als 
ik daar aan de kant sta te kijken. Er ge-
beuren daar dingen , respect al helemaal 
niet te vinden, elke week maar weer. En 
de coach staat er helemaal alleen voor 
maar gaat maar door en hoopt iedere 
keer maar weer op verbetering van een 
aantal fl ink vervelende pubers. Maar 
waarschijnlijk hebben deze jongens toch 
bij KB meer te vertellen dan de jongens 
van C3 van KB. Heel jammer want ik 
weet zeker dat de jongens niet minder 
zijn dan de jongens van C2. Maar een 
beetje begrip voor deze jongens van C3 
die zich toch hebben voelen falen,  die 
jaren op een redelijk niveau hebben ge-
traind en gevoetbald zijn van het begin af 
aan al verkeerd benaderd, terwijl het niet 
uitmoet maken in welk team je op onze 
vereniging speelt alle teams moeten zich 
serieus genomen voelen. 

Nogmaals ik wil niet dat deze brief als 
een aanval wordt gezien en dat wij ons 
best doen om onze kinderen een opvoed-
ing mee te geven waar op zijn minst naar 
voren komt dat wederzijds respect je 
aardig op het goede pad brengt in deze 
maatschappij!!!!!
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NIEUWS JUNIORENNIEUWS JUNIORENNIEUWS JUNIOREN
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal  !!
Oh, wat is het spannend !

Niet wat betreft de 1e plaats. Die gaat onbedreigd naar de meisjes A-junioren ! Zij krijgen de beker en de bijbehorende vanen 
uitgereikt op hun eigen toernooi op zondag 14 mei (moederdag).

Maar de tweede plaats, daar spant het om !

Stonden de vorige keer de meisjes B1-junioren nog op deze felbegeerde positie, op dit moment bekleedt de B3 deze plek. 
Maar……………………..dat kan bij het lezen van deze Treffer al weer net andersom zijn, omdat de jongens van B3 op 2 mei nog 
een loodzware kampioenswedstrijd tegen S.R.C. moeten spelen. Bij verlies of misschien wel een gelijkspel zouden de rollen 
zomaar weer omgekeerd kunnen zijn ! Winst voor de jongens van Jeroen en Henri betekent niet alleen het kampioenschap, 
maar ook de tweede plek in de Herman de Reus-bokaal.

Begeleidersavond !
Iedereen, die nauw betrokken is bij de junioren(commissieleden, begeleiders, grensrechters, scheidsrechters, verzorgers, train-
ers) nodigen wij uit om op maandagavond 28 mei vanaf 20.00 in de kantine te zijn om met z’n allen het seizoen kort en bondig 
af te sluiten. Even een uurtje(absoluut niet langer) nababbelen over het afgelopen seizoen en daarna een borreltje toe !

Pasfoto’s !!!!!!!!!!!
Nog steeds zijn er een behoorlijk aantal spelers, die hun pasfoto en het bijbehorende formulier  niet ingeleverd hebben. Nou, 
dat is dan jammer, want dan voetballen ze niet in het nieuwe seizoen, want de KNVB geeft gewoon geen spelerskaarten af voor 
deze jongens. En zonder geldige spelerskaart mag je het veld niet meer op !! Dus, snel inleveren. De indelingen worden aan het 
eind van deze maand alweer gemaakt, dus reken maar uit !!

Het wel en wee van de junioren !
Zeker de moeite waard deze keer !

Want zowel A1 als C1 hebben het zichzelf tóch nog spannend gemaakt door tot en met de laatste competitiewedstrijd mee te 
doen om nacompetitie. A1 bewees zichzelf, maar vooral de grote Alkmaarse concurrent uit Hoefplan, een grote dienst door in 
Amsterdam Zeeburgia van het kampioenschap af te houden middels een dikverdiend 1-1 gelijkspel.(thuis verloren ze nog met 
maar liefst 1-12, een geweldige revanche dus) En door dit resultaat was de laatste competitiewedstrijd bij S.V.W. beslissend. Er 
moest gewonnen worden, bij een gelijkspel was de laatste periode voor de Heerhugowaarders (op grond van het betere doel-
saldo). Het werd in de Waard een spannende wedstrijd, waar de kansen op 1 hand te telen waren. Zowel de SVW-keeper als 
onze eigen Benny hielden een paar keer op miraculeuze wijze het doel schoon, zodat het een logische 0-0 bleef. Hier schoten 
de Stipriaanboys niets mee op en is de gedeelde 3e plaats eigenlijk tóch nog een bijzonder mooi resultaat !

C1 weet nog niet waar het aan toe is, maar speelt op 3 mei de laatste competitiewedstrijd bij AFC’34 . Er móet gewonnen 
worden om de 3e plek vast te zetten, die recht geeft op het spelen van nacompetitie. We zijn benieuwd.

Voor B3 is dinsdag 2 mei een spannende dag. Thuis op de Nollen mag concurrent SRC in ieder geval niet winnen. Bij winst is 
B3 direct kampioen. Een gelijkspel is niet erg, maar dan moet er op 6 mei wél gewonnen worden  om dan alsnog het kampioen-
schap te vieren. Veel succes !!

C2 hád een maand geleden nog kampioenskansen, maar verloor bij Flamingo’s en moet nu toekijken hoe BOL of Duinrand S 
er met het kampioenschap vandoor gaan. De 4-2 zege bij SVW ten spijt. Evengoed kunnen zij terugkijken op een fraai seizoen. 
Net als C3 trouwens. De laatste tijd wordt de ene na de andere grote overwinning geboekt. Nu weer werd het 10-1. En ook C5
won met behoorlijke cijfers (5-0). Voor C4 leek de wedstrijd tegen de nummer 3 in de stand, Dynamo C1, uit te draaien op een 
2-2 gelijkspel. Maar de “Arendsogen” van de scheidsrechter liet nog menig naveltje trillen. Eerst de navels van alle Kolping 
Boys-gezinde mensen. Twee minuten voor tijd maakte de keeper van C4 bij het uittrappen van een bal hands en “Arendsoog”, 
zag dat. De vrije trap ging er in. De mouwen werden door de mannen van coach Elise en coach Peter nog één keer opgestroopt 
en mét resultaat. Ook nu weer zag scheidsrechter Kraakman met uiterste precizie , dat er iets niet goed ging en werd de bal op 
de stip gelegd. Rob Pater deed wat ie moest doen en zo stond er een terechte 3-3 op het formulier.

De overige uitslagen doen eigenlijk niet meer zo ter zake(het waren dan ook  kansloze nederlagen (B4:1-4, B5:2-4, C6:1-9, 
C7:2-8) Het gelijke spel van A2 tegen VIOS (4-4) maakt ze min of meer kansloos voor een periodetitel. Ook de krappe winst 
op het versterkte K.S.V. A1(hun 1e elftal was vrij ;er konden wat spelers terugvloeien.) hielp niet echt (3-2). Of AFC’34 A2 gaat 
ons een vriendendienst terug bewijzen, door met hele grote cijfers van L.S.V.V. te gaan winnen. De wonderen zijn immers de 
wereld nog niet uit !
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DAMES EN MEISJES
Supporters let op: 7 mei a.s. meisjes A 1 naar Overbos

Op zondag 7 mei gaat de competitie voor onze meest getalenteerde meisjes beslist worden. Dan staat de lang 
verwachte kraker tegen Overbos uit Hoofddorp op het programma. Aanvang 11.00 uur. Bij een gelijkspel of over-
winning wordt het nog niet offi cieel beslist maar kan er eigenlijk niets meer mis gaan. In de week erna kunnen ze 
dan offi cieel kampioen worden. Maar zondag 7 mei moet het echt even gebeuren. Er vertrekt een grote touringcar 
van het sportpark de Nollen die overigens nu al nagenoeg volgeboekt is. Zo’n 15 speelsters met 45 man aanhang. 
Maar ook uw steun is welkom! Er is altijd nog wel een auto waarin u mee kunt rijden. Wilt u het damesvoetbal van 
de toekomst aanmoedigen? Kom op: nu kan het! 

Het vertrek staat gepland tussen 9.15 en 9.30 uur. Zegt het voort!

Het was voor de meiden van D1 een 
geslaagd weekend bij Kolping Boys.
Helemaal toen Stein H. van AZ ook nog 
met de meiden op de foto wilde.

Meisjes A1
Kolping Boys – (het buitengewone) Buitenveldert (3–0)

Deze zondag dreigde een deceptie te worden. De heer en mevrouw Onderschatting bleken maar weer eens slechte raadgevers 
te zijn. Want de meiden speelden tegen een Buitenveldert dat een niveau te zien gaf wat Kolping Boys A1 de komende jaren 
kan verwachten. Fysiek sterke meiden, trapvast, hier en daar uitgekookt, een counterende ploeg, beresterke verdediging. 

Voor zo veel tegenstand moesten de meiden wel heel erg ver in hun geheugen terug gaan. 

En toch komt het er in zo’n wedstrijd op aan. Elkaar positief coachen. Niet zeuren op elkaar, niet tegen de tegenstander en 
al helemaal niet op de scheids. Je haalt jezelf alleen maar uit je spel. Een ware kampioen geeft dan alles, staat schouder 
aan schouder. En gaat zaterdagavond op tijd naar bed. Willemijn Groot tekende voor de fraaie 1-0. In het uur erna leek een 
prachtig seizoen aan fl arden te worden geschoten door Amsterdamse bluf. Maar dit spel verstaat men langs de lijn in Oudorp 
ook. Doortastend ingrijpen was geboden. Alle lof hiervoor. En met uiteindelijk 3-0 op het ruilformulier dropen de Buitengewone 
Buitenveldertse meiden af naar hun complex in Amsterdam. 

Castricum MA 1– Kolping Boys MA 1 (1-5)
Vol goede moed maar met 4 spelers minder dan normaal werd begonnen aan de wedstrijd. Slechts 1 wissel op de bank. Een 
spannende eerste helft en met een 2-1 voorsprong de rust in. De tweede helft ging beter alhoewel de spanning te snijden was. 
Gelukkig werd de wedstrijd gewonnen met een 5-1 overwinning voor onze meiden. Helaas moeten wij toekijken hoe Michelle en 
Fenke de hulp van Ruud de Boer in moesten schakelen na terugkomst in Oudorp,. Michelle met een paar verrekte enkelbanden 
op krukken en Fenke moest het bekopen met een zweepslag. Meiden, vanaf de zijlijn beterschap. Nu aanstaande zondag nog 
………………….Overbos – Kolping Boys. De touringcar is gevuld maar we kunnen wel toeschouwers gebruiken, dus een ieder die 
de meiden een warm hart toedraagt KOMT ALLEN naar het Leenderbos in Hoofddorp om onze meiden naar de overwinning te 
schreeuwen, fl uiten wat je wilt. Neem toeters en bellen mee. De bus staat rond 9.15 uur op het complex

Kantinediensten
06 mei 2006      Samantha Witte en Jessica Corsten

13 mei 2006      Leonie v. Kilsdonk en Ilja v.d. Deure

20 mei 2006      Yvonne Bakker en Marloes v. Velzen

Toernooien
14 mei 2006      Meisjesjuniorentoernooi bij Kolping Boys

                            MA 1, MB 1, MB 2 en MD 1

20 mei 2006      MD 1 toernooi bij DTS te Oudkarspel ’s middags

20 en 21 mei     MA 1 toernooi VV Ruwaard te Oss

25 mei 2006      Dames 1, dames 2, MB 1, MB 2 en MD 1 toernooi   
  bij FC Purmerend (Hemelvaartsdag)

Jullie krijgen nog te horen hoe laat de toernooien beginnen omdat de 
programmaboekjes nog niet binnen zijn van de verenigingen.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 6 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang    Vertrek 
E1 Toernooi Castricum 13:30 ---------- Prijsuitreiking 16:15
E4 Toernooi Castricum 13:30 12:20 Prijsuitreiking 16:15
E6 Toernooi Castricum 13:30 12:20 Prijsuitreiking 16:15
E8 Toernooi Castricum 13:30 12:20 Prijsuitreiking 16:15
E9 Toernooi Castricum 13:30 12:20 Prijsuitreiking 16:15
ME1  Toernooi Castricum 13:30 12:20 Prijsuitreiking 16:15
F3 Toernooi Castricum 09:30 08:20 Prijsuitreiking 12:15
F4 Toernooi Castricum 09:30 08:20 Prijsuitreiking 12:15
F5 Toernooi Castricum 09:30 08:20 Prijsuitreiking 12:15
F7 Toernooi Castricum 09:30 08:20 Prijsuitreiking 12:15
F10 Toernooi Castricum 09:30 08:20 Prijsuitreiking 12:15

Route Argon:
Voor een route besch-
rijving naar SV Argon zie 
hieronder.
Accommodatie:

Hoofdweg 85 A 
3641 PR MIJDRECHT
0297-281886

Naar Mijdrecht  kunt u het beste 
gebruik maken van de snelweg A2 
tussen Amsterdam en Utrecht dan 
wel tussen Utrecht en Amsterdam. 
U verlaat deze snelweg bij de afslag 
Vinkeveen, provinciale weg N201. 

U volgt deze weg, passeert 
Vinkeveen, gaat bij de kruising met 
de N212 (richting Woerden) gewoon 
rechtdoor, laat de afslag naar het in-
dustrieterrein Mijdrecht links liggen 
en gaat bij de afslag Mijdrecht het 
dorp in.

Vanuit het zuidwesten of de kustpro-
vincies kunt u gebruik maken van 
de snelweg A4/A44 Den Haag rich-
ting Amsterdam. U neemt de afslag 
Aalsmeer, provinciale weg N201 en 
volgt deze weg die u via Aalsmeer 
en Uithoorn naar Mijdrecht voert. De 
eerste afslag is Mijdrecht Dorp.

In Mijdrecht komt u na enkele 
honderden meters bij de eerste ro-
tonde, waar u linksaf gaat. U volgt 
deze rondweg, gaat bij de stoplich-
ten rechtdoor en komt bij de tweede 
rotonde, waar u ook gewoon rech-
tdoor gaat.

Let Op !!!, u komt nu in een 30 km 
zone, een snelle rechtervoet kan 
hier heel duur zijn! U volgt deze weg 
tot aan de derde rotonde, waar u 
linksaf gaat de Hoofdweg op. Als u 
deze weg volgt (nog steeds 30 km!) 
ziet u na een kleine kilometer aan 
uw linkerhand het sportcomplex van 
de s.v. Argon liggen, waar u van harte 
welkom bent

Zaterdag 13 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D2 Toernooi Flamingo’s 13:00 ----------     Laatste wedstrijd 15:00
D3 Toernooi Ruwaard Bekend bij begeleiding 
D5 Toernooi Flamingo’s 13:30 12:35     Laatste wedstrijd 15:30
E3 Toernooi Flamingo’s 09:00 08:10     Laatste wedstrijd 11:00
E4 Toernooi Ruwaard Bekend bij begeleiding 
F1 Toernooi Argon Mijdrecht 13:30 11:45     Laatste wedstrijd 15:10
F2 Toernooi Argon Mijdrecht 13:30 11:45     Laatste wedstrijd 15:10
F4  Toernooi Argon Mijdrecht 13:55 12:00     Laatste wedstrijd 15:35
F5 Toernooi Argon Mijdrecht 13:55 12:00     Laatste wedstrijd 15:35
F6 Toernooi Argon Mijdrecht 13:55 12:00     Laatste wedstrijd 15:35
F7 Toernooi Argon Mijdrecht 10:00 08:20     Laatste wedstrijd 11:40
F8 Toernooi Argon Mijdrecht 10:00 08:20     Laatste wedstrijd 11:40
F9 Toernooi Argon Mijdrecht 10:00 08:20     Laatste wedstrijd 11:40
F10 Toernooi Argon Mijdrecht 13:30 11:45     Laatste wedstrijd 15:10
***F10 speelt als F3
F11  Toernooi Argon Mijdrecht 10:25 08:40     Laatste wedstrijd 12:05
***F11 speelt als F10
F12 Toernooi Flamingo’s 09:00 08:10     Laatste wedstrijd 11:00

Zondag 14 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang    Vertrek 
D4 Toernooi Ilpendam 09:25 08:15 Prijsuitreiking 12:30
E1 Toernooi Argon Mijdrecht 13:30 --------- Laatste wedstrijd 15:10
E2 Toernooi Argon Mijdrecht 13:30 --------- Laatste wedstrijd 15:10
E5  Toernooi Argon Mijdrecht 13:30 11:45 Laatste wedstrijd 15:10
***E5 speelt als E4
E6 Toernooi Argon Mijdrecht 13:55 12:00 Laatste wedstrijd 15:35
E7 Toernooi Argon Mijdrecht 13:55 12:00 Laatste wedstrijd 15:35
E9  Toernooi Argon Mijdrecht 10:00 08:20 Laatste wedstrijd 11:40
***E9 speelt als E8

Wedstrijdverslagen pupillen
Helaas zien we steeds minder wedstrijdverslagen in de Treffer van de pupillen. Be-
geleiders, ouders, spelers gebruik deze mogelijkheid om de rest van de vereniging 
wat te laten weten over het team. Gebruik deze stukjes niet om over bestuurlijke 
zaken of verkeerde spelers in een team, meld je voor dit soort zaken bij de commis-
sieleden

Gerard Twisk



-12-

INSCHRIJFFORMULIER 4 TEGEN 4

Schrijf je in !!!! Alle F-pupillen kunnen meedoen…..

4 tegen 4 toernooi
F-pupillen

woensdag 24 mei

Jong Holland (Alkmaar)
HSV (Heiloo)

Opening  14.45 uur
Start   15.00 uur
Einde   17.00 uur

Inschrijvingen tot maandag 15 meimaandag 15 mei (max. 5 spe(e)l(st)ers per team) naar; 
Ed Veldhuisen, email:  e.veldhuisen1@chello.nl

Naam team:
Naam teamleider:
Club:
Elftal:
Email adres:
Inschrijving voor HSV of Jong Holland

Bericht volgt via mail daags voor 24 mei…
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PUPILLENNIEUWS

GEZOCHT

VOOR VOLGEND SEIZOEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR SCHEIDSRECHTERS EN 
TRAINERS  VOOR ONZE PUPILLEN TEAMS.

OUDERS EN JUNIOREN DIE HET LEUK VINDEN OM EEN PUPILLEN TEAM TE 
TRAINEN OF OM OP DE ZATERDAGMORGEN WEDSTRIJDEN TE FLUITEN.

UITNODIGING BEGELEIDERS EN TRAINERS PUPILLEN 
TEAMS
Het einde van het seizoen willen we graag besluiten met een begeleidersavond.

Wanneer :  Maandag 15 Mei

Waar :  Sportpark “de Nollen”

Hoe laat :  Van 19:45 tot 21.00 uur

Graag spreken de coördinatoren dan met jullie over het verloop van het seizoen en 
wat er beter kan in het volgende seizoen. Ook nemen we afscheid van een aantal. 
Deze avond is ook bedoeld om alvast een inventarisatie te doen voor het seizoen 
2006 – 2007 en natuurlijk kun je al je vragen kwijt Wij hopen jullie dan ook allemaal 
te kunnen verwelkomen.

Beste ouders en verzorgers
Zoals jullie weten staat ons jaarlijks Klaas Commandeur toernooi weer voor de 
deur en wel op zaterdag 20 en zondag 21 mei a.s. Tijdens dit toernooi wordt er 
op zondag een grote verloting gehouden, waarvoor ik nog op zoek ben naar leuke 
prijzen of prijsjes. Hebt u misschien nog iets thuis staan of kunt u via uw werk-
gever iets regelen, dan zou dit heel fi jn zijn. U kunt mij bereiken via mijn e-mail 
moniqueebbeling@hotmail.com of via telefoonnummer 06-50203679.

Alvast vriendelijk bedankt namens de pupillencommissie, 
Monique Molenaar

Afscheid van D pupillen 
Nog enkele wedstrijden spelen en dan is het zover, ongeveer 60 D pupillen maken 
de overstap naar de junioren.Er zijn erbij die we als pupillen commissie al jaren 
kennen van de kabouters tot D pupil.We willen van deze jongens dan ook op een 
leuke manier afscheid nemen.  Vrijdagavond 1 september gaan we onderling voet-
ballen 4-4 met o.a. teams  van oud begeleiders en trainers. Daarna sluiten we af 
met  een barbecue. De spelers die naar de junioren gaan ontvangen van ons een 
persoonlijke uitnodiging.

De pup.commissie 

4 tegen 4 toernooi

Het traditionele 4-4 toernooi is met 
goed weer afgewerkt. Helaas kwa-
men 30 E pupillen niet opdagen wat 
weer een hoop aanpassingen gaf aan 
het wedstrijdschema. Bij de F pupil-
len was er een goede opkomst, al was 
woensdagmiddag wellicht wat 
rommelig. Maar waar zijn de vaders en 
moeders gebleven die even het team 
van hun kind helpen. Even meelopen 
naar het veld, even meehelpen een 
hesje uit te doen is toch wel mogelijk. Nat-
uurlijk is het gezellig en behaaglijk op de 
tribune maar Kolping is een verenig-
ing waar u als ouder verzorger ook wat 
mag doen.Woensdagavond waren de 
D teams aan de beurt waar echt werd 
gestreden om de punten. Donderdag de 
fi nales met veel toeschouwers.

Talenten ontdekt bij 
Kolping Boys,
Talenten ontdekt bij 
Kolping Boys,
Talenten ontdekt bij 

Dat er bij Kolping Boys goede voetball-
ers rondlopen, is bekend ook bij de top-
clubs.

Steven Dekker   D1 speelt komend jaar 
in de D  jeugd van AZ, naast 3 keer train-
en zal hij de verdediging van de D jeugd 
van AZ versterken. Steven profi ciat en 
veel succes.

Mustafa Bare  E1 stond al op de spelersli-
jst van Feyenoord E selectie een plaatsje 
in een internaat was al geregeld, maar 
Mustafa blijft liever in lekker bij zijn familie 
en vriendjes in de Vroonermeer.Hij blijft 
gewoon bij K.Boys voetballen en gaat in 
september naar de AZ voetbals-
chool, dat betekend daar een middag 
trainen en eventueel als D speler bij de 
AZ jeugd instromen.

Voor Stein Spierings E1 geld eigenlijk het 
zelfde alleen was hij in beeld bij Ajax en 
Haarlem. Gelukkig mogen wij nog een 
jaar van hem genieten en gaat hij met 
Mustafa naar de AZ voetbalschool.

Jongens gefeliciteerd en een 
compliment voor de trainers die deze 
talenten verder hebben ontwikkeld.

Uit betrouwbare bron gehoord dat er nog 
meer jongens in de belangstelling staan 
dus goed blijven trainen en spelen.

De pup.commissie

15 mei oefenwedstrijden 2e jaars E-pupillen en D-6
Maandagavond 15 mei aanvang 18:30 spelen alle 2e jaars  E-pupillen (geboorte-
jaar 1995) een oefenwedstijd tegen het huidige D-6.  Indien je niet aanwezig kan 
zijn, dan graag afberichten bij de D-coördinator Leo Wortel. Tel 5158200

Huldiging kampioenen
Op 22 april zijn de laatste competitiewedstrijden gespeeld. 

D2, D6, E3, F1 en F10 zijn bovenaan in hun klasse geëindigd en zullen tijdens het 
Klaas Commandeur toernooi op 20 en 21 mei gehuldigd worden.
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E3 KAMPIOEN

E3 Kampioen!!!
Foresters E4 – Kolping Boys E3   0-2
Een mooier cadeau konden de ‘boys van E3’  
coach Martijn niet geven:  het kampioensc-
hap! Met een absolute hoofdrol voor doelman 
Stephan. In  de moeilijkste momenten van de 
wedstrijd voorkwam juist hij dat de  titel aan de 
neus van Kolping voorbij ging.De eerste helft 
verliep rommelig. Waren het de zenuwen of was 
het de rare zwarte bal waarmee we moesten spe-
len?  Feit was dat beide ploegen er niet veel van 
bakten. Foresters was sterker, vooral bij de cor-
ners was de ploeg gevaarlijk. Vlak voor rust sloeg 
Kolping echter toe. Halverwege de helft van de 
tegenstander kreeg Jochem de bal en uit de stuit 
kogelde hij het grillige leer met een gave volley 
achter de Heilooer doelman: 0-1.

In de tweede helft werd Foresters gaandeweg 
sterker. Maar vooral door  taai verdedigen van 
Charlie vielen er geen doelpunten. De laatste tien 
minuten drong Foresters sterk aan. Echter, zoals gezegd, Stephan verdedigde zijn doel als een leeuw. Drie minuten voor tijd 
sloeg Kolping toe. Een tot dan toe weinig gelukkige spits Martin zorgde er voor dat de bal bij Dimaggio belandde. Diens dia-
gionale inzet was de nekslag voor Foresters. De laatste minuten waren slechts een formatiteit en toen konden de shirtjes uit: 
E3 kampioen! Een geweldige prestatie van het team. Maar vooral ook een felicitatie voor de trainers van de E-selectie: Joerie, 
Martijn en Jos.

HSV E2 – kolping Boys E3 2-2

Slaagt E3 er vandaag in de koppositie van tegenstander HSV over te nemen? Dan moet de ploeg van coach Martijn wel winnen. 
Immers, de Heilooenaren staan 1 punt voor, maar wel met 2 wedstrijden meer gespeeld. 

Van meet af aan is duidelijk dat beide ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Het is Kolping dat in de vierde minuut op 
een bizarre manier de score opent. Bij een Oudorpse inzet bokst de HSV-keeper de bal uit het doel….klemvast in de handen van 
een van zijn verdedigers. Supercool benut Jochem vervolgens de penalty: 0-1. Even later kan Gile de marge vergroten, maar 
hij schiet rakelings naast. Tot aan de rust beheerst een goed combinerend HSV de wedstrijd. Charlie en Diandro hebben in de 
verdediging hun handen vol aan de snelle HSV-aanvallers. Lucky Kolping mag zich in de handjes knijpen, want de rood-gelen 
missen kans op kans.

In de tweede helft zijn de rollen aanvankelijk omgekeerd. Kolping domineert. Na enkele minuten neemt Dimaggio razensnel 
een corner. Jochem krijgt de bal en zet vervolgens pasklaar voor, waarna de goed opgekomen Jesper scoort: 0-2. Toch geeft 
HSV zich niet gewonnen. De ploeg komt zelfs weer langszij, al zijn daar wel twee fouten van de Kolping-verdediging voor nodig. 
Zo plaatst Jochem een bal in de voeten van een HSV-aanvaller, die snel naar een medespeler passt en dat betekent 1-2. En 
even later tast doelman Stephan mis bij een hoekschop. Daardoor kan een HSV-er ongehinderd inkoppen: 2-2.Het spel golft 
daarna op en neer. De Kolping-aanhang beleeft zenuwslopende minuten: twee schoten van Martin belanden op de paal. Een 
inzet van opnieuw Martin spat vanaf de binnenkant kruizing terug in het veld voor de voeten van Gile. Hoe die de bal vervolgens 
naast het doel krijgt, zal altijd wel een raadsel blijven. Laatste minuut: aanval van HSV. Twee man alleen op doelman Stehpan 
af, die goed uitkomt. Schot op doel: rakelings naast! Einde wedstrijd. Wat een spanning, wat een sensatie en vooral wat een 
emoties!!!

Paulus

Foresters D3-Kolping Boys D2 (4-3)
Het was een late wedstrijd. We moesten pas om 14.30 uur voetballen. We begonnen goed aan de wedstrijd en daarom kwamen 
we ook 1-0 voor. Daarna zakte we een beetje af en toen kwam de 1-1 en vijf minuten later 2-1 achter en toen had Kolping Boys 
veel kansen maar we schoten mis of over en daarna kwam de 3-1 en daar gingen we mee de rust in. De tweede helft kwamen 
Steven en Thiemo erin en dat was ook versterking in het team en dat leverde dan ook 3-2 op. Daarna knokten we verder en we 
verdiende ook de 3-3 maar er kwam 4-2 door een counter. Daarna had Kolping Boys weer veel kansen en er kwam ook 4-3. 
Daarna had Jason een hele grote kans, maar hij schoot over. 4-3 was de eindstand. Jammer jongens!

Vedette van de week: Dimitri. Van Koen.



-15-

PUPILLENVERSLAGEN
Een mooi verlies van E2.

Deze titel zal u te denken geven, hoe kan je nu mooi verliezen, maar als u verder leest zult u het begrijpen. De mannen van E2 
hebben er samen met de tegenstander, Foresters E2, een fantastische wedstrijd van gemaakt. We moesten zaterdag 22 april 
dus aantreden tegen de koploper Foresters, voor enkele van onze jongens was het een bekende tegenstander want vorig jaar 
was dit dé tegenstander van de F1 en dat waren ook leuke wedstrijden. De jongens begonnen een beetje onwennig en stonden 
binnen een mum van tijd met 1-0 achter, maar de borsten gingen vooruit en de mannen gingen er vol tegen aan. Wat vele 
kansen opleverde, maar helaas geen doelpunten en dan is de wet in het voetbal dat de tegenstander wel scoort. Dit gebeurde 
dan ook en we stonden dan opeens ook met 3-0 achter, maar de koppies gingen niet hangen. De jongens bleven fantastisch 
combineren en vechten en ja hoor Rodney had nu eindelijk de bal goed voor zijn linker en scoorde. Hierna volgden nog enkele 
kansen van Rodney, Jochim, Siestse en Sasha. En Nick hield zijn doel goed leeg.

Tijd voor de rust en iedereen, ook de supporters van Foresters, was goed te spreken over het spel. De tweede helft begon waar 
het geëindigd was. Mooie combinatie’s volgden en Dylan, Gijs en Lars hielden de aanvallers tegen. Want Foresters kon zeer 
snel omschakelen van verdedigen naar aanvallen. Kolping kreeg  een corner,  die Sasha prachtig nam en Jochim kopte hem 
goed in. Nu was het 3-2 , het kon nog steeds. De jongens bleven aanvallen, maar het leek wel of de bal er niet in mocht en 
ja hoor een snelle counter en het verschil was weer 2 doelpunten, 4-2. Maar niet getreurd gewoon blijven voetballen,  Sasha 
kreeg het op zijn heupen en verschalkte de doelman met een prachtige lob ( ja, Rutger er zijn er meer die het kunnen). Nu door 
blijven gaan voor die terechte gelijkmaker, maar het snelle spel van de wedstrijd begon toch zijn tol te eisen. Weer een snelle 
spelhervatting van de keeper van Foresters, die helaas voor ons goed keepte, resulteerde weer in een vlijmscherpe counter. 
Nick pareerde de eerste inzet, maar kon niet voorkomen dat er toch gescoord werd. Dit was ook de eindstand van de wedstrijd, 
5-3. Maar alle jongens kregen een staande ovatie van alle ouders van Foresters en Kolping Boys. Alle supporters waren er over 
eens dit was een prachtige wedstrijd. Eigenlijk zou er elke week zo’n wedstrijd gespeeld moeten worden. Ik weet dat er jongens 
waren die toch teleurgesteld waren, maar dit was een prachtige voetbalwedstrijd en jullie hebben echt heel veel kansen gehad. 
Ook de tegenstander gaf toe dat een gelijkspel op zijn plaats geweest was, maar dat telt niet.

Wij waren zeer trots op jullie mannen, jullie hebben laten zien dat jullie als team echt goed kunnen voetballen. Achteraf gezien 
jammer dat jullie niet meer van deze wedstrijden hebben kunnen spelen in de competitie.

Namens alle trotse ouders, Monika.
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Het Klaas Commandeur pupillen toernooi.

Het is 67 jaar geleden dat Klaas Commandeur voor het eerst de naam Kolping Boys liet vallen. 

Omdat hij zeer begaan was met de jeugd leek het hem een goede zaak om de straatvoetballers in een team te zetten en tegen 
andere teams te laten voetballen op een grasveldje midden in Oudorp.  In de daarop volgende jaren is Kolping Boys uitgegroeid 
tot de grootste voetbalvereniging van Alkmaar en omstreken met op dit moment 30 pupillen elftallen.

In de pupillen vergadering van februari 1998 werd dit feit nog eens herdacht en werd er voor het eerst gesproken om n.a.v. het 
60 jarig bestaan een  toernooi bij Kolping Boys te organiseren voor  alle pupillen  elftallen en kreeg de secretaris het verzoek 
om e.e.a. op haalbaarheid te toetsen. 

Voordat we het wisten werd het een traditie en zijn er voor de negende keer in het najaar al meer dan 100 teams geregeld en 
werd in samenspraak met de junioren en dames  commissie de 20e en 21e mei 2006 vastgelegd. In het daarop volgende half 
jaar werden de resterende elftallen geregeld, de scheidsrechters benaderd en de kantine commissie ingelicht. Ook werden de 
eerste voorbereidingen voor de grote loterij gestart en werden er sponsors voor de prijzen aangeschreven.

Eèn ding hebben we nog niet kunnen regelen, het weer. Wij weten echter zeker dat Klaas even met de grote heer zal gaan 
onderhandelen om de beide toernooidagen zonnig en droog te laten passeren. Voordat het toernooi begint op zaterdag is er op 
vrijdagavond het oudervoetbal, waar we dan kunnen genieten van de mooiste passeerbewegingen en de grootste missers. 

Kort om, een weekend van vrijdag 19 mei 15.00 uur tot zondag 21 mei 20.00 uur met al onze 350 voetballers en vele ouders 
en vrijwilligers.

De toernooicommissie

Jenny/Leo/Jacques.
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26 mei 2006
SPORTPARK 
“De Nollen”

1e Prijs : 

Rondje van de 
pupillen commissie voor de 

poule winnaars


