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

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 603 West 1 cat. A=1e,2e,3e,Da1,A1,B1,C1,D1 
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl.

De Aftrap

Na een zeer spannende wedstrijd tegen Spirit’30, waarin in de reguliere 
speeltijd zelfs een penalty door Kolping Boys werd gemist, werd via penalty’s  
de volgende ronde van de nacompetitie bereikt. A.s zondag uit tegen Fortuna 
Wormerveer en donderdag 25 mei thuis tegen Fortuna Wormerveer. Beide 
wedstrijden beginnen om 14.30 uur. Komt allen ons vlaggenschip steunen!!!

Dit is de laatste treffer van dit seizoen, en Wout van Dijk wil graag alle tref-
fer-coordinatoren en bezorgers, drukkers en nieters bedanken voor hun 
tomeloze inzet. Ook is hij DRINGEND op zoek naar een treffercoordinator voor 
het gebied tussen het kanaal en de mare. (+/- 1 uurtje werk per 2 weken).

Wij van de redactie wensen iedereen een hele fi jne zomerstop toe, en tot het 
volgende seizoen.

De redactie.
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D HET MIXTOURNOOI
                           

       ZONDAG 28 mei 2006       

   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 20 MEI

OPGEVEN BIJ TON SCHUT, PIET URSEM OF GERARD BOBELDIJK
     

    op dit moment hebben zich ingeschreven: 
1 familie Veel    

2 familie Keyner

3 familie Klaver

4 team Michael Meinders

5 team Kiki Pronk

6 team Geert Bossers

 7  team Nico Kieft

 8  team Paul Vessies

 9   team Leonie van Kilsdonk

 10 team Emiel Bramer

 11 team Mark van Stipriaan

 12 team Bobbie Zwanenburg

 13   team Miranda (dolphins)

 14   team Tonny Groot

 15   team Boy Brugman

Inschrijving voor de BBQ kan tot 25 mei, op dit moment hebben ongeveer 75 mensen zich voor de BBQ 
aangemeld.



-3-

PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

Inleveren kleding & 
materialen:
Inleveren kleding & 
materialen:
Inleveren kleding & 

Aan alle begeleiders, trainers, ver-
zorgers, die dit seizoen kleding en/of 
materialen hebben gebruikt van de 
club, vragen wij de spullen in te lev-
eren. Wij, als Materialencommissie, 
kunnen dan alles inventariseren en 
waar nodig eventueel nieuw bestellen 
voor het komende seizoen. Belangrijk 
hierbij is, dat alle spullen schoon zijn 
en compleet!

Wij stellen u hiervoor in de gelegen-
heid op:

Dinsdag 23 mei van 19.00 – 20.30 
uur en

Maandag 29 mei van 19.00 – 20.30 
uur.

Wij zullen dan in de kantine aan-
wezig zijn om de spullen te checken 
en vervolgens in ontvangst te nemen. 
Tevens willen wij degenen, die hun 
kleding/materialenlijst nog niet heb-
ben ingeleverd bij ons, nog eenmaal 
de gelegenheid geven dit te doen. Wij 
hebben deze lijsten echt nodig bij het 
bestellen van de nieuwe kleding c.q. 
materialen. Ook zijn wij nog op zoek 
naar mensen die ons willen helpen 
met het herstellen c.q. repareren van 
stukke kleding. Vaak is kleding na 
herstelwerkzaamheden nog prima te 
gebruiken en kunnen we elftallen hier 
weer blij mee maken!!

Tot dan!

Namens de materialencommissie,

Petra van der Veldt

072-5600345

Dinsdag 16 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Hollandia B1 19.00 ….. P. Ruys
C1 Holandia C1 19.00  ….. N. Neuvel

Uit
Elftal      Tegenstander         Tijd            Vertrek 
MB1 Andijk MB1 19.00 17.30
                  

Woensdag 24 mei

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
Da3 Nieuwe Niedorp Da1 19.00 …..

Woensdag 17 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd  Aanwezig Scheidsrechter
A3 LSVV A2 19.00 18.15 C. de Goede
MA1 Limmen MA1 19.00 18.15 P. Ruys
MB2 Egmondia MB1 19.00 18.15 H. Berghammer

Uit
Elftal      Tegenstander         Tijd            Vertrek 
9e Limmen 5 19.00 18.00

Donderdag 18 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd  Aanwezig Scheidsrechter
2e Kolping Boys 6 19.00 18.15 P. Ruys
6e Kolping Boys 2 19.00  18.15 P. Ruys
9e Bergen 5 19.00 18.15 N. Kieft

Uit
Elftal      Tegenstander         Tijd            Vertrek 
C7 SVW C6 19.00 18.10

Woensdag 31 mei

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
Da3 Oosterend Da1 19.00 …..

De seniorencommissie wil via deze weg iedereen bedanken voor 
zijn bijdrage van het afgelopen jaar, zoals secretariaatbezetting, 
treffer verzorging, scheidsrechters, alle vrijwilligers etc. etc.

Zondag 21 mei

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
1e Fortuna Wormerv. 1   14.30 -----------

Donderdag 25 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd  Aanwezig Scheidsrechter
1e Fortuna Wormerv. 1   14.30 ---------- ?
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HERMAN DE REUS BOKAAL+DAMDUEL
Winnaar Herman de Reus bokaal seizoen 2005/2006 Meiden A1

Damduel der clubgiganten

Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-
kamp tussen de “grootmeesters” 
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-
kamp tussen de “grootmeesters” 
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

Richard Mooser
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

Richard Mooser
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

 en uitdager 
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

 en uitdager 
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

Richard Mooser en uitdager Richard Mooser
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

Richard Mooser
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

 en uitdager 
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

Richard Mooser
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

Jan
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-

Jan
Zondag 28 mei na het mixtournooi een spectaculair damtwee-
van der Bout 
kamp tussen de “grootmeesters” 
van der Bout 
kamp tussen de “grootmeesters” 

aanvang 17:OO uur in de kantine. 
kamp tussen de “grootmeesters” 

aanvang 17:OO uur in de kantine. 
kamp tussen de “grootmeesters” 

De hoofdprijs van € 100,00 voor de winnaar is aangeboden door 
Timmer- en loodgietersbedrijf  Mooij & ( Frans) Koomen!
De hoofdprijs van € 100,00 voor de winnaar is aangeboden door 
Timmer- en loodgietersbedrijf  Mooij & ( Frans) Koomen!
De hoofdprijs van € 100,00 voor de winnaar is aangeboden door 
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PUNTSGEWIJS
Inleveren kleding & materialen:
Aan alle begeleiders, trainers, verzorgers, die dit seizoen kleding en/of materialen hebben gebruikt van de club, vragen wij de 
spullen in te leveren. Wij, als Materialencommissie, kunnen dan alles inventariseren en waar nodig eventueel nieuw bestellen 
voor het komende seizoen. Belangrijk hierbij is, dat alle spullen schoon zijn en compleet!

Wij stellen u hiervoor in de gelegenheid op:

Dinsdag 23 mei van 19.00 – 20.30 uur en

Maandag 29 mei van 19.00 – 20.30 uur.

Wij zullen dan in de kantine aanwezig zijn om de spullen te checken en vervolgens in ontvangst te nemen. Tevens willen wij de-
genen, die hun kleding/materialenlijst nog niet hebben ingeleverd bij ons, nog eenmaal de gelegenheid geven dit te doen. Wij 
hebben deze lijsten echt nodig bij het bestellen van de nieuwe kleding c.q. materialen. Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die 
ons willen helpen met het herstellen c.q. repareren van stukke kleding. Vaak is kleding na herstelwerkzaamheden nog prima te 
gebruiken en kunnen we elftallen hier weer blij mee maken!!

Tot dan!

Namens de materialencommissie, Petra van der Veldt: 072-5600345

De voetbaltoto;
Een heel spannend slot. Martijn v. Dijk had in wedstrijd 20 er 6 goed evenals Bianca Vader. In wedstrijd 19 hadden Maurice Rem, 
Andre Siebenbrodt, Gre Wijnker en Ina Vader er geen goed. Bij wedstrijddag 21 was het toch Dick Molenaar die er 6 goed had 
en was Paul Klaver diegene die er niet een goed had. Toen wedstrijddag 22, de laatste. Er waren maar liefst 29 mensen die de 
kampioen WGW goed hadden. Er waren 4 mensen die de 3e periode goed hadden, nl> Tim op de Weegh, Jan Teerhuis, Jan Giling 
en Gerda Reus. Gerda Reus spande de kroon, ze had de laatste ronde het rijtje van 6 goed, de kampioen en de 3e periode, wat 
weer komt op 14 punten erbij. Daardoor werd ze 2e achter de kampioen Peter Verhoeven. De prijzen zijn verdeeld, en ik dank jullie 
allen weer voor het meedoen, en ik hoop jullie volgend jaar weer te zien in de voetbaltoto.

P. Ursem

Uitslag voetbaltoto 2005-2006
1e Peter Verhoeven         77 Pt

  2e Gerda Reus         73 Pt
  3e Gerard Bobeldijk         72 Pt
  4e Armand Reus         71 Pt
  5e Robert Diependaal, Anco Floris, Mark Romeyn, Simone Verhoeven   69 Pt
  9e Paul Diependaal         68 Pt
10e Cor Korn, Diana Kraakman II       67 Pt
12e Bean Reus, Jan Teerhuis, Tom op den Weegh      66 Pt
15e Siem Wortel, Alie Floris, Arthur Florijn, Willem Romeyn     65 Pt
19e Alleta Reus         64 Pt
20e  Nel Zonneveld         63 Pt
21e Gerard Floris, Jan Gilling II, Paul Vessies      62 Pt
24e Esmeralda Ursem, Marion Diependaal, Chris Reus     61 Pt
27e Jos Langedijk, Dick Veel, Bianca Vader      60 Pt
30e  Cor Venneker         59 Pt
31e Herman Ackerman, Diana Kraakman I, Ina Vader     58 Pt
34e   Siem Teerhuis JR         57 Pt
35e Dirk Molenaar, Ton Schut        56 Pt
37e Gre  Korn, Nico Koelman        55 Pt
39e   Martijn van Dijk, Nico Kieft, Maurice Reus, Leo Wortel     54 Pt
43e Jan Gilling I, Ed Pronk, Cor Peperkamp, Andre Siebenbrodt, Jaap Zonneveld  52 Pt
48e  Paul Klaver         50 Pt
49e  Frans Geurtzen         48 Pt
50e  Sjaak Schut, Gre Wijker        46 Pt
52e Gerben van der Waal        44 Pt
53e  Alex Peperkamp         43 Pt
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PUNTSGEWIJS
Het 1e Elftal
Het eerste elftal is door naar de 2e ronde van de nacompetitie. 

Vorige week zondag zag het er in de eerste wedstrijd  tegen Spirit ’30 nog niet echt goed uit. Na een 0-3 achterstand werd het op 
eigen veld uiteindelijk 2-3.

Dat betekende dat de uitwedstrijd met minimaal 2 doelpunten verschil gewonnen moest worden om door te gaan. Afgelopen 
zondag werd het in de reguliere tijd 0-1, doelpunt van Onno de Kock na een voorzet van Rachid Kadoeri. Dezelfde Onno was dicht 
bij een 2e treffer toen hij zijn inzet vanaf de penalty stip op de paal zag belanden. Door de 0-1 werd de stand over de 2 wedstrijden 
3-3, waardoor via penalties bepaald moest worden wie door mocht naar de 2e ronde van de nacompetitie. Het bleef lang span-
nend (na de eerste 5 penalties was er nog geen beslissing) maar uiteindelijk werd de strijd beslist door Gerjan Stet (stopte een 
penalty) en Marvin Wijdenbosch (schoot de bevrijdende laatste penalty er in).

Dit betekent dat het 1e in de 2e ronde uitkomt tegen de nummer 10 van de 3e klasse A, Fortuna Wormerveer. Aankomende 
zondag 21 mei eerst om 14.30 uur uit in Wormerveer, en op Hemelvaartsdag (25 mei) om 14.30 uur thuis op de Nollen. Bij winst 
spelen we op zondag 28 mei de fi nale wedstrijd om promotie naar de 3e klasse, tegen de winnaar van andere wedstrijd: DTS 
– Andijk.

Komt allen kijken!

C1
C1 kan een goed seizoen nog meer glans geven als het lukt om via de nacompetitie van de hoofdklasse naar de 3e divisie te 
promoveren. Daartoe spelen ze aankomende zaterdag 20 mei een halve competitie tegen de teams die als 3de zijn geïndigd in 
de andere hoofdklasse poules: DOVO C1, Zilvermeeuwen C1 en de winnaar van DWS C2/Omniworld C3. De wedstrijden worden 
gespeeld op het complex van RCH in Heemstede. 1e wedstrijd is om 10.00 uur, 2e om 11.00 uur en 3e om 12.00 uur. Bij gelijk 
eindigen in de poule beslist het doelsaldo. Is het doelsaldo gelijk, dan worden er strafschoppen genomen.

Ook hier geldt: Komt allen en moedig C1 aan!

Toppers van de week
Het lijkt vaak vanzelfsprekend dat de kantine open is als er wedstrijden worden gespeeld op ons complex, maar dat gaat natuurlijk 
niet vanzelf, en zeker niet zonder de inzet van de vele kantinemedewerkers. En die inzet houdt niet op bij het bedienen van onze 
eigen leden. Zo waren Jos de Jong en Ria Lankrijer op 5 mei van 11.30 uur tot 16.30 in touw om de kantine op te houden voor de 
selectie wedstrijden voor het NUON All Star team.

Helaas kwamen er van de verwachte 120 deelnemers maar 12 opdagen (waaronder oud 1e elftal speler Richard Rijsteborgh). 
Een teleurstelling voor de organisatie, maar ook een teleurstelling voor Jos en Ria, die wel de hele middag aanwezig waren, maar 
weinig te doen hadden.

Gelukkig werd hun moeite door trainer Rob Witsche op waarde ingeschat, zodat ze beiden toch nog met een goed gevoel aan deze 
middag kunnen terugdenken. Voor ons zijn het de Toppers van de Week.

Meisjes A1
Na het verlies tegen concurrent Overbos heeft de meisjes A1 nog slechts een kleine kans op het kampioenschap. Kolping Boys en 
Overbos staan met z’n tweeën ver voorop, Beide teams staan gelijk, maar Overbos heeft een veel beter doelgemiddelde. Alleen 
als Overbos punten laat liggen in de laatste 3 wedstrijden dan kan de meisjes A1 kampioen worden.  Nog even afwachten dus. 
Door hun goede prestaties zijn ze al wel verzekerd van een plaats in de nieuwe geformeerde Hoofdklasse meisjes A1.

Gezocht:
We zoeken een Secretariaatsmedewerk(st)er voor het afhandelen van de wedstrijdformulieren. Elk weekend komen er in het wed-
strijdsecretariaat zo’n 25 tot 30 wedstrijdformulieren binnen.  Deze formulieren moeten zondagavond op compleetheid worden 
gecontroleerd en worden opgestuurd naar de KNVB. Een verantwoordelijk klusje dat ongeveer ½ uur tijd per week kost.

Wie wil dit voor de club op zich nemen?

Contactpersoon: Gerard Venneker (06-22986200)
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 DIVERSE MEDEDELINGEN
De Contributies
De contributies worden volgend jaar verhoogd met 3% (infl atie correctie) en, vanaf de D-pupillen, een eenmalige verhoging van 
€2,50 voor een spelerspas.

De contributiebedragen voor 2006/2007 worden dan als volgt:

Veldvoetbal 2006/2007Veldvoetbal 2006/2007

Kabouters   €   39,00 

Pupillen (E- en F)  €   79,00 

Pupillen (D)   €   82,00 

Junioren (C- en B) € 100,00 

Junioren (A)   € 113,00 

Senioren   € 137,00 

Zaalvoetbal en lid veldvoetbal

B-Junioren   € 153,00 

A-Junioren   € 172,00 

Senioren   € 226,00 

Zaalvoetbal en geen lid veldvoetbal Zaalvoetbal en geen lid veldvoetbal 

B-Junioren   €   60,00 

A-Junioren   €   78,00 

Senioren   € 115,00 

Overschrijvingen: Regel het voor 31 mei!
Voetbal je nu bij een andere vereniging en wil je volgend seizoen bij Kolping Boys voetballen:  Zorg dan dat je voor 31 mei over-
schrijving hebt aangevraagd. Uiteraard geldt het ook andersom: Voetbal je nu bij Kolping Boys, en wil je volgend seizoen bij een 
andere club voetballen: zorg dat je voor 31 mei overschrijving hebt aangevraagd. De overschrijvingstermijn verloopt op 31 mei. 
Formulieren zijn te verkrijgen bij het wedstrijdsecretariaat.

Spelerspas
Ben je een D-pupil of ouder en wil je volgend seizoen blijven voetballen, zorg dan dat je een Spelerspas aanvraagt. Alleen met 
een spelerspas mag je volgend seizoen spelen. Heb je nog geen formulier gekregen, vraag deze dan alsnog aan bij je geleider. 
Heb je wel een formulier ontvangen, maar nog niet ingeleverd, lever het formulier, inclusief pasfoto, dan zo spoedig mogelijk, 
maar in ieder geval voor 1 juni, in bij de Ledenadministratie.

(Jacques Peetoom: 072-5119980) . 
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PROGRAMMA  JUNIOREN
Dinsdag 16 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
nieuw B1 Hollandia n’w B1 19.00      - P. Ruijs
nieuw C1 Hollandia n’w C1 19.00      - N. Neuvel

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
MB1 Andijk MB1 19.00 17.30

Zaterdag 20 mei

Uit
Elftal Tegenstander Tijd 
C1 R.C.H.-veld (nacompetitie) 10.00  Tegenstanders: DOVO,Zilvermeeuwen en Omniworld/D.W.S.
    
B3  Jong Holland-toernooi wedstrijden om 12.20-13.40-15.00    Vertrek: 11.30
B5 Jong Holland-toernooi wedstrijden om 12.20-13.00-14.20.     Vertrek: 11.30  
C5 Jong Holland-toernooi wedstrijden om 09.40-10.20-11.40.   Vertrek: 08.50  
    
C2 Vrone-toernooi 1e wedstrijd om 09.50.    Vertrek: 09.00
C4 Vrone-toernooi 1e wedstrijd om 09.30.    Vertrek: 08.40
B2 Vrone-toernooi 1e wedstrijd om:14.20    Vertrek: 13.30
B4 Vrone-toernooi 1e wedstrijd om:13.30    Vertrek: 12.40

Woensdag 17 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
A3 L.S.V.V. A2 19.00 18.15 C.de Goede
MA1 Limmen MA1 19.00 18.15 P.Ruijs
MB2 Egmondia MB1 19.00 18.15 H.Berghammer

Donderdag 18 mei

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
C7 S.V.W.’27 C6 19.00 18.10

Donderdag 25 mei

Uit
Elftal Tegenstander                Tijd  
A1 Zwart-Wit-toernooi (Harderwijk) 1e wedstrijd om 09.40   Vertrek: ----------
B1 Zwart-Wit-toernooi (Harderwijk) 1e wedstrijd om 10.00   Vertrek: ----------
C1 Zwart-Wit-toernooi (Harderwijk) 1e wedstrijd om 09.00   Vertrek: ----------

Zaterdag 27 mei

Uit
Elftal Tegenstander            Tijd         Vertrek
B3 Alkm.Boys-toernooi   10.00    09.10

Zondag  28 mei

Uit
Elftal Tegenstander   Tijd
B4 Foresters-toernooi  wedstrijden om 13.00-14.10-15.20.  Vertrek om 12.00  
B5 Foresters-toernooi  wedstrijden om 13.35-14.25-15.55.  Vertrek om 12.30 
C3 Foresters-toernooi  wedstrijden om 13.00-14.10-15.20.  Vertrek om 12.00  
C6 Foresters-toernooi  wedstrijden om 13.35-14.25-15.55.  Vertrek om 12.30   

C4 Meervogels-toernooi  wedstrijden om 11.00-12.00-13.00.  Vertrek om 10.00  
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NIEUWS JUNIOREN
Nacompetitie C1 !!!!
Het leek een desastreus seizoen te worden voor de C1, want de start van het seizoen was ronduit belabberd te noemen.De 
begeleiding bleef er echter vertrouwen in houden en dat vertrouwen werd door de jongens van C1 absoluut niet beschaamd ! 
Het toch al aanwezige goede voetbal werd beloond met overwinningen (zelfs de latere kampioen K.F.C. moest er met 7-1 aan 
geloven) met als absoluut hoogtepunt de 2-3 zege op aartsrivaal A.F.C.’34.
Dit betekent dat C1 als de nummer 3 van de hoofdklasse A nacompetitie gaat spelen voor een plaats in de landelijke 3e Divisie  
op het veld van R.C.H. te Heemstede. De eerste wedstrijd is zaterdag 20 mei om 10.00 tegen DOVO C1. De tweede wedstrijd 
is daarna tegen Zilvermeeuwen C1 en de 3e wedstrijd gaat tegen de winnaar van Omniworld C3/D.W.S. C2 (moeten nog een 
beslissingswedstrijd spelen).
We hopen dat komende zaterdag veel supporters aanwezig zullen zijn. We wensen C1 plus begeleiding veel succes deze dag 
!!! Op naar de 3e Divisie !!!!!!!!!!!!!!!!!

Extra Treffer.
Uiteraard komt de juniorencommissie met een extra-Treffer naar jullie toe ! Deze zal half juni bij iedere junior in de bus vallen 
en is te herkennen aan de gekleurde voorkant ! In deze Treffer staan de voorlopige indelingen, de trainingstijden, de begelei-
ding en de oefenwedstrijden in augustus. We raden iedereen aan deze Treffer goed te bewaren, zodat je in augustus niet kunt 
zeggen dat je van niets weet.

Begeleidersavond !
We hebben het in de vorige Treffer al vermeld, maar de datum stond verkeerd.  We nodigen iedere trainer, begeleider, vlagger 
enz. die iets met de junioren van doen heeft, uit om op maandag 29 mei vanaf 20.30 in de kantine aanwezig te zijn om het 
seizoen af te ronden. Ook is er dan de mogelijkheid om sleutels en (trainings)spullen in te leveren. We spreken het seizoen 
even door en nemen afscheid van enkele mensen. Na een uurtje zal het offi ciële gedeelte plaatsmaken voor een informeel 
uurtje ! Tot dan .

Laatste trainingen:
Deze week vinden de laatste trainingen plaats. Vanaf maandag 22 mei is het complex gesloten voor trainingen en zal er een 
begin gemaakt worden met renovatie van met name het D-veld.

Nieuwe leden ! (jongens junioren)
Elk jaar gebeurt het weer. Jongens die opzeggen en de komst van nieuwe leden. En elk jaar maken we het weer mee: nieuwe 
leden, die zich opgeven nádat de voorlopige indelingen gemaakt zijn. En dan wordt het wel eens een probleem om aan de 
wensen te voldoen.Daarom:wil je komend seizoen bij Kolping Boys gaan voetballen, geef je bijtijds op !

Telefonisch kan dat bij Raijmond de Niet:072-5728635.

Zaterdag 2 juni gaan we de voorlopige indelingen maken. Daarna lid worden kan altijd, maar of we plek hebben en aan alle 
wensen kunnen voldoen………………?

Afmelden(geldt alléén voor jongens-junioren)
Natuurlijk zullen er spelers zijn, die om wat voor reden dan ook willen stoppen met voetballen. Dit kan schriftelijk door een 
briefje te sturen naar Raijmond de Niet,Potgieterstraat 5, 1702 EA Heerhugowaard.

Een mailtje kan ook: raymond.deniet@grontmij.nl

Dit moet gebeuren vòòr 31 mei omdat op 1 juni het nieuwe verenigingsjaar ingaat met alle verplichtingen van dien(contributie 
enz.) Wie pas in juni of later afmeldt,loopt het grote risico dat de afmelding te laat binnenkomt en er eind juni weer een con-
tributiekaart de bus in rolt !

Pasfoto’s voor spelerskaarten .
We zijn nog in afwachting van de pasfoto’s van 10-tallen spelers. Zonder pasfoto kan de club voor jou geen spelerskaart aan-
maken en deze heb je nodig om speelgerechtigd te zijn in het nieuwe seizoen.

Uiterlijk zaterdag 2 juni kun je het nog inleveren bij de leden van de juniorencommissie.
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NIEUWS JUNIORENNIEUWS JUNIORENNIEUWS JUNIOREN
Herman de Reus-Vriendenclubbokaal.
Nog nooit is het zo spannend geweest Niet om de eerste plaats, die onbedreigd naar de meisjes van de A-junioren is gegaan 
(hoewel ze toch ook nog verloren hebben). Wél om de 2e plaats, want tot op dit moment is nog steeds niet duidelijk of het B3 
is geworden of dat de meiden van B1 met de eer gaan strijken. We kunnen het dit seizoen in ieder geval niet meer in de Treffer 
mededelen, want je leest nu de allerlaatste uitgave van dit seizoen.

We zullen de betrokkenen persoonlijk op de hoogte houden hoe dit afl oopt.

Het wel en wee van de junioren !
B3 KAMPIOEN !!!!!

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar zaterdag 6 mei werd de felbegeerde titel dan tòch binnengehaald middels een 8-2 
overwinning op Con Zelo B1. Eigenlijk werd er midweeks al een goede slag geslagen door de grote concurrent S.R.C. op een 
gelijkspel te houden. Maar allerminst makkelijk ging dat niet. Na veel strijd werd er voor een spectaculaire 5-5 getekend. In 
ieder geval is B3 kampioen en wel de enige bij de junioren !

Spelers en begeleiding: van harte profi ciat. En op naar de A-junioren !!!

A1 1 punt te kort, A2 1 doelpunt te kort !

Het lijkt een raadsel in een cryptogram , maar dat is het zeker niet. A1 kon nog gaan voor de nacompetitie, maar stuitte in de 
laatste wedstrijd op concurrent S.V.W.’27. Het werd een gelijkspel en dus geen nacompetitie (zie vorige Treffer)

Maar ook de A2 kon nog nacompetitie halen. Dan moest AFC’34 A2 met grote cijfers winnen van LSVV. Dat gebeurde ook, maar 
helaas met 1 doelpunt te kort. Dus ook geen nacompetitie. Jammer, mannen.

De selecties op een rijtje gezet.

A1 : bijna nacompetitie, gedeeld derde geëindigd. Prima gedaan

A2 : ook al bijna nacompetitie, het maximale eruit gehaald met een gehavend team.  Goed zo !

B1 : geteisterd door blessures en dat brak ze op in een competitie waar wellicht meer in had gezeten. Toch een bevredigende 

        6e plaats. We gaan er voor het volgende seizoen !

B2 : een geweldige competitie gedraaid, maar door een administratief foutje punten (en dus een mogelijk kampioenschap)

        kwijtgeraakt. Het goede gevoel overheerst bij dit team.

C1 : een apotheose in Heemstede die we niet verwacht hadden. Veel succes, maar het seizoen is al geweldig !

C2 : een zeer fraai seizoen met een keurige 3e plaats. Michel kan tevreden zijn !

Al met al kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op het afgelopen seizoen.

De overige teams:

A3 : zat eerst te zwaar ingedeeld. Na herindeling een redelijk seizoen gedraaid!

A4 : een sub-topper, maar hebben ze er wel alles uitgehaald ? 

A5 : een goed seizoen gedraaid als 1e jaars A-junioren. Hoe wordt dat volgend seizoen ?

B3 : KAMPIOEN. Niets aan toe te voegen.

B4 : hadden het zwaar als 1e jaars B-junioren, maar komen volgend jaar aan de beurt !

B5 : zijn alleen maar beter geworden en hebben een hechte groep met goede trainers/begeleiders. Het gaat goed komen

       met deze groep !

C3 : ploeg met mogelijkheden, maar zitten soms zichzelf in de weg. Is goed geëindigd.

C4 : een leuk team met een prima begeleiding,. Heeft een leuke competitie gedraaid.

C5 : 2e jaars C-junioren, die vorig nog bijna alles verloren en nu de andere kant van de medaille mochten zien.

C6 : het omgekeerde van C5, alhoewel ze toch ook nog wel wisten te winnen. Komt goed, denken wij.

C7 : weten nu ook dat het laagste team van een grote club bijna nooit wint. Maar dat gaat veranderen volgend seizoen !



-11-

Uitslag fi nale penalty-schieten.
De hele maandag 1 mei had het gegoten van de lucht, maar uitgerekend bij de start van het penalty-schieten stopte het 
met regenen en zodoende kon keeper Norbert Koenen zonder paraplu plaatsnemen in zijn doel. Er moesten 20 C-junioren 
aantreden, maar er kwamen er slechts 13. Een teleurstellend aantal. De wél-aanwezigen streden fel om de 5 bekers en na 
diverse barrages werd Ludovic van C2 de winnaar.De opkomst bij de B-junioren was al wat beter, want nu waren er 12 van de 
17 !Wederom veel barrages, waarin Wessel van B1 de winnaar werd. Nog nooit vertoond, maar de A-junioren waren compleet. 
Alle 16 fi nalisten kwamen opdagen. Compliment !

Scheidsrechters Evert en Herman zagen invaller Merlin Gelderman er met de grootste beker vandoor gaan.

De eindstand:      C-junioren:   B-junioren:   A-junioren:

  1e Ludovic Mabiala (C2)  1e Wessel van der Kraan (B1) Merlin Gelderman (A3)

  2e Vincent Robbenhaar (C3) 2e Thijs Groot (B2)  Marco van de Ende (A5)

  3e Amine Quasir (C2)  3e Erdem Turkmen (B3)  Rachid van Wijk (A4)

  4e Rowell Doesburg (C1)

  5e Thijs Kaandorp (C5)

Het Klaas Commandeur-juniorentoernooi.
In tegenstelling tot het vorige toernooi in 2005 kwamen nu alle teams gelukkig wél opdagen ! En met het mooie weer er bij, kon 
het niet misgaan. En het ging dan ook geweldig. Opperhoofd Piet Ursem glunderde met het uur meer en meer. De juniorencom-
missie kan terugzien op een zeer geslaagd evenement en dat was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van vele 
vrijwilligers. We danken ze hierbij nogmaals !!

Qua prestaties hebben we wel eens een beter jaar gehad want niet één team van Kolping Boys werd eerste !

De resultaten van onze teams:

C3 3e   B3  3e  

C4 4e   B4 3e

C5 2e  B5 3e 

C6 4e 

C7 4e

Piet, volgend jaar gewoon wat zwakkere tegenstanders uitnodigen graag !

De juniorencommissie bedankt iedereen voor zijn/haar 
medewerking in het afgelopen seizoen, hoopt dat iedereen een 
De juniorencommissie bedankt iedereen voor zijn/haar 
medewerking in het afgelopen seizoen, hoopt dat iedereen een 
De juniorencommissie bedankt iedereen voor zijn/haar 
mooie zomerperiode tegemoet gaat en dat iedereen weer gezond 
medewerking in het afgelopen seizoen, hoopt dat iedereen een 
mooie zomerperiode tegemoet gaat en dat iedereen weer gezond 
medewerking in het afgelopen seizoen, hoopt dat iedereen een 
en wel in augustus terugkeert !!!!
mooie zomerperiode tegemoet gaat en dat iedereen weer gezond 
en wel in augustus terugkeert !!!!
mooie zomerperiode tegemoet gaat en dat iedereen weer gezond 

Inleveren kleding & materialen:
Aan alle begeleiders, trainers, verzorgers, die dit seizoen kleding en/of materialen hebben gebruikt van de club, vragen wij de 
spullen in te leveren. Wij, als Materialencommissie, kunnen dan alles inventariseren en waar nodig eventueel nieuw bestellen 
voor het komende seizoen. Belangrijk hierbij is, dat alle spullen schoon zijn en compleet!

Wij stellen u hiervoor in de gelegenheid op:

Dinsdag 23 mei van 19.00 – 20.30 uur en Maandag 29 mei van 19.00 – 20.30 uur.

Wij zullen dan in de kantine aanwezig zijn om de spullen te checken en vervolgens in ontvangst te nemen. Tevens willen wij de-
genen, die hun kleding/materialenlijst nog niet hebben ingeleverd bij ons, nog eenmaal de gelegenheid geven dit te doen. Wij 
hebben deze lijsten echt nodig bij het bestellen van de nieuwe kleding c.q. materialen. Ook zijn wij nog op zoek naar mensen 
die ons willen helpen met het herstellen c.q. repareren van stukke kleding. Vaak is kleding na herstelwerkzaamheden nog 
prima te gebruiken en kunnen we elftallen hier weer blij mee maken!!

Tot dan!

Namens de materialencommissie, Petra van der Veldt 072-5600345

NIEUWS JUNIOREN



-12-

DAMES EN MEISJES
DAMES 1 SLUIT COMPETITIE AF MET WINST.

Door de winst tegen ‘t Zand 2 in Tilburg eindigt de Oudorpse formatie op een prachtige derde plaats in de landelijke 
eerste klasse C. Doelpunten in de tweede helft door Andrea de Wit en Stefanie van der Klein zorgden ervoor dat het 
Koninginnenweekend een prettig slot had. Diegene die de wedstrijd vooraf als de bekende wedstrijd om de keizers-
baard hadden betiteld die kwamen bedrogen uit. Beide teams hebben er een bijzonder spannende wedstrijd van 
gemaakt. Kolping Boys had geen zin om 2,5 uur heen en 2,5 uur terug te reizen om te verliezen en wilde de derde 
plek veilig stellen. ‘t Zand 2 wilde niet verliezen omdat de laatste wedstrijd van het seizoen 2005/06 de afscheid-
swedstrijd was van twee Tilburgse speelsters en ‘t Zand kon bij winst nog een plekje stijgen. Kolping Boys startte 
de wedstrijd prima, opbouwend sterk en snel combinerend werd ‘t Zand onder druk gezet. Het enige wat er bij 
Kolping Boys ontbrak was de eindpass zodat er geen uitgespeelde kansen waren. Toch had Kolping Boys een paar 
mogelijkheden om de score te openen, Leonie van Kilsdonk en Larissa van der Ham hadden het vizier net buiten 
de zestien niet scherp staan terwijl Nienke Jonkman een voorzet krachteloos richting doel kopt. Het zijn allemaal 
mogelijkheden waar de Tilburgse goalie niet in actie hoeft te komen. Na een minuut of twintig spelen komt het ‘t 
Zand wat beter in de wedstrijd met een tweetal corners als grootste gevaar. Werd de eerste nog goed verwerkt, maar 
bij de tweede werd de tweede bal niet gewonnen. Van 25 meter werd de bal vol op de pantoffel genomen, gelukkig 
spatte de bal uitéén op de lat. De schrik zat er even goed in, ‘t Zand 2 zette meer druk en nam op dat moment het 
initiatief van Kolping Boys over. Met nog een kwartier in de eerste helft te spelen herpakte Kolping Boys zich en er 
ontstond een boeiend gedeelte zonder doelpunten. Leverde de eerste helft weinig kansen op voor Kolping Boys, in 
de tweede helft was dat wel anders. Kolping Boys domineerde de tweede helft met goed positioneel spel en wist 
telkens de vrije vrouw te vinden. Ook de eindpass kwam steeds vaker aan, alleen ontbrak het deze keer er aan om 
de bal tussen de palen te krijgen. Kolping Boys opent de score in de 64e minuut, met een voorzet van Ilja van der 
Deure wordt Andrea de Wit vrijgezet in het zestienmetergebied. Met een sublieme lob komt Kolping Boys op voor-
sprong. ‘t Zand schuift direct een speelster door en zoekt gelijk naar de gelijkmaker. Het geeft nu wel ruimte weg 
en er moest steeds vaker naar de noodrem gegrepen worden door de Tilburgse defensie. Uit zo’n noodgreep, wat 
een vrije trap oplevert, komt Kolping Boys op 0 - 2. Enigzins met wat geluk verdwijnt de vrije trap via de muur achter 
de graaiende Tilburgse sluitpost. Even wordt het nog spannend als Kolping Boys ‘t Zand een beetje helpt en terug 
laat keren in de wedstrijd. Door een communicatiefout kan ‘t Zand profi teren en schiet het negen minuten voor het 
einde van de wedstrijd de bal binnen. In de laatste minuten maakt Kolping Boys het karwei niet af en zodoende blijft 
het spannend, uiteindelijk wint Kolping Boys terecht.

Opstelling Kolping Boys: Olga Dignum, Lotte van der Klein (56 min. Joyce Blom), Brigitte Pluijmers, Alie van Wanrooy, 
Ilja van der Deure, Larissa van der Ham (59 min. Gitta Carper), Stefanie van der Klein, Marjolein Butter, Andrea de 
Wit, Nienke Jonkman, Leonie van Kilsdonk (70 min. Amy Cooks).

Gele / Rode kaarten: Stefanie van der Klein (Kolping Boys) 1x ‘t Zand 2.

Scoreverloop:

0 - 1 64 min. Andrea de Wit

0 - 2 72 min. Stefanie van der Klein

1 - 2 81 min. ‘t Zand 2

ME1 toernooi Castricum
De meiden van E1 hadden in Castricum hun eerste toer-
nooitje en niet zonder succes. Ze werden tweede. Goed 
gedaan meiden. 

Namens de begeleidster
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zaterdag 20 mei Klaas Commandeur Toernooi

Thuis
Elftal       Aanvang             Aanwezig        
D5 12:30 11:50
D6 13:05 12:25
D7 12:30 11:50
E5 13:00 12:20
E6 13:00 12:20
E7 09:30 08:50
E8 09:30 08:30
E9 09:00 08:25
ME1  09:00 08:25
F5 12:30 11:50
F6 12:30 11:50
F7 09:25 08:45
F8 09:25 08:45
F9 09:00 08:25
F10 09:00 08:25

Donderdag 25 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek Laatste wedstrijd
ME1  Toernooi West Frisia 12:00 10:30 14:30
E1 Toernooi Belgie   
E2 Toernooi Belgie   
E3 Toernooi Belgie   

Zaterdag 27 mei

Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang          Vertrek  Laatste wedstrijd 
D1 Toernooi West Frisia Enkhuize 09:30              11:30
D2 Toernooi West Frisia  09:00              11:00
D3 Toernooi West Frisia  09:00 07:30   11:00
D6  Toernooi West Frisia  09:30 08:00  11:30 (speelt als D4)
D7  Toernooi West Frisia 09:30 08:00  11:00 (speelt als D5)
E4 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15 
E5 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15 
E6 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15 
E7 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15 
E10 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15 
F2 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:40 08:25 11:40
F3 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:20 08:05 12:00
F5     Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:20 08:05 11:40 (speelt als F4)
F6    Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:00 07:45 12:00 (speelt als F5)
F8     Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:00 07:45 11:20 (speelt als F6)
F9    Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:40 08:25 11:40 (speelt als F7)

Zondag 28 mei

Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang en vertrek   
F1 Toernooi KFC  nog niet bekend  Super F1 Toernooi
D1 Danone Cup  bekend bij begeleiding  (nieuwe D1)
   

Zondag 21 mei Klaas Commandeur Toernooi

Thuis
Elftal       Aanvang             Aanwezig
D1 13:05 ---------
D2 12:30 ---------
D3 09:35 08:50
D4 09:00 08:20
E1 13:30 ---------
E2 13:30 ---------
E3 13:00 12:15
E4 13:00 12:15
E10 13:30 12:45
F1 09:25 08:40
F2 09:25 08:40
F3 09:00 08:25
F4 09:00 08:25
F11 11:15 10:35  (speelt als 
MINI)
F12 09:00 08:25
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PUPILLENNIEUWS
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.

Laatste trainingen
In verband met het inzaaien van de velden zullen er na 21 mei geen trainingen meer zijn voor de overige pupillen 
teams. 

Willen alle trainers en begeleiders die na dit seizoen stoppen de sleutels, hesjes en eventueel ballen tijdens het 
Klaas Commandeur Toernooi inleveren.

Niet gespeelde competiewedstrijden
Van enkele pupillen teams kregen we de laatste weken om verschillende redenen het verzoek om hun niet gespeel-
de competitiewedstrijden doordeweeks in te halen. 

Vanuit de pupillencommissie hebben wij echter besloten hieraan geen gehoor te geven, omdat er nog ongeveer 50 
wedstrijden thuis en uit doordeweeks ingepland hadden moeten worden. Hiervoor is geen ruimte en mankracht 
genoeg..   

De jongens van D1
•Justin:  Onze keeper, en rots in de branding. Vele ballen heeft hij tegen kunnen houden.

•Ruben:  Vreselijk goede verdediger, ik wil niet graag tegenover hem staan.

•Nick:  Een goede, harde voetballer die heerlijke “diepteballen” geeft.

•Mike:  Een jongen die iedereen kan dollen en pakt vaak een prachtig goaltje mee.

•Bram:  Zijn “vrije trappen” zijn geweldig. Ze vliegen bijna altijd in de kruising.

•Luke:  Houdt ervan om zijn tegenstander een lekker panna te geven.

•Thiemo:  Kwam na de winterstop bij ons en is razendsnel op het middenveld.

•Sebas:  Een rechtspotige speler die ook “op links” vliegensvlug z’n man uitspeelt.

•Mitchel:  Het maakt hem niet uit hoe groot en sterk z’n tegenstander is; hij bijt zich erin vast (en laat niet los).

•Rick:  Deze jongen geeft de soms snelle spitsen bijna geen kans om te scoren.

•Tommy:  Heeft op onverwachte momenten het raakste en hardste schot in de benen.

•Ralph:  Is een stevige middenvelder die z’n tegenstander vaak verrast met handige trucjes.

•Peter:  Is een hele aardige vent met een prachtige muzikale voetbal-site, deze wordt druk bezocht door ons                      
             allen.

•Dennis:  Onze verzorger die ons, na een hevige strijd, opvangt met ijs en water. We kunnen er dan weer           
                       tegenaan.

•Ronald:  Onze coach die ons tijdens trainingen en wedstrijden altijd voorziet van goede raad, tips en   
                  speeltechnische snufjes.

Nu wil ik ook Julia en alle jongens bedanken voor het invallen tijdens de afgelopen wedstrijden.

Groetjes Steven Dekker.
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PUPILLENVERSLAGEN EN MEDEDELINGEN
E8 pakt beker op Castricum-toernooi !!!
De bruinverbrande neus van inval-coach André Bakker krulde glom van trots: Zijn team had tegen de verwachting 
in het hoogste gehaald. Weliswaar op een minimale manier, maar toch… Twee gelijke spelen en een overwinning 
waren genoeg om de zilverglimmende bokaal mee terug te nemen naar Oudorp. Aanvankelijk wees niets op het 
ultieme succes van E8. De eerste wedstrijd lag de ploeg zelfs zwaar onder vuur. Maar dankzij één enkele uitval, die 
Charlie – geleend van E3 – goed afrondde, werd het eerste punt binnengehaald (1-1). Het tweede duel tegen For-
esters was een ander verhaal. Kolping Boys viel aan met Nour, Mourat, Charlie en laatste man Max die voortdurend 
sterk opkwam. Dat resulteerde in twee doelpunten van Charlie, terwijl Max met een prachtige schuiver nummer drie 
voor zijn rekening nam. Achterin hielden o.a. Mark, Steven en doelman Stefan de zaak dicht. Ze konden echter niet 
voorkomen dat het uiteindelijk toch 3-1 werd. Alles kwam nu aan op de laatste wedstrijd tegen het organiserende 
Castricum: E8 mocht niet verliezen. De strijd ging gelijk op. Maar opeens was het Charlie die met een zinderend 
afstandschot de doelman van de gastheren verschalkte: 0-1. De warmte speelde Kolping parten. Castricum wist 
daar beter raad mee en maakte snel gelijk: 1-1. Vechtend voor eigen kansen bereikten beide ploegen onbeslist de 
eindstreep. Maar het gras was groen en de zon scheen voor Kolping Boys E8: eerste!!! 

Toernooi van F12 bij Flamingo’s .
We zijn nu drie weken aan het trainen en hebben nog geen wedstrijd gespeeld. Nu gingen we er dan voor bij het 
eerste toernooi gehouden bij fl amingo’s. Met de sterspelers Wouter, Dean, Bowie, Joran, Julian, Thomas, Selim en 
Casper. (Sorry als ik de namen verkeerd heb gespeld) Onze allereerste wedstrijd speelden we tegen BKC F3. In de 
eerste helft stonden we met 3-0 achter en waren we nog aan het zoeken hoe we moesten voetballen. De tweede 
helft kregen we het door en hier kregen we ook maar 1 doelpunt tegen waardoor we de wedstrijd met 4-0 verloren. 
Na een zakje snoep en een rust periode begonnen we aan onze tweede wedstrijd tegen Flamingo’s F1. Dit was 
alleen geen eerlijke tegenstander en was fl amingo’s veel ouder, groter en speelde al twee jaar lang wedstrijden. 
Na deze wedstrijd kregen we een ijsje en gingen we met zijn allen gezellig voetballen. We hadden afgesproken om 
in onze volgende wedstrijd een doelpunt te gaan maken. Deze wedstrijd was tegen Alkmaarsche Boys en in onze 
derde wedstrijd ging het alweer veel beter en beter. In de rust stonden we wel moet 3-0 achter maar werd er goed 
gevoetbald. Nu begon de tweede helft en zoals we afgesproken hadden hebben we ook gescoord. Hoe kon dit ook 
anders met dit sterrenteam. De doelpunten werden gescoord door Julian en Selim. Zo wonnen we de tweede helft 
met 2-1. Gefeliciteerd jongens.

Mijn Complimenten voor de inzet en het voetbal jongens en volgende week op naar de toernooiwinst.

Groetjes van de trotse begeleider en trainer Jacques en Jeroen

Oudervoetbal op vrijdag 19 mei.
Voorafgaande aan ons grote Klaas Commandeur pupillen toernooi is er weer het traditionele en oergezellige ouder-
voetbal. Tot heden hebben wij nog maar 2 team inschrijvingen gehad, dit kan niet waar zijn. Ouders, geleiders, dames, 
opa’s en zusjes kom op, laat ook op vrijdag je kunsten zien. Stuur je aanmelding naar toernooien@kolpingboys.nl 
<mailto:toernooien@kolpingboys.nl>  of bel met Jenny (072-5614582) of Jacques (020-4843403).

Hallo,
Graag wil ik reageren op het stukje van 4 tegen 4 toernooi van afgelopen treffer. Organisatorisch liep het één en 
ander mis, geen scheids, geen puntennotering. Maar waar zijn de vaders en moeders gebleven????? De hesjes 
werden aan en uit gedaan door de ouders. Als er hulp nodig is, vraag het dan gewoon maar schrijf niet achteraf 
negatief over ouders!!! Dit was een tekort aan organisatie en NIET van de ouders. 

Ouder van een f- pupil.
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E3 WINT TOERNOOI
E3 wint Moeder 
Aggie-toernooi
Opnieuw een hoofdprijs 
voor E3! Na het kampioen-
schap nu ook de beker op 
het Moeder Aggie-toernooi 
van Flamingo’s. En hoe! 
Met in 3 wedstrijden maar 
liefst 16 doelpunten voor, 
terwijl doelman Stephan 
geen enkele treffer tegen 
kreeg. Het was het toer-
nooi van Gile: hij nam de 
helft van de totale produc-
tie voor zijn rekening. In de 
eerste wedstrijd tegen Alk-
maarsche Boys scoorde de 
frêle linkerspits – na eerst 
nog een penalty te hebben 
gemist – 4 gave goals. Ook Jesper trof een keer het net (5-0). BKC uit Breezand was de tweede ploeg die de succes-
machine van coach Martijn aan de zegekar bond: 6-0. Gile was opnieuw goed voor 3 doelpunten. De andere treffers 
waren van Martin, Dimaggio en weer Jesper. De score had nog hoger kunnen uitvallen, maar de BKC-doelman redde 
spectaculair op een gevaarlijke inzet van Anton. Aangemoedigd door de geblesseerde Jochem begonnen de ‘Black 
& White Dynamites’ aan de laatste klus tegen het organiserende Flamingo’s. Dat verzette zich aanvankelijk hevig. 
Maar tegen het zo nu en dan knap combinerende E3 was geen kruit gewassen. Gile benadrukte zijn topvorm door 
de score te openen: 1-0. Dat brak de weerstand van de tegenstander. Martin, Dimmagio en Charlie vergrootten de 
marge: 4-0. Het laatste doelpunt was bijzonder, want afkomstig van twee spelers die normaliter de verdediging van 
Kolping vormen: Diandro rukte op rechts langs de lijn ver op en zette vervolgens op maat voor. Charlie had voor het 
intikken: 5-0. De beker was binnen!!! En met het eigen Commandeur-toernooi en België nog voor de boeg, kan het 
seizoen eigenlijk niet meer stuk.

Paulus


