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De Aftrap
Zowel ons 1e elftal bij de heren als ons 1e bij de dames hebben afgelopen 
zondag hun wedstrijd gewonnen. Voor de dames 1 zijn dit de eerste punten in 
de 1e klasse. Profi ciat!!! 

Verder willen wij u erop attent maken dat de Kolping Boys toto nog kunt 
inleveren tot zondag 18 september.

Wederom wordt er dit jaar een jeugd trainingsdag georganiseerd. 
Het inschrijfformulier vinden jullie achter in de treffer.Het inschrijfformulier vinden jullie achter in de treffer.

De redactie
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HET EERSTE

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - LSVV 1

Zijn beschikbaar gesteld door:

Impress Drukkerij.
    Lorentzstraat 1 1821 BR Alkmaar

    Voor al uw Brochures, Handelsdrukwerk en Mailingen.
    072-5127285, fax 072-5127285.

en 
Metselbedrijf Gebr Louwen BV

   Twuyverweg 49 1834 AB St.Pancras.
   Nieuwbouw, Verbouw,Renovatie en Open haarden.

   072-5643153.

VLAGGESCHIP Nieuws, Kolping Boys 1e  XI-tal

Duinrand S   -   Kolping Boys 1e   XI-tal      0 - 4                         11 sept 2005

Met licht in het achterhoofd de wedstrijd van vorig seizoen (tussen eind oktober en eind april de enigste verloren 
wedstrijd!!)gingen ze op weg naar Schoorl.  De Kolping Boys hoofdmacht startte met overtuiging, snel druk zet-
ten en veel beweging, wat resulteerde na een splijtende pass(?!) van Onno de Kock in een fabuleus schot van Wes-
ley Everduin van 25 meter die als een granaat over de keeper en net onder de lat insloeg. (0-1 wow!).  Duinrand S 
kwam er in die fase totaal niet aan te pas want Kolping Boys domineerde en zorgde voor weer een prachtige doelpunt.
Kenneth Simons( Piti ) zag Rachid weer oversteken en gaf een prachtige pass die Rachid met een fraaie lob afmaakte. (0-2). 
Het bleef eenrichtingsverkeer waarna  onno(!) Mark Romijn bediende die bijna de keeper met een schuiver verschalkte echter 
Rachid mocht in de rebound de derde goal aantekenen (0-3). Splijtende passes van Henk Zeegers richting dribbelaar Rachid 
EN een continu opstomende Piti zorgden voor nog meer kansen maar tot de rust bleef het bij drie doelpunten. Na de rust bleek 
het toch lastig te zijn om het baltempo en de eenvoud in het voetbal vast te houden zodat alleen Rachid zijn dag nog iets meer 
mocht opfl euren door zijn derde treffer in te schieten(0-4). Daarentegen kon GerJan alleen opvallen door terug speelballen op 
de borst aan te nemen!want de verdediging gaf deze wedstrijd helemaal niets weg. Grote kansen werden in de tweede helft 
of net naast of tegen de paal of tegen de keeper geschoten zodat er daar nog winst uit te halen valt op weg naar de komende 
thuiswedstrijd tegen LSVV op 18 september. 

een zwart/wit liefhebber 

    Voor al uw Brochures, Handelsdrukwerk en Mailingen.
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine: 
Zat./Zon. : 17 en 18 september

 groep 2 en 1

Zat./Zon.: 24 en 25 september

 groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 17 september

08.00 uur: 4de

12.30 uur:  4de

Zondag:  18 september

09.00 uur:  B4

13.00 uur:  B4

Zaterdag:  24 september

08.00 uur: 5de

12.30 uur: 5de

Zondag:  25 september

09.00 uur:  B3

13.00 uur: B3

Secretariaat: 
Zondag:  18 september

08.30 uur: T. Vrasdonk

13.00 uur: T. Schut

Zondag:  25 september

08.45 uur: C. Castricum

13.00 uur: A. Reus

  

Zondag 18 September

Thuis
Elftal Tegenstander   Tijd   Aanwezig   Scheidsrechter
1ste LSVV 1   14.00   …..   J.W. Paul
3de Duinrand 2   12.00   11.00   C.J. Muryger
5de Vrone 3   10.00   09.15   N. Neuvel
7de DTS 4   10.00   09.15   gsb
8ste GSV 2   10.00   09.15   Paul Kramer
Ma1 Kennemers Ma1       10.00   09.15   P. Ruys
A1 EDO A1   11.00   …..   N. Mahabali
A3 Hugo Boys A1   12.00   11.15   Sj. Schut
A4 vrij   
B2 Graftdijk B1   12.00   11.00   K. de Goede

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
2de ZAP 2 11.00 …..
4de SVW 5 14.00 13.00
6de Petten 2 12.00 10.45
Da1 Buitenveldert Da1 14.30 …..
Da2 HSV Da1 10.00 09.00
Da3 HSV Da2 12.00 11.00
A2 SVW A2 14.00 12.45
A5 Adelbert A1 11.30 10.30

Zondag 25 September

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
2de VVS 2 11.00 ….. R. Hartog
4de Alkm. Boys 5 10.00 09.15 C. de Goede
6de VZV 3 12.00 11.15 N. Neuvel
Da2 KGB Da1 12.00 11.15 Paul Kramer
Da3 DWVW Da1 14.00 13.15 J. de Wit
A2 LSVV A1 14.00 13.15 E. Kloos
A3 vrij   
A5 Foresters A2 10.00 09.15 Henk van Ginkel

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
1ste Berdos 1 14.00 …..
3de Schagen 2 12.00 10.45
5de AFC 3 12.00 11.10
7de KSV 4 10.00 09.00
8ste Adelbert 4 12.00 11.00
A4 SVW A3 11.00 10.00
B2 Spartanen B1 12.00 10.45
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PUNTSGEWIJS
•Betaling blinde poule
Wil iedereen die deelneemt aan de blinde poule zo spoedig 
mogelijk betalen  s.v.p.!!!

Hanny Louwen

•Kolping Boys toto Poule
U kunt nog tot zondag 18 september de voetbalpoule van 
Kolping Boys inleveren bij Piet Ursem, Ton Schut of Armand 
Reus.

•Oud papier in juli en augustus
Zelfs in de rustige juli-maand werd er toch nog 5000 kg aan 
oud papier binnen gebracht. En in augustus 5600 kg. Dat 
betekende dat er in augustus 21 van die groene bakken  (ze 
staan naast de poort bij de hoofdingang) vol gegooid zijn. En 
dat is toch best de moeite waard. Omdat de opbrengst van dit 
oud papier aangewend wordt voor de aanschaf van materialen 
voor de club vragen we alle ouders en spelers hun best te doen 
om dit naar het complex mee te nemen. Zullen we in de voetbal-
maand september de 7000 kg halen? Je hoort meer van ons.

•Toppertje
Scheidsrechter Piet Ruijs heeft afgelopen weekend 
4 wedstrijden gefl oten. Hij heeft er toch weer voor gezorgd dat 
een aantal wedstrijden zijn doorgang konden vinden.Hulde!

•Contributie
Wil een ieder die zijn contributie nog niet voldaan heeft dit zo 
spoedig mogelijk overmaken! Geen contributie betaald betekent 
niet voetballen.

•Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering is op vrijdag 30 
september om 20.00 uur in de kantine. In de volgende Treffer staat 
de agenda en een korte samenvatting van de fi nanciële cijfers.

•Jeugdtrainingsdag Kolping Boys
Woensdag 26 oktober vindt er een jeugdtrainingsdag plaats 
onder leinding van hoofd junioren selectietrainer Mark van 
Stipriaan. Zie het inschrijfformulier op de laatste pagina.

•Vergadering k•Vergadering k•V antinemedewerkers 
Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van alle 
kantinemedewerkers. Zoals dat gebruikelijk is aan het begin 
van de competitie. We praten dan weer na over het afgelopen 
seizoen en u kunt uw opmerkingen en wensen aan ons kenbaar 
maken. Tot ziens op maandag 19 September a.s. om 20.00 
uur in de kantine. Afmelden bij: Jos de Jong tel.: 5615097 of 
iemand van de kantinecommissie

•2e zoekt verzorg(st)er 
Het 2e heren elftal van onze vereniging zoekt  voor de 
wedstrijddag op zondag een verzorg(st)er. Voor meer 
informatie kan contact worden gezocht met Paul Diependaal, 
Tel: 072-5152065

•3e zoekt begeleider
Het 3e heren elftal van onze vereniging zoekt een begeleider 
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Schut: -voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Schut: -
Tel: 072-5625755

•Gezocht
Personen die wekelijks een  een kort of iets langer verslag 
willen schrijven over de wedstrijd van Dames 1 of Heren 1 !!! 
Dit clubblad kan eigenlijk niet zonder deze verslagen. Interesse 
mail naar detreffer@kolpingboys.nl

Scheidsrechtersavond !!
In de vorige Treffer stond het al: a.s. donderdag 15 september 
verwachten we alle Kolping Boys-scheidsrechters vanaf 20.00 
uur in de Bestuurskamer om het prille seizoen even te be-
spreken ! We nemen afscheid van onze vertrouwde voorzitter 
Martin ( hij gaat de Vriendenclub versterken !) en luiden de 
nieuwe voorzitter van de scheidsrechters in !  We nemen de 
vernieuwde regels door en verder natuurlijk de inbreng van de 
scheidsrechters zelf !
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VAN HET BESTUUR
Grote Clubactie
Afgelopen zaterdag is de verkoop van de Grote Clubactieloten weer gestart. De pupillen vanaf de F4 hebben hun intekenlijsten 
ontvangen en kunnen de hele maand september hun best doen om zoveel mogelijk loten te verkopen, want dat voor elk verkocht 
lot krijgt Kolping Boys € 2,-.

Prijzen:

Om het verkopen nog leuker te maken stellen we voor de topverkopers een aantal prijzen ter beschikking: per leeftijdscategorie, 
D-, E-en F-pupillen zijn er 2 prijzen beschikbaar gesteld voor de verkopers  van de meeste loten:

-1e prijs is Kadobon Intersport Megastore t.w.v. € 20,-

-2e prijs is Kadobon Intersport Megastore t.w.v. € 10,-

Daarnaast hebben we nog een verrassing!! voor het pupillenteam dat het meeste loten verkoopt.

Maar dat is niet alles: Iedere verkoper wint hoe dan ook: voor elk verkocht lot krijgt de lotenverkoper € 0,20.  

Ook dit jaar zijn er weer KIDScards (voor zover de voorraad strekt) Op deze kaart staat een geheime code  waarmee kan worden 
ingelogd op de speciale site voor alle verenigingskids in Nederland: WWW.KIDZONELY.NL. EEN DING IS ZEKER: log in met je 
persoonlijke code en je hebt PRIJS!!!. 

Verder verloop:

-zaterdag  10 september:   Start verkoop GCA loten

-woensdag  28 september:   Laatste gelegenheid verkopen loten via intekenlijst en inleveren intekenlijsten bij 
     de geleider van je team.

-zaterdag  1 oktober:    Lotenpaketten worden uitgedeeld. Verkopers leveren loten af en geven ontvangen  
     geld aan hun geleider.

-zaterdag  22 oktober:   Laatste dag afgeven loten en inleveren ontvangen geld

-dinsdag  25 oktober:   In de Treffer worden de topverkopers bekend gemaakt.

-zaterdag  29 oktober:   Uitreiking prijzen aan de topverkopers

-woensdag  16 november :   Trekking van de loterij

De junioren, dames en senioren krijgen begin oktober 2 loten p.p Bij hun zijn de loten inbegrepen bij de contributie. Ook dit jaar 
komt een deel van de opbrengst voor onze club met name weer te goede aan de jeugdafdeling. Wat dit doel dit jaar wordt leest u 
in een van de volgende Treffers.

Ongerechtigde spelers
Indien een speler door de KNVB op de hoogte is gesteld van een schorsing en deze speler gaat desondanks toch voetballen, dan 
is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de directe- en indirecte gevolgen. Hierbij maakt het niet uit of de speler ondanks een schorsing 
in het eigen team voetbalt of in een ander team. De KNVB heeft de boetes met betrekking tot ongerechtigde spelers aanzienlijk 
verhoogd! Kolping Boys zal de opgelegde boete volledig verhalen op de betreffende speler. We verwachten overigens ook dat 
trainers en coaches zo verstandig zijn en geschorste spelers niet vragen mee te spelen. Voor betaalde trainers is deze bepaling 
opgenomen in hun contract!

De secretaris.

Waardevolle spullen thuislaten s.v.p.
Waardevolle spullen horen niet in de kleedkamer tijdens wedstrijden en/of trainingen. Hoewel we er bij Kolping Boys alles aan 
doen om diefstal te voorkomen, worden er ook op ons complex wel een eigendommen ontvreemd. We hebben de volgende tips 
om dit leed te voorkomen:

Neem geen waardevolle spullen (GSM, MP3 speler, dure schoenen, jassen, sieraden, etc.) mee naar Kolping Boys, maar laat 
ze thuis. Als je toch iets meeneemt, stop het dan in een tasje en leg het in het doel, of geef het af in het wedstrijdsecretariaat. 
Kolping Boys is niet verzekerd voor diefstal van dergelijke zaken en kan, net als andere openbare gelegenheden, geen enkele 
verantwoordelijkheid dragen voor ontvreemdingen

Het meenemen van waardevolle spullen  is dus volledig voor eigen risico! 

De secretaris.
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zondag / Zaterdag 10/11 september 2005

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Duinranders S 1 4-0
 2e Vios 2 2-0
 3e Texel 2 2-2
 4e Apollo 2 6-0
 5e Alkmaarsche Boys 3 2-6
 6e Conzelo 3 2-5
 7e Adelbert 3 1-1
 8e Limmen 5 7-4
 Dames 1 ‘t Goy 1 2-1
 Dames 2 Strandvogels 1 4-1
 Dames 3 Schagen 1 1-9
Meiden A1  Hys A1 10-0
 Meiden B1 Zaandijk B1 3-0
 Meiden B2 Koedijk B1 1-3
.   
  A1 Kon Hfc A1 1-0
  A2 Vrone A1 3-1
  A3 AFC’34 A3 0-10
  A4 VZV A2 5-2
  A5 Limmen A3 13-0
  B1 AFC’34 B2 4-0
  B2 Hollandia T B1 6-0
  B3 Kaagvogels B1 10-1
  B4 KSV B2 4-4
  B5 Always Forward B3 0-13
  C2 Victoria O C1 9-0
  C3 Sint Adelbert C1 2-2
  C4 Reiger Boys C2 5-0
  C5 Koedijk C6 2-1
  C6 Reiger Boys C4 6-7
  C7 LSVV C3 0-14

De contributiecorner !!!
Het gaat goed met Kolping Boys. Wekelijks komen er nieuwe 
leden bij zodat we het aantal van afgelopen seizoen al zijn over-
schreden. Nieuw leden uit de afgelopen weken zijn : Jordy van 
de Langenberg, Wesley van de Scheur, Bram Kliffen, Cheryl van 
‘t Hoff, Danique Spierings, Chantal Bijlsma, Nina v Stipriaan, 
Jason Vis, Thijs van der Wielen, Dimitri Hartenberg, Kris Ransijn 
en Manuel Pascal. Momenteel zijn er 140 senioren, 49 zaalvoet-
ballers, 238 junioren, 244 pupillen en 103 dames actief, totaal 
774 voetballende vrienden. Ook met de contributie gaat het de 
goede kant op, al zijn er best nog wat voetballers die niet voor 
het begin van de competitie hun contributie hebben betaald. 
11 zaalvoetballers, 25 dames, 50 senioren, 49 junioren en 38 
pupillen moeten dit deze week nog rondmaken anders zijn ze 
niet speelgerechtigd voor de eerste competitiewedstrijd. Voor 
die leden met een automatische incasso, 249 sportvrienden 
die ons helpen de kosten te drukken, zal in de derde week van 
september het verschuldigde bedrag worden afgeschreven.

Heb een hart voor de voetbalvereniging en betaal op tijd.

Jacques Peetoom (ledenadministratie@kolpingboys.nl)

Vriendenclub Kolping Boys
Parallel aan onze voetbalvereniging loopt de stichting Vrienden van Kolping Boys 
in gelijke tred mee. 

Voor wat betreft de besteding van ons kapitaaltje hebben we een doelstelling:  
“ duurzame dingen spreken ons aan”.

Voor wat betreft de werving van leden is dat eigenlijk niet anders. Ook hier is duur-
zaamheid het motto, dat wil zeggen: mensen met een Kolping Boys hart die voor 
minimaal 50,-euro per jaar lid worden.

Wat krijgt u van ons: uw naam in goud op het schitterende bord in de kantine, het 
clubblad de Treffer in de bus en een seizoenskaart. 

Wilt u zakelijk steunen dan is het iets duurder (maar dan ook fi scaal aftrekbaar!) 
Interesse? Bel Minou Stoop, tel:072 - 5110171 
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PROGRAMMA JUNIOREN

Het wel en wee van de junioren !
Wéér winst voor A1 en B1 !! Maar ook voor alle andere selectieteams die in actie kwamen ! Een perfecte seizoensstart dus voor alle  teams. 
Op zaterdag versloeg de B1 van trainer Marc van Wonderen A.F.C.’34 met 4-0. Werd het vorig seizoen nog een moeizame overwinning op de 
blauwgelen, deze keer kwam de overwinning wat gemakkelijker tot stand en heeft de B1 “6 uit 2”. Ook “6 uit 2 “heeft de equipe van Mark van 
Stipriaan, al kwam de 2e overwinning wat moeizamer tot stand en viel de beslissende 1-0 in de slotfase . Johan Godijn was de matchwinner 
! Bij deze wedstrijd kwam de aangewezen scheidsrechter niet opdagen en konden we gelukkig een beroep doen op scheidsrechter Ruijs uit 
Sint Pancras, die deze wedstrijd als een opwarmertje moet hebben beschouwd, omdat hij ’s middags een wedstrijd van Flamingo’s 1 moest 
fl uiten. Wát een sportman !  Komende zondag komt het sterke EDO uit Haarlem op visite. Zal de ongeslagen status gehandhaafd blijven ? C1 
had een vrij weekend en komt dinsdag de 13e in actie (half 7 tegen AFC’34). B2 opende het seizoen geweldig door een 6-0 overwinning op 
Hollandia T. Ook de A2 won haar eerste partij en wel met 3-1 op buurman Vrone a1. De vraag is hoe het verder met de begeleiding moet bij 
dit team; geen van de ouders  ziet dat zitten We zijn benieuwd,  want zonder begeleiding wordt er niet gespeeld !! C2 begon ook al met een 
overwinning. Het arme Victoria O c1 werd met maar liefst 9-0 opzij geschoven !
Van overige teams wonnen er veel en leden enkele een grote nederlaag. Zo liep A3 tegen een 10-0 nederlaag bij AFC’34 a3 aan en zag C7 
zich voor een onmogelijke opgave bij L.S.V.V. c3 geplaatst: 14-0 nederlaag. Een wat schappelijker nederlaag leed C6. Bij Reiger Boys c4 werd 
het 7-6. Goed voor de toeschouwers dus ! De overwinningen kwamen o.a. van C5, 2-1 op Koedijk c6 en van  C4(5-0 op Reiger Boys c2) Tens-
lotte nog 2 overwinningen bij de A-junioren. Bijzonder groot was de zege van A5 op Limmen a3:13-0. Heel knap voor een eerste-jaars A-team 
! Zeven doelpunten vielen er te noteren bij VZV a2-Kolping Boys a4 (2-5), zodat ook de Bolt-boys het seizoen prima gestart zijn ! Helaas zijn 
de uitslagen van de 3 overige B-teams ons ontschoten. Volgende keer beter !

Zaterdag 17 september

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
b3 V.Z.V. b2 14.30 13.45 E.v. Dronkelaar
b4 Spartanen b2 14.30 13.45 N. Kieft
c5 Reiger Boys c4 13.00 12.15 D. Makelaar
c7 H.S.V. c3 13.00 12.15 H. van Ginkel
ms..b2 Duinrand S ms..b1 13.00 12.15 J. Kraakman

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
b1 Fortune Wormev.b1 10.45       -
b5 de Blokkers b4 13.00 11.30
c1 K.F.C. c1 13.00       -
c2 Duinrand S c1 14.30 13.15
c3 Koedijk c3 13.15 12.15
c4 Apollo’68 c1 12.30 11.30
c6 S.V.W.’27 c5 13.15 12.15
ms. b1 Marken ms. b1 10.30 09.00

Zaterdag 24 september

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
b1 Koedijk b1 14.30    - P.J. Aay
b5 S.V.W.’27 b6 14.30 13.45 H. v. Ginkel
c1 de Foresters c1 13.00    - N. Kieft
c2 Graftdijk c1 14.30 13.45 E.v. Dronkelaar
c3 H.S.V. c2 13.00 12.15 D. Makelaar
c4 Sporting S c1 14.30 13.45 J. Kraakman
c6 Berdos c2 13.00 12.15 R. Rowinkel
ms.ju. B1 vrij !!   

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
a1 W.G.W. a1 14.30     -
b3 Reiger Boys b2 12.00 11.00
b4 Vrone b2 14.00 13.15
c5 Victoria O c2 13.00 12.00
c7 Egmondia c2 10.30 09.30
ms.a1 Purmerend ms.a1 12.30 11.00
ms.b2 V.V.Z. ms.b2 12.45 11.15

Diensten:
Zaterdag 17 september

Secretariaat: 

Paul Konijn

Bestuurdienst:

Richard Meijer en Raymond de Niet

Zondag 18 september

Terreindienst 

08.00 uur: B4 (junioren)

12.30 uur: B4 (junioren)

Diensten:
Zaterdag 24 september

Secretariaat: 

Paul Konijn

Bestuurdienst:

Harry van der Lem

Zondag 25 september

Terreindienst 

08.00 uur: B3 (junioren)

12.30 uur: B3 (junioren)



-8-

NIEUWS JUNIOREN

Reiger Boys C4 – Kolping Boys C6   6-7
Zaterdag 10 September was voor ons ook weer de aftrap van een nieuw voetbal 
seizoen. Sommige jongens waren er mee gestopt, omdat ze graag wat anders wilden 
doen, erg vreemd? want wat is er nu leuker dan voetballen? De pupillen leeftijd 
hebben we achter ons gelaten en zijn nu 1e jaars junioren geworden. Het elftal D4 
van vorig jaar is met 3 man versterkt vanuit de D3, dus hebben we een team met 
14 jongens. Lekker warm op deze zaterdag en we hadden er eigenlijk best wel zin 
in. Nou dat was te merken, want binnen enkele minuten stonden we al met 1-0 
voor. Reiger Boys speelde toen nog wel met 10 man want ze kregen geen compleet 
team op de been, nota bene aangevuld met jongens van een hoger spelend team 
en 2e jaars. Het ging gelijk op tot halverwege de eerste helft, toen liep Reiger Boys 
verder weg tot 5-2. In sommige gevallen behoorlijk geholpen door de 
scheidsrechter die erg selectief omging met het vlaggen van de grensrechters. 
Lees partijdig. Na rust diverse wisselingen en een spetterende wedstrijd gespeeld 
toch nog terug gekomen tot 7-6. Helaas verloren, maar een strijd, tactiek en sa-
menspel gehad, zoals wij ( de coaches ) nog nooit hebben gezien. Jongens dit was 
hoge klasse voetbal en als we zo door gaan zie ik dit seizoen rooskleurig tegemoet. 
Ga zo Door!!

Coach Stephan

Kolping B. B1 - AFC’34 B2 4-0
Na vorige week Reiger Boys te hebben-
verslagen, moesten de mannen van 
Marc en Jos tegen het nog steeds lastige 
AFC 34 B2. Het zijn altijd echte derby’s 
tussen deze club’s, maar ze waren er dit 
jaar echt niet bang voor dat de uitslag 
negatief voor hun zou afl open. Na het 
altijd goeie praatje van de trainer, die 
hun steeds op onze huid zit met de te 
spelen tactiek, gingen ze ons omkleden. 
In de kleedkamer gekomen vonden 
ze hun kledij weer keurig verzorgd op 
de banken liggen. (Bedankt Jos). Op 
het veld aangekomen, waar ze zich in 
een hete sauna waanden, gingen ze 
warmlopen en rekken en strekken. Ze 
zagen de scheidsrechter zich ook al gaan 
warmlopen, dus ze dachten.............. 
dat is een goeie! Maar na het 
fl uitsignaal,  dat de aanvoerders zich 
moesten melden, bleek dat hij stotterde 
en gelijk een paar druppels uit z’n mond  
liet komen! Ze begonnen met Bon, de 
nieuwkomer op de rechter-
fl ank, ( waar is Masis ?) hij had 
het moeilijk met het lengte en 
gewichtsverschil maar hij hield zich 
kranig. Met een geweldig kans voor  Almir 
en een paar kansjes  voor de stoomtrein 
Jan, kwamen ze op 1-0 door het geweld-
ige doorzetten van Jan  ! Gelukkig waren 
ze nu van de druk af om te scoren. Al 
gauw werd het 2-0 door een geweldige 
steekpass van Paul Jongkind, die werd 
op een fantastische manier afgemaakt 
door de Stylist Robin Vries! Ze gingen de 
kleedkamer in met een 2-0 voorsprong. 
In de kleedkamer veel drinken  en 
naar de raadgevingen van de trainer 
luisteren, en dat allemaal goed in hun oren 
geknoopt. Ze moesten 
meteen aanvallen  en proberen 
zo snel mogelijk te scoren. Dus 
eenmaal weer op het veld deden ze 
goed wat de trainer had gevraagd via 
een echte Jan De Vries stoomtrein 
doelpunt............... 3-0  ...................zo 
dachten ze gedaan te hebben wat de 
trainer wilde! Na op alle fronten het 
heft in handen te hebben gehad, een 
prachtige aanval, waar ze zelfs de vele 
aanwezige  toeschouwers de handen op 
elkaar deden krijgen. Een megadoelpunt 
van hun totale aanval. Iedereen had het 
na de wedstrijd  nog steeds over dat 
doelpunt. Dus ze gaan goed, de mannen 
van B1.......................... en zijn op schema 
om nu eens niet met verliespartijen te 
beginnen. jongens een genot om naar 
jullie te kijken!!!!!! Een zeer tevreden 
toeschouwer.

Scheidsrechtersavond !!
In de vorige Treffer stond het al: a.s. donderdag 15 september verwachten we alle 
Kolping Boys-scheidsrechters vanaf 20.00 uur in de Bestuurskamer om het prille 
seizoen even te bespreken ! We nemen afscheid van onze vertrouwde voorzitter 
Martin ( hij gaat de Vriendenclub versterken !) en luiden de nieuwe voorzitter van de 
scheidsrechters in !  We nemen de vernieuwde regels door en verder natuurlijk de 
inbreng van de scheidsrechters zelf !

Trainingsdag:
Woensdag 26 oktober, midden in de Herfstvakantie, worden alle spelers van C3, 
C4, C5, C6, C7 en de meisjes

’s middags op het complex verwacht om extra te trainen o.l.v. alle selectietrain-
ers. Hoofdjeugdtrainer Mark van Stipriaan heeft wederom een prachtig programma 
uitgestippeld. We wachten op de namen van de spelers en speelsters ! Geef je op 
zogauw de lijst langs komt !

Contributie !!
Waar wanbetaling al niet toe kan leiden, kunnen onze buren van D.F.S. ons inmid-
dels wel vertellen !

Onze leden roepen we daarom nogmaals indringend op om hun contributie , mits 
nog niet voldaan, te betalen.

De eerste speelverboden zullen binnenkort de deur uitgaan. Laat het uw zoon niet 
overkomen !!!!!!!!!!!!!!!!!  

Scheidsrechterscursussen !
Dit najaar gaan ze weer van start: de diverse cursussen. Opgeven kun je je bij Piet 
Ursem (5152633) en informatie kun je inwinnen bij het Bonsbureau in Amsterdam 
020-4879147.

cursus   startdatum kosten min. leeftijd aantal lessen

basisopleiding scheidsr.  12 oktober € 20,- 16  7 x 3 uur

cursus juniorscheidsr. onbekend € 5,- 15  5 x

cursus pupillenscheidsr. onbekend € 2,50 14  2 x
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 30 september

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander    Wed.nr.
Vr. 23-sep 22:00 Thuis De Oostwal SVW ‘27 5     6702 * Let op zaaldienst vanaf 19:00 uur!
Vr. 30-sep 20:00 Uit Het Vennewater HSV 2     7351 * Let op wedstrijd is verplaatst!

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander    Wed.nr.
Di. 13-sep 21:05 Thuis  Geestmerambacht A DVO ‘83/Bar Sportief 2     6061
Vr. 23-sep 22:00 Uit Geestmerambacht B SVW ‘27 6     27856
Ma. 26-sep 22:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar Sporting S 2     7774

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander    Wed.nr.
Wo. 14-sep 21:05 Uit Noorderend WMC 5     6296
Wo. 21-sep 19:15 Uit Het Vennewater HZV De Witburger 7     6964
Di. 27-sep 20:00 Thuis De Oostwal Jong Holland 7     7241

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander    Wed.nr.
Vr. 23-sep 21:05 Thuis  De Oostwal PZC 6     6940
Vr. 30-sep 22:00 Uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV 6     7874

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander    Wed.nr.
Do. 15-sep 21:05 Uit  Geesmerambacht B Bol 1     5900
Vr. 23-sep 22:00 Thuis  De Meijse Hoogtepunt FC 6     27858

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander    Wed.nr.
Vr. 16-sep 19:15 Uit Oosterhout Hoogtepunt FC C1     22460
Vr. 23-sep 19:15 Thuis  De Hoornsevaart FCB 72/Isolatie Comb C1  22481
Vr. 30-sep 19:15 Uit De Watertoren WS/Winkelmakelaardij C1 22545

Voor informatie of vragen over Futsal bij v.v. Kolping Boys bel Peter Verhoeven 072-5153952
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DAMES EN MEISJES
Pupil van de wedstrijd 
Kolping Dames 1 – ’t Goy Dames 1
Danique Spierings was als eerste en als 100e lid van de damesafdeling de pupil van 
de week. Zij werd door het bestuur nog een keer fl ink in het zonnetje gezet met een 
foto en een bloemetje. Uiteraard mocht zij de aftrap nemen.
Hieronder volgt een kort interview met Danique:
Wat is je leeftijd ?      11 jaar
In welk elftal speel je ?      meisjes D pupillen
Hoe vaak train je per week ?     2 keer
Op welke plaats speel je in het team:    dat is nog niet bekend
Hoe lang ben je lid van Kolping Boys:    dit seizoen
Wie vond je de beste speelster van het 1e ?   geen
Wie is de beste voetballer die je kent ?    Zidane
Ga je nog eens als supporter naar het 1e kijken ?   nee
Wat vond je het leukste/spannendste ?    de aftrap
Hoe vond je het om pupil van de week te zijn ?   leuk

Hieronder een verslag van Danique
Ik heb meegedaan met de warming-up. Ik heb gekeken. In de rust mocht ik mee de 
kleedkamer in. En ik vond het heel leuk. De uitslag 2 – 1.

KolpingBoys Da3 – Hollandia T. Da1
Nieuw team, nieuwe meiden, en een onervaren coach. Toch zetten we ons beste 
beentje voor, want we hebben zin in onze eerste wedstrijd met het nieuwe Dames 3. 
De start is wat onwennig en afwachtend, maar onze tegenstander is een gelijkwaar-
dige. Helaas na 15 minuten toch het eerste tegendoelpunt; na een knappe redding 
van onze Miranda gaat de bal in de rebound in het net. Na 2 wissels van onze kant 
zijn de meiden de organisatie vlak voor de rust even fl ink kwijt, waardoor we met 0-3 
de rustin gaan. Na de rust beginnen we goed. In mijn beleving zijn we zelfs de betere 
op het veld. Toch krijgen we er helaas weer eentje tegen. Maar met onze, normaal 
verdedigende, Marieke in de spits, en een nu wel georganiseerd team krijgen ook  
wij nu kansen. We maken dan ook zeer terecht 1-4.  De laatste 20 minuten zitten we 
helaas allemaal stuk, de conditie laat ons in de steek. De wedstrijd eindigt in een 1-
9. Maar de uitslag zegt niets over onze start. Klasse meiden!!! Nog zo’n nieuw team 
en toch al zulke sterke momenten tijdens de wedstrijd.

Liefs, 
jullie teamgenoot en tijdelijk coach,
Femke

Zaterdag 17 september:               

Olga Dignum en Marloes van Velzen

Zaterdag 24 september:

Leonie van Kilsdonk - Ilja van der 
Deure

Meisjes junioren A1
HYS – Kolping Boys 0-10 In Haarlem kwamen we achter iets, wat we diep in ons hart 
al wisten. Haarlem Yildis Spor in Schalkwijk, Boerhaave. Yildis is Turks en staat voor 
Ster. Eén ster hadden de meiden daar inderdaad. Maar daar win je geen wedstrijd 
mee want het is een teamsport. Elf sterren, daar draait het om. En die hebben wij. En 
dat wisten we al. Tien doelpunten, gezusterlijk verdeeld over twee helften. Willemijn 
Groot 5x, Esther ter Steeg, Simone Liefting, Fenke van veen 2x en Mechteld Korse 
bezorgden het team en de toeschouwers een fraaie zondagochtend. Had keepster 
Melissa niets te doen dan, zult u zich afvragen. Jazeker wel. Een paar minuten voor 
tijd moest ze gestrekt naar de linkerhoek en even later ranselde ze een schot over 
het doel. Om maar aan te geven dat ze op scherp staat. Verder kan ze met links en 
rechts bijna Vandersarriaans de bal weer in het spel brengen. Rust, dat is wat zij 
samen met de verdediging uitstraalt tot nu toe. En voorin komen er kansen zat, want 
0-20 had ook nog zomaar gekund. We zijn reuze benieuwd waar dit eindigt. Een
nadeel was wel dat de spanning snel uit de wedstrijd was. Nou ja, doen we verder 
maar niet moeilijk over.

Meisjes D-pupillen
Een zonovergoten, broeierige zaterd-
agmorgen. Vaders, moeders, zusjes, 
broertjes, opa´s en oma´s. Een 
stadion vol geinteress-
eerden die kwamen 
kijken hoe ze er het van af zouden 
rengen. Onze jonge Kolping Boys-nesten. 
Tegen de meisjes van LSVV werd al snel 
duidelijk dat zo´n eerste wedstrijd niet 
meevalt. Na een aantal weken trainen 
de realiteit van de competitie. Veel 
meiden uit Langedijk zitten voetball-
end in hun tweede jaar. En dat was te 
merken. Maar toch. De onzen wisten 
er een doelpuntje in te frommelen. En 
vanaf de kant klonk op dat moment 
applaus zoals ik zelden heb meegem-
aakt. Waar iets van doorklonk als, sa-
men komen we er wel! De voetballende 
meiden van Matthieu de Jong gaan ge-
woon door. 

Uitnodiging                  
Op vrijdag 23 september vind er een 
informatieavond plaats voor de ouders 
en speelsters van de meisjes B1, B2 en 
de meisjes D-pupillen. 

D-pupillen 
19.00 uur          Meisjes D-pupillen en 
ouders
19.45 uur          Meisjes junioren B1 en 
B2 en ouders
Deze avond is bedoeld om de ouders 
en speelsters een aantal zaken uit 
de doeken te doen over het reilen en 
zeilen binnen de damesafdeling. Wij 
hopen op een massale opkomst.  

Begeleiding gezocht
Voor de meisjes junioren B 2:      
CONTACTPERSOON Janneke 
072-5642430
En voor de dames 3:                      
CONTACTPERSOON Marlies  
072-5619399
Meld je aan, misschien kunnen een 
aantal ouders dit oppakken en per toer-
beurt de taken op zich nemen.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 17 september

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 GSV D1 09:00 - Roy Rowinkel
D3 Duinrand S D2 09:00 08:30 Peter de Moel
D4 BOL D2 11:30 11:00 Paul van Wanrooij
D7 Duinrand S D3 10:15 09:45 Thijs Groot
E1 Foresters E1 09:00 - Rob Pater
E3 Hugo Boys E1 11:30 - Kristiaan Zygmond
E5 HSV E4 10:15 09:45 -
E8 KSV E5 11:30 11:00 Lionel van Ginkel
F1 Foresters F1 09:00 08:15 Niels Bakker
F2 Reiger Boys F2 10:15 09:35 Matthijs van Schie
F4 Victoria Obdam F3 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
F5 Reiger Boys F5 10:15 09:45 Remco Hartman
F8 Dynamo F2 09:00 08:30 Amine Ouaziz
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Volendam D1 10:30 -
D5 WMC D2 10:00 09:10
D6 Flamingo’s D2 11:00 10:10
E2 Reiger Boys E1 11:00 -
E4 Koedijk E4 10:15 09:25
E6 Reiger Boys E6 09:45 09:00                         
E7 Vicoria Obdam E4 10:15 09:25
E9 Reiger Boys ME1 08:45 08:00
F3 Meervogels F2 11:30 10:35
F6 Reiger Boys F7 08:45 08:00
F7 Foresters F10 10:15 09:25
F9 Dynamo F1 10:00 09:10
MINI Alc. Victrix MINI 10:00 09:10
Meisjes Reiger Boys MD1 10:30 09:45

Nieuws:

Afgelastingregeling pupillen

Bij algehele afgelasting door de KNVB 
wordt dit vermeld op Teletekst pagina 
802.

Het gehele pupillenvoetbal valt onder 
District West 1 Categorie B uitge-
zonderd de D1, welke in Categorie A 
valt.Indien er wedstrijden worden af-
gelast op de zaterdagmorgen zullen 
de begeleiders gebeld worden, die op 
hun beurt de spelers van zijn of haar 
team bellen. Het verzoek aan U is om 
niet naar het complex te bellen. De 
telefoonlijn is dan overbezet en wij 
kunnen niet gebeld worden door an-
dere verenigingen over het al of niet 
doorgaan van de wedstrijden.

Zaterdag 24 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Hollandia D1 11:30 - Roy Rowinkel
D2 Hugo Boys D1 09:00 - Peter de Moel
D3 HSV D2 09:00 08:30 Thijs Groot
D7 Bergen D2 09:00 08:30 Nikita Pater
E2 Koedijk E3 10:15 - Jan van Leijen
E5 LSVV E3 10:15 09:45 Rob Pater
E6 Graftdijk E2 09:00 08:30 Niels Bakker
E8 Reiger Boys E11 11:30 11:00 Matthijs van Schie
F1 LSVV F1 09:00 08:15 Paul van Wanrooij
F3 Alkmaarse Boys F2 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
F6 Foresters F7 09:00 08:30 Amine Ouaziz
F9 Kolping Boys F8 10:15 09:45 Remco Hartman
MINI Con Zelo MINI 09:00 08:30 -
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D4 SVW D6 09:00 08:10
D5 SVW D10 10:15 09:25
D6 Hugo Boys D2 10:00 09:05
E1 Uitgeest E1 11:30 -
E3 Graftdijk E1 11:30 -                                      
E4 KSV E2 10:45 09:55                                 
E7 Reiger Boys E9 09:45 09:00                              
E9 Hugo Boys E4 11:00 10:05
F2 Bergen F1 11:00 10:10
F4 Meervogels F3 11:30 10:30
F5 Meervogels F4 09:30 08:30
F7 AFC 34 F6 10:45 09:55
F8 Kolping Boys F9 10:15 09:45
meisjes DTS MD 1 13:00 12:05
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PUPILLEN VERSLAGEN
Kolping B. E2 – Victoria O E1 9-1

De 1e competitiewedstrijd van 
dit seizoen spelen we meteen 
maar tegen de E1 van Victoria 
O. Met  Rick op doel Tim, Gijs en 
Dylan als verdedigers, Lars hangend op 
het middenveld en de spitsen Rodney, 
Jochim en Sietze begon de E2 met veel 
zin aan deze wedstrijd. Het publiek 
aan de kant werd aangenaam verrast 
met zeer goed combinatie voetbal. Het 
leek of deze jongen al jaren met elkaar 
voetballen. In de 6e minuut was het 
dan ook al raak door een fraai schot 
van Tim wast 1-0. Victoria O. bleek 
geen partij voor onze jongens en was 
kanloos. Mooie inzet 
van Jochim 2-0, Fraaie 
kapbeweging van Rodney en scoren: 
3-0. Eigen doelpunt na aandringen van 
Rodney: 4-0. En weer Rodney voor de 
5-0. Na rust was het goede 
combinatiespel weg waardoor het pas 
na 10 min 6-0 werd door een enorme 
pegel van Jochim. Door een plotseling 
afwezigheid van alle verdedigers wist 
Victoria O nog tegen te scoren maar door 
fraaie treffers van weer Jochim en 2X 
Sietze (na een mooie vrijtrap van 
Nick) werd het uiteindelijke 9-1 en dit 
was zeker geen scoreboard journal-
istiek. Jongens top, ik kijk alweer uit 
naar zaterdag!

Met vriendelijke groet,  Rene 
Schmidt

Kolping B. E3 ¬ BOL E1  3-7

Een verschil van dag en nacht: de 
eerste en tweede helft van het eerste 
competitieduel van E3 tegen BOL. 
Voor de pauze keek het kersverse 
Kolpingselectieteam maar liefst te-
gen een 1-6 achterstand aan. Na de 
limonade viel de score veel beter uit. 
Twee Kolping-treffers en slechts één 
tegendoelpunt bepaalden de eind-
stand op 3-7. Vanaf het eerste fl uit-
signaal was echter duidelijk dat de 
Langedijkers niet te onderschatten 
tegenstanders waren. Al na drie 
minuten was het 0-1. En pas 
bij 0-4 kon Kolping iets terug-
doen. Het was de bewegelijke 

Martin die een voorzet goed afrondde: 
1-4. De blauwhemden waren echter 
vooral bij de corners gretiger, waardoor 
ze de stand konden uitbouwden tot 
1-6. Na rust zette coach Martijn de 
snelle Dimaggio in de spits en de 
felle Charlie op de back-positie. Het 
bleek een gouden greep. E3 be-
gon zienderogen beter te draaien 
en het was dezelfde Dimaggio die 
een solo twee keer goed afrondde. 
Achterin hielden de backs Charlie en 
Diandro en libero Jesper de zaak re-
delijk goed  dicht. Doelman Stephan 
die een paar prachtige reddingen 
verichtte, werd slechts één keer door 
de BOL-aanvallers verschalkt. Conclu-
sie: verliezen is niet leuk, maar de sti-
jgende lijn in de tweede helft maakt 
een hoop goed.

Paulus (vader van Charlie)

E7 – Reiger Boys E10  7-1

De eerste wedstrijd tegen Reiger Boys 
E10. Uitslag: lees dat in het verhaal. 
Het bleek snel dat Kolping Boys veel 
beter getraind was. Het werd 1-0, 2-0, 
3-0 en zelfs 4-0. Toen was het rust. 
Met een tevreden gevoel drinken en 
weer het veld op. Daar gingen de doe-
lpunten weer: 5-0. Daarna maakte de 
tegenstander een bofdoelpunt: 5-1. 
We lieten het er niet bij zitten: 6-1 en 
zelfs 7-1. Doelpuntenmakers: Sam 
4x (waarvan drie doelpunten op rij in 
de eerste helft: een echte hattrick), 
Bernd, Thomas en ik (Tobias). Sam 
en Kelvin hadden nog nooit zo goed 
gespeeld. Reduan liet zien dat hij ook 
goed kan voetballen. Voor Collin en 
Thomas was het niet altijd even leuk. 
Die stonden een halve wedstrijd op 
het doel en kregen bijna geen ballen. 
Volgende week weer zo’n uitslag!

Groetjes, Godfried en Tobias Slui-
jter

Kolping B. F4 

Bij het sluiten van de transfermarkt 
kwamen we als F4 sterk uit de start 
blokken. Het ‘oude’ F6 team is 
grotendeels bij elkaar gebleven na 
enige moeizame onderhandelingen 

met de managers en met wat verse
aankopen zijn we weer com-
pleet. Al met al waren de 
nieuwe aanwinsten nog niet 
vrijgegeven om de eerste paar wed-
strijden te spelen. We verwelkomen 
ze bij de eerste competitie dag. 
Met een oefenwedstrijd als aan-
vang van het seizoen deden we 
samen met de F5 een opwarmrondje 
maar het echte werk begon bij een 
toernooi in Uitgeest. 
Met 3 overwinningen 
(3-1, 3-1, 4-1) pakte we de eerste 
prijs van het seizoen. Met fraaie 
goals en goed samenspel een 
fl uitje van een cent. Het toer-
nooi bij Odin had een goed 1e  
(2-0) en 3e wedstri-
jd (5-0) maar tegen de 
thuisploeg (2e wedstrijd) verloren we 
(2-0). Een tweede prijs was echter 
een prima resultaat en een belofte 
voor het seizoen. Ik wens alle spe-
lertjes van de Kolping Boys F4 weer 
een voetbal gek seizoen met veel 
doelpunten en goed samenspel. En 
dat we maar weer hoog gaan eindigen 
zoals we dat vorig seizoen met zijn 
alle deden…..en niet te laat naar bed 
de avond voor de wedstrijd !!!!!!!!!!!

Coach……Hans Tervoort 06-
53388351
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TRAININGSSCHEMA PUPILLEN

Trainingsschema Pupillen     

Elftal Dag  Tijd  Trainer  Veld  Kleedkamer

D1 maandag  17:45-19:00 R.Wijts   K2  12
 woensdag  17:45-19:00    K2  12
 Donderdag  17:45-19:00    K2  12
D2 Dinsdag  18:00-19:00 J.Peetoom  K2  7
 Donderdag  17:00-18:00 T.van Oord  K2  6
D3 Maandag  16:45-17:45 P.Hoogerwerf  K2  5
D4 Maandag  18:00-19:00 R.Molenaar  TB2  8
D5 Woensdag  17:00-18:00 M.Beekhuis  TP  8
D6 Woensdag  17:00-18:00 S.v.Wonderen  TB2  4
D7 Woensdag  17:30-18:30 B.Smorenberg  TB1  5

E1 + E2 Maandag  17:30-18:45 J.Rowinkel  K1  11
 Woensdag  17:30-19:00 J.Wijts   K1  11
 Donderdag  17:30-19:00    TP  8
E3 Maandag  17:30-18:45 J.Rowinkel  K1  11
 Woensdag  17:30-19:00 J. Wijts   K1  11
E4 Dinsdag  17:00-18:00 W.Tielbeke  TB1  4
E5 Woensdag  16:45-17:45 J.Konijn   K2  9
E6 Woensdag  18:00:19:00 T.Berkhout  TB2  3
E7 Woensdag  16:30-17:30    TB1  10
E8 Woensdag  16:45-17:45 E.Zonneveld  K2  9
E9 Maandag  17:00-18:00 D.v.d.Helm  TB2  4

F1 + F2 Dinsdag  17:00-18:00 B.Wijnen  K1  7
 Donderdag  17:00-18:00 J. Koenis  K1  7
F3 Dinsdag  18:00-19:00 R.Gonggrijp  TB1  4
F4 Woensdag  15:00-16:00 M.de Jong  K1 
F5 Woensdag  15:00-16:00 H.Kapteijn  K1
F6 Woensdag  15:00-16:00 A. Bakker  TP
F7 Woensdag  15:00-16:00  
F8 Woensdag  14:00-15:00 A.Hoet   K1/K2
F9 Woensdag  14:00-15:00 A.Hoet   K1/K2
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INSCHRIJFFORMULIER
JEUGDTRAININGSDAG KOLPING BOYS

Onderleiding van de hoofd-juniorenselectie trainer 
Mark van Stipriaan!

WOENSDAG 26 OKTOBER 2005

‘S MORGENS VAN 10.00 – 12.00 UUR
LUNCH 12.15 – 13.15 UUR

’S MIDDAGS VAN 13.30 – 16.00 UUR

PUPILLEN D3 T/M D7 
  JUNIOREN C3 T/M C6

 ALLE MEISJES JUNIOREN

Naam speler(ster) Team

 Let op!  Aanmelden uiterlijk zondag  2 oktober!!!!

’S MIDDAGS VAN 13.30 – 16.00 UUR


