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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, Da1, A1, A2,  
                B1, B2, C1, C2 
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
Bij deze treffer vindt u ook het paastoernooi-boekje !!!

Heren 2 kampioen. GEFELICITEERD!!!!!

Daarnaast heeft heren 1 in 2 wedstrijden 4 punten behaald, en blijft de com-
petitie tot het eind toe spannend.

Dames 1 heeft de afgelopen twee weekeinden niet gevoetbald.

Ook de aankondiging voor de laatste klaverjasdrive van dit seizoen, komt u 
verderop in de treffer tegen.

De redactie.
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V.V. KOLPING BOYS
Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
www.kolpingboys.nl

BESTUUR
VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Gerard Venneker 06-22986200
PENNINGMEESTER
Richard Mooser 072-5347256
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 06-51603833
PUPILLEN
Gerard Twisk 072-5112281
SPONSERCOMMISSIE
Fons Veel 072-5600345
ALGEMENE ZAKEN
Dirk Veel 072-5128581

AFDELINGEN
SENIOREN 
Ton Schut 072-5625755
JUNIOREN
Raymond de Niet 072-5728635
PUPILLEN
Jaap de Vries 072-5617201
DAMES
Paul Vessies 06-24105181
ZAALVOETBAL
Peter Verhoeven 072-5153952

OVERIGE FUNCTIES
HOOFDTRAINER
Rob Klanker 072-5153521
HOOFD-JEUGD
Mark van Stipriaan 06-51931128
TERREINDIENST
Gerben v.d. Waal 072-5128612
of                                         
Piet Ursem 072-5152633
CONTRIBUTIES 
Jacques Peetoom 072-5119980
BEZORGING CLUBBLAD
Wout van Dijk 072-5115723

REDACTIE
Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270

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

PAASLOTERIJ
Wederom wordt er weer een spectaculaire loterij gehouden , steun de club en maak 
kans op schitterende prijzen!!!!
2 loten        € 1,-
5 loten        € 2,-
13 loten      € 5,-
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HET PAASTOERNOOI
HET PAASTOERNOOI 2007 !
Nog een paar dagen en dan is zover. Voor de 12e keer vindt dit mega-evenement op ons sportpark plaats.
Op de Goede Vrijdag aangekleed door zo’n 40 vrijwilligers met 80 vlaggenmasten, 350 meter dranghek voorzien van 
duizenden meters boardingmateriaal en spandoeken, aangeklede dug-outs op alle velden(met zelfs op het A- en B-
veld nieuwe dug-outs) een loterijtent, een BVO-ontvangstruimte en een snackkar.Ballenvangers die volhangen met 
spandoeken, een fraai aangeklede kantine enzovoort.Je moet er een keer geweest zijn om het te kunnen geloven, dat 
een amateurclub als Kolping Boys dit wederom neerzet ! We verwachten wederom duizenden toeschouwers en vragen 
daarom iedereen om vooral met de fi ets te komen.

De volgende vrijwilligers hebben zich aangemeld:

Emiel Bramer  Peter Spijker  Paul Konijn  Carla de Jongh  Martijn van Dijk
Hans Alblas  Arie Bos  Arie Jansen  Jan Bek  Gijs Dekker
Piet Hes  Leo Wortel  Jaap Venneker  Gerard Floris  Jan Bolt
Joery Rowinkel  Willem Appeldoorn Co Joppe  Willem Romeijn  Nico Kieft
Ton Vrasdonk (later) Marjon Diependaal Diana Kraakman Paul Diependaal Theo Schmidt
Jan de Vries  Harry van der Lem Sander van der Lem Mark van Stipriaan Charles Koenis
Evert Oosterhuis Rens Langedijk  Thijs v.d. Oort  Jeroen Peetoom Thijs Groot
Paul Jongkind  Jaap Zonneveld  Fons Veel (na 13.00) Joseph Zentjens Kees Ruiter
Roy Rowinkel

Het programma ziet er als volgt uit:

08.00  de Paascommissie aanwezig
08.45-09.00 inloopkwartier voor de medewerkers met koffi e/thee
09.00-10.30 start van de werkzaamheden
10.30-10.45 koffi epauze
10.45-12.30 hervatting van de werkzaamheden
12.30-13.00 lunchpauze
13.00-14.15 hervatting van de werkzaamheden
14.15-14.30 even iets drinken
14.30-15.30 de laatste loodjes !
15.30-17.15 nabeschouwen in de kantine

Let op: tussendoor is er nog de eventuele barrage van de Paasquiz en de prijsuitreiking van dezelfde quiz !

De PaastoernooiquizDe Paastoernooiquiz.
Zowaar nog een instinkertje bij de laatste 2 vragen. 
Dat Lommel SK het slachtoffer werd van de parapluaffaire wist iedereen wel, maar dat we tot nu toe uit 8 verschillende 
landen deelnemers hebben gerekruteerd was niet iedereen bekend: Duitsland, België, Engeland, Japan, Finland, 
Denemarken, Noorwegen en………………Nederland. En die laatste was de bottleneck.
We nodigen de 7 overgebleven deelnemers op Goede Vrijdag om 16.15 uit in de kantine om de uitslag te ontvangen.

Een primeur……………onafhankelijke grensrechtersEen primeur……………onafhankelijke grensrechters.
De kogel is na 11 eerdere toernooien dan toch door de kerk.
Elke scheidsrechter wordt gefl ankeerd door 2 onafhankelijke assistenten. Zo hopen we de onpartijdigheid te waarborgen.
De volgende mannen assisteren  op het Paastoernooi:

2 Dagen:2 Dagen:
Nico Kieft  Paul Kramer  Henk van Ginkel Marco Visser  Joery Rowinkel
Henk de Vries  Jacco Bulterman Erwin Blank  Ronald Prikker  Rob Vlaar
Raijmond Weijdeman Raijmond Schipper Fred Smit  Youri Pieters

Alleen op zaterdag:Alleen op zaterdag:    Alleen op zondag:Alleen op zondag:  Reserves:
Ton Vrasdonk     Dick Dam  Martijn van Dijk
Christiaan v.d. Velden    Erwin Dam  Emiel Bramer
         Ad van der Hoeven (op zondag)
         Ton Vrasdonk (op zondag)
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 14 en 15 april

Groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag:  7 april 

16.15 uur:  Senioren 2 

Zondag:  8 april

15.00 uur:  Junioren A3

Zaterdag:  14 april

08.30 uur: Senioren 5

12.30 uur: Senioren 5

Zondag:  15 april

09.00 uur:  Junioren B5

13.00 uur: Junioren B5

Secretariaat:  

Zondag:  15 april

08:30 uur:  J.Wijts

13:00 uur: J.Venneker

Zondag 15 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
7e Winkel 2 10.00 09.15 C. de Goede
9e Koedijk 6 12.00 11.15 P. Kramer
10e Alc. Victrix 5 10.00 09.15 A. v/d Hoeve
13e Victoria 8 14.00 13.15 I. Aydogan
A4 Monnickendam A3 14.00 13.15 A. Kokkelink
Da1 DONK Da1 14.00 ---------- J.H. Hageman
Da3 WGW Da1 14.00 13.15 J. de Wit
1e vrij   
3e vrij   
A1 vrij   
B2 vrij   

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
2e Alc. Victrix 2 11.30 ----------
4e Bergen 2 11.30 10.30
6e Meervogels 3 14.00 13.00
8e KSV 5 14.00 13.00
11e Dynamo 4 11.30 10.30
12e Berdos 9 14.00 13.10
A2 Spirit A1 12.00 10.30
A3 Koedijk A3 14.00 13.10
Da2 Valken Da1 11.00 09.30
Da4 RCH Da1 12.00 ----------
                  

Zondag 9 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
2e Hollandia T2 11.00 ----------
                  

Mixtoernooi Kolping Boys

     
Zondag 3 juni 2007 gaan we weer MIXEN!!!! Over  2 maanden is ons jaarlijks terugkerende MIX-
toernooi. Ook dit jaar bestaat het toernooi weer uit de volgende ingrediënten:

-         we voetballen 7 tegen 7 op een half voetbalveld
-         ieder team bestaat uit minimaal 1 dame
-         er gaat weer ge-BBQ-d worden
-         live muziek staat ons te wachten!!
-         Het springkussen is er weer
-         En we zullen weer een sensationele loterij verzorgen!

Kan je niet wachten en wil je al een team aanmelden, stuur dan een mailtje naar:
g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl Let op, inschrijven kan alleen per team en niet individueel! Geef per team de 
naam van de teamcaptain en het aantal mensen op dat gaat BBQ-en.

Namens het MIX-toernooi comité,Ton Schut, Piet Ursem en Gerard Bobeldijk
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 31 maart + 1 april

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Vios 4-2
 2e Helder 2 1-1
 3e LSVV 3 3-4
 4e DTS 3 9-5
 6e KSV 3 ???
 7e Winkel 2 1-2
 8e DTS 4 5-2
 9e SSV 2 1-4
 10e Uitgeest 12 ???
 11e ADO 11 2-6
 12e vrij vrij
 13e KSV 7 1-5
 A2 vrij vrij
 A3 Callantsoog A1 1-0
 A4 Purmerend A3 2-9
 B1 Purmerend B1 1-0
 B2 vrij vrij
 B3 Reigerboys B2 15-0
 B5 Kolping Boys B6(vr.sch.) 6-5
 B6 Kolping Boys B5 5-6
 C1 D.C.G. C1 0-2
 C2 Alcm. Victrix C1 0-3
 C3 Bergen C1 ???
 C5 Reiger Boys C2 4-6
 C6 K.S.V. C3 4-9
 C7 L.S.V.V. C5 4-5
 Da2 vrij vrij
 Da3 vrij vrij
 Da4 Fort W’veer Da4 1-2
 MB2 H.S.V. MB1 ???

Zaterdag / Zondag 24 + 25 maart

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Schagen 1 3-3
 2e ADO 3 2-1
 3e Egmondia 3 6-0
 4e Vrone 4 0-0
 6e Dirkshorn 2 7-3
 7e Bergen 5 4-0
 8e HSV 6 1-2
 10e ADO 15 1-1
 11e Sporting S 3 6-2
 12e ADO 17 2-4
 13e Apollo 3 10-4
 A1 Hellas Sport A1 2-2
 A2 Spartanen A1 uitgesteld
 A3 SRC A2 4-1
 A4 Purmereyn A3 2-1
 B1 Purmerend B1 uitgesteld
 B2 EVC B1 0-1
 B3 Meervogels B2 3-1
 B5 K.S.V. B3 7-1
 C1 D.C.G. C1 1-4
 C2 Alcm. Victrix C1 ???
 C3 Egmondia C1 7-1
 C4 Vrone C2 0-8
 C5 G.S.V. C1 1-3
 C6 VZV C2 4-0
 C7 Vrone C4 2-6
 Da1 vrij vrij
 Da2 vrij vrij
 Da3 HSV Da2 4-2
 Da4 Concordia Da1 0-0
 MB1 L.S.V.V. MB1 2-6
 MB2 Texel MB3 1-1

KAMPIOENEN! KAMPIOENEN! OLE, OLE!!!!
Het Tweede seniorenelftal is vorige week met overmacht kam-
pioen geworden van de reserve derde klasse!! Mede door de 
prima begeleiding (Peter, Paul, Paul en Co) en de uitstekende 
teamspirit gedurende het gehele jaar heeft dit team terecht de 
kampioensvlag mogen hijsen!! Hulde aan een ieder welke be-
trokken is geweest bij het Tweede elftal! Dat ze kampioen zijn 
geworden hebben ze vervolgens uitbundig gevierd!!

Namens de seniorencommissie van harte gefeliciteerd met 
deze prestatie!!!

PAASLOTERIJ
2 loten        € 1,-

5 loten        € 2,-

13 loten      € 5,-

Nieuwste lid
Jasper Keuken, een nieuwe D pupil, is lid nr 975 !!!!!!!!

GEEN TRAINING GOEDE VRIJDAG
OP GOEDE VRIJDAG IS ER VOOR GEEN ENKEL TEAM TRAINING 
i.v.m. het Paastoernooi !!

NIEUWE DUG-OUTS
Zowel op het A- als het B-veld komen 2 nieuwe dug-outs. Deze 
dug-outs zijn gemaakt van aluminium/kunststof en zijn 4 meter 
breed. De 2 dug-outs van het B-veld zijn gesponsord  door de 
vriendenclub. KLASSE!!!!!
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KLAVERJASSEN

     
    Vrijdag 27 april

Klaverjassen bij Kolping Boys
Prachtige prijzen, veel lol, en ook het biertje is 

nog steeds vriendelijk qua prijs!
Inschrijfgeld:      5 euro per koppel
Aanvang inschrijven:  19.15 uur (kom op tijd)
Start Klaverjassen:   20.00 uur
Locatie:  Kantine Kolping Boys 

MEGASportdag op 9 april
Op Paasmaandag, 9 april, één dag na ons Internationale Paastoernooi zijn wij voor de 
4de keer gastheer van de MEGASportdag. 
De dag wordt georganiseerd door Intersport Megastore en het Sportbureau Alkmaar in 
het kader van de Nationale Sportweek (www.nationalesportweek.nl)
Tijdens de Megasportdag presenteren de verschillende Alkmaarse sportverenigingen 
zich. Er zijn informatiestands en demonstraties. Voor de allerkleinsten is er een MEGA 
Funpark met springkussens, schminken, klimwand, stormbaan en noem maar op; niets 
is te gek! 
Datum: maandag 9 april, tijd 11.00 uur – 17.00 uur 
Plaats: ons eigen Sportcomplex “De Nollen” Beverdam 3 Alkmaar
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PROGRAMMA  JUNIOREN
Woensdag 4 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 St.vogels/Telstar A2 18.30    - A.M. Buter

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
C2 Alkm. Boys C1 18.30 17.30

Zaterdag 14 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Koedijk B1 13.15    - R. Krikke
B3 H.S.V. b2 14.45 14.00 H. Berghammer
B5 Vesdo B1 14.45 14.00 E. van Dronkelaar
C2 Meervogels C1 13.15 12.30 B.C. Hoekman
C3 Bergen C1 14.45 14.00 H. van Ginkel
C5 S.S.V. C1 13.15 12.30 D. Makelaar
C7 L.S.V.V. C5 13.15 12.30 J. Kraakman

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B6 S.V.W.’26 B5 14.45 13.45
C4 L.S.V.V. C3 13.15 12.15
C6 H.S.V. C3 15.00 13.45
MB1 Jong Holland MB1 09.00 08.00
MB2 D.Z.S. MB1 09.45 08.30

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 14 en 15 april

Groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag:  7 april 

16.15 uur:  Senioren 2 

Zondag:  8 april

15.00 uur:  Junioren A3

Zaterdag:  14 april

08.30 uur: Senioren 5

12.30 uur: Senioren 5

Zondag:  15 april

09.00 uur:  Junioren B5

13.00 uur: Junioren B5

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 7 april

Paul Konijn en Jan Bolt

Zaterdag: 14 april

Paul Konijn en Jan Bolt

Donderdag 5 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Purmerend B1 18.30     -

Zaterdag 7 april (PAASTOERNOOI)

Thuis
Elftal Tegenstander   Aanvang  
B1  Shutoku Tokijo   12.00
 Heerenveen  14.00
 Club Brugge   16.00
  
C1 Admira Wacker Wien   11.00
 Heerenveen   13.00
 West Bromwich Albion  15.00

Woensdag 11 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MA1  DEK MA1 (BEKER) 19.30 ----------
MB1 Twisk MB1(BEKER) 18.45 18.00 D. Makelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Volendam B2 19.00    -
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NIEUWS JUNIOREN
Penalty-schietenPenalty-schieten !

Ook dit jaar gaan we met z’n allen weer de strijd aan om de felbegeerde bekers (5 bekers voor de C-junioren, 4 voor de B’s 
en 3 bekers voor de A-junioren)
De spelregels zijn nog steeds hetzelfde: per 4 deelnemers in de voorronde mag er 1 fi nalist uitrollen. Dus teams die redelijk 
compleet aan de voorrondes deelnemen kunnen wel op 3 fi nalisten uitkomen.
Vóór 15 april moeten de fi nalisten bekend zijn. We verzoeken de begeleiders om de namen van de fi nalisten door te geven 
aan hun coördinator.
Wie de fi nalekeeper wordt, is op dit moment nog niet bekend, want de beoogde kanjer Mark Steenstra is met vakantie.
Veel succes allemaal !

Het wel en wee van de juniorenHet wel en wee van de junioren.

Absoluut dieptepunt is het niet op komen dagen van ons A2 bij de Spartanen. We moeten er maar geen woord teveel aan vuil 
maken.

Er waren 2 teams die de maximale score van 6 punten binnen haalden: B3 en C3 ! B3 had het tegen Meervogels nog 
een beetje moeilijk (3-1), tegen Reiger Boys B2 werd het moeiteloos 15-0 ! En dus ligt B3 nog steeds in de race voor het 
kampioenschap. Na een moeizame start van de competitie heeft C3 nu toch de gang er ingezet. Zowel Egmondia (7-1) als 
Bergen(5-3) werden aan de zegekar gebonden.

Winst en verlies waren er voor C7 en C6. C7 won met 5-4 van L.S.V.V., maar verloor met 6-2 van Vrone.
En C6 won met 4-0 van V.Z.V. en verloor met 9-4 van K.S.V.

Even speciale aandacht voor A3. Zelf wonnen ze moeizaam hun eigen wedstrijd met 2-1 van S.R.C. A2, maar ze zagen 
koploper Geel Zwart verliezen in Winkel, zodat ze weer in de race zijn voor een kampioenschap.

Ook A4 won, 3-2 bij Purmersteijn A3. Mooi werk.
Nederlagen waren er voor C2 (0-3 thuis tegen concurrent Alcmaria C1), C4 (uit bij Vrone C2) en C5 (thuis tegen G.S.V. C1 met 
1-3).
Ook B5 kon een nederlaag bijschrijven (7-1  tegen K.S.V.) 
B6 moest naar Westfriezen en wist er een 2-2 gelijkspel uit te slepen.

Eindigen we dit keer met de 1e teams.
A1 behaalde een punt in het thuisduel tegen de nummer 4 Hellas Sport. Geen gek resultaat, ware het niet dat er méér in had 
gezeten. Zó voetballend moet het toch mogelijk zijn om voldoende punten te halen om uit de greep van het degradatiespook 
te blijven.
C1 ging verder met de vrije val, waarin het team van  Phuong al een tijdje zit. Tóch was de wedstrijd tegen kampioen D.C.G. 
een vingerwijzing, dat het wel weer goed komt , want er werd een tijdlang goed meegedaan, ondanks het 0-2 verlies. De 
week ervoor verloren ze met 4-1 bij het Amsterdamse Blauw Wit.
B1 tenslotte kreeg tegen Purmerend legio kansen, maar wist er slechts één te benutten, maar die was wél voldoende voor de 
winst.(1-0)
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 27 april

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 04 apr 22.00 thuis De Mijse WMC 3 23316
vr. 13 apr 19.15 uit Noorderend Puinhoop United 2 28540
ma. 23 apr 19.15 uit De Waardergolf WMC/’t Raethuys 3 28075

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 27 apr 20.10 thuis  De Oostwal FC Hoogtepunt 3 192072

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 27 apr 21.00 uit De Blinkerd Berdos 3 26052

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

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
do. 05 apr 22.00 uit Het Vennewater HZV de Witburger 11 151920 

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 13 apr 19.00 ZAALDIENST Alkmaar-Noord ZAALDIENST 3e beurt
vr. 13 apr 19.15 thuis  Alkmaar-Noord Hink Sport LSVV 1 12064 

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 04 apr 19.15 thuis De Oostwal Avenhorn/K&S B-1 192104
wo. 11 apr 19.55 wedstrijd is komen te vervallen
wo. 18 apr 19.15 thuis De Oostwal Wognum Nicols B-2 192113
wo. 25 apr 19.15  uit De Beukenkamp  Purmerend B-1 192111  Purmerend

      
Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
ma. 16 apr 19.15 thuis Sportpaleis Alkmaar WS/Winkel Makel.C-1 158692

Zo……het siezoen loopt alweer op z’n einde. Veel lol, strijd en plezier gehad??? Coaches regel svp zo snel 
mogelijk de teamopgave voor het volgend seizoen en mochten er leden zijn die zich willen afmelden (ik kan het 
me haast niet voorstellen), meld dit dan aan je coach en stuur mij ook berichtje (simonepeter@tiscali.nl).  
     
       
Ben je een C-, B- of A-junior, dames- of herensenior en lijkt zaalvoetbal je geweldig, geef dan samen met 
vriend(inn)en een team (8 spelers en een caoch) voor volgend seizoen op. Voor weinig geld beleef je heel veel 
plezier!!!       
       
Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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DAMES EN MEISJES
De turbine van God
Tegenwoordig kijk ik naar het weerbericht. Meestal had ik de uit-knop van de TV dan al te pakken maar nu is het meemaken van 
deze wetenschap het inschatten van het aantal sms-jes dat je weekend gaat opvrolijken. Paulusma meldt wat neerslag en hier een 
daar wat windvlagen. Ik wou dat Piet erbij was afgelopen zondag. Dames 1 mocht niet voetballen. Ze mocht wel, maar in Delft was 
het afgelast en dus geen Delftsblauw tochtje naar KFC ’71. Nu leek dat de sfeer in zijn geheel niet te deren, er scheen iets leuks op 
TV te komen en de nieuw geinstalleerde beamer op Kolping was bij uitstek een locatie om dat leuks te beleven. PSV-Ajax om precies 
te zijn. 

Omdat die heren pas om half drie begonnen was dat een prima gelegenheid om eerst Dames 2 aan te moedigen dat om 12:00 be-
gon op het A-veld. Met slechts wat wind tegen werd vandaag begonnen aan wat de coach noemt ‘de eerste van 3 fi nales’. In de 1e 
ontmoeting met LSVV voor de winterstop werd met 1-2 gewonnen en deze overwinning toen werd niet als ‘zeer verdiend’ beschouwd. 
Vandaag dus een dubbele opdracht: winnen en overtuigend winnen. De eerste 10 minuten lieten een beeld zien waarbij Kolping beter 
was. Men kwam veelvuldig in de buurt van de 16 en een doelpunt kon dan ook niet uitblijven. Het was Evelien die de score opende 
met een kap-beweging naar links, naar rechts, dan weer… en om het verslag niet te lang te maken, toen schoot ze en zat ie er heerlijk 
in. 1-0. Er volgde een half uur waarin de bal over een weer ging maar waarin Kolping duidelijk het betere van het spel had. Net voor 
rust werd dit verzilverd met een 2e doelpunt. En wat voor één. Op het middenveld krijgt Evelien de bal. Argeloos kleeft ze de bal wat 
aan haar voet, suggereert de bal naar rechts te spelen, hap en weg LSVV’er, dus een kap naar links om vervolgens over een afstand 
van meer dan 30 meter met links op Nancy te openen, feilloos net onbereikbaar voor de linkerverdediger. Nancy neemt de bal super 
aan, 1 kleine beweging riching het doel en een vlammend schot, over de keeper heen in het doel. Kwijlvoetbal. 2-0. 2e helft. 8 mi-
nuten: corner. Larissa neemt. Ik weet dan nog niet van Merijn z’n uitlatingen aan LSVV. Fluitje, schot, niemand raakt, doelpunt. 3-0. 
Waar is mijn slabbertje. Windje mee is best fi jn. Blijkt Merijn precies dit voorspeld te hebben. Merijn heeft meer gaves dan alleen zijn 
kat Harris te noemen.. Evelien en Nancy weten het net nog een keer te doen bollen. 5-0. En daarmee is in de 1e fi nale aan de dubbele 
eis voldaan. 

Dames 3 mag daarna aantreden en zowaar op het A-veld. Vriend en vijand staan klaar als de heer Castricum meldt dat het A-veld 
al deze zware meisjes niet aankan. Het wordt het C-veld. Shi.. ik bedoel kwalitatief uitermate teleurstellend.. Eenmaal bij het C-veld 
aangekomen zien we scheidsrechter de Wit aan komen lopen. We moeten naar het A-veld.. Jippie, van � terug naar �. Maar � is 
van korte duur als we weer bij het A-veld zijn en we te horen krijgen dat het het C-veld wordt. Wel een aparte warming-up zo. Wederom 
aangekomen bij het (gras)veld gaan we maar ‘s beginnen dacht ik zo. Het is iets meer gaan waaien en een 1e hoge bal verdwijnt 
ergens halverwege het D-veld. Een 2e hoge bal verdwijnt ergens aan de andere kant van het D-veld en als het nog iets harder gaat 
waaien, moet het ballenbudget volgend jaar wat hoger… In deze wedstrijd tegen de wind heeft Kolping toch het betere van het spel. 
Er wordt meer gecombineerd en Kayleigh, Janneke en Else zien veelvuldig de keepster van Dynamo van dichtbij. Het is Kayleigh die 
uitiendelijk de score opent met een koelbloedig schot. 1-0. Ook nummer 2 komt op naam van Kayleigh. Net voor de rust na wederom 
een uitbraak waarmee de defensie van Dynamo zich geen raad weet. Fast Eddy, Merijn en ondergetekende besluiten tot een uiterst 
professioneel vreugdedansje met als onderliggend muziekje dat van de Fratellis. Na rust is het wedstrijdbeeld niet anders. Gelukkig 
donderen er ook nog wat hagelstenen naar beneden, anders zouden Paulusma zijn druppeltjes niet kloppen. Een 2e doelpunt blijft 
uit en door een dubbele verdedigende fout komt Dynamo in de 80e minuut terug op 2-1. Geen paniek. Speel de wedstrijd uit. Kayleigh 
heeft vleugels van dit windje en benut nog een zoveelste opgelegde kans in de 87e minuut. De wedstrijd is dan gespeeld. Maar om 
de 1-4 uit geheel te compenseren, zorgt Kayleigh in de 89e minuut ook nog even voor de 4-1. Een keurig resultaat en gezegd moet 
worden dat de 4 doelpunten van onze spits mede ook voortkomen uit het goede spel van het hele team, maar van Kim, Else en Jan-
neke in het bijzonder. De 3e helft is binnen en gaat tussen vrolijke gezichten en PSV-Ajax. Buiten knallen de hagelstenen er inmiddels 
vrolijk op los. Ajax wint met ruime cijfers en ik vrees voor een gezellige avond � Waarom heb ik dat nou weer, een vriendin die fan 
van PSV is… 

Dames 4 was ook afgelast, maar die heb ik niet gezien.. 

Even terug naar zaterdag dan, toen speelden de meisjes B1 en B2. Ook daar waren zeer leuke momenten te zien. De B2 startte om 
12:00 uur en wel tegen Winkel waar eerder met grote cijfers van werd verloren. Het eerste kwartier zag er prima uit en resulteerde 
dan ook in geen enkel doelpunt. Maar na het eerste tegendoelpunt knakte er iets in de ploeg en gaat het spel zienderogen achteruit. 
Toch kende de 2e helft een lichtpuntje in deze tijdelijke duisternis van wekelijkse nederlagen, Nicky Fischer scoorde !!!! Eindstand 
1-11. Iedereen tevreden. 

De meisjes B1, dat is andere koek. Daar moet worden gewonnen. Adel verplicht als je in de selectie speelt. Sarah en Naomi ontbraken 
en dus zou het geen gemakkelijke klus worden tegen Duinrand S. Maar Kolping had het betere van het spel en Marion legde fi jntjes 
de pijnpunten bloot die goed werden opgelost. Technisch werk van Simone leidde tot vele kansen, iets meer Koevermans/Huntelaar 
gehalte erin en het waren allen doelpunten geweest. De matige 1e helft leverde toch een 1-0 op, op naam van Anouk. In een veel 
betere 2e helft waar de tegenstander eigenlijk niet meer tot voetballen kwam, wisten Anouk en Caro nog een keer te scoren. Helaas 
viel er ook een tegendoelpunt zodat zich een eindstand van 3-1 liet aantekenen.

Kantinediensten:
 Zaterdag : 7 april 

 09.00 uur      Rina Blondeau en

                        Marieke Boersma

13.00 uur      Wendy Booms

Kantinediensten:
 Zaterdag: 14 april 

 09.00 uur Marjolein Butter en

                        Melanie Cnossen

13.00 uur      Jessica Corsten                



-10-

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Nieuws:
Pupillencommissie
De pupillencommissie bestaat voor 
komend seizoen uit de volgende 
personen:

Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

Penningmeester/Nieuwe leden:         

Marrian de Vries       072- 5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

E-coördinator:          

Ed Verberne               072-5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Molenaar    072-5156687

Melanie Brakels        06-48969892

Pupillenmeisjes:      

Femke de Jong          06-10036584

Zaterdag 7 april
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang    Vertrek 
D4 Toernooi Odin Heemsk. 13:20 12:00 laatste wedstr.15:40
D5  Toernooi Odin Heemsk. 13:00 11:45 laatste wedstr.16:00
*speelt als D3
D6 Toernooi Odin Heemsk. 09:20 08:00 laatste wedstr.10:20
D7 Toernooi Odin Heemsk. 09:00 07:45 laatste wedstr.11:00
E6  Toernooi SV Hoofddorp 15:30 14:00 einde               17:30
*speelt als E5
E11 Toernooi SV Hoofddorp 13:30 12:00 einde               15:30
F2 Toern. Overbos Hoofdd. 14:40 ----------- laatste.wedstr.16:20
F4 Toern. Overbos Hoofdd. 14:40 13:00 laatste wedstr.16:20
F6 Toernooi SV Hoofddorp 11:30 10:00 einde               13:30
F8 Toernooi SV Hoofddorp 09:30 08:00 einde               11:30
F10 Toernooi SV Hoofddorp 09:30 08:00 einde               11:30
MD1 Toernooi VV Schagen 10:30 09:30 laatste wedstr.15:30

Zondag 8 april
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang    Vertrek 
E4 Toern.Overbos Hoofdd. 10:25 08:55 laatste wedstr.12:05
E5 Toern.Overbos Hoofdd. 10:00 08:30 laatste wedstr.11:40
E8 Toern.Overbos Hoofdd. 10:25 08:55 laatste wedstr.12:05
E9 Toern.Overbos Hoofdd. 14:40 13:10 laatste wedstr.15:55
E10 Toern.Overbos Hoofdd. 14:40 13:10 laatste wedstr.16:20

Maandag 9 april
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang    Vertrek 
D1 Toern.Overbos Hoofdd. 15:15 -----------
D2 Toern.Overbos Hoofdd. 15:15 -----------
MP1  Toern.KFC Koog ad Zaan 09:10 08:00 Prijsuitreiking 12:20
*(MINI-PUPILLEN)

Route SV Hoofddorp Ijweg 1155 MJ Hoofddorp

Vanuit richting Amsterdam via de A4:  

Onderaan afslag A4 linksaf richting Hoofddorp.Bij 2e stoplicht linksaf, Van Heuven 
Goedhartlaan Weg 4,5 km blijven volgen tot stoplichten t.h.v. 2 autobedrijven (links) 
Bij stoplichten linksaf, Altenburg. Na 0,9 km bij kruising linksaf, IJweg. Na 0,4 km 
rechtsaf, sportcomplex De IJvelden     

Accommodatie Overbos Leenderbos 101 2134 TZ Hoofddorp

VIER tegen VIER Toernooi Kolping Boys
In de week na Pasen 10 april t/m 13 april wordt ons eigen Vier tegen Vier toernooi gehouden voor alle pupillen van Kolping 
Boys. 

E-pupillen  Dinsdag    10 April         Aanvang 18:30

F-pupillen  Woensdag 11 April  Aanvang 15:00  

D-pupillen  Woensdag 11 April  Aanvang 18:30

Paastoernooien pupillen
Tijdens het paasweekeinde hebben diverse pupillenteams toernooien. Wij verzoeken u vriendelijk om ruim op tijd voor het 
begin van het toernooi aanwezig te zijn en na de gespeelde wedstrijden te wachten  op de prijsuitreiking.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag  14 april

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 Bergen D1 11:30 ---------- K. de Goede
D2 Koedijk D2 09:00 ---------- Nikita Pater
D3 Hugo Boys D2 11:30 11:00 Pertti Marees
D5 Jong Holland D2 11:30 11:00 
D7 Vios Warmenh. D6 10:15 09:45 Rob Pater
E2 Foresters E5 09:00 ---------- Simon Jongkind
E4 Kolping Boys E5 11:30 11:00 Dion Huisman
E9 Jong Holland E4 11:30 11:00 Sean de Jongh
E10 KSV E2 10:15 09:45 Rutger Vis
E11 DTS E4 10:15 09:45 
F1 Koedijk F1 10:15 ---------- 
F4 Meervogels F3 09:00 08:30 
F5 Reiger Boys F5 10:15 09:45 Gert Jan de Boer
F7 Foresters F8 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
F8 Foresters F9 09:00 08:30 
F9 LSVV F8 09:00 08:30 
MP1  Berdos MP2 09:00 08:30 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D4 Sporting S D1 12:00 11:10
D6 Koedijk D9 09:00 08:10
MD1 Reiger Boys MD1 09:45 08:45
E1 Vitesse 22 E1 11:30 ----------
E3 VZV E1 09:30 08:30
E5 Kolping Boys E4 11:30 11:00
E6 Koedijk E4 10:15 09:25
E7 Foresters E7 11:30 10:35
E8 KSV E5 10:45 09:55
F2 Reiger Boys F2 08:45 ----------
F3 BOL F1 09:30 08:40
F6 Vrone F3 09:30 08:40
F10 Duinrand SF6 09:00 08:05
F11 SRC F8 11:00 10:05
F12 Jong Holland F6 09:00 08:10
F13 BOL F4 10:45 09:55

Programma

Vier tegen Vier Toernooi Kolping Boys
Lokatie Hoofdveld

E-pupillen  Dinsdag  10 April
Aanvang   18:30  Aanwezig  18:10

F-pupillen Woensdag 11 April
Aanvang 15:00  Aanwezig 14:40

D-pupillen Woensdag 11 April
Aanvang 18:30 Aanwezig 18:10

Finales Donderdag 12 april
Aanvang 18:15 Aanwezig 18:00

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

In de Vier tegen Vier week is er geen training voor de overige pupillen teams
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping D1- AFC’34 D1 (1-0)

Genieten op sportpark de Nollen

Terwijl ik dit schrijf moddert op de 
achtergrond het Nederlands elftal tegen 
Roemenie. Maar wat geeft dat, ik heb 
al een prachtige wedstrijd gezien. Met 
een kleine 80 toeschouwers, waaronder 
veel opa’s en oma’s, neven en nichten 
van de spelers was er een echte derby 
sfeer aanwezig. Onder de strenge maar 
rechtvaardige leiding van scheids Kees 
was er een boeiend gevecht tussen 2 
felle ploegen die wilden winnen. Voor mij 
speelde Kolping D1 de beste wedstrijd 
van het seizoen, interim-coaches Peter 
en Dennis  hadden de jongens super 
gemotiveerd het veld in gestuurd. Na 
goed door zetten van Jochim en Stijn kon 
Maurice keurig in de lange hoek de lange 
AFC’34 keeper verschalken en na 15 mi-
nuten stond Kolping op 1-0 voor. AFC’34 
ging nog meer drukken maar door het 
harde werken van Ralph en Bart kregen 
de AFC’34 ers geen echte kansen, glipte 
ze er wel door dan was daar Ricky nog. 
Nigel maakte geen fout en pakte alle 
(hoge) ballen op sublieme wijze. Falco 
viel geblesseerd uit maar werd prima 
vervangen door Tim Schmidt van de D2 
die voor mij de man of the match was, 
speelde of hij al jaren in de D1 zit en 
maakte geen fout. Tommy speelde op 
zijn bekende nonchalante wijze maar 
gaf geen meter ruimte. Dimitri had het 
in begin positioneel even moeilijk maar 
pakte de draad prima op en zette Jo-
chim met slimme balletjes steeds weer 
aan het werk en daar ging veel dreiging 
vanuit. Koen vocht voor wat hij waard 
was, en ging er op rechts steeds mooi 
vandoor. Stijn werkte heel erg hard, was 
in de tweede helft wat minder dominant 
aanwezig maar met zijn klasse kon heel 
regelmatig de aanval ondersteunen. In 
de tweede helft ging AFC’34 nog meer 
drukken maar Kolping bleef overeind en 
creëerde ook nog goede kansen. Een 
neutrale toeschouwer had 1-1 als een 
terechte uitslag genoemd. Ik niet, Kolp-
ing D1 dat zo hard werkte en gewoon 
goed voetbalde verdiende de 3 punten 
en die pakten ze ook. Jongens bedankt 
voor een schitterende wedstrijd.

Een trouwe toeschouwer.

Winkel D2–Kolping Boys D2 (2-5)

Een ernstig begin en een mooi einde. Eén 
minuut stilte vooraf, omdat de vaste ‘sc-
heids’ van de gastheren in de afgelopen 

week op 53-jarige leeftijd was overleden. 
En na 60 minuten een dikverdiende over-
winning onder leiding van gelegenheids-
coach Martijn. Terwijl ook teammanager 
Nico bijna weer als vanouds hoorbaar 
was langs de lijn. Na een wisselend be-
gin, waarbij Winkel enkele keren gevaar-
lijk dicht bij een doelpunt was, bouwde 
Kolping een licht overwicht op. In de 5e 
minuut resulteerde dat in de opening-
streffer. In het overvolle strafschopge-
bied rommelde Nick K de bal langs de 
Winkel-goalie: 0-1. En 10 minuten later 
vergrootte Dimaggio de marge naar 0-2 
op een soortgelijke manier. In de tweede 
helft wilde Kolping snel orde op zaken 
te stellen. Opnieuw Nick K. kwam in 
kansrijke positie voor het Winkel-doel. 
Zijn inzet werd echter gekeerd. Rechter 
vleugelaanvaller Sietze wilde vervolgens 
raak kogelen, maar het leer ging snoei-
hard naast. In de 40ste minuut leek 
Kolping de strijd defi nitief te beslissen. 
Een schot van spits Wouter werd door de 
keeper gekeerd en stuitte het veld weer 
in. De aanstormende Julian wist daar 
vervolgens wel raad mee: 0-3. Maar 
nog geen 2 minuten later kreeg Winkel 
echter weer aansluiting. Doelman Nick 
M. liet een eenvoudige inzet door zijn 
handen glippen: 1-3. Mogelijk excuus 
was dat kort ervoor de bal in de naast-
gelegen sloot had gelegen en spekglad 
was. Kolping had gelukkig het antwoord 
snel klaar. Een schot van de Kolping-
aanval werd gekeerd, waarop Justin met 
een fraaie boogbal 1-4 aantekende. 
De wedstrijd leek gedaan. Maar weer 
kwamen de Winkel-mannen terug. Een 
tamelijke ongevaarlijke inzet trof doel, 
waarbij de doorgaans degelijke Nick M, 
opnieuw niet vrijuit ging. Vlak voor tijd 
velde Sietze het vonnis. Met een pracht 
‘banana-shot’ verschalkte hij de boom-
lange Winkel-keeper: 2-5. Zou D2 de 
weg omhoog defi nitief zijn ingeslagen?

Paulus  

Kolping Boys D2–BOL D1 (0-3)

De eerste tien minuten in de tweede 
helft: zij zouden fataal zijn voor het ver-
loop van de sleutelwedstrijd tegen de 
ongeslagen koploper BOL. Een tot dan 
toe goed spelend Kolping liet zich in 
die korte tijd totaal overrompelen. Het 
maakte ook het verschil duidelijk tussen 
de twee ploegen: de BOL-aanvallers mis-
sen geen kansen. Aanvankelijk duidde 
niets erop dat het op zo’n gefl atteerde 
nederlaag zou uitdraaien. Alhoewel BOL 

al na vijf minuten bijna op voorsprong 
kwam. Laatste man Tim werd er door 
de supersnelle captain van BOL fi naal 
uitgelopen. Terwijl ook doelman Nick K 
te lang aarzelde met uitlopen. Gelukkig 
stuiterde de Langedijkse inzet via de 
binnenkant van de paal weer het veld 
in. Nog geen minuut later kreeg Kolping 
op zijn beurt een kans om de score te 
openen. Een vrije trap van Nick K trof via 
een Langedijker verdediger bijna doel. 
De eerste helft, waarin Kolping heerste 
op het middenveld, eindigde met 0-0. 
Niemand kon – gezien het vertoonde 
spel – vermoeden dat de openingsfase 
van de tweede helft zo dramatisch zou 
uitpakken. In de derde minuut een aan-
val op links. Opnieuw liet de BOL-aan-
voerder  een Kolping-verdediger  - dit 
maal Lars - zijn hakken zien. Zijn voorzet 
werd door een andere groenhemd droog 
afgemaakt: 0-1. Nog geen twee minuten 
later werd het op een ongelukkige mani-
er 0-2. Een vrije trap belandde tegen de 
paal en kaatste via Dimaggio in het Kolp-
ing-doel. En weer 5 minuten later ver-
zuimde Chris stevig in te grijpen, waar-
door een BOL-aanvaller gemakkelijk de 
knock out kon uitdelen: 0-3. Toch richtte 
Kolping zich weer op. En het ontwikkel-
de zowaar een tegenoffensief. Uit een 
daaruit voortkomende corners kopte de 
naar voren gekomen Charlie bijna raak. 
Maar de sterke BOL-doelman voorkwam 
een tegentreffer. Ook Justin was bij een 
hoekschop dicht  bij een doelpunt. En 
vlak voor tijd zou de sierlijke vleugelspits 
zelfs nog de beste kans van de wedstrijd 
krijgen. Alleen afstormend op de BOL-
goalie speelde hij de bal jammer genoeg 
net iets te ver voor zich uit.De kaarten 
lijken wat betreft de voorjaarscompeti-
tie wel een beetje geschud. Want wie 
anders dan Kolping Boys had BOL D1 in 
zijn race naar het kampioenschap kun-
nen afremmen? Aan de andere kant... 
de competitie is nu halverwege. Kansen 
genoeg dus voor het Oudorpse D2 om 
nog een mooie toppositie te veroveren. 
Maar dan mogen we natuurlijk niet meer 
verliezen. 

Paulus

Vrone D4-Kolping Boys D4 (1-12)

Voor het eerst dit seizoen was iedereen 
aanwezig en fi t. De tactiek vandaag was 
om als team geheel in dienst van de 
‘vrije spits’ Ugur te spelen. Iedereen zou 
zich goed aan deze opdracht houden. 
De opening was nog voor Vrone. Als 
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PUPILLENVERSLAGEN
Marnix niet op tijd goed uit zijn doel was 
gekomen, dan waren de Boys zomaar op 
achterstand gekomen. Na deze plaag-
stoot was het voor Vrone gedaan met de 
lol. Wat volgde was een serie aanvallen 
waarbij Jack de paal raakte en Ryan de 
lat. Fraaie combinaties volgden elkaar 
op en steeds weer werd het eindstation 
Ugur bereikt. Deze stelde als een ware 
kopman het werk van het team niet te-
leur, en zorgde met vier treffers voor 
een tussenstand van 0-4. Tot twee maal 
toe lag hier een fraaie een-twee combi-
natie tussen Ugur met Ricardo R. hier-
voor aan de basis. Vlak voor rust was 
het Roy die, uit een fraai aangesneden 
corner (van Ugur), de 0-5 binnenkopte. 
Na de limonade bleef Kolping vol gas 
doorgaan. Vrone werd helemaal zoek 
gespeeld waarbij de score snel op liep. 
Eerst was het Ryan die na een mooie 
steekpas van Fabian voor 0-6 zorgde. 
Vervolgens ronde Mike een voorzet van 
Vigo netjes af en was het 0-7. Daarna 
een momentje van onachtzaamheid van 
de verder goed spelende defensie, en 
Vrone mocht zowaar scoren, 1-7. Daarna 
was het weer Kolping dat de klok sloeg. 
Ugur mocht zijn 6de en 7de van de dag 
aantekenen, 1-9. In het nauw gebracht 
door de Kolping voorwaartsen schoot 
een verdediger van Vrone ook nog in 
eigendoel, 1-10. Het slotakkoord was 
voor Ugur die de laatste twee aanvallen 
bekroonde met twee doelpunten. Zijn 
totaal kwam hiermee op 8 en de eind-
stand op 1-12!! Een uitslag die bereikt 
is door goed collectief, beheerst en niet 
zelfzuchtig spel. 

De Koots

Kolping Boys D4-Foresters D4 (3-3)

Uit met 2-7 gewonnen. Er moest gewon-
nen om in de race om het kampioen-
schap te blijven. Vanaf het begin zat 
Kolping niet goed in de wedstrijd. Dat 
zou de verdere wedstrijd ook niet meer 
gebeuren. Foresters was veel feller, ter-
wijl de Kolping spelers zwalkend over 
het veld liepen! Soms laat geworden 
de avond tevoren mannen? Een aanval 
dwars door het midden leverde de eerste 
tegentreffer op, 0-1. Vlak daarna kwam 
Kolping op gelijke hoogte. Fabian ging 
goed door op rechts en ronde doeltref-
fend af, 1-1. Vlak daarna was het weer 
raak voor Kolping. Ditmaal een goed 
opgezette een-twee combinatie tussen 
Vigo en Mike. Mike was vervolgens koe-
lbloedig en bracht de stand op 2-1. Vlak 

voor rust de 3-1. Nu was het Ugur die 
beheerst een goede aanval bekroonde 
met een doelpunt. Na de rust was het 
gebeurd met Kolping. Er werden nog wel 
kansen gecreerd maar niet meer ges-
coord. Het hing de hele tijd in de lucht, 
maar vlak voor tijd sloegen de gasten 
genadeloos toe. Niet goed uitverdedigen 
leverde de 2-3 op. Met nog een minuut 
te gaan kreeg Foresters een vrije trap 
vlak voor de zestien. De keihard inge-
schoten bal kreeg Marnix, die ook last 
had van de lage zon, niet goed onder 
controle. De spits was er als de kippen 
bij om de gelijkmaker binnen te tikken. 
Net als tegen Koedijk weer een riante 
voorsprong weggegeven. Deze uitslag 
betekent ongetwijfeld weg kampioensc-
hap!

De Koots

Kolping Boys D5 – AFC’34 D3 (2-1)    

Door een foutje van ondergetekende 
heeft dit stukje te laat de redactie van 
De Treffer bereikt en is dus niet op tijd 
gepubliceerd. Toch mag deze wedstr-
ijd niet onopgemerktblijven. Het was 
namelijk de beste van het seizoen! De 
week voor de wedstrijd tegen de man-
nen van AFC’34 was de verwachting dat 
– door de zware regenval van die week 
– het nog wel eens afgelast zou zijn. Dit 
was echter het niet het geval. Hoewel 
de velden er bij onze tegenstander uit 
lagen, ging deze wedstrijd gewoon door. 
Voor de tweede keer dit seizoen op het 
A-veld, dus de mannen van de D5 waren 
geladen. De mannen van AFC’34 waren 
allemaal bijna een kop groter en bijna al-
lemaal tweedejaars D. Het zou dus geen 
makkelijke klus worden. De eerste helft 
ging gelijk op. Er was in het begin van de 
eerste helft wat gerommel in de achter-
hoede waardoor AFC’34 goede kansen 
kreeg. Deze kansen werden echter ie-
dere keer gekeerd door onze keeper 
Leon die in een bloedvorm verkeerde. 
De eerste helft eindigde in 0-1 door een 
goed voetballende “Gullit” die snel en be-
hendig overkwam bij het toegestroomde 
publiek. Er moest dus wat gebeuren in 
de kleedkamer om de mannen van de 
D3 de bekende spaanse peper toe te di-
enen. Dit leek gelukt te zijn. Er werd ges-
coord door Jannick na een prachtige as-
sist van Daan. Alle mogelijkheden lagen 
weer open. De mannen van D3 werden 
sterker en sterken en roken de overwin-
ning. Achterin was Amin heer en meester 
en AFC’34 kwam niet meer verder dan 

de 16 meter. Waar de bal was, was 
Amin. Wat een frustratie voor de aan-
vallers van AFC’34! Aan de andere kant 
werden inmiddels uitstekende kansen 
gecreëerd door Jannick en Maarten. 
3 minuten voor het eindsignaal viel de 
beslissende treffer door wederom een 
assist van Daan en wederom de goal 
van Jannick. Eindstand 2-1! En verdiend 
hoor! De mensen langs de lijn en op het 
ereterras hebben genoten jongens! 

Bianca 

Kolping Boys E11 – SSV E2 (7-3)

Na een goede overwinning vorige week 
gingen we nu de strijd aan tegen  SSV 
maar helaas zonder talent Robert en 
verdediger Tim..  Paco de trainer eiste 
minmaal 6 treffers. Na de aftrap gingen 
de mannen gelijk in de aanval maar het 
was allemaal veel te slap,te zachte en  
verkeerde passes,te veel gebrij voor het 
doel nog een keer kappen  enzovoort!!! 
Pas na ongeveer 20 minuten viel het 
eerste doelpunt van  Battal The man of 
the match,vlak voor de rust maakte hij 
ook nog de 2-0.  Na een donder speech 
in de kleedkamer begonnen ze een stuk 
beter aan de tweede helft,na een paar 
goede combinaties tussen Battal en 
POORTJE Brendo (Brendo ze hoeven niet 
allemaal gepoort te worden hoor,maar 
het is wel leuk) was het weer Battal 
die scoorde 3-0.Nu wilde iedereen wel 
scoren dus verdedigend lieten we te veel 
steken vallen,zelfs Vince de TANK liet er 
een paar lopen maar speelde deson-
danks zijn beste wedstrijd,keeper Ben 
THE MAN had te veel  medelijden met de 
meisjes van de tegenpartij,dat ze bij hem 
wel een doelpuntje mochten scoren…
zoek je VERKERING Bennie??? 3-1.Onze 
kap en draai geitebreier Brunon scoorde 
al snel met een puntertje de 4-1(meer 
naar je vader luisteren joh die had het 
al vaker gezegd. Grapje) Na weer een 
tegentreffer van een andere DAME,die 
vond Bennie ook wel knap werd het wel 
eens tijd om aan die 6 goals van Paco te 
denken..Jordi DE PORDI onze verdediger 
die wat vaker mee moet doen in aanval-
lend opzicht deed dat nu ook een paar 
keer,na eerst de bal op de paal te heb-
ben geschoten maakte hij in de rebound 
vanaf de zijkant een prachtig doelpunt 
zijn eerste in de eetjes. 5-2.(er volgen er 
nog meer zegt ie???) PRAATJESMAKER 
Bruce stond achter de spitsen maar kon 
vandaag het net niet vinden,jammer 
joh!!! POORJE Brendo wilde ook zo graag 
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scooren maar het wilde niet lukken 
vandaag(zo kan je lekker de hele za-
terdag chagrijnig zijn) Battal de BALGO-
GELAAR maakte ook de 6-2 en na nog 
een tegendoelpunt 6-3 Was de strijd 
bijna gestreden,ware het niet dat het 
mooiste en tevens vijfde doelpunt van 
Battal nog moest komen,een uittrap van 
de keeper van SSV werd door Battal op-
gevangen bij de middenlijn,hij legde aan 
en schoot hard en strak een streep dus 
de bal tegen de touwen 7-3 tevens eind-
stand..Onze temparement volle trainer 
Paco ((wie kan dat zeggen,dat ze een 
Spaanse trainer hebben met  Barcalona 
trekjes)) kon tevreden zijn..Na een le-
kkere traktatie van onze jarige Brunon 
en een lekkere warme douche keerde 
iedereen tevreden naar huis.

Een vader ((met voetbalvisie?????))   

Egmondia F1 - Kolping Boys F1 (5-1)

Op deze prachtige zaterdagochtend 
moesten de boys van F1 zich om 08.30 
melden voor vertrek naar Egmond aan 
Zee. Egmondia F1 als tegenstander. De 
thuiswedstrijd van begin dit jaar stond 
onze jongens nog in het geheugen 
gegrift. Prima voetbal, veel doelpunten 
en toch net verloren. Dus er was iets 
recht te zetten. De wedstrijd begon zeer 
voortvarend. Kolping F1 was absoluut de 
betere ploeg op het veld. Leuke acties,  
veel kansen. Echter het afmaken en tot 
scoren komen wilde maar niet lukken. 
De  2 spaarzame uitvallen van Egmondia 
in de eerste helft leverde hun wel 2 doe-
lpunten op. Dus de rust gingen wij in met 
een  0-2 achterstand, toch tegen de ver-
houding in maar ja dan moeten wij wel 
gaan scoren. Ongetwijfeld heeft trainer 
Jos in de rust de jongens bemoedigend 
aangesproken. Ook in de tweede helft 
had Kolping weer het betere voetbal, 
maar weer bleven de kansen onbenut. 
Iets waar misschien toch op de train-
ing aangewerkt moet gaan worden, af-
maken op goal en betere passes geven. 
Egmondia had wederom een aantal 
uitvallen, counters die gewoon goed uit-
gespeeld werden waardoor wij uiteindel-
ijk 0-5 achter stonden. De verdediging 
van ons had het zwaar te verduren. Het 
middenveld en de voorhoede konden 
maar geen vuist maken. qEchter in de 
laatste 10 minuten begon Kolping toch 
uitstekend aan te vallen. Er werd goed 
gejaagd op de bal die dus ook constant 
veroverd werd. Uiteindelijk resulteerde 
dit toch nog in een treffer van Tim, 1-

5 verloren. Jammer maar de volgende 
keer toch zo doorgaan want uiteindelijk 
gaan we winnen !Veel succes nog met 
de laatste wedstrijden,

Joost


