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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

Het einde van het seizoen is in zicht, de laatste toernooien zullen de aanko-
mende weken gespeeld worden. Aanstaande zaterdag vind het junioren-
toernooi bij Kolping Boys plaats. 

Het seizoen wordt weer traditioneel afgesloten met het mixtoernooi op 
zondag 3 juni.

De meiden A1 hebben de fi nale gehaald van de bekerstrijd. De fi nale spelen 
zij tegen de meiden van Reigerboys. Deze fi nale zal gespeeld worden op  
zaterdag 19 mei op het terrein van Legmeervogels te Uithoorn. De wedstrijd 
begint om 17.00 uur. Supporters zijn  van harte welkom.   

Succes!!!

De redactie
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MIXTOERNOOI

 Zondag 3 juni 2007 is ons jaarlijkse MIXtoernooi!!!!

Nog een paar weekjes en dan spelen we ons jaarlijkse mixtoernooi. We hebben nieuwe aanmeldingen binnen 
van Fons Veel, Jessica Corsten, Michel Romeijn, Dave Geerking, Johan Godijn en Paul Klaver. Inschrijven kan nog 
steeds!! Schrijf je in en strijd mee op ons toernooi!!

-         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 loterij verzorgen!

Meld je aan bij één van onderstaande organisatoren of stuur een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nlg.h.bobeldijk@kpnplanet.nl Let g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl Let g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl
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. De kosten van de BBQ 
bedraagt 10 Euro pp. Harvey, voor een aantal van jullie een bekende, zal voor ons de BBQ organiseren. Hierbij aan 
ieder het verzoek om zoveel mogelijk voortijdig de BBQ-kosten te betalen aan één van de organisatoren van het 
MIX-toernooi! 

Het Mixtoernooi word weer mogelijk gemaakt door de volgende sponsers:

-Leeskring Reyne     -Ton Groot textiel

-de Timmerwinkel     -Slijterij Ab Tamis

-Plubos       -Floris tweewielers

-bar Nico de Groot     -Overdie staal

-tegelzetter Hans Stoop    -Cees Wester auto’s

-Intersport megastore    -Lobo snackhouse

-drukkerij Impress     -Vink automaterialen

-Theo Vingerling     -Vriendenclub

-Partycentrum Meereboer    -Systeem Wandelarij Hans Groot

-Cest le bouguet     -Bouwbedrijf J. Klaver

-Mooij en Koomen      -Rodi media Alkmaars Nieuwsblad

-Super de Boer v/d Voort    -Rodi media Alkmaar op Zondag

Namens het MIX-toernooi comité

Ton Schut, Piet Ursem en Gerard Bobeldijk
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MATERIALENCOMMISIE

Aan    :  Alle begeleiders van niet-selectie elftallen, dames/meisjes, futsal.niet-selectie elftallen, dames/meisjes, futsal.

Betreft:  Kleding en materialen seizoen 2006-2007

Datum: 13 mei 2007

 Beste mensen,

We zijn inmiddels bijna weer aan het einde van seizoen 2006-2007. Voor ons, als 
materialencommissie, het moment om alle kleding en materialen weer te inventariseren.
Bij de start van dit seizoen hebben we alles in kaart gebracht en daardoor weten wij wat er 
in omloop is binnen onze club. We hebben mede hierdoor besloten om dit keer de kleding en 
materialen NIET centraal te laten inleveren.
Misschien dat er toch wensen zijn en/of materiaal dat hersteld moet worden, graag horen  we dat 
van jullie!
Vriendelijk verzoek om hiervoor een mail te sturen naar ons, zodat wij weten waar we nodig zijn.
Let op: het is de verantwoordelijkheid van de begeleider dat de materialen (en eventuele kleding) in 
orde is.  Als wij geen boodschap/vraag van jullie ontvangen, kunnen wij ook niets doen.
De materialencommissie zal, waar nodig, contact opnemen voor verder actie.

Dus, samenvattend:

1. inventariseren van eigen materialen/kleding
2. kenbaar maken van wensen/opmerkingen via de mail
3. materialencommissie neemt contact op
4. in eigen beheer houden van materialen/kleding gedurende de zomerstop.

We vertrouwen op jullie medewerking en wensen jullie alvast een zonnige, plezierige zomer toe!

Sportieve groet,

De materialencommissie.

Mailadressen:

Martin van Wanrooij     m.wanrooij@planet.nl
Petra van der Veldt  p.vanderveldt@chello.nl

 Beste mensen,

Zondag 27 MEI (1E PINKSTERDAG)

Uit (DUINRANDTOERNOOI)
Elftal Waar 1e wedstrijd 2e wedstrijd 3e wedstrijd 4e wedstrijd vertrek 
4e DUINRANDERS 11.40  12.20  13.40  15.00  10.40
12e DUINRANDERS 11.00  12.20  13.00  14.20  10.00
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PUNTSGEWIJS
•GEZOCHT
VOOR HET KOMENDE SEIZOEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR 
SCHEIDSRECHTERS EN TRAINERS  VOOR ONZE PUPILLEN 
TEAMS OUDERS EN JUNIOREN DIE HET LEUK VINDEN OM EEN 
PUPILLEN TEAM TE TRAINEN OF OM OP DE ZATERDAGMORGEN 
WEDSTRIJDEN TE FLUITEN.

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

•Vrijwilligers gevraagd voor het 
wedstrijdsecretariaat
•Vrijwilligers gevraagd voor het 
wedstrijdsecretariaat
•Vrijwilligers gevraagd voor het 

Binnen het wedstrijdsecretariaat zijn wij voor het komende sei-
zoen op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers. Gevraagd 
wordt om het bestaande team van vrijwilligers aan te vullen bij 
het uitvoeren van de weekendtaken van het wedstrijdsecretari-
aat. Invulling gebeurt op basis van een dagdeel; bv zaterdag-
middag of zondagochtend éénmaal in de 6 weken. Taken bin-
nen het secretariaat zijn onder andere:

-     ontvangst geleiders en scheidsrechters

-  instructies voor de terreindienst: hoe laat thee zetten, 
      klaar maken van de velden, opruimen van de velden

-     ophangen en eventueel wijzigen wedstrijdprogrammabord

-     beschikbaar stellen en inname van kleedkamersleutels.

Alle taken zijn vastgelegd in een taakomschrijving welke perma-
nent aanwezig is in het secretariaat.

Heb jij interesse of weet jij iemand die ons wil versterken, dan 
graag contact opnemen met Gerard Bobeldijk, 072-5405918

•1000e lid: F-pupil Wouter 
Rooseboom de Vries 
•1000e lid: F-pupil Wouter 
Rooseboom de Vries 
•1000e lid: F-pupil Wouter 

Afgelopen zaterdag, tijdens het Klaas Commandeur toernooi, is 
F-pupil Wouter Rooseboom de Vries door voorzitter Jan Bram-
mer verwelkomt als 1000e lid. In samenwerking met sponsor 
Intersport Megastore bood Kolping Boys Wouter een complete 
Kolping Boys outfi t aan.Daarnaast ontving het gelukkige 1000e 
lid ook een gratis lidmaatschap van 1 jaar, een Kolping Boys 
minidress en een bos bloemen.

Wouter en Kolping Boys, Gefeliciteerd!!! 

•Kampioensreceptie
Afgelopen zondagavond werd de receptie gehouden ter gele-
genheid van het kampioenschap van ons Heren 1 en 2.

De sprekers waren wethouder mevr. van Dam namens de Ge-
meente Alkmaar, Siem van Wonderen namens de KNVB West 1 
en Peter Horbach namens de Sportraad.

Voorzitter Jan Brammer sloot het rijtje sprekers af met de bood-
schap dat Kolping Boys er naar streeft om zo snel mogelijk door 
te groeien naar een stabiele 2e klasser.

Na de receptie was er een feestavond voor de beide kampioen-
selftallen, de begeleiding en iedereen die een steentje had bi-
jgedragen aan de goede prestaties van beide teams.

1e elftal speler Henk Zeegers maakte van de gelegenheid 
gebruik om de begeleiding van de beide teams nogmaals te 
bedanken voor hun inzet.

Hoofdsponsor Maurice Vis deed daar nog een schepje bovenop 
door beide teams uit te nodigen voor een etentje op zijn ko-
sten.

Een prima afsluiting van een sportief zeer geslaagd jaar.

•Heren 1 en Heren 9 KAMPIOEN!
Zondag 29 April zijn bij de senioren zowel de teams van heren 1 
als heren 9 kampioen geworden. Heren 9 won overtuigend met 
5-1 van en bij directe concurrent Sporting S en bracht het team 
van Peter Wouters en Gunnar Zittar zodoende de titel naar 
Oudorp. Gefeliciteerd!!

En dan hadden we   uiteraard het kampioenschap van heren 
1 in de vierde klasse A. Een geweldige prestatie en de compli-
menten aan het gehele team en de begeleiding!! Veel succes 
komend seizoen in de 3e klasse!!

De seniorencommissie

•DE TREFFER ZOEKT..
Per direct voor het nieuwe seizoen 2007-2008 een vader of 
moeder om het coördinatorschap op zich te nemen om ééns in 
de 14 dagen de Treffer bij de lopers te bezorgen. Het is ongeveer 
een uurtje werk. Tevens zoek ik een loper voor de botenwijk, ik 
vraag uw hulp voor het Rak Noord!!! Want als ik niemand krijg 
is het niet mogelijk om u van een Treffer te voorzien en dat is, 
denk ik, toch niet de bedoeling. Afwachtende op uw reacties, te 
melden bij clubbladbezorging. Graag voor 1 juni 2007.

Wout van Dijk

Tel.nr: 072-5115723

•Kantine medewerkers gevraagd
Wie wil voor het nieuwe seizoen ons team komen versterken.Je 
helpt een dagdeel eens in de 3 of 6 weken en steunt hiermee 
de vereniging. Stel ons niet teleur en meld je aan bij iemand 
van de kantine commissie.

Jos de Jong Tel. 5615097 

Zaalvoetballers gezocht
Omdat enkele spelers van ons team er na dit seizoen mee stop-
pen zijn wij op zoek naar gezellige spelers voor het volgend sei-
zoen. Wij zijn het 5e en komen uit in de 7e klasse.  

Namens Nico Koelman, Nico Kieft, Arjan Brammer, Arthur  
Florijn, Peter Verhoeven, Mick de Regt, van harte welkom.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met   
Peter Verhoeven tel:072-5153952
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EINDUITSLAG VOETBALTOTO 1E

Plaats Naam    Punten

1e Martijn van Dijk   70 
2e  Bertus Frederiks   67
3e Cor Korn    64
4e Armand Reus   64
5e Paul Vessies   64
6e Paul Diependaal   63
7e Gre Korn    62
8e Nico Kieft    61
9e Jaap Zonneveld   61
10e Jacco Buisman   61
11e Ruud de Boer   61
12e Esmeralda Ursem   60
13e Chris Reus    60
14e Bean Reus    59
15e Andre Siebenbrodt   59
16e Alette Reus   58
17e Diana Kraakman   57
18e Matthijs van Schie   56
19e Gerda Reus   56
20e Bianca Vader   55
21e Peter Verhoeven   55
22e Simon Teerhuis   55

Plaats Naam    Punten

23e Dick Molenaar   54
24e Ton Schut    54
25e Cor Peperkamp   54
26e Dick Veel    53
27e Ver Veel    52
28e Alie Floris    51
29e Jan Kraakman   51
30e Anko Floris    50
31e Siem Wortel   49
32e Simone Verhoeven   48
33e Phong Nquen   48
34e Gerard Floris   48
35e Virginia Giling   48
36e Ina Vader    45
37e Gre Wijnker   45
38e Pa Zonneveld   44
39e Max van Schie   44
40e Arthur Florijn   44
41e Alex Peperkamp   40
42e Leo Wortel    38
43e Jan Giling    36

Eindstand voetbaltoto van Kolping Boys

17 mensen hadden Kolping Boys als kampioen opgeschreven.

13 mensen hadden Den Helder als kampioen opgeschreven.

Opvallende periodewinnaars bij de 1e periode: 13 winnaars

Bij de 2e periode                                              :   1 winnaar

Bij de 3e periode                                              :   0 winnaars

Paul Diependaal was de enigste die de 1e en 2e periode goed geraden had.

Er waren 9 mensen die 2x 0 punten hadden op een zondag.

Er waren 5 mensen die in 1x 6 goed hadden op zondag.

Jan Giling eindigde als laatste en als schrale troost mag hij volgend jaar voor niets spelen.

We hopen volgend jaar nog meer deelnemers te mogen ontvangen.

Groeten Piet Ursem
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 19 mei

Thuis
Elftal 
B3 Kolp.Boys-toernooi  wedstrijden om:13.30-14.40-15.50  Aanwezig om 12.45  
B5 Kolp.Boys-toernooi  wedstrijden om:14.05-15.15-16.25 Aanwezig om 13.30  
B6 Kolp.Boys-toernooi  wedstrijden om:14.05-15.15-16.25 Aanwezig om 13.30  
C3 Kolp.Boys-toernooi  wedstrijden om:13.30-14.40-15.50  Aanwezig om 12.45  
C4 Kolp.Boys-toernooi  wedstrijden om 09.30-10.40-11.50 Aanwezig om 08.45  
C5 Kolp.Boys-toernooi  wedstrijden om 10.05-11.15-12.25  Aanwezig om 09.30  
C6 Kolp.Boys-toernooi  wedstrijden om 09.30-10.40-11.50  Aanwezig om 08.45  
C7 Kolp.Boys-toernooi  wedstrijden om 10.05-11.15-12.25  Aanwezig om 09.30  

Uit
Elftal  
C2 Flamingo’s-toernooi wedstrijden om 13.30-14.30-16.00     Vertrek om 12.15.                  
MA1 Reigerboys MA1  TERREIN VAN LEGMEERVOGELS te UITHOORN Aanvang: 17.00 Vertrek: ------

Zaterdag 26 mei

Uit
Elftal 
B6 St.George-toernooi   wedstrijden om 17.30-18.15-18.55-19.35  Vertrek om 16.30. 

EXTRA TREFFER  !!!!
Traditioneel brengt de juniorencommissie medio juni een eigen Treffer uit met daarin alle voorlopige indelingen, de 
trainingstijden met de trainers, de oefenwedstrijden in augustus en alle andere mededelingen die van belang zijn om het 
seizoen 2007-2008 goed te kunnen laten beginnen.
Hou dus je brievenbus in de gaten en bewaar deze waardevolle gids goed !

Laatste TrainingenLaatste Trainingen !
Na ons eigen Klaas Commandeur-toernooi op zaterdag 19 mei zal er nog één week kunnen worden getraind.
M.a.w. na Pinksteren wordt er niet meer getraind !
Uiteraard zullen er groepen zijn, die een week eerder gestopt zijn.
En wellicht dat er een selectiegroep nog een weekje langer doortraint. Maar dat zijn zaken die persoonlijk doorgegeven 
worden.
Dus: Na de Pinkster begint de zomerstop !

Penaltybokaal 2007Penaltybokaal 2007 !
Van de 53 fi nalisten hebben er uiteindelijk 37 spelers en speelsters meegedaan. Een magere opkomst dus, al zal de regen 
in de vooravond zéker een rol gespeeld hebben. Zo kwamen er van 22 C-fi nalisten maar 11 opdagen, waaronder 2 invallers. 
Bij de B-junioren lag de opkomst al hoger (12  van de 16) en de A-junioren waren met 13 van de 16 spelers het best 
vertegenwoordigd. We hebben het wel eens anders meegemaakt. En dus hadden we een oneerlijke verdeling van de bekers.

Keeper Arjan de Heus heeft erg zijn best gedaan en heeft dan ook een fl ink aantal ballen tegengehouden.
Arjan was invaller voor de ontbrekende keepers van ons 1e elftal (vakantie) en 2e elftal(geblesseerd geraakt bij AZ-Ajax). 
Gelukkig konden we op het allerlaatste moment Arjan (toekomstig keeper van een lager seniorenteam) vastleggen. Arjan, 
hartstikke bedankt ! Onder leiding van de scheidsrechters Evert van Dronkelaar en Nico Kieft en speaker Piet Ursem is de er 
de volgende eindstand uitgekomen:

C-junioren:C-junioren:    B-junioren:B-junioren:   A-junioren:A-junioren:
1e Jasper Bakker  (3 treffers)  Rob Pater  (3 treffers)  Jeffrey Dekker (3 treffers)
2e Sean de Jong  (3 treffers)   Brian Bruyn  (3 treffers)  Erdem Turkman (3 treffers)
3e David Zentjens (2 treffers)  Roy Duijneveld (3 treffers) Marco v.d. Ende (3 treffers)
4e Amine Ouaziz  (2 treffers)   Pertti Marees (3 treffers)  
5e Rafael Wijn  (3 treffers)

Degenen, die gelijk geëindigd zijn hebben in een barrage uitgemaakt wie er won ! Vooral bij de B-junioren was het zeer 
spannend, maar Rob van de B3 won uiteindelijk na 7 strafschoppen.
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BegeleidersavondBegeleidersavond.
Allen, die dit seizoen iets met de junioren van doen hebben gehad (begeleiders, trainers, verzorgers, commissieleden, 
grensrechters) worden op donderdag 24 meidonderdag 24 mei vanaf 20.00 uur in de kantine uitgenodigd om terug te blikken op het 
afgelopen seizoen, afscheid te nemen van enkele trainers en begeleiders en het inleveren van materialen en sleutels !  
Al met al zal het serieuze gedeelte uiterlijk om 20.45 afgelopen zijn en kunnen we informeel, wellicht onder genot van een 
drankje, het seizoen offi cieel afsluiten.

De Herman de Reus –Vriendenclubbokaal.
Ze zijn het dan toch geworden, de jongens van A3:winnaars van deze prestistieuze beker, die we nu al zo’n 20 jaar uitreiken. 
Doordat de meiden van B1 hun wedstrijd op 28 april verloren, werd A3 onbereikbaar.
Voorzitter Richard Meijer heeft de beker na het penaltyschieten met de bijbehorende vanen uitgereikt aan de aanvoerder. 
Wie 2e is geworden, is nog niet bekend. B3 of meisjes B1 ? We weten het nog niet !
Niet alle teams zijn uitgespeeld. De met een * vermelde teams moeten nog hun competitie afmaken. De stand:

1e A3     22    55   gem. 2,55  5e  B6   20    33    gem.1,65     9e  C4*    19    22     gem. 1,16
2e B3*   19    45   gem. 2,37  6e C6* 21    29    gem.1,38    10e       A4      20    16     gem.  0.80
3e           MB1*16    37   gem. 2,31           7e           C3   22    29    gem.1,32    11e  B5      20    12     gem.  0,60
4e C5*   20    38   gem. 1,70     8e          C7   18    21    gem.1,17    12e       MB2*16      8     gem.  0,50

Oproep begeleiders/trainers voor het nieuwe seizoen.Oproep begeleiders/trainers voor het nieuwe seizoen.
Coördinator Michael Schelhaas van de A-junioren doet een dringende oproep voor trainers en/of begeleiders voor A3 en A4 
in het nieuwe seizoen.
Als je je nu al aanmeldt (kolpingboys@planet.nl) heb je nog veel keuze in het nog in te vullen trainingsschema.
Michael is benieuwd wie de eerste is, die denkt deze uitdaging aan te kunnen !

Einde van het seizoen nadert…..
En dat houdt in, dat er leden zullen zijn die gaan nadenken over het nieuwe seizoen, dat in augustus van start gaat.
Wil je stoppen, dan is het handig dat wij dat op tijd weten i.v.m. de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Een mailtje 
naar de juniorensecretaris is voldoende: raymond.deniet@grontmij.nl Wil je het schriftelijk doen, schrijf dan een briefje naar 
Raymond de Niet, Potgieterstraat 5, 1702 EA Heerhugowaard. Dit geldt alleen voor de jongens-junioren !!!!!
Denk je dat je kansen liggen bij een andere vereniging (we kunnen het ons haast niet voorstellen), dan dien je voor 
31 mei overschrijving geregeld te hebben. Je dient dan bij je nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier te halen en dan 
met dat formulier naar ons toe te komen.

Ook nieuwe leden willen wij graag bijtijds inschrijven. Een ideale gelegenheid is komende zaterdag als het juniorentoernooi 
wordt gehouden. Kom even langs bij de wedstrijdtafel en je wordt wegwijs gemaakt !

NIEUWS  JUNIOREN
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NIEUWS JUNIOREN
Kolping Boys A3

Jongens, of moet ik nu heren zeggen?? ;) 
, dit was het dan……………..

Het is over, het seizoen is ten einde, het 
team gaat grotendeels uit elkaar, we 
worden senior speler, selectie speler, 
fulltime AZ fan of we weten het gewoon 
niet en stoppen er (even?!!) mee.

Dus helaas is het dan een tijd van terug-
kijken geworden en dat is nou net niet 
onze favoriete gespreksonderwerp, zek-
er niet in de rust in onze kleedkamer, 
maar gelukkig kan dat met veel goede 
gevoelens en gedachtes.

Dus via deze weg wil ik jullie BEDANKEN 
voor de afgelopen 2 mooie jaren dat ik 
jullie trainer/coach mocht zijn en met 
jullie deze pieken en dalen mocht mee-
maken!!

Ik kan nu dus gaan vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt en gepresteerd van begin tot eind maar ik hou het lekker 
kort, want………….. we zijn, tweede geworden op twee punten van de nummer 1, hadden de minste tegendoelpunten,  hebben 
de Herman De Reus BOKAAL gewonnen, en mogen ons het BESTE niet selectie team noemen, (let wel, als de selectie teams 
hadden meegedaan dan hadden we ook gewonnen!!).

Velen van ons zijn uiteindelijk toch gevraagd voor de selectie, ik denk (weet eigenlijk wel zeker) dat allen van ons een betere 
voetballers zijn geworden de afgelopen 2 jaar, en dat we veel, heel veel lol hebben gehad.

En dat voor een team dat toen we 2 jaar geleden begonnen het eerste half jaar alles en echt alles verloren!!

 DUS WEES TROTS OP JEZELF, BLIJ MET JE TEAM EN NU OP NAAR DE BBQ.

Dus Mario, Brian, Marco, Jelle, Roy, Björn, Raymond, Erdem, Mikel, Ceesie, Casper, Kevin, Pooltje, broertje (haha) Björn, Frank 
en Daan en tevens alle ouders, vlaggers en begeleiders die er waren ……….

BEDANKT EN VEEL (VOETBAL)PLEZIER VERDER!!!

Jullie trainer en coach Michael Schelhaas
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KOLPING BOYS B6 EN MEISJES NIEUWSKOLPING BOYS B6 EN MEISJES NIEUWSKOLPING BOYS B6 EN MEISJES NIEUWS
Het ongelofelijke weekend van B-6

Na een geslaagd seizoen de competitie te hebben afgesloten met een 4e plaats, werden we dit weekend voor 2 toer-
nooien uitgenodigd. Zaterdag bij SVW’27 en zondag bij KSV en dat na op vrijdag te hebben gezaalvoetbald!!!  

De eerste wedstrijd was tegen competitie tegenstander Jong Holland B3 aangevuld met enkele B2 spelers, leverde 
een meer dan verdiende 1-0 overwinning op. Daarna tegen alweer een bekende uit de competitie SVW’27 B5 leverde 
de grootste uitslag op het toernooi op. SVW’27 werd compleet weggespeeld en na 5 goals mocht SVW’27 de eer red-
den (5-1). In de laatste wedstrijd tegen het onbekende Zouaven B5 moest minimaal een punt worden behaald voor de 
toernooizege. Na een sterk begin waar we 1-0 voor kwamen, werd Zouaven steeds sterker en vlak voor de wissel maak-
ten zij verdiend 1-1. Ook na de wissel begon Zouaven beter en kreeg enkele kansen, maar nadat onze keeper Jos was 
gepasseerd haalde Mark de bal van de doellijn. Voorzichtig werden we weer sterker en na een mooie aanval via Thijs 
den Hartig op links maakte Vincent de winnende treffer (2-1). Onder een enorm gejuich (kampioenen...) mocht Jöran de 
overwinningscup ophalen.    

Zondag op het toernooi bij KSV (zonder Thijs den Hartig, Stef en Jos) hadden enkele jongens eerst nog wat last van 
vermoeide benen. Ik had ’s morgens een uur zitten puzzelen op de opstellingen én de reservebeurten voor de 4 wedstri-
jden, daar dit naar mijn inschatting een zwaarder toernooi zou worden (programmaboekje reeds gekregen). De eerste 
wedstrijd tegen KSV B3 leverde via een goal van Jules een 1-0 overwinning op. Blokkers B3 bleek van een nog sterker 
kaliber, zeker fysiek gezien waren we de onderliggende partij en moest zwaar worden gestreden voor elke meter. Na 
een geweldige voorzet van Mark op de achterlijn zeilde de bal over de keeper heen waarna Vincent rustig de 1-0 kon 
binnenwerken. Dankzij een aantal prachtige reddingen van Sertan bleef het 1-0. De derde wedstrijd was tegen KSV C1. 
Eindelijk een tegenstander die fysiek gelijk of ietsje minder was. Na mooie aanvallen maakte Mark 1-0 en Daan 2-0. De 
laatste wedstrijd ging om de eerste plaats want SVW’27 B4 (goede middenmoter in de competitie bij onze B3!!!) had ook 
alle wedstrijden met precies dezelfde cijfers gewonnen……dus na een gelijkspel zouden strafschoppen volgen. Ik had bij 
de bespreking de spelers op het hart gedrukt, na het eindsignaal van de wedstrijd ervoor, gelijk de juiste (met wind mee) 
helft “in te pikken”, daar er op dit toernooi niet werd gewisseld van helft. Zo gezegd zo gedaan, windje mee, maar SVW’27 
was groter, ouder, sterker en slimmer, maar de strijd winnen van Kolping Boys B6 is niet voor iedereen weggelegd. Met 
in de verdediging Pertti en Thijs Kaandorp, de razendsnelle Jelle en Yuri voor alle snelle tegenstanders en met Rutger en 
Bertold naast elkaar op het middenveld hielden we goed stand met zelf een paar kansjes. De spanning was te snijden, 
zeker toen een goal van Dion werd afgekeurd wegens buitenspel. En toen kwam Jules’ zijn moment. Na een overtreding 
op Dion aan de rechterkant van de 16, op een meter of 20 van de goal, legde hij magnifi ek aan waarna de bal hard de 
linker kruising in draaide 1-0!!! Na enkele spannende minuten zat de wedstrijd erop en waren we weer KAMPIOEN!!! 4 
Wedstrijden gewonnen zonder tegengoals, wie zegt ons dat na!!! Een fi jne constatering was dat er zowel zaterdag als 
zondag er vele ouders aanwezig waren die zo trots als een pauw konden zijn. En ik…ik voelde mij dankzij de jongens een 
kampioenscoach……   

Coach Peter Verhoeven.  
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Meiden MD1 bij de KNVB
De afgelopen maanden hebben Tessa Hartman en Chantal Bijlsma, beide spelend in MD1, meegedaan met het Jeugdplan van 
de KNVB. Doel daarvan was om te komen tot een meisjesteam onder-12 van 3 regio’s in Noord- Holland.Via een aantal selec-
tiemomenten hebben Tessa en Chantal zich weten te plaatsen voor de laatste groep. Chantal zit bij de groep die de komende 
weken een aantal wedstrijden gaat spelen. Tessa staat op de standby-lijst en wordt opgeroepen als er meisjes uitvallen

Meiden, dit is een mooi resultaat en ook een goede reclame voor het meisjesvoetbal van Kolping Boys. De club is trots op jul-
lie.

groeten, Matthieu de Jong

Kantinediensten:

zaterdag 19 mei: 

09.00 uur       Mechteld Korse  13.00 uur       Caro Mallant

 Evelien van Nieuwkerk

Meisjes A1 in de bekerfi nale!

Na 90 spannende en slopende minuten trok meisjes A1 (dames 4) afgelopen zondag terecht aan het langste eind. In de halve 
fi nale van de KNVB-beker waren zij met 1-0 te sterk voor 

vv Maarssen. Esther ter Steeg maakte 10 minuten voor het eind de bevrijdende treffer. Waar zo’n weekeinde Texel al niet goed 
voor is!

A.s. zaterdag 19 mei, staan zij in de fi nale tegen Reiger Boys. Op neutraal terrein, 

vv Legmeervogels te Uithoorn. Aanvang (vermoedelijk) 17.00 uur. Dit kan in de loop van de week nog veranderen. Supporters 
zijn meer dan welkom. Voor informatie over vertrektijd vanaf Sportpark de Nollen kunt u bellen met Janneke, 06-23128469. 
En meerijden kan altijd!

De meiden van Matthieu
De meisjes pupillen D1 zijn op een 
haar na geen kampioen geworden. Al-
leen van Reiger Boys werd dit seizoen 
verloren. Als je dit een jaar geleden 
voorspeld had, was je voor gek vers-
leten.

Op een schitterende sluitingsavond, 
28 april jl., met een waanzinnig gezel-
lige barbeque, hebben we afscheid 
van elkaar genomen. Chantal gaat bij 
de jongens voetballen, een gedeelte 
van de meisjes stroomt door naar de 
C-tjes. En een aantal blijft gewoon de 
meiden van Matthieu heten. Want 
zowel zij als Matthieu blijven deze 
leeftijdscategorie trouw. Matthieu, 
speelstertjes, ouders: bedankt! Het 
was super! Het had alles wat het 
voetbalspelletje zo de moeite waard 
maakt! Iedereen succes volgend seizoen en een hele prettige vakantie!

MEISJES EN DAMESNIEUWS
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TOERNOOIPROGRAMMA PUPILLEN
Donderdag 17 mei

Uit
Elftal Toernooi Aanvang    Vertrek Laatste wedstrijd
E1 Lisse/Top Oss   
E2 Lisse/Top Oss   
E4 Ruwaard   
E5 West Frisia Enkhuizen 14:00 12:30 16:00
E7 West Frisia Enkhuizen 14:00 12:30 16:00
E8 Ruwaard   
E10 West Frisia Enkhuizen 14:00 12:30 16:00

Zaterdag 19 mei

Uit
Elftal Toernooi Aanvang    Vertrek Laatste wedstrijd
D2 Flamingo’s 13:00  prijsuitreiking 16:35
D3 Ruwaard    
D4 (speelt als D7) Flamingo’s 13:30 12:30 prijsuitreiking 16:35 
D5 Ruwaard    
E1 Top Oss    
E2 Top Oss    
E11(speelt als E3) Flaminigo’s 09:00 08:10 prijsuitreiking 12:30 
F2 Fortuna Wormerveer 10:00 08:30 11:45 
F3 Blokkers 11:30 10:15 12:50 
F4 Flamingo’s 09:00 08:10 prijsuitreiking 12:30 
F5 Blokkers 09:30 08:15 10:50 
F7  Ilpendam 13:50 12:15 15:10 
F9 Blokkers 09:30 08:15 10:50 
F10 (speelt als F11) Flamingo’s 09:30 08:40 prijsuitreiking 12:30 
F11 Blokkers 09:50 08:30 11:10 
F12 Blokkers 09:30 08:15 10:50 

Zondag 20 mei

Uit
Elftal Toernooi Aanvang    Vertrek Laatste wedstrijd
D6  Ilpendam 09:30 08:00 11:25
F1 Ilpendam 12:00  13:20

Zaterdag 26 mei

Uit
Elftal Toernooi Aanvang    Vertrek Einde laatste wedstrijd
D1 Berlijn   
D2 Berlijn   
E1 Castricum 13:00  16:00 klaar
E2 Castricum 13:00  16:00 klaar
E3 Castricum 13:00 11:50 16:00 klaar
E6 Castricum 13:00 11:50 16:00 klaar
E9 Castricum 13:00 11:50 16:00 klaar
E11 Castricum 13:00 11:50 16:00 klaar
F2 Castricum 09:00 09:00 12:00 klaar
F3 Castricum 09:00 08:00 12:00 klaar
F6 Castricum 09:00 08:00 12:00 klaar
F8 Castricum 09:00 08:00 12:00 klaar
F10 Castricum 09:00 08:00 12:00 klaar
F13 Castricum 09:00 08:00 12:00 klaar
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Zaterdag 2 juni

Uit
Elftal Toernooi Aanvang    Vertrek Laatste wedstrijd
D1 (nieuw) West Frisia Enkhuizen 10:00 ---------- 12:00
D3 West Frisia Enkhuizen 09:30 08:00 11:30
D5 West Frisia Enkhuizen 09:30 08:00 11:30
D7 West Frisia Enkhuizen 10:00 08:30 12:00

Zondag 3 juni

Uit
Elftal Toernooi Aanvang    Vertrek Laatste wedstrijd
F1 KFC Koog a/d Zaan nog niet bekend  
F4 KFC Koog a/d Zaan nog niet bekend  
F5 KFC Koog a/d Zaan nog niet bekend  

Maandag 28 mei

Uit
Elftal Toernooi Aanvang    Vertrek Laatste wedstrijd
F1 t Gooi   

Complimenten Klaas Commandeur pupillentoernooi
Gisteren voor de tweede keer een toernooi met ADO’20 F13 bij Kolping Boys nadat we in januari zijn gestart. Bij het eerste 
toernooitje die onze kanjers meemaakten was er alleen een prijs voor de eerste plaats van 6 deelnemers, verder zo goed als 
niks georganiseerd.

Bij jullie echter een gezellige sfeer, limonade, consumptiebonnen voor de begeleiders, ijs, voor ieder een vaantje en voor elk 
team een beker. Of ze nou 1e of 4e waren, er gingen alleen maar winnaars weg.

Mijn complimenten en hopelijk tot volgend jaar.

John van Harten, ADO’20 F13

Laatste trainingen
In verband met het inzaaien van de velden zullen er na 20 mei geen trainingen meer zijn voor de overige pupillen teams. 

Wordt scheids !!!!!
Bij pupillenwedstrijden moet vaak de leider alles regelen: wedstrijdformulier invullen, aandacht geven aan de spelertjes en hun 
ouders, in de kleedkamer schoenveters vastmaken, zorgen voor de bal en ga zo maar .

Wanneer alles geregeld is, blijkt, en dat wist hij eigenlijk van te voren al, dat hij ook de wedstrijd moet fl uiten, omdat er niemand 
anders beschikbaar is. Het liefst fl uit hij niet, want hij wil graag langs de lijn de nodige aandacht geven aan het begeleiden en 
coachen van zijn spelertjes tijdens deze wedstrijd. Hij wil, dat door goed coachen en begeleiden het elke week een stukje beter 
gaat en dat daardoor de kinderen er steeds meer plezier in krijgen. 

Zou het niet veel handiger zijn om iemand anders de wedstrijden te laten fl uiten.Voor het komende seizoen hebben wij een 
groot tekort aan pupillenscheidsrechters. 

Junioren vanaf 14 jaar, senioren of ouders die het leuk vinden  om op de zaterdagochtend een D,E of F wedstrijd te fl uiten kun-
nen dit aangeven bij iemand van de pupillencommissie of bellen met Jaap de Vries 072-5617201 

Begeleiders en Trainers
Het verzoek aan de begeleiders en trainers die na dit seizoen stoppen en in bezit zijn van bijv. ballen,sleutels,  en/of hesjes  
deze in te leveren bij iemand van de pupillencommissie. 

Bedankt
Namens de pupillencommissie bedanken wij de gehele kantinebezetting voor hun inzet tijdens het Klaas Commandeur Pupil-
len toernooi.

TOERNOOIPROGRAMMA PUPILLEN
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VOETBALKAMP

Voetbalkamp bij v.v. Kolping Boys en De Foresters

Iedere voetballer tussen 7 en 12 jaar die zijn voetbaltechnische vaardig heden 
wil verbeteren en nieuwe tips en tricks wil leren mag niet ontbreken op dit 
voetbalkamp.

Drie dagen lang; trainen, voetballen en goed bezig zijn met je vrienden en leeftijdsgenoten onder leiding 
van professionele trainers van TotalVoetbal bij je eigen club of vlak in de buurt.

- Iedere deelnemer ontvangt een gratis voetbal 

- Maximaal 8 deelnemers per trainer (!)

- de trainer helpt je controle te krijgen over je vriend: de bal

- Balcontrole, vaardigheid, handelingssnelheid en voetballogica

- Lees naast dit alles ook slimmer met spelsituaties om te gaan

- Alle trainingen met bal en verzorgd door en met voetballers

- Iedere dag samen eten en drinken (all inclusive)

- Rond middaguur gezamenlijk een uitgebreide lunch

- Naast de lunch minimaal 3 keer per dag iets te drinken

- Optioneel is een kledingpakket bestaande uit een compleet tenue, trainingspak en regenjack voor    
   maar €    maar €    maar 59,95

- Leer beter voetballen en zie direct resultaat!

- Spelregelkennis en voetbalquiz onderdeel van programma

- Wat weet je van jouw club, de regio, eredivisie en Oranje?

- Gratis exemplaar van Just Kick Ittm- Gratis exemplaar van Just Kick Ittm- Gratis exemplaar van Just Kick It  jeugdvoetbalmagazine

- Leer van je trainers echte insiders Tips for Tricks!

De Foresters, Heilloo 9 t/m 11 juli

Kolping Boys, Alkmaar 11 t/m 13 juli

Voor verdere informatie bekijk www.totalvoetbal.com

Wordt mede georganiseerd door Rogier Kootker en Jeroen Peetoom
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys F6 kampioen!
(Als PSV in het klein)

Wat was het spannend, hè, tussen AZ, Ajax en 
PSV om het kampioenschap. Maar denk nou niet 
dat dat uniek was, zoals werd gezegd en geschre-
ven. Een week later gebeurde het gewoon weer, 
bij ons eigen F6!

F6 had een goede competitie gespeeld, maar DTS 
F3 leek net iets beter. Ze hadden vóór de laatste 
wedstrijden, op 5 mei, drie punten voorsprong op 
ons. Ze moesten ook nog eens tegen de onder-
ste, Vrone F3.

We konden er dus niet veel vertrouwen meer in 
hebben. Maar niet getreurd. Onze jongens had-
den al een mooie prestatie geleverd. Ze waren 
goed vooruitgegaan dit jaar, en vooral het sa-
menspelen werd al steeds beter. We zouden ge-
woon ook de laatste wedstrijd, uit tegen AFC’34 
F3, proberen te winnen, en dan was het een mooie competitie geweest.

Misschien speelden er toch wat ‘kampioenszenuwen’, want AFC’34 kon twee keer een voorsprong nemen (1-0 en 2-1) en F6 
miste de mooiste kansen. Maar ze toonden vooral hoe ze vooruit zijn gegaan door rustig te blijven doorgaan. Chiel had in de 
eerste helft met één van zijn strakke schoten al gelijkgemaakt (1-1) en na rust werd de klus afgemaakt. Eerst werd een verd-
ediger van AFC’34 na één van onze vloeiende aanvallen door onze topscorer Gilliano zo in de war gebracht dat hij in eigen doel 
schoot (2-2). Even later maakte Gilliano na een mooie actie zelf het winnende doelpunt (2-3).

En wat bleek? DTS verloor zijn laatste wedstrijd tegen Vrone met 3-2! Wij waren toch kampioen met hetzelfde aantal punten en, 
jawel, een doelsaldo van één doelpunt beter dan DTS!

Het is misschien een beetje pijnlijk in deze tijden, maar Kolping Boys F6 is dus eigenlijk PSV in het klein. DTS was dan bij ons 
AZ en Vrone was Excelsior. Voor de ene PSV-fan in ons midden (jawel, wij hadden er één: Justin) kon het niet mooier, maar ook 
voor alle AZ-fans in het team smaakte de kampioenslimonade er onder de klanken van ‘We are the champions’ natuurlijk niet 
minder om!

De kampioenen van F6 zijn: de spelers/keepers Chiel, Max en Vince, verdedigers Daan, Michael en Rachella, middenvelders 
Justin en Pieter en aanvallers Gilliano en Jean. Jongens, geweldig gedaan en volgehouden tot het einde. We zijn trots op jul-
lie!

De trainers André Hoet en Henk Hoijtink.

13-05-2007 De F2 van de Kolping Boys met de beker. Alle wedstrijden gewonnen!
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping D2 sluit competitie af met mooie zege

Kolping Boys D2 – Winkel D2  4-2
Speelde Kolping D2 maar elke week zo goed als op de laatste speeldag van de voorjaarscompetitie tegen Winkel. Dan had er 
absoluut meer in gezeten dan de overigens toch nog mooie 3e  plaats in de eindrangschikking. 

Het zit er dus op. Tijd om de balans op te maken. En die is in evenwicht: 10 wedstrijden, waarvan 5 gewonnen en 5 verloren, 
0 gelijk. De doelpunten zijn al bijna net zo gelijk verdeeld: 20 goals voor en 19 tegen. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat 
vooral in deze laatste wedstrijd het beeld mooi recht werd getrokken. Lag het aan de tegenstander?  Uit werd immers al met 5-1 
gewonnen?  Of lag het aan het (kunstgras)veld? Feit is dat D2 een van zijn betere wedstrijden speelde. Vooral het voetballend 
vermogen kwam eindelijk eens goed uit de verf. 

Met bij vlagen soepel lopend combinatiespel zette de ploeg meteen druk.  Jammer genoeg ontbrak het aan een goede eind-
pass. Bovendien kwamen linksbuiten Julian en spits Wouter telkens net iets tekort. Beste kansen waren er voor Khalid. Maar 
de inzetten van de middenvelder misten kracht. Hetzelfde gold voor schoten van rechtervleugelspits Sietze en metervreter 
Dimaggio. Ook het vizier van spelverdeler Nick K stond (nog) niet op scherp. 

Winkel stelde daar niet zoveel tegenover. Toch waren het de gasten die 5 minuten voor rust de score openden. Een hard en ver 
afstandschot was doelman Nick M – hij heeft moeite met hoge ballen – te machtig: 0-1. Een beetje tegen de verhouding in. 
Maar Kolping riep het natuurlijk wel een beetje over zichzelf af door niet te scoren.   

In de tweede helft stelden de Boys gelukkig snel orde op zaken. Uit een van de eerste aanvallen kogelde topscorer Nick K mooi 
raak: 1-1. En even later zette Wouter uit een rommelige situatie zijn ploeg op voorsprong. Toch bleef Winkel de Oudorpse ver-
dediging – zonder Charlie, Tim en Lars (vakantie) – bezighouden. Uit een van die schaarse tegenaanvallen wist de ploeg zelfs 
gelijk te maken: 2-2. Gelukkig deed opnieuw Wouter nog geen minuut later wat-ie als spits moet doen: scoren (3-2). Een pegel 
van Dimitri op de lat had beter verdiend. Maar uiteindelijk zou Kolping in de 50ste minuut de wedstrijd defi nitief beslissen door 
een penalty. Die werd beheerst door Chris ingeschoten: 4-2.

Zoals gezegd, het zit er op. Resten nog enkele toernooien met als hoogtepunt natuurlijk de trip naar Berlijn. Daar gaat ‘die 
Oudorper Manschaft’  om de Dynamocup strijden. Voor Nick K, Khalid, Randy en Chris is hun pupillentijd dan voorbij. Zij gaan 
over naar de C-junioren. Succes en bedankt, jongens. En dat geldt uiteraard ook voor de coaches Thijs Groot & Thijs v.d. Oord 
en teammanager Nico de Lange. Die hebben fantastisch werk geleverd met de begeleiding van onze Kolping Boys D2 !!!    

Paulus

Zaterdag 5 mei 2007
Kolping Boys D4 – Vrone D4 Uitslag: 10-3
De laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie moest natuurlijk in stijl worden afgesloten. Al verzekerd van een tweede plaats 
kon er vrijuit gespeeld worden. Uit was er met 1-12 gewonnen, maar met Vrone weet je het maar nooit. Zoals verwacht hadden 
ze wat versterking uit de hogere teams meegenomen, niet van plan zich weer te laten slachten. De eerste helft ging redelijk 
gelijk op. Om beurten werd er gescoord. Door treffers van Ugur en Roy, en twee tegengoals ging de rust in met een 3-2 voor-
sprong. Na de rust begon Kolping op het kunstgras echt op stoom te komen. De combinaties liepen vloeiend en langzamerhand 
liep de score op. Door een aantal blessures moest er een beroep gedaan worden op Jesper en Anthon die na ons moesten 
spelen. Inmiddels stond het al iets van 8-2. Ugur wist het net een keer of zes te vinden. Jesper schoot nog mooi raak en Roy 
wist ook het net nog te vinden. Zo werd met goed spel de competitie fraai afgesloten.

Zondag 13 mei 2007 Klaas Commandeur toernooi
Onder prachtige weersomstandigheden moest op het voormalige DSF terrein de strijd worden aangegaan met Velsen D3, Over-
bos D4 en Vrone D4. De Kolping machine draaide weer op volle toeren. De eerste wedstrijd werd met 6-1 gewonnen. Michael 
maakte twee fraaie treffers na goed voorbereidend van de buitenkant (o.a. Vigo). Ook Ugur was, mede dankzij de goede voor-
bereiding, succesvol met de overige vier treffers. 

De tweede wedstrijd tegen Overbos werd na een wat moeizaam begin overtuigend gewonnen met 4-0. Weer was het Ugur die 
dankzij goed aangeleverde ballen, het net vier keer liet bollen!

De laatste wedstrijd tegen Vrone D4, die fl ink was versterkt met D1 en D2 spelers. Desondanks konden ze geen vuist maken. 
Ugur opende de score Daarna een mooie combinatie tussen Vigo en Ricardo R. waarbij laatstgenoemde voor 2-0 zorgde. De 
sfeer werd grimmiger en er vielen talloze geblesseerden uit, waaronder Michael. Uiteindelijk werd het fraai 3-0 na een fl itsende 
aanval door het midden, waarbij Mike voor de fraaie 3e zorgde.

Een geslaagd seizoen, tweede in de competitie. Twee toernooien, Odin en Kolping, gewonnen. Volgende week op sportpark ’t 
Lood nog de derde toernooi zege? 

De Koots
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F5 elke week weer beter
Wie de jongens van de F5 een paar maanden terug voor het laatst zag voetballen, gelooft nu zijn ogen niet. Wat toen niet lukte, 
gaat elke week beter. Ze kijken goed naar elkaar, spelen samen en vechten voor iedere bal. Koploper Reiger Boys had eerst met 
7-4 gewonnen maar ging nu bij F5 over de knie: 2-0 voor Kolping en Reiger Boys niet langer op kop. De nieuwe koploper HSV 
won wel met 1-0, F5 was zeker niet slechter. Eigenlijk waren de beste kansen voor Kolping. Dan moet je wat geluk hebben en dat 
geluk had helaas de kant van HSV gekozen. Tenslotte tegen Berdos dat de minste verliespunten van allemaal heeft. Tenminste, 
dat hadden ze totdat F5 op bezoek kwam. Ook nu was het betere spel van onze jongens. Rust 0-0. 

Vlak voor tijd 0-1 voor Kolping en in de laatste minuut toch 1-1. De scheidsrechter van Berdos liet de laatste minuut wel heel erg 
lang duren en dat leverde inderdaad een doelpunt op, van Kolping: 1-2 winst! Door de verloren wedstrijden in het begin is de F5 
in de middenmoot geëindigd. Alleen de penalties kunnen nog beter. Tom, Bouke, Wiebe, Bowi, Kevyn, Mike, Imme en Thijs vormen 
met elkaar een leuk team dat veel plezier heeft. Mannen, bedankt voor de mooie momenten op de soms vroege zaterdagochtend. 
Hopelijk lukt dat jullie volgend jaar als E-tjes ook weer. Graag wil ik de trainer Chris en de teamleider Frank langs deze weg ook 
nog bedanken voor hun bijdrage aan het spelplezier van onze jongens.  

Een supporter

E8 kampioen 
Dat was toch wel wat schrikken toen bekend was met welke teams E8 was ingedeeld. Er zat een E1 bij en ook 3 E2-teams. Dat be-
loofde wat! Het is inderdaad een spektakel geworden. De eerste wedstrijd werd gewonnen, de tweede ook en het hield maar niet 
op. Al snel stond E8 bovenaan. De trouwe supporters stonden hoofdschuddend te genieten van het spel. Op een zekere zaterdag 
waren er zelfs twee trotse opa’s langs de lijn. Zegt de één tegen de ander: wat spelen die jongens leuk samen, wat doen ze het 
goed. Als een opa met verstand van voetbal zoiets zegt, dan is dat ook echt zo. Verloren ze toch een keer, werd het bijna spannend 
om koploper te blijven. Maar daarna ging het weer als daarvoor: winnen, winnen en nog eens winnen. Zo wordt je kampioen met 
27 punten uit 10 wedstrijden. 

Een kampioensteam met een succestrainer. Jur is de kleinste en de dapperste van het stel. Staat ver voorin, klaar om toe te slaan. 
Korte draai, om de tegenstander en zichzelf. Dennis is wat minder dapper maar schiet wel vaker raak. Hij schiet heel makkelijk 
met als specialiteit het schot van ver dat hoog over de keeper in de kruising verdwijnt. Aanvaller Roy helpt steeds het middenveld 
mee en heeft een neus voor kansen. Hij is de aanvaller met de meeste doelpunten. Spits Samuel staat soms te dromen maar 
komt vaak met verrassende aanvallen die ook doelpunten opleveren. Steef staat ook graag in de spits, maar speelt vaker in de 
verdediging. Hij heeft toch een paar keer weten te scoren. Leon doet heel erg veel goed werk op het middenveld en is daarbij 
onvermoeibaar. En schieten kan hij ook. Leon scoort alleen als hij minstens 20 meter van het doel vandaan staat; eenmaal zelfs 
bijna vanaf de middenlijn. De backs Tim en Kelvin zijn bijna niet te passeren. Tim doet het juist omgekeerd. Hij gaat als back zijn 
aanvaller steeds voorbij. Kelvin speelt meer op zeker en speelt de bal over als hij hem weer eens heeft veroverd. Meestal naar 
Tobias, die het spel rustig opbouwt of aan een solo begint. Na 2 tot 3 man voorbijgelopen te zijn, speelt hij ddan ook weer over. 
Soms niet,dan gaat hij met de bal op stap. Tim, Kelvin en Tobias pakken ook hun doelpunten mee. Alleen keeper Chris scoort 
maar niet. Niet getreurd, hij heeft heel wat goede kansen van de tegenstanders onschadelijk gemaakt. Chris staat niet alleen op 
de doellijn, maar komt regelmatig zijn doel uit om zich vol overtuiging op de aanstormende tegenstander en de bal te storten. 
Bijna altijd met succes! 

Laten we tenslotte de trainer Ronald Gonggrijp niet vergeten. Hij heeft de jongens geholpen om beter te worden met voetballen. 
Een competitie om met plezier op terug te kijken. 

Een supporter

PUPILLENVERSLAGEN


