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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, Da2, A1, A2, 
                Ma2, 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 

Afgelopen weekeinde heeft Heren 1 de belangrijke wedstrijd tegen KGB 1 
knap met 3-1 gewonnen. Aankomend weekeinde volgt de volgende  
belangrijke thuiswedstrijd tegen de nr.3 VVW 1.

Dames 1 heeft helaas verloren met 1-3 van Buitenveldert DA1.

Verderop in de treffer komt u nog een uitnodiging tegen van de slotdrive van-
het klaverjassen. Gezelligheid verzekert,  dus komt allen!!

De redactie
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DE LAATSTE DRIVE

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - VVW 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

   -Super de Boer (W.v.d.Voort)
      Altijd op zoek naar het beste

      Oudorperplein 11, 1823 HA Alkmaar
      072-5275000 Fax 072-5275002

&

  -Extran Energy for extra Power

Voor aanmeldingen m.b.t. 
de laatste  klaverjasdrive 
op vrijdag 18 april 2008: 

gerbengreenenergy@live.nl 
Verzoek: kom echt op tijd, 

gezien de verwachte drukte en je 
doe ons een groot plezier.

8 uur gaan we “echt” starten 
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PUPIL VAN DE WEEK
  

PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd  Kolping Boys 1–VVW 1

Naam: Chanel Stange    Leeftijd: 12 jaar Team: D3  Positie: spits

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     5 jaar

Op welke school zit je?     De Vlieger

Welke voetbalclub is je favoriet?   Ajax

Welke speler is je voorbeeld?    Wesley Sneijder

Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Weet niemand

Welke muziek vind je mooi?    Geen favoriete muziek

Wat is je lievelingseten?    Stampot rauwe andijvie

Wat zijn je hobby’s     Voetballen en fi etsen

Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden

  
PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd  Kolping Boys 1–KGB 1 (3-1)

Naam:Dave Hoedjes    Leeftijd: 11 jaar Team:D 2        Positie: voorstopper

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     8 jaar

Welke voetbalclub is je favoriet?   Feyenoord

Welke speler is je voorbeeld?   Jonathan de Guzman

Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Thijs van Oord

Welke muziek vind je mooi?    Hard Core

Wat is je lievelingseten?    Rotti

Wat zijn je hobby’s     Voetbal 

Wat is je lievelingswens?    Voorstopper van Feyenoord worden
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 5 en 6 april

 Groep 6 en 5

Zat./Zon. 12 en 13 april

 Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 5 april

08:30 uur: Junioren B4

12:30 uur:  Junioren B4

 

Zondag:  6 april

09:00 uur:  Senioren 13 (2 pers.)

13:00 uur:  Senioren 5    (3 pers.)

 

Zaterdag:  12 april

08:30 uur: N.V.T.

12:30 uur: N.V.T.

 

Zondag:  13 april

09:00 uur:  Senioren 10 (2 pers.)

13:00 uur: Senioren 10 (3 pers.)

 

Secretariaat:  

Zondag:  6 april

08:30 uur:  Damescommisie

Zondag:  13 april

08:30 uur: Jeroen Wijts

 

Zondag 6 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e V.V.W. 1 14:00  A.v. Buuringen
2e vrij   
3e Castricum 2 12:00 11:00 M. Stigter
5e de Rijp 2 10:00 09:00 A. Kokkelink
7e de Foresters 9 10:00 09:00 K. de Goede
10e vrij   
12e vrij   
13e Uitgeest 12 10:00 09:00 T. Vrasdonk
DA1 Fortuna Worm. DA1 14:00  A. Lux
Da2 vrij   
A2 de Blokkers A 1 12:00 11:00 ...........
A3 Den Helder A 2 12:00 11:00 ...........
A4 vrij   

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
8e S.V.W. ‘27  6 14:00 13:00
9e V.I.O.S. W. 7 11:00 10:00
11e Dynamo 4 12:30 11:30
Da3 M.F.C. Da2 11:00 09:30
B2 Assendelft B1 12:00 10:30
                  

Zondag 13 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e vrij   
2e Vitesse ‘22  2 11:00  M.A. Meekhof
8e vrij   
10e Koedijk 8 14:00 13:00 M. Visser
11e Alc. Victrix 5 14:00 13:00 A.Kokkelink
12e vrij   
13e vrij   
DA1 S.J.C. 1 14:00  P.W. Ruijs 
Da2 M.F.C. Da1 12:00 11:00 G.M. Schuitemaker
Da3 Strandvogels Da1 14:00 13:00 N. Pater
A2 HSV Sport A 1 12:00 11:00 I. Aydogan
A 3 B.K.C. A 2 12:00 11:00 P. Kramer
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
3e D.W.O.W. 2 11:00 09:30
5e Graftdijk 2 11:00 09:30
7e Dynamo 3 11:30 10:30
9e Uitgeest 5 12:45 11:45
A4 Uitgeest A 3 14:30 13:30

Woensdag 9 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek
Da2 Andijk Da1 19:00 17.30
A2 De Valken A1 18.45 17:15
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PUNTSGEWIJS

Piet Kroon overleden 
Vorige week werden we opgeschrikt door het bericht dat plotseling ons prominente oud-lid Piet Kroon overleed. Piet kwam over 
van Alcmaria en werd lid in de tijd dat bij ons de jeugdsenioren nog bestonden. Hij speelde de meeste wedstrijden echter in het 
derde elftal in de spits. 

Zelden ging er een wedstrijd voorbij dat hij zijn teamgenoten niet tot lachen wist te brengen. Piet maakte al redelijk vroeg de 
keuze om in de voetsporen van zijn vader Kees Stet te treden waardoor de vaste voetbalzondag in het gedrang kwam en toen hij 
uiteindelijk naar De Rijp verhuisde was het helemaal over.

Op feestavonden van Kolping Boys maakte Piet graag zijn agenda vrij om een optreden te verzorgen en voelde zich direct weer 
thuis bij zijn oude club Kolping Boys. 

We houden goede herinneringen aan hem en wensen zijn moeder en vrouw alle sterkte. 

De oud teamgenoten van het derde 

Jaap Kunst 60 jaar getrouwd 
Afgelopen week namen wij kennis van het feit dat onze oud-trainer Jaap Kunst en zijn vrouw door de burgemeester van Langedijk 
werden gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijksfeest. Kolping Boys heeft daar uiteraard haar gelukswensen aan toegevoegd.

Jaap stond aan de wieg van de oprichting van Kolping Boys in 1939 en is twee periodes hoofdtrainer bij onze club geweest. Eerst 
van 1962 tot 1964, de periode waarin wij als club door een kampioenschap voor het eerst in ons bestaan in de derde klasse kwa-
men te voetballen en vervolgens was hij van 1972 tot 1975 wederom onze hoofdtrainer. Dit gebeurde allemaal nog op ons oude 
complex in het centrum van Oudorp.

Wij wensen Jaap en zijn vrouw nog vele gezonde jaren toe. 

Het Hoofdbestuur 

Dank aan alle vrijwilligers bij onze vereniging
Daar het vanwege een technische storing niet mogelijk was om afgelopen zaterdag op de vrijwilligersavond enige woorden te 
richten tot de vrijwilligers doe ik het via deze weg met het voordeel dat hierdoor ook alle vrijwilligers worden bereikt.

Voor degenen die afgelopen zaterdag niet geweest zijn, ze hebben wat gemist.Het was bijzonder gezellig en de verzorging middels 
drankjes en hapjes en saté was geweldig. Hartelijk dank hiervoor aan de organisatie en de vrijwilligers achter de bar. Waar zou 
een vereniging zijn zonder al zijn vrijwilligers? Helemaal nergens!!

Ik wil dan ook namens het bestuur alle vrijwilligers en mensen die op enigerlij wijze hun steentje bijdragen aan het goed function-
eren van de vereniging hartelijk dank zeggen voor hun inzet en vrijetijdsbesteding. Wij zijn er trots op dat wij een grote groep met 
enthousiaste vrijwilligers in ons midden hebben die de vereniging draaiende en bloeiend houden en spreken de wens uit  dat we 
met z’n allen in de toekomst nog lang van deze mooie club mogen genieten.

Nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Jan Brammer,  voorzitter.

Fototoestel gevonden
Op woensdag 19 maart is bij de poort een fototoestel van het merk Samsung gevonden. Dit fototoestel kunt u woensdagmiddag 
afhalen bij Wout van Dijk of u kunt even bellen naar: 072-5115723

Scheidsrechtersavond 3 april 2008.
 Graag willen we alle scheidsrechters weer uitnodigen voor een zeer informatieve avond, deze vindt plaats op 3 april 2008           
 en vangt aan om 20.00 uur.

 Op deze avond zal het beleidsplan ter sprake komen en de toernooien die straks weer gaan beginnen.

 Mocht je verhindert zijn om deze avond bij te wonen, graag een telefoontje naar Piet Ruijs, 072 – 5642430.
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DE SLOTDRIVE

Vrijdag 18 april 2008
“de slotdrive”

En de aanmeldingen stromen binnen….maar er is nog plaats genoeg oftewel 
reserveer snel om er zeker van te zijn dat je niets ga missen.

Voor aanmeldingen 
gerbengreenenergy@live.nl 
inzake vrijdag 18 april 2008, 

onze laatste en zeer bijzondere 
drive ☺

Tot de 18e in ieder geval.
Gerard, Marjan, Hanny, Ria en haar team en Gerben
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MIXTOERNOOI ZONDAG 1 JUNI 2008

MIXTOERNOOI! JA, GEZELLIG!
Op zondag 1 juni 2008 organiseren we weer ons jaarlijks terugkerende mix-
toernooi. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we het toernooi dit jaar iets 
anders opzetten. De teams gaan opgesplitst worden in een recreatieve poule 
en in een prestatieve poule. Bij prestatief moet je denken aan de teams welke 
vorig jaar de halve fi nales behaalden; strijdend voor elke meter, gezegend met 
een sterke conditie en de wil om de fi nale te behalen speelden zij hun wed-
strijden. Deze teams gaan we groeperen in een prestatieve poule. Bij recreatief is de 
insteek net iets anders; ‘gewoon’ gezellig willen voetballen, soms in familiair 
verband strijdend tegen andere families (en soms ook kinderen) en waar winnen 
of verliezen helemaal niet belangrijk is. Deze teams worden samengevoegd in de 
recreatieve poule.

Alle wedstrijden worden ook dit jaar ook weer 7 tegen 7 gespeeld. Van deze 7 
dient er minimaal 1 dame/meisje in het veld te staan.

Uiteraard staat er dit jaar weer een springkussen, hebben we live muziek (wie zal 
er optreden?) en gaan we weer BBQ-en!!! 

Wil je je als team zijnde alvast aanmelden? Stuur een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij alvast aan of je 
prestatief of recreatief wilt gaan voetballen.

Terreindienst komende twee         
 weken

Zondag 6 april:

09:00-13:00 uur:     Senioren 13   2 personen

13:00 -17:00uur  Senioren 5     3 personen 
  

Zondag 6 april:

09:00-13:00 uur:     Senioren 10   2 personen

13:00 -17:00uur  Senioren 10   3 personen 

Hierboven volgt de eerste indeling voor de aankomende 
2 weken met betrekking tot de secretariaat- en terrein-
dienst in de nieuw opzet. Alle begeleiders van A2 tot en 
met A4 en van senioren 2 tot en met senioren 13 kri-
jgen het overzicht keurig via de mail toegezonden met 
een begleidend schrijven wat de werkzaamheden precies 
inhouden. Heel kort gezegd komt het erop neer dat je di-
enst hebt op de dag dat je thuis moet voetballen. Voor de 
A2 tot en met A4 is dat op de zondagmorgen en voor de 
senioren is dat de zondagmiddag.    
     De A junioren 
hoeven maar 1 of 2 personen per keer af te staan en 
senioren 3 personen. Maar in de praktijk zal vaak 
blijken dat 2 mensen genoeg is. Zoals jullie kunnen lezen 
lopen er op zondag 2 seniorenelftallen. Dit omdat anders 
de A junioren te vaak lopen. Op zondag 13 april loopt het 
10e de gehele dag aangezien zij nog geen dienst hebben 
gehad.     

Groet, Gerben van der Waal - 06-41377279 
gerbengreenenergy@live.nl    

Zaterdag / Zondag 29 en 30 maart

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e K.G.B. 1 3-1
 2e Limmen 2 3-3
 3e Geel Zwart ‘30  2 3-2
 5e Dirkshorn 2 1-1
 7e Limmen 6 ??
 8e Nwe. Niedorp 3 ??
 9e A.F.C. ‘34  4 2-1
 10e Berdos 5 ??
 11e Koedijk 10 1-5
 12e H.S.V. 10 ??
 13e W.S.V. ‘30  5 3-2
 DA1 Buitenveldert DA1 1-3
 DA2 Buitenveldert DA 2 AFG
 DA3 de Blokkers DA 1 0-7
 A1 Kon. HFC A1 1-1
 A2 De Valken A1 ??
 A3 Sint Boys A 1 3-2
 A4 de Foresters A3 1-1
 B1 DWV B1 AFG
 B2 Koedijk B2 0-0
 B3 B.K.C. B2 14-0
 B4 Foresters (de) B3 7-3
 B5 vrij  VRIJ
 B6 Koedijk B7 2-1
 C1 DWV C1 0-1
 C2 AFC 34 C2 3-2
 C3 SVW 27 C3 AFG
 C4 LSVV C3 ??
 C5 K.S.V. C3 6-4
 C6 Jong Holland C3 1-2
 C7 Koedijk C8 AFG
 MA2 Vreeswijk MA1 4-0
 MB1 Duinrand S MB1 1-5
 MC1 A.S.V.’55 MC1 2-1
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 5 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 VSV B1 13:00  Th. De Graaf 
B3 Kolping Boys B4 13:00 12:15 T. Vrasdonk        oefen.
B5 Koedijk B7 14:45 14:00 J.Kraakman 
C4 Bergen C2 14:45 14:00 H.Berghammer 
MA2 Desto MA1 14:45 14:00 A.v.d.Velden 
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B4 Kolping Boys B3 13:00 12:15 oefenwedstrijd !
C3 Grasshoppers C2 14:00 13:00 
C5 Foresters (de) C4 13:00 12:00 
C6 Koedijk C7 12:45 11:50 
C7 Duinrand S C3 14:00 13:00 
MB1 AFC 34 MB1 10:30 09:30 
MC1 de Zouaven MC1 13:00 11:45 

Zaterdag 12 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 st. Adelbert B1 13:00 12:15 H.Berghammer 
B5 Kolping Boys B6 13:00 12:15 E.v.Dronkelaar        oefen.
C5 Kolping Boys C7 13:00 12:15 R. de Wit        oefen.
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Alkm. Boys B1 12:00  
B4 A.F.C.’34 B6 12:30 11:30 
B6 Kolping Boys B5 13:00 12:15 oefenwedstrijd !
C3 Duinrand S C2 12:30 11:30 
C4 SSV C2 10:00 9:10 
C6 SVW 27 C6 14:45 13:45 
C7 Kolping Boys C5 13:00 12:15 oefenwedstrijd !
MC1 A.S.V.’55 MC1 12:30 11:15 
 

Woensdag 15 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 VSV B1 19:00

Had de Paastoernooicommissie een vooruitziende blik  ???

Witte donderdag:   regen en wind.
Goede Vrijdag:   buien en wind.
Paaszaterdag:   droog, maar een slecht bespeelbaar veld !
Paaszondag:   aanvankelijk droog, maar vanaf 11 uur sneeuw en dus onbespeelbaar !

Zie hier in het kort een overzicht van ons “ Paastoernooiweer” .
Dit hadden we toch niet kunnen bevroeden, toen we eind november de spijtige beslissing namen om in 2008 het 13e Paastoernooi 
niet te organiseren.Wellicht hebben de weergoden tijdens het Paasweekend aan ons gedacht door ons met de gedachte achter te 
laten: “’t Is goed dat we nu geen Paastoernooi hebben”. 

De Paastoernooicommissie heeft de koppen bij elkaar gestoken en de intentie uitgesproken, dat we evengoed de mogelijkheid gaan 
onderzoeken om in 2009 wederom een Paastoernooi op de kalender  te krijgen.
We houden jullie op de hoogte !

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 5 en 6 april

 Groep 6 en 5

Zat./Zon. 12 en 13 april

 Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 5 april

08:30 uur: Junioren B4

12:30 uur:  Junioren B4

 

Zondag:  6 april

09:00 uur:  Senioren 13 (2 pers.)

13:00 uur:  Senioren 5    (3 pers.)

 

Zaterdag:  12 april

08:30 uur: N.V.T.

12:30 uur: N.V.T.

 

Zondag:  13 april

09:00 uur:  Senioren 10 (2 pers.)

13:00 uur: Senioren 10 (3 pers.)

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  5 april

Paul Konijn en Ton Groot

Zaterdag:  12 april

Paul Konijn en Jan Bolt
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JUNIORENNIEUWS
Het wel en wee van de junioren !

Natuurlijk beginnen we met de 2e overwinning voor de ploeg van coach Martijn van Dijk, de C2.Zag het er met de rust naar 
uit, dat de zoveelste nederlaag er aan zat te komen, daar dachten Martijns jongens duidelijk anders over. Ze stroopten de 
mouwen nog eens extra op en bogen de 0-2 achterstand tegen rivaal AFC’34 om in een prima 3-2 overwinning. Geweldig, 
jongens !Minder goed nieuws was de 0-1 nederlaag, die het de laatste tijd zo goed draaiende C1 leed tegen D.W.V. Nog 2 
wedstrijden en daaruit moeten eigenlijk 2 overwinningen vandaan komen om niet te degraderen. Wellicht dat 1 overwinning 
ook al volstaat. We zijn benieuwd. Veel succes. Succes zullen de spelers van A1 ook wel nodig hebben in hun strijd om 
promotie. Afgelopen zaterdag stelden ze via een 1-1 bij concurrent Kon. HFC de nacompetitie min of meer veilig; het 
kampioenschap is via dit gelijke spel een stukje verder weg. Maar je weet ’t nooit, hè ? Verder speelde de B2 nog 0-0 bij 
Koedijk B2. De overige selectie-elftallen speelden door afgelastingen niet.

Bij de overige teams deden de B-junioren het heel goed door alle 3 wedstrijden te winnen. Voor B3 was dat een makkie tegen 
het zeer povere B.K.C.(14-0).Ook de B4 had het niet lastig tegen de  Foresters B3 en wonnen, na een 3-1 ruststand, met 7-3 !
Zwaarder hadden de spelers van B6 het tegen Koedijk. Na een 0-1 achterstand wonnen ze uiteindelijk met 2-1. A4 deed het 
geweldig tegen koploper Foresters A3 en speelde met 1-1 gelijk. Ook goed deden de mannen van A3 het tegen Sint Boys A1 : 
3-2 winst ! Bij de C-junioren zagen we C5 met 6-4 winnen bij K.S.V. C3 en verloor C6 met 2-1 van Jong Holland C3.

De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal  !!

We naderen het einde van de competitie en zien dat de spanning stijgt. Niet zozeer om de bovenste plaats(deze gaat vrijwel 
zeker naar de spelers van C4), maar de strijd daaronder is zeer spannend. Er zit een verschil tussen van 3 honderdste(0,03) 
wedstrijdpunt. Hoe zal dit gaan afl open ?

De stand:
   Aantal  Aantal  Doel-  Gemiddeld
Plaats: Team:  wedstrijden: punten: saldo:  wedstrijdpunt: 

  1e C4  17  54 122-  10 3.00
  2e A3  16  35 122-  28 2,19
  3e B5  17  37   76-  41  2,18
  4e C5  19  41 116-  53 2,16
  5e C6  19  37   73-  49 1,94  
  6e B3  15  29   60-  24  1,93
  7e MB1  20  33   52-  44 1,65
  8e C3  15  24   49-  42 1,60
  9e C7  18  25   69-  67 1,39
10e MC1    9  10   13-  26  1,11
11e B4  18  17   37-  57  0,94
12e MA2  19  17   22-  50 0,89
13e B6  17  15   36-  75 0,88
14e A4  15  10   39-102 0,67

Penaltyfi nale  !!

In de vorige Treffer stond het al: maandag 21 april komen de fi nalisten in actie om hun 3 (of wellicht meer) beslissende 
strafschoppen te nemen.
Bij de B-junioren kunnen we er nog één fi nalist bijschrijven: Thijs den Hartigh van de B4.
JEFFREY DEKKER , JEROEN PERNA ,     PETER GEORGIEV   , ERIC ELHERS. (A3)
Brian Bruin; Erdum Turkmen;  Iwan Gelders;  Pascal van Loon (A2)
Rolin Barsingerhorn, Jelle Smit, Derek Westra en Bart van Schie. (A4

We zijn nog in afwachting van de fi nalisten van de A1.. In de volgende Treffer volgen er meer details van de fi nale ! 
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NIEUWS JUNIOREN
Oefenpartij t.b.v. onze aanstaande scheidsrechters, B3 tegen B5.

Omdat ik zo trots ben op de prestatie van B5  tegen B3, wordt dit verslag geschreven.

Op een regenachtig vrijdagavond fl oten de scheidsrechters onze onderlinge wedstrijd. Om het kwartier wisselden de fl uiters, 
die na afl oop werden beoordeeld door hun “opperbaas”.

B3 begon sterk met meer balbezit en gevaarlijk tot het strafschopgebied van B5. Daar liet onze verdediging en keeper zien hoe 
hun zenuwen in bedwang te hebben, solide en elkaar fouten herstellend.

Ondanks de snelle en behendige spitsen van onze opponenten en sterk opkomende middenvelders hielden jullie stand. Hierdoor 
kreeg B5 meer vertrouwend en gingen zij combinerend en vooruit spelen. In het tweede gedeelte van de eerst helft was de 
eerste kans raak. Raymond kreeg een pass van Stefan en in het strafschopgebied kapte hij langs zijn directe tegenstander en 
schoot zonder twijfel in de rechter hoek, 1 – 0 . Enkele minuten later na goed combinerend werk van de middenvelders kreeg 
Bora buiten het strafschopgebied ruimte om te schieten, helaas net over.

In de korte pauze de mannen schouderklopjes gegeven voor hun teamwork. Kai, onze aanvoerder, durfde niet op buitenspel te 
spelen, omdat hun spitsen te snel zijn. JUIST dan moet je gebruikt maken van de buitenspel regel, vertrouwd mekaar hierop.

Jochem werd moegestreden en met pijntjes aan zijn linker knie gewisseld. Na weken niet te hebben gespeeld en getraind was 
het een puike inzet, joch.

Joey viel voor hem in en door zijn snelheid en techniek zorgde hij voor onrust bij B3. 

Tweede helft ging het gelijk op en kansen voor beide partijen. Emmere en Anouar van B3 hadden met een beetje geluk kunnen 
scoren, helaas mannen. Via een vrije trap, 30 meter van het doel af, maakte Bora via de rug van Kamal, keepte prima, onze 
tweede doelpunt. Mike, onze doelman, coachte zijn verdedigers goed en redde een paar malen nuttig. Een doelpunt van B3 
werd eerst goed gekeurd en na overleg met zijn grensrechter wegens buitenspel geännuleerd.

B3 heeft de kracht, snelheid en techniek om goed te kunnen voetballen. Mannen alleen dribbelen als er ruimte is en anders 
de bal afschermen en de vrije man opzoeken en meer samen spelen.

B5, jullie speelden allemaal fantastisch. Fouten van je teamlid samen herstellend en de combinatie opzoeken. En op het veld 
coachen gingen jullie goed af.

Doeiiiii,



-11-

FUTSAL
Programma t/m vrijdag 25 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 4-apr 20:10 Thuis De Oostwal SVW 27 3 24620
Vrijdag 11-apr 20:10 Uit De Hoornse Vaart Mix/Makel. Alkmaar1 25703

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 7-apr 21:05 Uit De Mijse WMC/`t Raethuys 5 25850
Vrijdag 11-apr 19:00 aanwezig Alkmaar-Noord ZAALDIENST 4e beurt

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 9-apr 21:05 Uit Noorderend Danss. Biersteker 2 25374
Vrijdag 18-apr 22:00 Thuis De Oostwal AZV (Akersloot) 6 24934
Vrijdag 25-apr 19:15 Uit De Bloemen Castricum 1 205613

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 11-apr 20:10 Uit Geestmerambacht B Schelvis Boys 2 25390
Vrijdag 18-apr 19:00 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST 4e beurt
Vrijdag 18-apr 20:10 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering 5 24895

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 2-apr 22:00 Uit Geestmerambacht A BOL 1 24774
Vrijdag 11-apr 20:10 Thuis Alkmaar-Noord Heertjes (De) 6 25702

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 9-apr 19:15 Uit De Oostwal PZC DA2 25475

Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 14-apr 19:15 Uit De Hoornse Vaart Danss. Biersteker B3 169842

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 16-apr 19:15 Thuis De Oostwal Tornado/AVéWé C1 168636
Woensdag 23-apr 19:15 Thuis De Oostwal Avenhorn/K&S C2 168576

Heren coaches opgelet!!!

Bespreek met je teamleden de samenstelling zo spoedig mogelijk voor volgend seizoen.
Stuur de door jullie ontvangen brief met indeling en samenstelling zo spoedig mogelijk naar mij op, de KNVB wil dit 
spoedig weten.
 
Peter Verhoeven.
coördinatior Futsal

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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DAMES EN MEISJES
Kolping Boys MD1 - SVW MD1
 Zaterdag 29 maart stond de return tegen SVW op het programma. Deze ploeg had vorige keer 4-0 van ons gewonnen en staan 
op dit moment aan kop in de poule. Kortom een pittige wedstrijd. De eerste helft speelden we tegen de wind in, waardoor het 
moeilijk was om van ons doel af te spelen. Maar toch waren er een aantal aanvallen waarbij we dicht bij het doel van SVW kwa-
men. Maaike ging goed door op links er leverde een prima voorzet af. Helaas was er niemand bij de 2e paal om de bal in het 
doel te plaatsen. SVW beschikte over een paar grote meiden, die het onze verdediging erg lastig maakten. Vooral Jolien en Iris 
kregen te maken met meiden die continu hun lichaam in de strijd gooiden. In dat soort situaties moet je meegaan in die strijd. 
In het verloop van de wedstrijd ging het hun beter af. Na ongeveer 15 minuten helaas een tegengoal, 0-1. Niet veel later de 0-2. 
De rechtsbuiten van SVW schoot de bal onhoudbaar voor Kayliegh in de verre linker bovenhoek. Vlak voor de rust ging de spits 
in volle vaart richting ons doel. Winona probeerde haar nog in te halen, maar zonder succes, 0-3.

Jamilla op doel en Kayliegh op rechtsvoor. Met de wind mee ging het wat beter. Winona speelde als voorstopper vaak voor de 
verdediging, waardoor ze de passes naar de SVW-spits telkens kon onderscheppen. Als snel een goede kans voor Zoe, maar 
ze schoot de bal net over de lat. Derya was sterk in de duels en kwam een paar keer goed door in het midden. Maar jammer 
genoeg geen doelpunten. Het leek erop dat we SVW in de 2e helft van het scoren af konden houden, maar in de laatste minuut 
wisten ze nog 1 keer te scoren, 0-4. Jammer meiden, jullie hebben er hard voor gewerkt. Volgende keer tegen Alcmaria. 

Matthieu.

Kantinediensten dames en meisjes:

5 april
Zaterdagmorgen 09:00 Nienke Jonkman en Yvonne Maria Keizer

Zaterdagmiddag 13:00   Leonie van Kilsdonk

6 april
Zondagmorgen   09:00 Carola Quant

12 april
Zaterdagmorgen 09:00 Lotte van der Klein en Eline Dekker

Zaterdagmiddag 13:00   Kim kraakman

13  april
Zondagmorgen   09:00 Simone Liefting

Kolping Boys MC1-Garforth Rangers 014
We keken al een tijdje uit naar deze wedstrijd, maar toen s’ morgens de gordijnen open gingen was het even spannend of we 
wel konden voetballen. Gelukkig ging het door. Maar na een kort gesprek met de Engelse coach kwam pas de echte schrik. 
Wat bleek: Garforth Rangers was een jongensteam!! Hier hadden we niet op gerekend. gelukkig konden we allemaal de lol er 
wel van inzien en gingen we gewoon lekker spelen.

De jongens waren een stuk sterker, maar toch wisten we aardig weerstand te bieden. Er zijn best wat jongens gepoord en 
gedold deze middag. We stonden met de rust 4-0 achter. De jongens waren echter wel onder de indruk van onze voetbalk-
waliteiten. De 2e helft kwamen we beter uit de startblokken. We kwamen regelmatig over hun helft en wisten af en toe zelfs 
gevaarlijk te worden. Nadat een corner geen doelpunt opleverde werd Nikki in de 16 gevloerd. Penalty. Shanice weet hier wel 
raad mee en schoot medogeloos in.

Natuurlijk waren de jongens een stuk sterker en ze wisten dan ook met 8-1 te winnen.  De jongens waren erg sportief en vrien-
delijk. Na de wedstrijd werden de msn adressen uitgewisseld om vooral ook contact te behouden.

Al met al een leuke ervaring!  

MC1: Voor de eerst volgende 2 uitwedstrijden zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Zouaven:  Nikki, Manon P, Kyleigh en Daphne

ASV 55:  Sammy, Sanne, Roosmarijn en Anouk
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 5 april

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
D1 Blokkers D1 11:30  Kees de Goede
D5 Kolping Boys D6 09:00  08:30 Gerard Twisk
D8 Kolping Boys MD1 10:15  09:45 Sean de Jongh
E2 Meervogels 31 E1 10:15  M. Stigter
E6 Kolping Boys E7 11:30  11:00 Ruben v.d. Velden
E8 Kolping Boys E11 11:30  11:00 Ouder
E9 Kolping Boys E14 10:15  09:45 Ouder
E15 Kolping Boys F2 10:15  09:45 Ouder
F3 Reiger Boys F3 09:00  08:30 Justin v.d. Berg
F4 Kolping Boys F7 09:00  08:30 Ouder
F5 Kolping Boys F8 10:15  09:45 Ouder
         
1e jaars F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D7 Foresters D7 13:00 12:00 
D6 Kolping Boys D5 09:00 08:30 
MD1 Kolping Boys D8 10:15 09:45 
E1 Fortuna Worm. E1 10:00  beker
E4 Foresters E8 11:30  
E7 Kolping Boys E6 11:30 11:00 
E10 Alkmaarse Boys E3 09:00 08:10 
E11 Kolping Boys E8 11:30 11:00 
E12 LSVV E6 10:30 09:35 
E13 Foresters E11 11:30 10:30 
E14 Kolping Boys E9 10:15 09:45 
F1 Koedijk F1 09:45  
F2 Kolping Boys E15 10:15  
F6 Vrone F5  09:00 08:10 beker
F7 Kolping Boys F4 09:00 08:30 
F8 Kolping Boys F5 10:15 09:45 
F9 KSV F9 09:30 08:40 
                         

Nieuws:
Pupillencommissie
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:          (Tijdelijk)

Marrian de Vries       072- 5617201

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling      06-46757626  

Melanie Brakels        06-48969892
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BKC D1–Kolping Boys D2  (1-4)

Nog twee wedstrijden te gaan. Maar in het volgende duel kan Kolping Boys D2 het kampioenschap thuis tegen Hugo Boys al 
binnenhalen.  Daarvoor moest het nu wel winnen van BKC. Op een winderig en slecht veld in Anna Paulowna lukte dat, zij het 
dat de kwaliteit van het vertoonde spel niet was om over naar huis te schrijven.

Na een rommelige start ontstonden de eerste kansen voor Kolping. Julian schoot een keer voor langs. En Chantal probeerde 
het houtwerk uit. Maar in de 14e minuut was het dan toch raak. Na goed doorzetten liet opnieuw Julian een mooie diagonaal 
van zijn voet vertrekken waarbij de BKC-doelman het nakijken had: 0-1.

De wedstrijd bleef rommelig, waarbij BKC veelvuldig de buitenspelval hanteerde. De Kolping-aanvallers tuinden daar iets te 
vaak in. Echter niet verdediger Jesper. Hij kreeg de bal bij de middenlijn te pakken.   De lange rechtsachter besloot de bal niet af 
te spelen, omdat het dan offside geweest zou zijn. In plaats daarvan stoomde hij door naar het vijandelijke doel om vervolgens 
rustig raak te schieten: 0-2.

Vlak voor rust deed BKC nog iets terug. Een dieptepass bereikte de snelle spits die Kolping’s laatste man Dave zijn hakken 
liet zien en daarna doelman Nick kansloos passeerde: 1-2. Na rust kroop Kolping door het oog van de naald. BKC kreeg een 
twijfelachtige penalty toegewezen. Maar in dit soort situaties heeft keeper Nick een engeltje op de lat zitten: de bal ging tegen 
de paal.   Gelukkig maar, want anders zou de wedstrijd absoluut in het nadeel van Kolping gekanteld zijn.

Het team van coach Thijs van der Oord begreep dat het orde op zaken moest stellen. Onder aanvoering van hun nummer 10 
Ronald - die zelf twee treffers voor zijn rekening nam - liepen de zwart-witte kampioenskandidaten uit naar 1-4. In de laatste 
seconde leek BKC nog even terug te komen. Maar centrumverdediger Gijs redde fraai op de doellijn.

Paulus

Zaterdag 12 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Reiger Boys D1 11:30  M. Stigter
D2 Hugo Boys D1 09:00  Simon Jongkind
D4 Berdos D1 13:00 12:25 Jan Mienes
D7 Foresters D7 10:15 09:45 Sean de Jongh
D8 Koedijk D7 11:30 11:00 Pertti Marees
E2 Foresters E2 10:15  Ouder
E3 Kolping Boys E5 10:15  Ruben v.d. Velden
E4 Foresters E8 11:30  Ouder
E7 Meervogels E3 10:15 09:45 Ouder
E8 Meervogels E4 11:30 11:00 Ouder
E11 Reiger Boys E15 10:15 09:45 Ouder
E12 LSVV E6 11:30 11:00 Ouder
E13 Foresters E11 11:30 11:00 Ouder
E15 Kolping Boys E14 10:15 09:45 Ouder
F1 HSV F2 10:15  Ouder
F2 Koedijk F2 09:00  Ouder
F3 Jong Holland F1 09:00 08:30 Ouder
F6 HOSV F1 09:00 08:30 Ouder
F8 Apollo 68 F1 09:00 08:30 Ouder
      
1e jaars F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D3 SVW 27 D3 09:00 08:10
D5 SSV D1 11:15 10:25
D6 HSV D4 12:30 11:30
MD1 Alcm. Victrix MD1 11:00 10:05
E5 Kolping Boys E3 10:15 09:45
E9 GSV E1 10:30 09:35
E10 Victoria O E4 11:15 10:20
E14 Kolping Boys E15 10:15 09:45
F4 Alcmaria Victrix F3 10:00 09:10
F5 Sporting S F2 10:00 09:10
F7 Bergen F2 10:00 09:10
F9 Jong Holland F7 09:00 08:10

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping D2 na penalties bij laatste 
acht

Kolping D2–Uitgeest D2  (2-2)

Winst of verlies? Uiteindelijk kwam het 
in het zenuwslopende   

bekerduel tegen Uitgeest neer op de 
laatste penalty. Nadat Ronald (via de 
paal), Wouter, Jesper en Sietze al had-
den raak geschoten en Uitgeest één keer 
had gemist, rustte er een loodzware ve-
rantwoordelijkheid op de schouders van 
Sacha. Ijzig kalm nam de blonde mid-
denvelder zijn aanloop om vervolgens 
onberispelijk raak te schieten. Kolping 
D2 bekert verder!

De strafschoppenfi nale vormde het 
einde van een grillige wedstrijd waarin 
Kolping een verdiende overwinning on-
nodig uit handen gaf. Toch liet Uitgeest 
vanaf het eerste fl uitsignaal zien dat er 
met hen niet te spotten viel. De groen-
gelen joegen achter elke bal aan.  

Aanvankelijk wist de Kolping-verdediging 
daar niet goed raad mee.  Maar gelukkig 
bleef het zonder gevolgen.

Kolping moest het vooral hebben van de 
counter. Julian en vooral Martin stichten 
via de vleugels voortdurend gevaar. Bij 
een van die Oudorpse uitvallen was het 
raak. Wouter sprintte vanaf de midden-
lijn richting het Uitgeest-doel. Zijn inzet 
werd geblokt, maar in tweede instantie 
wist de Kolping-spits toch het net te 
vinden: 1-0.

Na rust leek het erop dat Kolping snel 
orde op zaken wilde stellen.  

Al na 5 minuten was het opnieuw raak. 
Martin ronde een dieptepass van Chantal 
met een beheerste knal af. De Uitgeest-
keeper had geen schijn van kans: 2-0. Er 
leek geen vuiltje meer aan de lucht.

Toch pakte het anders uit. Een misver-
stand in de Kolping-verdediging tussen 
Dave en Nick leidde halverwege de 
tweede helft tot een onnodige tegentref-
fer: 2-1. Nog leek er niets aan de hand. 
Kolping kreeg zelfs een ideale kans de 
wedstrijd te beslissen.  Martin omspeel-
de de Uitgeest-keeper om vervolgens te-
gen de paal te schieten.  

Een minuut later maakte Uitgeest gelijk 
na balverlies door Kolping op het mid-
denveld.

Coach Thijs van der Oord liet het ver-

volgens aan zijn spelers over om zich 
vrijwillig te melden voor het nemen van 
een penalty. Vijf mentale kanjers namen 
daarop hun verantwoordelijkheid en 
schoten hun ploeg naar de kwartfi nale.

Paulus

Foresters F1-Kolping Boys F1 (1-2)

Zaterdag 29 maart ..de wedstrijd waar 
het allemaal om draaide  FORESTERS 
UIT !! de mannen hadden er zin in want 
bij winst weten ze dat het kampioenss-
chap wel heel dichtbij is.. Jos was al 4 
keer om het complex van foresters gelo-
pen van de zenuwen  dus Mathijs begon 
alvast maar met de voorbereiding ... de 
mannen stonden op hun plek  en de 
wedstrijd kon beginnen.. 

10.15 daar gaan we..  het begon me-
teen al weer spannend want laten we 
eerlijk zijn  tegenwoordig is het leuker 
om naar de mannen van de  F1 te kijken 
als naar de mannen van AZ ..ze hadden 
de wind in de rug en er werd veel op de 
helft van foresters gespeeld... toch ging 
er vandaag veel mis... foresters had de 
taak gekregen om onze top scoorder Syl 
goed in de gaten te houden en als hij al 
een bal aangespeeld kreeg had hij me-
teen 3 man om zich heen en kwam er 
niet meer uit.. een hard schot van Mats 
werd tegengehouden door de keeper .. 
een mooie actie op rechts van Julian die 
hem goed voorgaf werd net naast ge-
schoten door Antonio.. een corner van 
Sjoerd die overgekopt werd door Remco 
... Syl die door een assist van Chiel op 
de keeper afging maar net werd wegge-
haald door een verdediger van forest-
ers.. het eerste doelpunt hing in de lucht 
maar was nog niet gevallen..aan de kant 
was de spanning te snijden .. Chiel vond 
het welletjes en dacht nu moet het gaan 
gebeuren... hij kreeg de bal mooi voor 
van Mats en nam de bal mee naar voren 
hij kreeg alle vrijheid op het middenveld 
en dacht nu moet het gebeuren  hij keek 
even hoe de keeper stond en schoot .. 
Boem!! hij zat erin en het was 1-0 voor 
onze mannen..   mooi doelpunt Chiel !! 
goed gedaan.. 

De mannen wilde meer en dat was te 
zien ook.. ze gingen er helemaal voor.. 
ondanks dat het niet zo liep als ze wilde 
bleven ze er voor vechten... Sjoerd nam 
een corner en daar was Julian die hem 
geweldig inkopte .. helemaal super Juul  
goed gedaan .. het was 2-0 .. in de rust 
kregen de mannen de bekende peptalk 

van Jos die aan zijn mannen vroeg hoe 
ze het zelf vonden gaan.. de 1 zij slecht 
de ander middelmatig.. alle rede om in 
de 2 helft alles te geven wat ze in zich 
hebben.. we staan dan wel 2-0 voor 
maar we zijn er nog niet want we weten 
dat foresters er alles aan zullen doen 
om te winnen.. zo gezegt zo gedaan  for-
esters begon meteen erg sterk en kwa-
men steeds dichter bij de goal van onze 
Noud .. door een foutje op het middeveld 
kwam foresters op 2-1 ... en je zag dat 
foresters  meer wilden... toen werd het 
heel erg spannend .. een vrije trap van 
foresters ging net over ... Remco die een 
bal wegkopte voor het doel van Noud.. 
een bal op de lat en net naast... hoe 
houden we dit vol sommige moeders 
hadden het niet meer :-)   De bal ging 
heen en weer en niemand wist hoe dit 
zou eindigen.. Syl had een mooie kans 
op de 3-1  hij kapte zijn mannetje mooi 
uit en schoot op doel die helaas de lat 
raakte .. de bal was weer voor forest-
ers maar raakte hem al snel kwijt aan 
Sjoerd die de bal mooi mee nam via de 
linkerkant maar trof meteen weer 3 man 
om zich heen.. met zijn kleine pootjes 
werkte hij zich er door heen en gaf hem 
aan Chiel  .. Chiel gaf hem vervolgens 
meteen weer voor op Sjoerd die zich 
snelde richting doel  hij gaf de bal echt 
geweldig voor op Julian die van rechts 
kwam aangesneld maar de bal ging net 
naast.. wat een mooi samenspel die ei-
genlijk bekroont moest worden met een 
goal...  na 22 spannende minuten  fl oot 
de scheitsrechter af.  

HOERA  de mannen hadden het voor 
elkaar 2-1 gewonnen van foresters.. 
helemaal geweldig!!  onze mannen van 
de F1 onder leiding van Jos en Mathijs 
staan nu boven aan met 18 punten  
wij zijn echt SUPER trots op jullie alle-
maal...

Groetjes Nathalie...
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HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN

SUPER HOOFDPRIJS KLAVERJASSEIZOEN
2007/2008 EN WEDEROM BESCHIKBAAR GESTELD DOOR:

De hoofdprijs voor een ieder die minimaal 5x van de 7 drives 
gekaart heeft is de volgende:

3 dagen in Hotel Carlton Ambassador in het mooie 
Den Haag 

� Een prachtig 4 sterren hotel
� Welkomstcocktail
� 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
� Éénmaal een 3 gangen diner
� Éénmaal entree Holland Casino
� Boekje met wandeling naar keuze in Den Haag
� Per kamer een strippenkaart
� Éénmaal entree Panorama mesdag

Dit alles met een waarde van ruim 275 euro

GoodBookers Alkmaar 
Gedempte Nieuwesloot 4
1811 KT ALKMAAR
Tel (072) 515 38 33 Fax (072) 515 49 95 
E-mail: info@alkmaar.goodbookers.nl
Ma t/m vr: 09.30-19.00,do: 09.30-21.00,za: 09.00-17.00
Koopavonden en -zondagen geopend.
Boekingen op afspraak mogelijk. ANVR: 1865


