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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 

A.s zondag speelt Heren 1 de heel belangrijke werdstrijd uit tegen ZAP 1.

Ook speelt zondag Ruud Adams zijn laatste thuiswedstrijd voor Kolping Boys.

De laatste klaverjasdrive van dit seizoen vindt plaats op vrijdag 18 april. Komt allen, 
maar let op: Vol=vol.

Bus naar ZAP
Voor supporters van het 1e die a.s.zondag gezamenlijk naar ZAP willen afreizen 
om ons 1e elftal aan te moedigen, heeft het bestuur een bus geregeld.  Inschrijven 
voor een plaats kan bij: Gerard Venneker (06-22986200 , secretaris@kolpingboys.
nl)

Vertrek 12.30 uur vanaf de Nollen. De kosten bedragen € 4,- p.p

De redactie.
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“HET EERSTE”
Wedstrijdverslag Kolping Boys 1-VVW 1
 

Zoals u waarschijnlijk wel weet is het eerste elftal aan een opmars bezig,  een factor die de wedstrijd tegen VVW extra spannend 
maakte omdat de kampioensaspiraties van VVW teniet gedaan konden worden. Er waren op deze bewuste zondag van 6 april 
bovendien ook nog andere wedstrijden en het feit wilde dat in de topzes van de derde klasse men onderling allemaal tegen elkaar 
moest spelen. Van deze 6 ploegen maakten er, bij aanvang van de wedstrijden,  nog 5 kans op het kampioenschap!

Onze ploeg begon de wedstrijd in de wetenschap dat iedereen weer fi t, en terug van schorsingen, was waardoor we 5 fi tte spelers 
op de  bank hadden. In principe heeft het eerste elftal 18 gelijkwaardige spelers  en dat is een mooi gegeven.  In de basiself waren 
dit keer basisplaatsen  voor o.a. Wesley Everduin, Fouad Charik en Patrick Smorenberg.  Marvin Wijdenbosch en Bart Pastoor 
waren terug van schorsingen en namen hun vertrouwde plekken in de defensie weer in. We hadden de week ervoor bovendien 
van KGB gewonnen en ook dat gaf ons veel vertrouwen. 

Meteen na aanvang van de wedstrijd bleek dat VVW niet voor niets zo hoog in de derde klasse stond,  zoals wij verwacht hadden 
speelden zij een 4-3-3 waarbij hun laatste man continue doorschoof en op die manier trachte  VVW een meerderheid op  het 
middenveld te creeren. Wij waren op de hoogte van hun speelwijze  (met dank aan onze spion Jan Vrasdonk) en trachten hun 
rechtsback (opbouwend de minste speler) in balbezit te dwingen.  Rens had echter de handen vol aan hun uitstekende mid-mid 
en ook de laatste man bleek een zeer goede speler.  Het was dat de goede spitsen de eerste helft in de achterzakken  van aan-
voerder Marvin Wijdenbosch en backs Thijs vd Oord en Bart Pastoor zaten,  omdat VVW anders waarschijnlijk voor meer gevaar 
op onze helft had kunnen zorgen. 

Aanvallend speelden we echter de eerste helft een prima wedstrijd. Simpel gezegd speelden we met drie aanvallers (Wesley 
Everduin, Louwensley Martina en Fouad Charik) waarbij Fouad achter de twee eerstgenoemden speelde.Op het middenveld 
zorgde Mark Kaandorp voor diepgang aan de linkerkant en was er rust in de verdeling van het spel door de relaxte linkervoet van 
Rens Langedijk en het tactisch inzicht van Joost Pepping. Na wat halve kansen was het Fouad die aantoonde wat hem tot zo’n 
krachtvoetballer maakte, bij een corner torende hij nl. ruim een halve meter boven drie verdedigers uit om vervolgens hard in te 
koppen. Een typische Fouad-goal en de terechte 1-0. Niet veel later passeerde Wesley als rechtsbuiten zijn man en doordat zijn 
voorzet werd aangeraakt stond de keeper van VVW op het verkeerde been,  ipv een corner was het zomaar de 2-0! Een prachtige 
stand om te gaan rusten  en niet veel later werd er dan ook voor de rust gefl oten. 

Na rust was er echter sprake van een compleet ander wedstrijdbeeld en dat hadden wij vooral aan onszelf te danken. Wij hadden 
nl. de wedstrijd na de rust op meerdere momenten kunnen beslissen.  Rachid (in de rust ingevallen) deed bijvoorbeeld  bijna alles 
goed op een verre uittrap van keeper Mark Steenstra: hij liep op snelheid langs zijn directe tegenstander en nam de bal vol op 
de wreef. De bal belande echter op de paal!  Dit was het teken voor VVW om meer te gaan aandringen en naarmate de 2e helft 
vorderde bleek dat zij niet alleen kwalitatief maar ook conditioneel het beste elftal hebben dat wij dit jaar op de Nollen te gast 
hebben gehad. Nadat de goede spits van VVW eerder al een bijna onmogelijke bal nog op de paal had gekopt, scoorde hij uit de 
tweede kans die hij kreeg. Na een goede voorzet kwam hij precies tussen keeper Mark Steenstra en stopper Marvin Wijdenbosch 
en scoorde met de punt van de schoen. Een goede goal van VVW en ons team kreeg het zwaar: voorin werden de ballen niet goed 
meer vastgehouden,  het middenveld sloot niet genoeg aan en in de achterhoede ontbrak de rust in de opbouw. 

Ons team gaf echter blijk van grote wilskracht en als iets de begeleiding verheugd dan is het wel de ontwikkeling die ons jonge 
team op mentaal gebied dit jaar heeft doorgemaakt. Want ondanks veel balbezit van VVW gaf onze achterhoede geen krimp, 
er kwamen dan ook geen kansen dicht voor onze goal en afstandschoten werden bekwaam onschadelijk gemaakt door keeper 
Mark. Bovendien bleven onze middenvelders continue meelopen met hun directe tegenstanders en onze spitsen knokten zich 
leeg om in “de zone”  te verdedigen. En ondanks dat de scheidsrechter 10 minuten langer liet doorspelen kwam  het verlossende 
eindsignaal met een 2-1 voorsprong op het scorebord! Een aantal spelers kon vanwege vermoeidheid amper juichen maar de 
punten waren binnen. 

De consequenties drongen pas, nadat we de andere uitslagen hoorden, tot ons door.  Koplopers MFC en ZAP speelden nl. gelijk 
waardoor we niet alleen naar de derde plek stegen maar ook 2 punten op beide koplopers inliepen. Hoogstwaarschijnlijk zal het 
echter zo gaan zijn dat ZAP en MFC het onderling gaan uitmaken. ZAP staat op 34 punten en MFC op 33 met een wedstrijd minder 
gespeeld. MFC moet nog inhalen tegen Vrone en zou dan dus op 36 punten kunnen komen. Alle ploegen (op  MFC dus na) moeten 
nog 2 wedstrijden spelen. Onze eigen jonge ploeg staat op 33 punten en wij richten ons op de laatste periodetitel. Wij moeten nu 
nog 2 wedstrijden spelen: uit tegen ZAP en de laatste wedstrijd is thuis tegen SRC. Alle andere ploegen (KGB, VVW en WGW) zijn 
in principe na afgelopen zondag kansloos voor het kampioenschap. 

Onze eerstvolgende wedstrijd is uit in Breezand tegen ZAP op 20 april, wij hebben alle steun nodig in deze zeer zware uitwedstrijd.  
Ik nodig u, mede namens trainer Rob Klanker, collega Jan van de Bout, vlagger   Aad  van de Hoeven, verzorger Ruud de Boer en 
alle spelers,  dan ook uit om in grote getalen te komen kijken!

Wij hopen u in Breezand te zien?!

Sandor van der Waal

Elftalbegeleider 
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NIEUWE  HOOFDTRAINER DAMES

Het wordt spannend voor Heren 1 en 2!
 Zowel Heren 1 als 2 doen nog mee voor promotie. Het 2e won afgelopen zondag met 5-0 van Vitesse’22 en haalde daarmee 
een periode binnen. Zij doen dus mee aan de na-competitie voor promotie naar de 1e klasse.

Het 1e staat met nog twee wedstrijden te gaan op een gedeelde tweede plaats:

ZAP 1                 20   34

Kolping Boys 1    20   33

MFC 1                20   33

a.s zondag 20 april speelt het 1e uit tegen ZAP, bij winst nemen we de koppositie over!

 Programma  20 april:

ZAP 1 - Kolping Boys 1

HSV 1  - De Blokkers 1

MFC 1 - VVW 1

SRC 1 - FC. Den Helder 1

Vrone 1 - KGB 1

WGW 1 - Spartanen 1

Dat wordt dus nog spannend, maar we hebben alles nog in eigen hand. Een dubbelklapper, zoals vorig seizoen, is nog 
mogelijk!

Bus naar ZAP
Voor supporters van het 1e die a.s.zondag gezamenlijk naar ZAP willen afreizen om ons 1e elftal aan te moedigen, heeft het 
bestuur een bus geregeld.  Inschrijven voor een plaats kan bij: Gerard Venneker (06-22986200 , secretaris@kolpingboys.
nl)

Vertrek 12.30 uur vanaf de Nollen. De kosten bedragen € 4,- p.p

Inschrijven tot vrijdag 18 april. VOL=VOL

Gerard Venneker

Programma 27 april

Kolping Boys 1- SRC 1

De Blokkers 1 - WGW 1

FC. Den Helder 1 - HSV

KGB 1 - ZAP 1

Spartanen 1 - MFC1 

VVW 1 - Vrone 1 

Nieuwe hoofdtrainer Kolping Boys Dames
Na het opstappen van trainer Ed Noorlander en interim-coach Edwin Bakker hebben wij voor onze damesafdeling een nieuwe 
hoofdtrainer weten vast te leggen, te weten Albert van den Berg. Eind vorige week hebben V.V. Kolping Boys en Albert van den 
Berg elkaar gevonden met betrekking tot de ideeën en doelstellingen die we allebei voor ogen hebben.

Albert van den Berg (56 jaar en wonend in Zwanenburg) is een trainer met meer dan 20 jaar ervaring en heeft in die 20 jaar 
ook zijn sporen verdient in het vrouwenvoetbal. Zo heeft hij in de afgelopen jaren verschillende clubs getraind, waaronder Ter 
Leede, Alkmania en CSW. Op dit moment is hij  trainer van sc Muiden (1e klas zaterdag) waar hij met veel plezier de afgelopen 
twee seizoenen hoofdtrainer is geweest. Vanwege werkzaamheden op de zaterdag is het voor hem echter niet meer mogelijk 
om nog langer een zaterdagclub te trainen. 

In ieder geval zijn wij als vereniging blij dat hij bij ons de taak als hoofdtrainer van de damesafdeling wenst te vervullen en 
wensen hem dan ook veel succes, maar bovenal veel plezier binnen onze vereniging. 

Paul Vessies

BTC / Voorzitter damesafdeling 
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Laatste Klaverjasdrive

De laatste drive van dit seizoen zullen Marian, Hanny, Gerard en ik zelf als tafel mee kaarten om nog één 
keer te laten zien hoe het echt moet. De aanmeldingen stromen trouwens zeer rap binnen en je kunt je via 
gerbengreenenergy@live.nl al opgeven om er zeker van te zijn dat er een tafel gereserveerd is voor jouw en je maat. 
De 25 tafels gaan in zicht komen. Maar geen paniek. Ondanks dat we nu al een 10 tal tafels via de e-mail binnen 
hebben, zorgen wij ervoor dat iedereen die komt ook kan meekaarten. En als het 30 tafels worden….geen 
probleem.

Oftewel a.s. vrijdag 18 april 2008 kan alvast gereserveerd 
worden door een ieder.

De Superhoofdprijs is trouwens wederom beschikbaar gesteld door:

Vrijdag 18 april 2008 om 20:00 uur
Tot dan in ieder geval. Gerard, Marjan, Hanny en Gerben

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

Naam:Jochem Hoogesteijn  Leeftijd: 12 jaar     Team:D 4        Positie: rechtsmidden
 

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     6 jaar

Op welke school zit je?    Jan Arentsz

Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
 
Welke speler is je voorbeeld?   Stijn Schaars

Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Guus Hiddink

Welke muziek vind je mooi?    Top 40

Wat is je lievelingseten?    Pizza

Wat zijn je hobby’s     Voetballen, mountainbiken en computeren

Wat is je lievelingswens?    Niet echt iets
   

PUPIL VAN DE WEEK
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 19+20 april

 Groep 3 en 4

Zat./Zon. 26+27 april

 Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 19 april

08:30 uur: C3 junioren

12:30 uur:  C3 junioren

 

Zondag:  20 april

09:00 uur:  senioren 7   2 pers.

13:00 uur:  junioren A4 3 pers.

 

Zaterdag:  26 april

08:30 uur: B3 junioren

12:30 uur: B3 junioren

 

Zondag:  27 april

09:00 uur:  senioren 9    2 pers.

13:00 uur: senioren 13  3 pers.

 

Secretariaat:  

Zondag:  20 april

08:30 uur:  Rob de Wit

 

Zondag:  27 april

08:30 uur: Piet Ursem

 

Zondag 20 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
3e Con Zelo 2 12:00 11:00 K. Marees
7e Duinrand S. 3 10:00 09:00 A. Kokkelink
8e K.S.V. 4 10:00 09:00 A.v.d. Hoeven
10e de Foresters 7 14:00 13:00 N. Pater
DA1 vrij
DA2 Koedijk DA 1 12:00 11:00 K. de Goede
A2 K.G.B. A1 12:00 11:00 P. Kramer
A4 Zuidermeer A1 14:00 13:00 M. Visser
B2 Beemster B1 10:00 09:00 
   
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e Z.A.P. 1 14:00 
2e S.V.W. ‘27  2 11:00 
5e Victoria O. 4 10:30 09:00
9e L.S.V.V. 6 12:30 11:30
11e A.F.C. ‘34  6 12:00 11:00
12e Uitgeest 13 11:00 10:00
13e de Foresters 8 11:00 10:00
A3 Duinrand S. A2 14:00 13:00
C1 Zeeburgia C2 10:30                    

Zondag 27 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e S.R.C. 1 14:00  A. Vos
2e Purmersteijn 2 11:00  R. Graper
5e Succes 3 12:00 11:00 M. Visser
9e Vrone 6 10:00 09:00 K. de Goede
11e vrij   
12e vrij   
13e Berdos 7 10:00 09:00 A. Kokkelink
DA1 vrij
A3 Schagen A 2 12:00 11:00 P. Kramer
   
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
3e Z.A.P. 3 11:00 09:15
7e Meervogels ‘31  4 14:00 13:00
8e S.R.C. 3 14:00 13:00
10e Alkm. Boys 11 14:00 13:00
DA2 RKEDO DA1 14:00 12:30
A2 West Frisia DP A1 11:00 09:15
A4 Limmen A3 14:00 12:45
B2 Spirit ‘30  B1 10:00 08:30
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 12+13 april

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e vrij Vrij
 2e Vitesse ‘22  2 5-0
 3e D.W.O.W. 2 0-3
 5e Graftdijk 2 1-3
 7e Dynamo 3 2-4
 8e vrij Vrij
 9e Uitgeest 5 2-1
 10e Koedijk 8 1-4
 11e Alc. Victrix 5 2-2
 12e vrij Vrij
 13e vrij Vrij
 A1 vrij Vrij
 A2 HSV Sport A 1 5-1
 A2 De Valken A1 2-2
 A3 B.K.C. A 2 5-0
 A4 Uitgeest A 3 1-5
 B1 Alkm. Boys B1 4-0
 B2 Spartanen B2 1-2
 B3 st. Adelbert B1 1-4
 B4 A.F.C.’34 B6 2-5
 B5 Kolping Boys B6 ?
 B6 Kolping Boys B5 ?
 C1 ADO 20 C1 2-2
 C2 vrij Vrij
 C3 Duinrand S C2 4-1
 C4 SSV C2 6-0
 C5 Kolping Boys C7 8-5
 C6 SVW 27 C6 1-6
 C7 Kolping Boys C5 5-8
 Da1 S.J.C. 1 3-0
 Da2 M.F.C. Da1 1-4
 Da2 Andijk Da1 0-3
 Da3 Strandvogels Da1 ?
 MA2 vrij Vrij
 MB1 vrij Vrij
 MC1 A.S.V.’55 MC1 0-3
 
 

Zaterdag / Zondag 5+6 april

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e V.V.W. 1 2-1
 2e vrij Vrij
 3e Castricum 2 1-3
 5e de Rijp 2 2-4
 7e de Foresters 9 2-2
 8e S.V.W. ‘27  6 2-1
 9e V.I.O.S. W. 7 3-1
 10e vrij Vrij
 11e Dynamo 4 0-8
 12e vrij Vrij
 13e Uitgeest 12 3-0
 Da1 Fortuna Worm. Da2 1-0
 Da2 vrij Vrij
 Da3 M.F.C. Da2 Afgelast
 A1 Vrij Vrij
 A2 de Blokkers A 1 0-5
 A3 Den Helder A 2 9-0
 A4 vrij Vrij
 B1 VSV B1 3-0
 B2 Assendelft B1 3-1
 B3 Kolping Boys B4 5-3
 B4 Kolping Boys B3 3-5
 B5 Koedijk B7 9-0
 B6  Vrij Vrij
 C1 Vrij Vrij
 C2 Vrij Vrij
 C3 Grasshoppers C2 14-0
 C4 Bergen C2 7-0
 C5 Foresters (de) C4 4-2
 C6 Koedijk C7 5-1
 C7 Duinrand S C3 2-2
 MA2 Desto MA1 Afgelast
 MB1 AFC 34 MB1 0-0
 MC1 de Zouaven MC1 2-2

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - SRC 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

 -VMK Administratie en adviesburo
      Koedijkerstraat 32a, 1824 XT Alkmaar

    072-2644203   
&

  -Vishandel Henk Hoogland
      Muiderwaard 420, 1812 RB Alkmaar

     072-5621186 
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PUNTSGEWIJS
•Bijzondere leden in de Ziekenboeg
 Nel Appeldoorn
Bijzonder lid Nel Appeldoorn is ernstig ziek, en bezoekt vanaf het begin van dit jaar regelmatig het ziekenhuis voor bestralingen 
en chemokuren.

Sterkte Nel en Willem.

Bertus Frederiks
Bijzonder lid, supporter van het eerste uur en de man van de poortloterij, Bertus Frederiks, is drie weken geleden in het ziekenhuis 
behandeld voor trombose.

Bertus hersteld momenteel thuis van van de operatie.

Sterkte Bertus en Corrie.

Lieneke Harsevoort
Kantinemedewerkster, en moeder van D3 speler Chanel,  Lieneke Harservoort heeft een paar weken geleden een ernstig verkeer-
songeluk gehad. 

Hiervoor is zij opgenomen in het MCA en een tijdlang buiten bewustzijn gehouden.

Ondertussen is zij weer bij bewustzijn en herstellende in het MCA.

Sterkte Lieneke en Chanel. 

•Bedankje
Hierbij willen wij  het bestuur van Kolping Boys bedanken vooor de mooie fruitmand.

Bertus en Corrie Frederiks

•MIXTOERNOOI! JA, GEZELLIG!
Op zondag 1 juni 2008 organiseren we weer ons jaarlijks terugkerende mixtoernooi. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we 
het toernooi dit jaar iets anders opzetten. De teams gaan opgesplitst worden in een recreatieve- 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 wedstrijden. 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 an-
dere 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.

Momenteel hebben zich al 5 teams ingeschreven: Hans Groot, Roy Rowinkel (2 teams), Tonnie Groot en Johan Godijn!!

Uiteraard staat er dit jaar weer een springkussen, hebben we live muziek (wie zal er optreden?) en gaan we weer BBQ-en!!! De 
kosten van de BBQ bedragen 10 Euro per volwassene en 5 Euro per kind. Ook dit jaar wordt de BBQ weer verzorgd door Harvey!! 

Wil je je als team zijnde aanmelden? Stuur een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij aan of je prestatief of 
recreatief wilt gaan voetballen en met hoeveel mensen je komt BBQ-en.

•Tas kwijt
Op zaterdag 12 april om ongeveer kwart voor drie heeft Thomas Hessels van de D4 vergeten zijn tas mee te nemen. Op zondag 
13 april was zijn tas bij Kolping Boys niet meer aanwezig. Wie heeft per ongeluk een verkeerde tas meegenomen ? Tasmerk Sport 
2000. Inhoud in ieder geval: sponsorshirt, voetbalschoenen (beige)in schoenentas van Intersport, scheenbeschermers (adidas) 
voetbalbroekje (hummel)voetbalkousen.

Tas graag terugbezorgen of bij de kantine maar het liefst even bellen op tel. nr. 072 5646045. zodat we de tas kunnen ophalen.

Jan van Koppen (vader van Thomas)
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RUUD ADAMS
Ruud Adams

De laatste kans om hem in Oudorp te kunnen bewonderen

zondag 20 april om 10.00 uur.

Komende zondag, op 20 april, speelt Ruud zijn laatste thuiswedstrijd voor de competitie op ‘De Nollen’. Duinrand 
S is om 10.00 uur de tegenstander.

Zoals in een eerder stukje is vermeld speelt Ruud al bijna 50 seizoenen voetbal, begonnen bij Alkmaarsche Boys 
ging hij al snel naar Go Ahead om vervolgens via Koedijk bij Kolping Boys te belanden, waar hij nu 24 seizoenen 
speelt. Om even aan te geven wat voor een liefhebber hij is: ook in de zomeravondvoetbal competitie is hij al 30 
seizoenen actief……, thans spelend voor FC Lau.

Zondag 20 april dus zijn laatste thuiswedstrijd en ik doe hierbij een oproep aan iedereen die Kolping Boys een 
warm hart toedraagt om massaal te komen kijken. Niet om zijn weergaloze techniek, zijn rushes langs een zijlijn 
of zijn doelpunten, maar gewoon omdat hij Ruud is. En voor diegenen die Ruud nog nooit hebben zien voetballen: 
KOM KIJKEN!! Je  moet nog aan het nageslacht kunnen vertellen: “Ik heb hem nog zien voetballen”! 

Ik zal eens een aantal Kolping Boys spelers noemen waar men nog vaak over spreekt met de toevoeging “ik 
heb hem nog zien voetballen” : wat te denken van Jan Wit, de bonkige spits die menig tegenstander aan de 
Heerenweg de stuipen op het lijf joeg, Ren Louwen, die op alle ballen liep en deze nog regelmatig haalde ook, 
de gouden vleugelspelers Jaap Bijman en Ad Dekker, samen 2 turfen hoog,  maar niet af te stoppen, Jan 
Vrasdonk,die elke wedstrijd inging alsof het een WK fi nale was, en niet te vergeten onze huidige voorzitter Jan 
Brammer, liefkozend ‘Parel’ genoemd, die menig defensie soeverein leidde. En in dit rijtje hoort natuurlijk ook 
Ruud thuis, niet om zijn kwaliteiten als voetballer, maar wel omdat hij geen grijze muis is en bijna 50 seizoenen 
heeft gevoetbald.

Niet alleen Ruud speelt in dit team, maar o.a. ook Ed Pronk, voorzitter kantinecommissie, bestuurslid Gerard 
Bobeldijk, Gerben v/d Waal, onze toekomstige voorzitter (?), Dick Klanker, ook al wat jaartjes spelend en 
elk steen op het complex door zijn handen heeft gehad, de voetballende keeper en keepende voetballer Dave 
Groot, Hans Groot, klein van stuk maar groot in het beheren van het complex, Dick v/d Gragt,  inderdaad 
de zoon van…., Mike van Dekken, aan zijn 4e jeugd bezig op witte voetbalschoenen, Piet van Baar, voormalig 
jeugdtrainer, Kees Frederiks, vader Jan was een legendarische keeper in KB 1, Hans Gongrijp, de enige PSV 
aanhanger in het team en zo kan ik nog wel even doorgaan. Bij ons vind je geen koelkast in het veld, maar 11 full 
HD fl atscreens!!

Kortom, niets staat dus in de weg om zondag 20 april om 10.00 uur langs de lijn te komen en 
Ruud nog eenmaal in Oudorp te zien spelen.

Kolping Boys 7 – Duinrand S 3 

20 april 10.00 uur ‘De Nollen’
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RUUD ADAMS (HET INTERVIEW)
Hieronder wat wetenswaardigheden over Ruud n.a.v. een interview vorig jaar.

Op welke leeftijd ben je begonnen met voetballen: 6 jaar

Bij welke clubs heb je nog meer gespeeld: Alkmaarsche Boys, Go Ahead, Koedijk, Kolping Boys en FC Lau

Op welke positie speel je het liefst: achterin, het liefst laatste man

Wie vind je de beste speler van het 7e: Ronald Keijner

Wat was je sportieve hoogtepunt: Kampioenschap met Koedijk tegen het Kolping Boys van Jan Geyteman

Welke sporten vind je nog meer leuk: wielrennen, volleybal en dameshockey

Welk doelpunt zal je nooit meer vergeten: mijn goal vanaf de middenlijn 2 jaar terug, een bewust schot 
omdat ik zag dat de keeper te ver voor z’n doel stond

Waarom woon je in Heerhugowaard: omdat Franca, mijn vrouw, daar vandaan komt. Het bevalt trouwens 
prima

Hoe heet jullie kat: Mickey

Wat is je dierbaarste bezit: mijn vrouw Franca

Wat is je slechtste aankoop ooit: m’n eerste auto, een Citroen Diana

Mercedes of BMW: Mercedes

Waaruit bestaat je ontbijt: verse jus en een beschuitje

Wat zou er bij Kolping Boys beter kunnen: ik vind dat het allemaal wel goed gaat

Wil je verder nog wat kwijt: ik hoop nog een paar jaar te kunnen voetballen

•AED (1)
De door Martin Wijnen georganiseerde AED (Automatische Externe Defi brillator) cursus slaat ook aan bij andere voetbalverenig-
ingen. Op 21 en 23 april geeft Martin de cursus ook bij SVW’27.

Succes Martin.

 

•AED (2)
De AED, geschonken door hoofdsponsor Conijn parket komt boven het buro in het wedstrijdsecretariaat te hangen.

 

•AA-Race zondag 20 april
a.s. zondag 20 april wordt de jaarlijkse AA-roeirace gehouden door onze buren van de Alkmaarse Roei en zeil Vereniging. Er wordt 
geroeid over het Noordhollands kanaal vanuit Akersloot naar Alkmaar. Dit betekent dat zondag de parkeerplaatsen voor ons com-
plex vol zullen staan met auto’s van roeiliefhebbers en trailers met roeiboten. Ook het kleine trainingsveld aan de poort zal worden 
opengesteld voor het parkeren van auto’s. Houdt hier a.u.b rekening mee als u a.s. zondag ons complex bezoekt. 
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DE LAATSTE DRIVE VRIJDAG 18 APRIL

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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PROGRAMMA  JUNIOREN
Zaterdag 19 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 ADO 20 A1 14:45  M. Kuilman
B1 Concordia sv B1 13:00  J. Breedt
C2 Alcmaria Victrix C1 14:45 14:00 R. Aafjes
C3 Grasshoppers C2 13:15 12:30 A.v.d.Velden
C4 HSV C3 14:45 14:00 F. Veel
C5 AFC 34 C4 13:15 12:30 J.Kraakman
MA2 Pancratius MA1 14:45 14:00 E.v.Dronkelaar
MB1 Always Forward MB2 13:15 12:30 M.Wijnen
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B3 KSV B2 14:00 13:00 
B4 AFC 34 B4 12:30 11:40 
B5 Koedijk B6 14:45 13:55 
B6 HSV B3 14:30 13:30 
C1 Zeeburgia C2 10:30  op zondag !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C6 Reiger Boys C5 11:15 10:25 
C7 DTS C3 13:00 12:00 
MC1 Kwiek’78 MC1 13:00 12:00 
                  

Zaterdag 26 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 Vesdo B1 14:45 14:00 R. de Wit
B4 Vrone B2 14:45 14:00 A.v.d.Velden
B5 Hugo Boys B2 14:45 14:00 F. Veel
B6 AFC 34 B5 14:45 14:00 T. Vrasdonk
C1 KFC C1 13:15  M.C.P. Mosch
C6 Victoria O C3 13:15 12:30 J.Kraakman
C7 Vrone C5 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Abcoude A1 12:00 
B1 Zilvermeeuwen B1 12:30 
C2 Alkm. Boys C1 12:00 11:00
C3 LSVV C2 13:15 12:30
C4 B.O.L. C2 10:30 9:40
C5 Berdos C3 14:00 13:00
MA2 Sporting 70 MB1 13:30 11:30
MB1 Vitesse 22 MB1 14:30 13:30
MC1 I.V.V. MC1 12:00 10:45

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 19+20 april

 Groep 3 en 4

Zat./Zon. 26+27 april

 Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 19 april

08:30 uur: C3 junioren

12:30 uur:  C3 junioren

 

Zondag:  20 april

09:00 uur:  senioren 7   2 pers.

13:00 uur:  junioren A4 3 pers.

 

Zaterdag:  26 april

08:30 uur: B3 junioren

12:30 uur: B3 junioren

 

Zondag:  27 april

09:00 uur:  senioren 9    2 pers.

13:00 uur: senioren 13  3 pers.

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  19 april

Paul Konijn en Ton Groot

 

Zatedag:  26 april

Paul Konijn en Jan Bolt

Dinsdag 22 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 DWV B1 19:00
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Penalty-schieten.
Maandag 21 april gaan we voor de 22e keer strijden om de bekers van het penalty-schieten.  Alle teams (op A1 na) 
hebben inmiddels de voorrondes afgewerkt.

Wie passeert de keeper van ons zo succesvolle 1e elftal, Mark Steenstra, het meest ?  

Voor de fi nale zijn de volgende spelers geplaatst:

A-junioren:   B-junioren:   C-junioren:
Manon Gardien   Kelly Jong   Manon Bloemink
Els ter Berg   Elive Zevenhek   Daphne Glandorf
Simone Vrasdonk  Inge Doornbos   Cindy Schouten
Naomi Barten   Stefanie v/d Gragt  Nick Korssen
Brian Bruin   Wesley Kooij   Bram Stoker
Erdem Turkmen   Roy Stolz   Ruben Haverkate
Iwan Gelders   Kishandro Bakkum  Stefan Dekkers
Pascal van Loon   Tim Roos   Falco Wijnstekers
Jeffrey Dekker   Casper Laan   Christophe Mabiala
Jeroen Perna   Yuksel Oczan   Joshua Eichenberger
Peter Georgiev   Kamaki Nassiri   Yoeri Smorenberg
Eric Ehlers   Stefan de Graaf   Daan Weverink
Rolin Barsingerhorn  Christiaan van Looy  Barry de Koning
Jelle Smit   Thijs Kaandorp   Stefan Hoogewoning
Derek Westra   Jelle Verhoeven   Wouter Korse
Bart van Schie   Vincent Vleugel   Daniël Stam
    Bora Yucel   Souhail ben Masaoud
    Melvin Way   Jordy de Lange
    Stephan Kocken   Ricardo Reus
    Rafael de Wijn   Jim Reus
    Micha Paauw   Michael Visser
    Jonah Weijers   Jordy Sterk
    Thijs den Hartigh   Chris Darley
        Sander Bos

De C-junioren starten om 19.00 uur, gevolgd door de A- en B-junioren om 20.00 uur. Iedereen neemt in 1e instantie 3 pingels, 
eventueel gevolgd door een barrage. We verwachten iedereen in sporttenue !!!!!!!

De scheidsrechters zijn de heren Evert van Dronkelaar en Herman Berghammer. We wensen iedereen veel succes en laten 
we hopen op mooi weer.

C-coördinator gezocht  !!
Na 4 jaar als C-coördinator is het voor Jan de Vries tijd om er mee op te houden. Door een veranderde werkkring is ’t voor 
Jan onmogelijk zich voor 100 % in te zetten voor deze leuke taak. Wie ziet ’t zitten om, natuurlijk nog door Jan en de andere 
commissieleden ondersteund, Jan op te volgen met ingang van het komende seizoen ?

Wil je meer weten van de te verrichten werkzaamheden ? Bel gerust even met Jan: 5039650. Ook Piet Ursem (5152633) kan 
je volledig inlichten !

NIEUWS  JUNIOREN
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NIEUWS JUNIOREN

Het wel en wee van de junioren !

A2 had het zwaar in de thuiswedstrijd tegen Blokkers a1 en verloren met 0-5.A3 speelde niet, maar won wél met 9-0 van 
den Helder (uit wonnen ze nog met 29-0 !!) B1 deed wat ’t moest doen tegen het hard spelende V.S.V.; ze wonnen met 3-0 en 
houden zicht op de titel. Voor B2 was de 3-1 winst in Assendelft een kleine revanche voor ’t gelijke spel in de thuiswedstrijd. 
Amin was in deze wedstrijd de held door 3x te scoren. B3 en B4 vochten een onderling robbertje uit en dat ging redelijk 
gelijk op met B3 als uiteindelijke winnaar (5-3). B5 had wél een competitiewedstrijd en won met maar liefst 9-0 van het arme 
Koedijk.

De grootste overwinning kwam uit Hoogwoud, waar C3 na een 2-0 ruststand met maar liefst 14-0 won van Grasshoppers C2. 
Bergen C2 was aanvankelijk nog een taaie tegenstander voor de C4 van coach Franz Bakker, maar gaandeweg werden ze 
steeds verder in het nauw gedrukt. Dat stopte bij 7-0. Een goed resultaat was er ook voor de C5 bij Foresters C4: 4-2 winst. 
En ook C6 deed goede zagen in een uitwedstrijd, want in Koedijk werd er een 5-1 overwinning geboekt . Zeer verrassend 
was het 2-2 gelijke spel van C7 in Schoorl bij Duinrand S C3. Was het in de thuiswedstrijd niet iets  van 0-11 ? Dan is de 2-2 
natuurlijk een zeer fraai resultaat. Om trots op te zijn !

Afgelopen weekend een beperkt inhaalprogramma en een bekerwedstrijd voor A1, die helaas met 1-2 verloren werd van 
A.F.C.’34. Jammer. B1 deed wat ’t moest doen nl. winnen van Alkm. Boys B1 met 4-0. Verder bij de B-junioren nog een 
nederlaag van B4 bij A.F.C. met 5-2. Boris had ’t over een derde plek, die zijn team, C3, nog kan bemachtigen. Ze moesten 
dan o.a. winnen van Duinrand S C2. en dat deden ze in Schoorl met 4-1. Ook C4 won weer en wel met 6-0 bij S.S.V. Het 
wachten is op het kampioenschap ! C6 verloor met 4-0 bij S.V.W. C6. Bij de A-junioren deed A2 goede zaken door met 
5-1 van SV Spot te winnen. Ook een overwinning voor de A3: 5-0 op B.K.C. De komende weken komen de zwaardere 
tegenstanders er aan, heren ! Tenslotte zagen we de A4 met 5-1 verliezen in Uitgeest. 

Wordt Kolping Boys 1 kampioen ?????????
Als Kolping Boys 1 a.s. zondag wint in Breezand, dan kunnen ze op zondag 27 april 
kampioen worden. Ook bij een gelijkspel bij ZAP is die kans er nog ! Wij roepen alle 
junioren op om in ieder geval de 27e ons 1e aan te moedigen.  Neem toeters, bellen, 
geluidshoorns en spandoeken mee !

Zaterdag 29 maart 2009       

Kolping C6 – Jong Holland C3  Uitslag: 1-2
Uit met 9-2 verloren tegen deze zeer sterke tegenstander. Behoudend spelen en loeren op de counter was de tactiek. Zonder 
Vigo en de geblesseerde keeper Marnix. Justin zou zich een zeer goede vervanger tonen. Hoewel de tegenstander sterker was 
wist Kolping regelmatig gevaarlijk te worden. De mooiste mogelijkheid was een inzet van Brian, maar de keeper keerde de goed 
ingeschoten bal. Vlak voor de rust klapte de buitenspelval niet goed open en dit betekende de 0-1.

De tweede helft de wind vol tegen. Het was oppassen voor afstandschoten. Enkele keren kroop Kolping door het oog van de 
naald. Uit een counter werd het zowaar 1-1. Wie hem maakte weet ik niet meer, maar volgens mij waren Brian en Mike erbij 
betrokken. De vabn richting veranderde bal ging via binnenkant paal en lat de goal in.

Jong Holland zette fl ink aan maar Kolping toonde zich onverzettelijk. Een stunt zat erin om op voorsprong te komen maar het 
ontbrak aan het kleine beetje geluk. Michael en Brian waren enkele keren vlak bij een treffer. Vlak voor tijd een afstandschot 
waar Justin niet bij kon en dit was de nekslag, 1-2. Heel jammer want het dappere Kolping had een punt verdiend.

Er is met veel strijd gestreden en dat geeft hoop voor de resterende wedstrijden.

De Koots
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SSV C2 – Kolping Boys C4   0 – 6
Het was zaterdagochtend 9:00 uur dat we vertrokken bij Kolping Boys, dat deed ons aan onze pupillentijd denken. Het regende 
lichtjes en het waaide behoorlijk. Toen we begonnen met een te lichte bal was de regen opgehouden.Helaas deden Stefan 
Hogewoning, Johan van der Sluis en Kevin Leeuwenkamp niet mee.Bram Stoker was wederom van de partij. Op het knollenveld 
in Stompentoren was het lastig voetballen, daar kwamen al snel achter. Na veel gemiste kansen was het tenslotte in de 14e 
min. Joost Huese de bal door het midden gaf op Jasper Bakker, die tikte de bal terug op Steven de Jong. Steven schoot van 
afstand en maakte de 0-1.

Na weer een paar gemiste kansen voor open doel, was het in de 21e min. dat Steven de Jong de van Robin Velthuizen gekre-
gen bal met een boogje in de voeten van Yannick Zuurbier deed belanden, 0-2. De druk op het doel van SSV nam toe, maar 
de een na de andere kans werd om zeep geholpen. Eindelijk, in de 27e min. na een ingooi op rechts lanceerde Bram Stoker, 
Wouter Korse die de 0-3 op het bord deed belanden.In de 32e min. nam Wouter Korse een corner van rechts met 7 man voor 
het vijandelijk doel lukte het niet om de bal in het netje te krijgen. Het leek wel een Flipperkast, waar uit Jasper Bakker de bal 
voor zijn voeten kreeg en door fl ipperde naar Joost Huese. Het zal Joost niet eens wezen die zijn doelpuntje meepikte 0-4 en 
dat niet eens van de rand van de 16.

Na de thee gingen we weer vlug van start, maar wat we ook probeerden op dit knollenveld hobbelde de bal alle kanten op be-
halve de goede. Jasper Bakker werd gewisseld, vertelde nog even vlug dat speelde als een natte krant. Het duurde dan ook tot 
de 31e min. waarneer  we wat dichter bij het doel van SSV kwamen, Devon Hoogland speelde vanaf links op Steven de Jong. 
Steven tikte de bal breed op Robin van Velthuizen, die met een droog schot de 0-5 maakte. In de 34e min. had Yannick Zuurbier 
de pech, op het moment hij de voorgetrokken bal het doel in wilde werken, deze via een polletje over zijn voet wipte en door 
rolde. In de allerlaatste min. had Yannick Zuurbier die de bal aan Bram Stoker gaf en Bram schoot de bal in de rechter hoek, 
wat een mooi geluid maakte het net, 0-6.

Deze wedstrijd maar vlug vergeten, het was een wedstrijd van de gemiste kansen.

Een Trouwe Supporter

Kolping Boys C4 – Bergen C2  7–0

Zaterdagmiddag 05 april mochten we het tegen nummer 3 op de ranglijst opnemen. Het zonnetjes schijn en het was echt 
lente. We miste Stefan Hogewoning,  Johan van de Sluis en Sander Makkus. Maar daar voor hadden we Bram Stoker kunnen 
lenen.Op de ranglijst was Koedijk ons gepasseerd, zij hebben 1 punt meer met 3 meer gespeelde wedstrijden. De uitwedstrijd 
tegen Bergen liep toen niet soepel. Met deze gegevens in de wedstrijdbespreking meegenomen, gingen we onder leiding van 
Jan Kraakman van start. In het begin even de kat uit de boom kijken. Maar  na een  minuut of 8 werd de druk opgevoerd, we 
speelden breed en lieten de tegenstanders niet tussen onze linie spelen. Dit resulteerde dan ook in de 12e min. in de 3e cor-
ner. Wouter trok de bal van de vlag voor het doel en de jongens van Kolping trokken naar de doelmond. Robin van Velthuizen 
kopte de 1-0 in. In de 25e min. Kreeg Jasper Bakker de bal op rechts na een verre ingooi van Bram Stoker. Jasper trok scherp 
voor en zag dat 3 spelers van Kolping de bal voor het intikken hadden, maar helaas het lukte niet. Maar in de 28e min. werd 
het toch de langverwachte 2-0, Joost Huese trok voor en uit een scrum van spelers was het Wouter Korse die in het doelgebied 
snoeihard uit haalde. Voor de rust kregen vervolgens Devon Hoogland en Steven de Jong nog een klein kansje, maar helaas. 

In de rust werden we weer even wakker geschud, het spel moest meer van af het midden veld komen. Bergen had een muur 
van spelers om het strafschopgebied staan, dus Arthur Pijpaert en Kevin Leeuwenkamp hielden het veld goed breed. In de 5e 
min, was het Jasper Bakker die doorbraak en met een scherp steekpasje de bal naar rechts speelde op Bram Stoker. Bram 
bedacht zich geen moment 3-0.  Nog geen 2 min. later was het Bram Stoker die vanaf het middenveld op rechts de bal voortrok, 
het was Yannick Zuurbier die de 4-0 inkopte. We kregen kansen genoeg om aan het doelgemiddelde te werken, maar het ging 
steeds mis. Rond de 22e min. speelde Robin de bal met de rug naar het doel terug op Arthur Pijpaert, die speelde de bal weer 
door naar de linker fl ank. Devon Hoogland was de opkomende linker verdediger die de bal in ontvangst nam, en doortikte naar 
doorlopende de Robin van Velthuizen. Robin schoof de bal door op Wouter Korse, die haalde uit 5-0.

Het feest kon beginnen. Wouter Korse lied zijn turnkunsten zien door een bal met een halve salto meer terug naar het vijan-
delijk doel te brengen. In de 32e min was het Jasper Bakker die de bal van Barry de Koning kreeg en met deze bal het gehele 
veld over stak. In het vijandelijke gebied omspeelde hij 2 spelers en de keeper, waardoor Wouter vanaf 2 meter de bal in het 
lege doel tikte, 6-0.

Wie dacht dat de wedstrijd gespeeld was kwam bedrogen uit, want van een meter of 20 mochten we in de 34e min. een vrije 
trap nemen op rechts. Bram Stoker ging achter de bal staan en met een mooie boog bepaalde Bram de eindstand op 7-0.

Een trouwe supporter

C4 OP KAMPIOENSTOER
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 25 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Einde competitie

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 23-apr 21:05 Uit De Blinkerd DGAC / Vestering 3 205799

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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 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. 
Einde competitie

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Einde competitie

Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Einde competitie

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:
 
Hierbij de laatste loodjes (wedstrijden) van het seizoen. Zet met z’n allen nog even de schouders eronder.......en ik 
bedoel daar met name het 2e mee!!! 
Bram en Nikita lever deze week svp je brief in voor volgend seizoen.
 
Wil je informatie, jezelf of een heel team opgegeven bel dan met Peter Verhoeven 072-5153952.

 
Peter Verhoeven.
coördinatior Futsal
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten dames en meisjes:

19 april
Zaterdagmorgen 09:00 Nathalie Bergmans en Sharon Messerschmidt

Zaterdagmiddag 13:00   Martine Meijn

20 april
Zondagmorgen   09:00 Eline Sol

26 april
Zaterdagmorgen 09:00 Wendy Booms en Marjolein Butter

Zaterdagmiddag 13:00   Janneke van Nieuwkerk

27  april
Zondagmorgen   09:00 Anouk Weber

Alcmaria Victrix MD1 - Kolping Boys MD1
 Zaterdag 12 april stond alweer het 4e treffen dit seizoen tegen Alcmaria op het programma. Tot nu toe 3 nederlagen, vandaag 
was de kans voor de grote revanche. Je zou Alcmaria in reserveshirts verwachten, maar vandaag waren ze in het nieuw gesto-
ken, dus speelden ze in het gebruikelijke witte tenue. Helaas mochten we niet op het mooie A-veld spelen, we werden verban-
nen naar een hobbelig C-veld. De meegereisde toeschouwers moesten zodoende het warme clubhuis verlaten en de plotseling 
opgestoken storm trotseren. 

Zoals bekend heeft Alcmaria een paar forse meiden in het team, maar in het spel hadden we daar weinig hinder van. We gaven 
goed partij en er waren momenten dat wij in de aanval waren. We kwamen een paar keer in de buurt van het doel, maar mist-
ten de kracht om de bal in het doel te krijgen. In een vol strafschopgebied was het bijna Cheryl die een treffer maakte, maar 
haar schot werd geblokt. Toch hadden we het gevoel dat er een treffer aan zat te komen. Achterin hielden onze verdedigers hun 
tegenstanders goed in bedwang. Iris liep de benen uit haar lijf om de lange spitsen van Alcmaria onschadelijk te maken. Een 
paar keer schoten ze op doel, maar Jolien stond uitstekend te keepen. Helaas kon Alcmaria uit een aanval  scoren, 1-0. Rust.

Jolien had de smaak helemaal te pakken en wilde de 2e helft ook op doel staan. De 2e helft was Kolping de ploeg die het spel 
maakte. Alcmaria kon weinig inbrengen. Wij verdienden de gelijkmaker, maar dan moet je die natuurlijk wel maken. Via goed 
samenspel werden onze spitsen bereikt, die vaak de achterlijn haalden. Tot zover gaat het vaak goed, maar dan de afwerking. 
Dat lukt vaak net niet en dat is jammer. Alcmaria beschikte over wat meer schotkracht en liep via een aantal lucky doelpunten 
uit naar 4-0. Een vertekend beeld van de wedstrijd. In de volgende 2 wedstrijden kunnen we laten zien, dat we met goed spel 
ook weer kunnen winnen. De 3e plaats is ons doel.

Matthieu

Nieuwe hoofdtrainer Kolping Boys Dames
Na het opstappen van trainer Ed Noorlander en interim-coach Edwin Bakker hebben wij voor onze damesafdeling een nieuwe 
hoofdtrainer weten vast te leggen, te weten Albert van den Berg. Eind vorige week hebben V.V. Kolping Boys en Albert van den 
Berg elkaar gevonden met betrekking tot de ideeën en doelstellingen die we allebei voor ogen hebben.

Albert van den Berg (56 jaar en wonend in Zwanenburg) is een trainer met meer dan 20 jaar ervaring en heeft in die 20 jaar 
ook zijn sporen verdient in het vrouwenvoetbal. Zo heeft hij in de afgelopen jaren verschillende clubs getraind, waaronder Ter 
Leede, Alkmania en CSW. Op dit moment is hij  trainer van sc Muiden (1e klas zaterdag) waar hij met veel plezier de afgelopen 
twee seizoenen hoofdtrainer is geweest. Vanwege werkzaamheden op de zaterdag is het voor hem echter niet meer mogelijk 
om nog langer een zaterdagclub te trainen. 

In ieder geval zijn wij als vereniging blij dat hij bij ons de taak als hoofdtrainer van de damesafdeling wenst te vervullen en 
wensen hem dan ook veel succes, maar bovenal veel plezier binnen onze vereniging. 

Paul Vessies

BTC / Voorzitter damesafdeling 
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Zouaven mc1- Kolping boys mc1
Nadat we 3 weken geleden een redelijk kansloze nederlaag hadden geleden bij Zouaven moesten we vandaag weer die kant 
op. We begonnen redelijk sterk en kwamen zelfs op voorsprong door een treffer van Nikki. Zo begon het de vorige keer ook, 
alleen toen scoorde Zouaven binnen een minuut de gelijkmaker. Dus meiden gelijk weer scherp en zo doorgaan. Dit pikte jul-
lie uitstekend op en kregen zelfs veel kansen op de 2-0. Maar net als AZ hadden we vandaag een beetje moeite met scoren, 
Zouaven dat voetballend minder was dan ons was echter voorin levensgevaarlijk dat bleek: uiteindelijk werd het toch 1-1. Na 
de rust even goed de schouders eronder en op naar de voorsprong. Helaas liep het anders en kwamen volkomen onterecht op 
achterstand. Gerechtigheid volgde al snel met de 2-2 door Kimberly. Met nog veel kansen over en weer bleef het 2-2.

Meiden jullie hebben echt heel goed gevoetbald. Ik heb genoten.  

ASV 55- Kolping Boys mc1
Al 2 keer wisten we van ASV 55 te winnen, maar nu moesten we uit spelen. Na het geweldige spel van vorige week verwachtte ik 
heel wat..... Ik weet niet of we allemaal een plotselinge offday hadden of misschien zelfs onderschatting, maar wat we vandaag 
vertoonde was niet best. Rommelig, niet scherp. Het leek wel of ik naar een heel ander team aan het kijken was dan vorige 
week. ASV 55 won met 3-0. De afgelopen 2 weken hebben jullie je beste en slechtste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Kan 
gebeuren. Volgende week weer vol aan de bak.

Wel leuk: sinterklaasrijmpje voor Manon, prachige zang van het team en een heerlijk cadeau voor mij (was er helemaal stil van. 
Helaas geen 3 punten en ook geen tosti.

Nog even de grote complimenten voor Kyleigh die als een dijk staat te keepen de afgelopen weken. het is altijd vervelend als 
je keepster geblesseerd raakt, maar jij zorgt dat het goed opgevangen wordt!

Voor de eerst volgende uitwedstrijd zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden.:

MA1:             Naomi, Els, Manon en Iris

MC1:

Kwiek :            Roosmarijn, Cindy, Manon B, Mandy

IVV:                  Kim, Kimberly, Kyleigh en Manon P

DAMES EN MEISJES
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 19 april

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 Vrij   
D3 Vrij   
D5 BOL D2 09:00 08:30 Simon Jongkind
D6 Hugo Boys D2 10:15 09:45 Sean de Jongh
MD1 Vitesse 22 MD1 11:30 10:45 M. Stigter
E1 Koedijk E1 10:15  Gerard Twisk
E4 Adelbert E1 11:30  Ouder
E6 Foresters E9 11:30 11:00 Ouder
E7 Foresters E10 10:15 09:45 Ouder
E8 SVW 27 E9 11:30 11:00 Ouder
E10 Alkm. Boys E3 10:15 09:45 Ouder
E11 LSVV E6 10:15 09:45 Ouder
E13 Reiger Boys E14 11:30 11:00 Ouder
E14 SSV E2 09:00 08:30 Ouder
E15 Foresters E12 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
F1 Koedijk F1 10:15  Ruben v.d. Velden
F4 Adelbert F3 09:00 08:30 Ouder
F7 SVW 27 F10 09:00 08:30 Ouder
F9 KSV F9 09:00 08:30 Ouder
      Ouder
1e jrs F-pupillen 09:00 08:35 
MINI pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Vios W D1 11:30 
D4 Jong Holland D1 12:30 11:35
D7 Vrone D5 12:30 11:40
D8 DTS D3 13:00 12:10
E2 Meervogels 31 E1 09:30 
E3 Koedijk E3 09:45 
E5 SVW 27 E4 09:00 08:10
E9 SVW 27 E8 10:15 09:25
E12 Victoria O E5 11:15 10:20
F2 Reiger Boys F2 08:45 
F3 Reiger Boys F3 08:45 08:00
F5 Reiger Boys F5 08:45 08:00
F6 VVS 46 F4 09:30 08:25
F8 Foresters F11 10:15 09:20
                         

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

Pupillennieuws
Zaterdag 3 mei zijn door de KNVB nog diverse inhaalwedstrijden vastgesteld.  Het programma van 3 mei zal in de volgende 
treffer worden vermeld.

Huldiging kampioenen
3 Mei worden de laatste competitie wedstrijden. Teams die na deze datum bovenaan in hun klasse zijn geëindigd zullen tijdens 
het Klaas Commandeur toernooi op 24 en 25 mei gehuldigd worden.

Beste kabouters opgelet
14 mei willen we jullie een onderling toernooi laten spelen on te zien wat jullie na al die trainingen kunnen en wie er     
kabouterkampioen wordt van Kolping Boys.

We rekenen op 6 teams van 5 spelers. De teams worden ter plaatse op 14 mei samengesteld.

We maken dan 2 poules van 3 teams, deze spelen een halve competitie waarna de poulewinnaars de fi nale zullen spelen. 
Aanvang 14.00 uur, aanwezig 13.30 uur. De wedstrijdjes duren 20 minuten.

De pupillencommissie en trainers
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UITNODIGING OEFENWEDSTRIJD 2E JAARS E PUPILLEN

DINSDAG 22 APRIL OEFENWEDSTRIJD OP EEN GROOT VELD AANVANG: 18.30 UUR  AANWEZIG: 18.10 UUR

Als voorbereiding op het nieuwe seizoen worden alle E pupillen die in 1997 geboren zijn uitgenodigd voor een 
oefenwedstrijd op een groot veld. Na de zomervakantie worden zijn D pupil.

E5    E6    E7    E8

Stefan Jansen Bennema Hannah Droog   Jur Dekker   Tim van Brederode

Bono Bolweg   Iefke Grotenhuis  Christian Faust   Bruce de Jong 

Robert Bos   Rick Mors   Steven Gonggrijp  Denise Piga

Remco Bruin   Martijn Reijntjes  Dennis Hooghiemstra  Vinvent Verweij

Ahmet Selim Cam  Amsel Sendro   Sam den Iseger   Melvin Wit

Kelvin Florijn   Nick Tervoort   Alex Oud

Moufi d Kaderi   Brunon Verhage  Roy Schuiten 

Jordi van de Langenberg     Calvin Sik 

Daan de Moel       Tim op de Weegh

Bennie Vontsteen

E9    E10    E13    E14

Wesley Doornbos  Evio Paauw   Joris van Schie   Dennis van Barneveld

David Emelianov          Bram Bloemink

Ferhat Tomar           Pauline Glandorf

            Bryan Smit

E15    Laura Savonije       Ahmad Al Wasity

Onur Birben   Arjen Bleeker

Amin Nabih   Jip van Elst

Wanneer je niet komt s.v.p. afbellen bij Marrian de Vries 072-5617201

E PUPILLEN DIE D PUPIL WORDEN

Kolping Boys D2 – Hugo Boys D1 4-0 D2 KAMPIOEN !
Rondspuitende champagne, bloemen en herinneringstrofeetjes. De spanning bij de enthousiaste aanhang ontlaadde zich na 
het laatste fl uitsignaal in de met 4-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen Hugo Boys. Een gul lachend Kolping Boys D2, hun 
trainer Thijs van der Oord en begeleider Nico de Lange werden ogenblikkelijk bedolven onder huldeblijken. De titel in de voor-
jaarscompetitie van de 2e klasse KNVB was binnen!  En toch ging het niet van een leien dakje. Twee keer eerder al had Kolping 
tegenover de Heerhugowaarders gestaan. En telkens kostte het aanvankelijk veel moeite om de oranjehemden op de rug te 
krijgen. Weliswaar scoorde Ronald al in de 7e minuut na een prachtige combinatie over zeker vier schijven: 1-0. Maar daarna 
zakte de wedstrijd helemaal in. Gelukkig was de Kolping-verdediging met Gijs, Wence, Dave, Charlie en keeper Nick opperma-
chtig. Met de kleinst mogelijke voorsprong brak de rust aan. 

In de tweede helft zat er meer vaart in de wedstrijd. Al in de 3e minuut viel de bevrijdende 2-0. De altijd alerte Martin kaapte 
het leer weg van een blunderende Hugo Boys-verdediger. En tegen zijn beheerste schot had de Heerhugowaardse goalie geen 
schijn van kans. Even leek het erop dat de gasten weer aansluiting zouden krijgen. Maar gelukkig etaleerde Charlie zijn speci-
aliteit en redde bij een corner op de doellijn. 

In de 20ste minuut werd het kampioenschap defi nitief binnengehaald. Met zijn tweede goal zette Ronald zijn ploeg op 3-0. 
‘Kampioenen!’ schalde het vanaf de druk bezette tribune. Daar zat dit keer niet alleen de vaste aanhang, maar ook het bijna 
volledige jeugdtrainerscorps van Kolping en het complete D1, de trainingsmaatjes van D2.  Die konden zien hoe hun selectieg-
enoten op het veld de wedstrijd prachtig afmaakten. Sacha wurmde zich vlak voor tijd het volle strafschopgebied in en passte 
naar een aanstormende Chantal. Die legde vervolgens al haar gram in een ziedend schot, waarbij wonder boven wonder het 
net heel bleef: 4-0. En daarna barstte de feestvreugde los!

Paulus
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Kampioenswedstrijd Koedijk F1-Kolping Boys F1 (1-3)

De uitwedstrijd van Kolping Boys F1 tegen Koedijk F1 was vooraf nogal beladen omdat F1 kampioen kon worden. Onze F1 
stond namelijk al 7 punten voor op de concurrentie en ze hadden nog 3 wedstrijden te gaan. De spelers en supporters in de 
vorm van ouders en grootouders waren behoorlijk opgewonden. 

De wedstrijd begon met aanvallen van beide teams waaruit bleek dat het niet zonder slag of stoot een gewonnen wedstrijd 
voor F1 zou worden. 

Het spel golfde op en neer met voor beide teams kleine kansen. Snelle uitvallen van Kolping over links en rechts waarop 
Koedijk goed tegenspel bood. Na ongeveer 10 minuten spelen met goede coaching van de zijlijn van trainers Jos en Mathijs 
kregen onze mannen steeds meer grip op de tegenstander. 

De keeper van Koedijk maakte zijn enige duidelijke fout van de wedstrijd. Hij liet een bal los en Syl was er als de kippen bij om 
de bal in het doel te werken (0-1).

Daarna was het de beurt aan Koedijk. Op een doelpoging van Koedijk die op de paal terechtkwam rekte keeper Noud zich 
helemaal uit om de bal te stoppen. De terugspringend bal ketste via zijn rug in het doel (1-1). Dat was even pech. 

Na de rust kreeg Kolping steeds meer vat op de tegenstander. Met mooie rushes van Giancarlo en Antonio, steeds goed ingri-
jpen van Remco, Chiel en Mats en via veel dreiging van de voorhoede spelers Syl, Julian en Sjoerd werd de tegenstander ter-

Zaterdag 26 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 HCSC D1 11:30  Kees de Goede
D2 Petten D1 09:00  M. Stigter
D4 Reiger Boys D3 10:15 09:45 Jan Mienes
D7 LSVV D5 10:15 09:45 Sean de Jongh
D8 Reiger Boys D6 11:30 11:00 Pertti Marees
E2 Berdos E1 10:15  Simon Jongkind
E3 Foresters E4 10:15  Ouder
E4 Vrij   
E5 Koedijk E3 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E9 SSV E1 11:30 11:00 Ouder
E12 Reiger Boys E15 11:30 11:00 Ouder
F2 Zeevogels F1 09:00  Ouder
F3 SVW 27 F4 09:00 08:30 Ouder
F5 KSV F3 10:15 09:45 Ouder
F6 Foresters F7 09:00 08:30 Ouder
F8 Koedijk F7 09:00 08:30 Ouder
      
1e jrs F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D3 LSVV D2 13:15 12:20
D5 Koedijk D4 11:15 10:25
D6 Koedijk D6 11:15 10:25
MD1 Bergen MD1 12:00 11:05
E1 Vitesse 22 E1 11:30 
E6 Koedijk E6 09:45 08:55
E7 Zeevogels E4 10:30 09:35
E8 Reiger Boys E11 09:45 09:00
E10 Reiger Boys E12 09:45 09:00
E11 Koedijk E10 09:45 08:55
E13 Koedijk E9 09:45 08:55
E14 SVW 27 E11 09:00 08:10
E15 SSV E2 10:00 09:10
F1 Meervogels F2 11:30 
F4 Koedijk F3 08:45 07:55
F7 AFC 34 F3 09:30 08:40
F9 Koedijk F12 08:45 07:55
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

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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PUPILLENVERSLAGEN

Programma

Vier tegen Vier Toernooi Kolping Boys

Lokatie Hoofdveld

D-pupillen  Dinsdag  15 April
Aanvang   18:30  Aanwezig  18:10

F-pupillen Woensdag 16 April
Aanvang 15:00  Aanwezig 14:35

E-pupillen Woensdag 16 April
Aanvang 18:30 Aanwezig 18:10

Finales Donderdag 17 april
Aanvang 18:30 Aanwezig 18:10

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 op dinsdag, 
woensdag en donderdag

uggedrongen. Als Koedijk er uit dreigde te komen werden ze heel vroeg gestoord in de opbouw door de Kolping voorhoedespe-
lers, vervolgens door hun slechte passing was het makkelijk voor onze middenvelders en achterhoede om de bal weer over te 
nemen..

Het collectief van het Kolping team was heel duidelijk zichtbaar. De spelers werkten fantastisch voor elkaar. De tegenstander 
raakte compleet van de wijs, want toen de bal uit een corner voor de zoveelste keer voor het Koedijk doel werd gebracht raakte 
een van de Koedijk spelers zomaar de bal met de hand. Dat werd natuurlijk een strafschop, waar Chiel zich voor meldde. Hij 
schoot hem erg ver naar rechts, maar precies goed genoeg, via de binnenkant paal vloog hij erin. (1-2).

Daarna werd het goede spel van Kolping voortgezet en drie minuten voor het einde maakte Chiel met een fraaie boogbal over 
de keeper een einde aan de spanning door de keeper weer te verslaan.

De wedstrijd werd rustig uitgespeeld en de mannen konden hun kampioenschap vieren. Trainer Jos Wijts was enorm blij en 
trots op zijn mannen. Hij haalde misschien wel zijn mooiste kampioenschap in zijn carrière.

Een trotse ouder


