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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 

KOLPING BOYS 1 KAMPIOEN EN PROMOVEERT NAAR DE TWEEDE KLASSE!

Na maar 1 jaar in de derde klasse geacteerd te hebben is ons vlaggenschip 
bij de heren Kampioen geworden. Door zelf thuis de winst te pakken tegen 
SRC en het verlies van concurent MFC was het kampioenschap een feit.

De redactie van De Treffer wil een ieder die betrokken is bij het eerste,  van 
harte feliciteren met dit kampioenschap.

Er zijn al vele aanmeldingen binnen voor het jaarlijks afsluitende mixtoernooi. 
Schrijf je gauw in als team, zie de advertentie op pagina 2.

De redactie
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MIXTOERNOOI

                                                 

                01 Juni 2008       
zondag

MIXTOERNOOI
7 TEGEN 7

IEDER TEAM MINIMAAL 2 DAMES

AANVANG 12 UUR

BBQ-EN OM 17 UUR (10 EURO PP)

SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK

‘JA, GEZELLIG’
TEAMINSCHRIJVING MOGELIJK T/M 25 MEI

OPGEVEN BIJ TON SCHUT, JANNEKE RUIJS OF GERARD BOBELDIJK
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 4 mei

 Groep 2 en 1

 

Zat./Zon. 12 mei

 Jos de Jong

Terreindienst:   

 

Zondag:  4 mei

09:00 uur:  Senioren 12

13:00 uur:  Senioren 12

 

Maandag:  12 mei

13:00 uur: Senioren 5

 

Secretariaat:  

Zondag:  

08:30 uur:  Janneke Ruijs

  

Zondag:  

08:30 uur: Janekke Ruijs

 

 

Donderdag 1 mei

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
2e  V.S.V. 2 12:00  nacomp. 1e ronde
                  

Zaterdag 10 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A 3 Winkel  A 1 12:00 11:00 
                  

Zondag 4 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e V.S.V. 2 12:00 11:00 P. Ruijs
1e ronde nacompetitie
5e Bergen 3 12:00 11:00 I. Aydogan 
12e Hugo Boys 5 12:00 11:00 N. Pater 
A 3 S.V.W. ‘27  A3 12:00 11:00 P. Kramer 
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
8e Meervogels ‘31  5 14:00 13:00 
9e Koedijk 7 14:00 13:00 
10e Vrone 7 10:00 09:00 
11e Uitgeest 11 12:45 11:45 
A 4 Vitesse ‘22  A3 14:00 12:45 
DA1 Iduna DA 1 14:00 
DA2 Winkel DA1 14:00 12:45 
                  

Maandag 12 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
5e Berdos 3 14:00 13:00 A. Kokkelink+

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
7e L.S.V.V. 5 10:30 09:30
9e Alkm. Boys 10 10:00 09:00
 
                  

SENIOREN 1 EN 13 KAMPIOEN
Wat een geweldige ontknoping afgelopen zondag op ons complex. Eerst pakte 
Het Dertiende in de ochtend de titel in de 8ste klasse 808! In de laatste wedstrijd 
tegen Berdos werd het kampioenschap defi nitief veilig gesteld en kon er op het 
terras gefeest worden. En vervolgens natuurlijk ons Eerste. Kampioen van de derde 
klasse A en in 2 seizoenen achtereenvolgend van de vierde naar de tweede klasse. 
Profi ciat!!

Het Tweede pakte onlangs de periodetitel en gaat strijden om een plek in de eerste 
klasse. Wij wensen de jongens van Peter en Paul veel succes in de nacompetitie!

Namens de seniorencommissie, van harte gefeliciteerd met de behaalde
resultaten!!
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 26 en 27 april

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e S.R.C. 1 2-1
 2e Purmersteijn 2 5-2
 3e Z.A.P. 3 ---
 5e Succes 3 ???
 7e Meervogels ‘31  4 4-3
 8e S.R.C. 3 0-1
 9e Vrone 6 2-3
 10e Alkm. Boys 11 2-1
 11e vrij vrij
 12e vrij vrij
 13e Berdos 7 9-2
 A1 Abcoude A1 4-2
 A2 West Frisia DP A1 2-2
 A3 Schagen A2 ???
 A4 Limmen A3 2-4
 B1 Zilvermeeuwen B1 5-2
 B2 Spirit ‘30  B1 2-0
 B3 Vesdo B1 2-2
 B4 Vrone B2 2-5
 B5 Hugo Boys B2 7-1
 B6 AFC 34 B5 0-14
 C1 KFC C1 1-2
 C2 Alkm. Boys C1 0-5
 C3 LSVV C2 1-3
 C4 B.O.L. C2 16-0
 C4 Victoria O C2 9-0
 C5 Berdos C3 3-8
 C6 Victoria O C3 ???
 C7 Vrone C5 3-1
 DA1 vrij vrij
 DA2 RKEDO DA1 ???
 DA3 vrij vrij
 MA2 Sporting 70 MB1 1-1
 MB1 Vitesse 22 MB1 0-0
 MC1 I.V.V. MC1 2-3

Zaterdag / Zondag 19 en 20 april

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Z.A.P. 1 1-0
 2e S.V.W. ‘27  2 2-2
 3e Con Zelo 2 0-8
 5e Victoria O. 4 1-3
 7e Duinrand S. 3 1-3
 8e K.S.V. 4 1-5
 9e L.S.V.V. 6 0-5
 10e de Foresters 7 0-4
 11e A.F.C. ‘34  6 1-9
 12e Uitgeest 13 2-7
 13e de Foresters 8 3-1
 A1 ADO 20 A1 1-0
 A2 K.G.B. A1 4-1
 A3 Duinrand S. A2 6-0
 A4 Zuidermeer A1 0-3
 B1 Concordia sv B1 4-1
 B2 Beemster B1 4-1
 B3 KSV B2 2-1
 B4 AFC 34 B4 1-11
 B5 Koedijk B6 6-1
 B6 HSV B3 2-6
 C1 Zeeburgia C2 1-4
 C2 Alcmaria Victrix C1 1-0
 C3 Grasshoppers C2 7-1
 C4 HSV C3 7-0
 C5 AFC 34 C4 6-1
 C6 Reiger Boys C5 8-1
 C7 DTS C3 0-5
 DA1 vrij vrij
 DA2 Koedijk DA 1 1-1
 DA3 vrij vrij
 MA2 Pancratius MA1 1-4
 MB1 Always Forward MB2 1-0
 MC1 Kwiek’78 MC1 0-2

Invalidenparkeerplaatsen erbij 
Sinds een paar weken is Kolping Boys een voorziening rijker voor mensen met een handicap. 

Voor de poort zijn er op initiatief van Kolping Boys aparte parkeerplaatsen voor gehandicapten aangelegd. Hieraan is door het 
personeel van VERBERNE-BARON snel en hard gewerkt waarvoor nog onze hartelijke dank. 

De gemeente zal hier over enige tijd nog bordjes bijplaatsen en dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat hier niet zomaar meer 
door iedereen geparkeerd gaat worden. Daar vertrouwen we volledig op.

Het Hoofdbestuur 
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VERSLAG VAN DE LAATSTE DRIVE

De laatste drive van het seizoen 2007/2008
Wat een opkomst. Stilletjes hadden we gehoopt om 25 tafels te halen op onze laatste drive die wij zouden 
organiseren, maar al rap bleek dat we daar ruim overheen zouden gaan. Maar liefst 112 mensen, oftewel 
28 tafels was het eindresultaat op deze bijzondere en enerverende vrijdag de 18e april. Overal waren de 
kaarters vandaan gekomen om maar niets te hoeven missen. En een kaartfeest is het geworden met als 
inzet zeer diverse en mooie prijzen. Normaal gesproken volgt dan ook de uitslag, maar in alle hectiek zijn 
helaas de formulieren verloren gegaan van de winnaars, waarvoor mijn welgemeende excuses. Wat ik nog 
wel weet dat de winnaars een enorm punten aantal van 6300 hebben gehaald en als ik mij niet vergis 
waren dat Gilbert en Ard. Na de uitreiking van de reguliere kaartprijzen gingen we over naar de trekking 
van de prijs, die wederom beschikbaar was gesteld door :

En de winnaars van een weekendje weg, als je 5 van de 7 keer was geweest, naar het mooie Den Haag 
waren Jan en Diane Kraakman. En voor de pessimisten onder ons. De trekking werd verricht door onze 
voorzitter die zich met verve van zijn taak heeft gekweten en eerlijker had het niet kunnen gaan. En toen 
als klap op de vuurpijl de loterij met o.a. als hoofdprijzen een Beertender (beschikbaar gesteld door 
Heineken), een uniek 30 delig service, kazen etc. etc. Oftewel teveel om op te noemen. Maar vele mensen 
werden verblijd met een mooie prijs en Ton Schut ging er met de Beertender vandoor. Hij is je gegund. En 
daarna hebben we nog een paar uurtjes een biertje toegedaan om zo tegen 3 uur, moe maar erg voldaan, 
in ons bed te kruipen.

Het is voorbij gevlogen de afgelopen 3 jaar en we hebben het met ontzettend veel plezier gedaan tezamen 
met Marian en Hanny, de ploeg van Ria (Super gewoon) en niet te vergeten de mensen die kwamen te 
kaarten. 

Wie weet tot een volgend seizoen want onze opvolgers staan al in de startblokken om deze prachtige 
vrijdagavonden in te gaan vullen. Nogmaals bedankt.

Gerard, Marjan, Hanny en Gerben
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SENIORENNIEUWS
SENIOREN 1 EN 13 KAMPIOEN

Wat een geweldige ontknoping afgelopen zondag op ons complex. Eerst pakte Het Dertiende in de ochtend de titel in de 8ste 
klasse 808! In de laatste wedstrijd tegen Berdos werd het kampioenschap defi nitief veilig gesteld en kon er op het terras ge-
feest worden. En vervolgens natuurlijk ons Eerste. Kampioen van de derde klasse A en in 2 seizoenen achtereenvolgend van 
de vierde naar de tweede klasse. Profi ciat!!

Het Tweede pakte onlangs de periodetitel en gaat strijden om een plek in de eerste klasse. Wij wensen de jongens van Peter 
en Paul veel succes in de nacompetitie!

Namens de seniorencommissie, van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten!!

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 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.

Momenteel hebben zich al 7 teams ingeschreven: Hans Groot, Roy Rowinkel (2 teams), Tonnie Groot, Johan Godijn, Lisanne 
Stroomer en Kiki Pronk!!

Inschrijven kan tot en met 25 mei. Hierbij het verzoek om tijdig in te schrijven zodat we het speelschema op tijd aan de teams 
kunnen uitreiken.

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.
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 3 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MA2 Houten MA1 13:00  12:15 E.v.Dronkelaar
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
C3 S.V.W.’27 C3 14:45 13:45
C4  Ruwaard toernooi 3 en 4 mei
C5 Ruwaard toernooi 3 en 4 mei
MC1 Kwiek’78 MC1 13:00 12:00
                  

Dinsdag 6 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B6 Hugo Boys B2 19:00 18:10

Zaterdag 10 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA2 Delta Sports MA1 13:15 11:30
MC1 Marken MC1 15:45 14:30
   
S.V.W.-toernooi voor: C2-C3-C4-C6-C7  
C2 speelt 1e wedstrijd om 13.30.Vertrek om 12.40.  
C3 speelt 1e wedstrijd om  9.35. Vertrek om 8.45  
C4 speelt 1e wedstrijd om  9.35. Vertrek om 8.45  
C6 speelt 1e wedstrijd om  9.00. Vertrek om 8.10  
C7 speelt 1e wedstrijd om  9.00. Vertrek om 8.10  

Donderdag 8 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
C4 Koedijk C4 19:00 18:15 wordt gespeeld op Kolping-complex !!
 

Maandag 12 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
Castricum-toernooi voor A3 en A4   
A3 speelt wedstrijden om 14:25-15:05-15:45 en 16:25. Vertrek om 13:15  
A4 speelt wedstrijden om 14:05-15:05-16:05 en 16:45. Vertrek om 12:45  

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 4 mei

 Groep 2 en 1

 

Zat./Zon. 12 mei

 Jos de Jong

Terreindienst:   

 

Zondag:  4 mei

09:00 uur:  Senioren 12

13:00 uur:  Senioren 12

 

Maandag:  12 mei

13:00 uur: Senioren 5
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Het wel en wee van de junioren.

Zaterdag 19 en zondag 20 april:
Een weekend met heel veel overwinningen en slechts 3 nederlagen !
Eerst de nederlagen dan maar. De grootste was voor het elftal van Peter Verhoeven en Jan Mienes (B4) bij AFC’34
Het werd maar liefst 11-1 aan de Robonsbosweg. Ook de keeper van C7 moest vaak vissen. In Oudkarspel won D.T.S. met 
7-1. En de A4 zag op zondag de selectie van Zuidermeer met 3-0 zegevieren.
Pijnlijk was de nederlaag van C1 bij Zeeburgia C2 (of was het een deel van de C1 ?) met 4-1. Er móét nu op 26 april 
gewonnen worden van K.F.C. !

Dan de overwinningen !
A1 deed wat ’t moest doen: een revanche op ADO’20. In Heemskerk werd er nog verloren, nu was Kolping te sterk met 1-0 en 
doen ze nog steeds mee in de promotiestrijd. Ook B1 won(4-1), maar die overwinning was door het doordeweekse verlies in 
Velserbroek bij V.S.V.(2-1) niet meer van waarde; ’t eventuele kampioenschap was immers al vergeven.
Alle drie reserveteams wonnen dit weekend.
Voor A2 was dat van belang in de strijd tegen degradatie. K.G.B. werd met 4-1 verslagen.
B2 won eveneens met 4-1 (van Beemster), maar hier is sprake van geen enkel belang. En de C2 wist voor de derde keer in 
deze competitie een wedstrijd te winnen. Alcmaria verloor met 1-0 ! Keurig ! En nog wel zónder begeleider Martijn ! Ook de 
derde teams van iedere leeftijdsgroep wisten te winnen.
A3 had een makkie aan Duinrand A2 en won met 5-0. Bij B3 moet spannender geweest zijn, getuige de krappe 2-1 zege. En 
de C3 had een makkie aan Grasshoppers C2 en stuurde dat team met 7-1 terug naar Hoogwoud.
Bij de overige C-junioren konden we 3 ruime overwinningen bijschrijven. C4 had geen kind aan H.S.V. en won met 
7-0 (C4’s keeper stopte hier overigens een penalty); C5 stond aanvankelijk achter tegen AFC’34 , maar won toch nog vrij 
eenvoudig met 6-1; C6 was pas tevreden, nadat ze er 8 in hadden liggen tegen Reiger Boys (8-1).
Missen we nog de 2 laagste B-elftallen. B5 ging weer eens naar Koedijk en kwam terug met een 6-1 zege.
B6 tenslotte leed een behoorlijke 5-1 nederlaag bij H.S.V. B3.

Zaterdag 26 en zondag 27 april:
Zeer spannend is het in de competitie van de A3. Er zijn nog 4 titelkandidaten en ons A3 is er daar één van.
Afgelopen zondag werd er met concurrent Schagen afgerekend (3-2). Komend weekend staat de wedstrijd tegen koploper 
S.V.W. A3 op het programma. Winst is noodzakelijk, al moet er daarna ook nog eens gewonnen worden van de ploeg, die er 
het beste voor staat in deze klasse, Winkel A1. Veel succes !
Ook A2 deed goede zaken door via een 2-2 gelijkspel het benodigde laatste punt tegen degradatie uit Enkhuizen mee te 
nemen. Helaas raakte Brian Bruin zwaar geblesseerd in deze wedstrijd. We wensen hem veel sterkte bij zijn herstel.
Ook fraai was de 4-2 winst van A1 in Abcoude, wat hen nacompetitie oplevert ! We zijn benieuwd hoe dit afl oopt.
A4 tenslotte moest naar Limmen en verloor met 4-2.

Voor B1 is de competitie uitgegaan als de welbekende nachtkaars. Doordeweeks werd er wederom verloren. Nu 
in Amsterdam bij D.W.V.(1-0). En de competitie werd afgesloten met een 5-2 overwinning op het al gedegradeerde 
Zilvermeeuwen.  Trots kwam begeleider Emiel de 2-0 overwinning van zijn B2 bij Spirit B1 melden. Emiel, we zijn trots op je, 
man. Maar vooral op jouw spelers, die dan toch maar mooi de 4e plaats opgeëist hebben.
B3 behaalde een zwaarbevochten gelijkspel tegen Vesdo B1 (2-2). En B4 had ’t moeilijk tegen Vrone B2 en verloor met 2-5. 
Ook een nederlaag voor B6 tegen het ongenaakbare A.F.C.’34 B5 (0-14). Gelukkig behaalde B5 dan wel een overwinning op 
Hugo Boys B2 (7-1).

Voor de C-junioren was ’t een zwarte dag. C1 is, na en verblijf van 2 jaar, gedegradeerd uit de landelijke 3e Divisie.
K.F.C. haalde de treffer defi nitief over(1-2); extra zuur was ’t dat concurrent Koedijk ook verloor bij kampioen 
West Frisia. Ook C2 is gedegradeerd, maar dat was al heel snel duidelijk. Kampioen Alkm. Boys was met 5-0 te sterk.
C3 leed een nederlaag bij L.S.V.V. (3-1) en C4 won 2 keer. Doordeweeks met 9-0 en zaterdag met 16-0 bij B.O.L.
Op 8 mei vieren ze tegen Koedijk het behaalde KAMPIOENSCHAP. Alvast van harte gefeliciteerd !
C5 verloor met grote cijfers (8-3) bij Berdos. C7 won weer eens en wel met 3-1 van Vrone.

HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
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Zaterdag 19 april Koedijk-B6 tegen onze jongens B5, wie wordt er tweede?
 Door blessuere’s, schorsing en werk van teamgenoten konden we door de samenwerking van Jeroen met 13-man richting 
onze directe concurrent gaan. Eerste helft hadden wij het meeste balbezit, kansen en het betere spel. Met regelmaat prima 
combinatie’s en gekaats. Gelukkig stond onze verdediging op scherp om de counters uit te schakelen.

Door een assist op links van Wesly scoorde Raymond met een hard genomen volley. 10 minuten voor de pauze kopte Sean 
de tweede goal na een voorzet  met zijn linker voet van Raymond, dachten we. Scheidsrechter wees naar .de middenstip en 
zag uit zijn ooghoek de grensrechter, die zijn vlag omhoog hield. Buitenspel!!!! Een schot van Sander,hij draaide mooi om zijn 
tegenstander om ruimte te maken,  werd van de lijn geschopt. In plaats van 0-2 bijna 1-1 in de laatste seconden, gelukkig ging 
de bal hoog over. Het spel goed breed gehouden door nonverbale en verbale communicatie door de vleugels aan elke linie.

 In de pauze kreeg het hele team een compliment voor hun beleving, inzet en samenspel. Wie moesten we nou wisselen? Ieder-
een speelden goed. Na enig overleg, ook met het team, Kwam Boerha voor Wesly en Melvin voor Morrison. Op het hart gedrukt 
om binnen 10 minuten de 0-2 te maken.  Bora scoorde na enkele minuten de tweede. Binnen een minuut werd een vloeiende 
aanval van Koedijk succesvol, 1-2. Hier had niemand schuld aan, het was een mooie tegendoelpunt. De volgende 10 minuten 
was het billen knijpen voor de fans en begeleiders van Kolping boys. Maar de 2-2 kwam GELUKKIG niet, door goed blokkeren 
van Kai en keeperswerk van Mike.  Sean gaf aan veel pijn te hebben aan zijn knie en werd gewisseld met Wesly. Na een zware 
overtreding op Sander, jij viel goed aan en verdedigde goed mee, ging Morrison zich voorbereiden voor een tweede optreden, 
gelukkig was het niet nodig. De laatste 10 minuten waren voor de Bora’s. Boerha eenmaal koppen, een inschuiver en de laatste 
een omhaal. Vanuit een corner op rechts scoorde Bora de mooiste en moeilijk uit te voeren trap met zijn fl uwelen linker voet 
draaide .hij de bal over de keeper in de rechter bovenhoek. Doelman kon er alleen naar kijken.

Uitslag 1-6.  Uitblinkers??? Alle dertien spelers. Yuksel zorgde op het middenveld voor de organisatie en de rust en hij maakte 
de meeste meters.

Als jullie Hugo Boys niet onderschatten eindigt B5 op de ,met glanzend spel,  zilverend plek.

Daar gaan we voor, hé.

Jullie trotse trainer,

David, 

De penalty-bokaal.
We hadden op 21 april te maken met een zeer grote opkomst. Natuurlijk wilde iedereen de keeper van ons eerste elftal, 
Mark Steenstra, laten vissen. Het liefst 3 keer natuurlijk. Het is de volgende spelers inderdaad gelukt:

A-junioren:   B-junioren:   C-junioren:
Simone Vrasdonk  Yuksel Oczan   Jordy de Lange
Erdem Turkman   Christiaan van Looy
Jeffrey Dekker   Jelle Verhoeven
Eric Ehlers   Bora Yucel
Rolin Barsingerhorn  Stephan Kocken

      Wessel Stal

En dat betekende, dat er een lange serie barrages bij de B- en A-junioren nodig waren om de 4 bekers te kunnen uitreiken.

Tegen 9 uur kon keeper Mark de bekers aan de volgende spelers overhandigen.

 A-junioren:   B-junioren:   C-junioren:
1e plaats Jeffrey Dekker   Jelle Verhoeven   Jordy de Lange
2e plaats Erdem Turkmen   Christian van Looy  Yoery Smorenberg
3e plaats Rolin Barsingerhorn  Stephan Kocken   Jordy Sterk
4e plaats Simone Vrasdonk  Bora Yucel   Manon Bloemink 
5e plaats         Bram Stoker

Al met al een geslaagde avond. Volgend seizoen weer nieuwe kansen !!
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C4 OP WEG NAAR HET KAMPIOENSCHAP
Kolping Boys C4 – HSV C3  (7-0)
Op zaterdag 19 april trad de C4 aan tegen HSV C3 uit Heiloo. Na 2 min. gaf Jasper Bakker de bal aan Robin van Velthuizen, 
1-0.In de 4e min. was het Steven de Jong die Yannick Zuurbier zijn goaltje lied maken, 2-0. Daarna volgde er een periode van 
tegen de paal, de lat, net naast. We liepen ook nu weer tegen zelf te voetballen, wat wilde we toch graag zelf dat doelpunt 
maken. We waren ondertussen 20 min. onderweg toen Wouter Korse de bal onderschepte en de tegenstander schepte. 

Hij tikte de bal door op Steven de Jong, die speelde Jasper Bakker vrij, Jasper lanceerde de bal op Robin van Velthuizen, wie 
de assist gaf aan Yannick Zuurbier, 3-0.Nog geen min. later was het Jasper Bakker die de bal veroverde op het middenveld en 
een/tweetje aanging met Wouter Korse. Jasper schoot in de linker bovenhoek, 4-0. In de 32e min. was Robin van Velthuizen 
die de bal van Sander Makkus kreeg, tikte terug op Wouter Korse, Wouter zette 2 tegenstanders opzij en haalde knoert hard 
uit 5-0. In de 34e min. kwamen we er achter dat Justin van den Berg ook meedeed, onze trouwe goedlachse goalie stopte een 
penalty in de uiterste hoek, knap staaltje.

Na de limonade hadden we een lange periode dat het weer niet lukte, al hoewel we dachten de 10 te halen, maar na een paar 
schoten tegen de lat bereikte we de 12e min. We kregen een corner van rechts, welke door Wouter Korse mooi voor het hok 
geschoten werd. Het was Robin van Velthuizen die deze buitenkansje niet onbenut lied en kopte de 6-0  in. In de 33e. min 
stonden er weer zo’n 20 man in het strafschop gebied van HSV, Kevin Leeuwenkamp kopte, Yannick Zuurbier trapte over de 
keeper tegen de lat. De bal kwam weer voor de voeten van Kevin Leeuwenkamp, die schoot half naar Steven de Jong en die 
bepaalde de eindstand op 7-0.

Een Trouwe Supporter

Victoria O C2 – Kolping Boys C4  (0-9)
Op donderdagavond 24 april gingen op zoek naar en bezoek bij Victoria O, Hensbroek was afgesloten. We gingen dwars door 
de weilanden en reden over onbekende wegen. Gelukkig dat de gids wist dat de velden van Victoria O achter het station van 
Obdam lag, 3 stoeptegels in het gras. Op het moment dat we begonnen, stopte het met regenen.  Dat er zin in hadden en in 
theorie kampioen konden worden deed Johan van der Sluis besluiten, om de tennistraining af te zeggen.

In de 2e min. was het Robin van Velthuizen die tegen de paal schoot. Maar in de 6e min. was Steven de Jong die rechts op 
het midden veld de bal van een tegenstander afpakte en er met lange passen er vandoor ging. Hij haalde op de rand van het 
strafschopgebied uit, 0-1. Omdat de tegenstander niet goed kon voetballen, begonnen we maar tegen ons zelf te voetballen. 
Het duurde dan ook tot de 20e min. Wouter de bal van de net in het veld gekomen Joost Huese veroverde en er het hele veld 
mee overstak. Hij paste op de al op de grond liggende Yannick Zuurbier, die de 0-2 intikte. In de 24e min. was het de beurt aan 
Yannick die de bal op Robin van Velthuizen speelde, 0-3. In de 31e min. was het Yannick Zuurbier die met een wonderschone 
boog de bal op de lat wist te leggen, jammer had iet lager gemogen.

Na de thee en een stevig woordje van de coach in de kleedkamer gingen we van start. In de 4e min. was het in een kluwen van 
spelers dat er hands werd gemaakt, penalty voor Kolping Boys. Onze goalie Justin van den Berg werd in eens wakker en rook 
de eeuwige roem. Hij schoot de bal dan ook in het netje 0-4. In de 8e min. was de bal via de rug van Jasper Bakker bij Arthur 
Pijpaert gekomen, die speelde terug op Jasper en die gaf de bal weer aan Arthur. Van af de rand van de 16 haalde Arthur uit, 
0-5. In de 16e min. was het Robin van Velthuizen die als een stervende zwaan, Suárez nadeed.

Hij deed het zó écht dat hij op 25m van de goal een vrij trap versierde, Steven de Jong legde de bal goed, en haalde vervolgens 
van die afstand snel uit, 0-6.  Barry de Koning veroverde de bal in de 20e min en deze op Johan van der Sluis passte. Johan 
trok er goed voor. Yannick Zuurbier leid dit buitkansje niet ontsnappen en scoorde, 0-7. In de 25e min, was het Arthur Pijpaert 
die de bal doorkopte op Joost Huese en die bracht de  0-8 op het bord. In de 31e min. veroverde Kevin Leeuwenkamp de bal, 
verloor die weer, pakte de bal terug en ging vervolgens al op die manier nog twee tegenstanders voorbij. Hij schoot de bal toen 
op Robin van Velthuizen, Robin bepaalde de eindstand op 0-9.

Wat me na de wedstrijd in de nabespreking opviel was, dat de jongens lekker ’s avond gevoetbald hadden. Een echte don-
derdagavond competitie.

Een Trouwe Supporter
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KAMIOENSWEDSTRIJD C4
BOL C2 -  Kolping Boys C4   (0-16)
Zaterdag 26 april even via Sint Pancras met een stoet auto’s naar Broek op Langedijk. We konden Kampioen worden, als we 
gelijk speelden. Het was prachtig zonnig weer. Zelf de opa en oma van Robin waren er, de zus van Wouter en Devon had zijn 
zus en broer meegenomen. Maar goed het ging om het voetbal.  Justin van den Berg was helaas op vakantie naar Heemskerk, 
zodat Yannick Zuurbier op goal ZAT. We begonnen 20 min. later dan gepland, omdat er geen scheidsrechter was, eindelijk gear-
riveerd, was het wachten op de vlaggetjes voor de grensrechter.

Na 5 min. was het Robin van Velthuizen die de bal op Wouter Korse gaf, Wouter speelde zich vrij en maakte de 0-1. In de 7e 
min. was het weer Robin van Vethuizen die de op Steven de Jong. Steven stond ver buiten de 16 en schoot hard op goal, tus-
sen de benen van de lange keeper van BOL door, 0-2. In de 10e min. was het Jasper Bakker  die de bal op Johan van der Sluis 
speelde, Johan tikte de bal door op Wouter Korse. Wouter schoot de bal in de linker onderhoek, 0-3. In de 11 e min. Was het 
Kevin Leeuwenkamp die een assist gaf aan Robin van Velthuizen. Het tempo zat er goed in, want in 13e min. scoorde Kevin 
Leeuwenkamp op rechts uit een corner van Wouter Korse, 0-5. Het was al de 15e min. dat Johan van der Sluis de bal van 
Sander Makkus kreeg en deze doorspeelde op Wouter Korse, 0-6. In de 20e min kwam BOL eindelijk een keer over de middel-
lijn met twee man, maar Joost en Barry pakte de bal weer af. In de 25e min. pikte Devon hoogland de bal op het middenveld 
op en gaf deze aan Joost Huese. Joost speelde een mannetje of twee uit en paste op links naar de sprintende Arthur Pijpaert, 
die maakte de 0-7. Vlak voor rust speelde Johan van der Sluis op links, de bal mooi op Robin van Velthuizen. Robin tikte de 
ruststand in het lege doel, 0-8.

Na de rust werd de tactiek aangepast, Joost Huese op doel, Yannick Zuurbier op links en Sander Makkus in de spits. Deze 
gouden vondst resulteerde in de 4e min. in een doelpunt van Sander Makkus uit een voorzet van Wouter Korse, 0-9.  In 5e min. 
kregen we een penalty mee, dus onze spits  Sander Makkus achter de bal, hij knipperde even met zijn ogen, nam een aanloop, 
haalde uit en schot hard tegen de lat. Jammer een paar cm lager en een hattrick was een mogelijkheid. In de 10e min was het 
Jasper Bakker die de bal veroverde op het middenveld, en deze op Robin van Velthuizen speelde. Robin maakte de 0-10. In 
de 16e min. was het weer Jasper Bakker die de bal veroverde op het middenveld, hij paste op Robin van Velthuizen, die de bal 
met een mooie boog van links in de rechter hoek lied belanden, 0-11. Robin kreeg zijn publiekswissel. Arthur Pijpaert kwam er 
weer in. In de 20e min. na wat verloren kansen, nam Wouter Korse een corner van rechts  en Joost Huese (onze Keeper) kwam 
á la  Pieckenhagen naar het doelgebied van BOL, ja hoor hij scoorde ook nog, 0-12. In de 25e min. was het Yannick Zuurbier 
uit een assist van Sander makkus die er 0-13 van maakte. Nog geen min. later was het Devon Hoogland die d bal op Steven de 
Jong gaf, 0-14. In de 30e min. was Arthur Pijpaert die de bal van Barry de Koning kreeg en deze door passte op Jasper Bakker. 
Jasper begon aan zijn solo, passeerde die tegenstanders en schoot van links in de rechter beneden hoek, 0-15. Het was geen 
mi. Later dat de bal  via de binnenkant van de bal voor de voeten van Devon Hoogland belande, die haalde uit, 0-16. 

Het publiek had genoten en de C4 zijn KAMPIOEN. Tot verrassing kregen de jongens nog een medaille,met aan de achterzijde 
de opschrift kampioen ’07-’08 C jun. 3e klasse.

Een Trouwe Supporter

Zaterdag 5 april 2009       Koedijk C7 - Kolping C6   Uitslag: 1-5

Een drietal afwezigen, Fabian (last van de luchtwegen), Michael en Ryan in het gips. Gelukkig kon Ugur meedoen. Aanvankelijk 
een stug verzet van Koedijk. Na een minuut of 10 plaatste Justin op aangeven van Brian de bal met met een knappe schuiver 
de bal in de verste hoek. Niet lang daarna een mooie 1-2 combinatie tussen Brian en Ugur, waarbij Ugur zijn eerste van de 
middag binnenschoot. Koedijk kwam nauwelijks over de middenlijn en werd met de rug tegen de muur gezet. Na  ongeveer 
20 minuten viel Ricardo R. uit omdat hij zich onwel voelde. Uiteindelijk zette Roy met een mooie dieptepas Ugur vrij voor de 
keeper die vervolgens kansloos was op diens inzet, 0-3. Na de rust een vrolijk combinerend Kolping. Dit resulteerde in diverse 
doelkansen maar de bal ging er niet in of de prima keepende doelman voorkwam erger. Uiteindelijk was het Roy die na een 
assist van Ugur voor de 1-4 zorgde. Ugur, lekker op dreef, zorgde voor de 1-5 na goed afgeven van Jack. Vlak voor tijd nog een 
fraaie uitbraak van Ugur die met enkele goede lichaamsschijnbewegingen de hinderende verdediger het bos in stuurde en fraai 
uithaalde. Helaas de inzet ging via de onderkant lat het veld weer in. Al met al een goed resultaat.
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Zaterdag 12 april SVW 27 C6 – Kolping C6 uitslag 6-1

De ervaring is dat SVW altijd vervelend en naar is om tegen te spelen. Thuis klop gehad met dubbele cijfers. Dit volledig tweed-
ejaars team had nog geen punt verloren en al ruim 200 keer gescoord. Door de waslijst aan blessures was de hulp ingeroepen 
van Jasper, Wouter en Justin van de C4. Een stevige wind stond dwars over het veld. Doel was om een acceptabel resultaat 
neer te zetten en te zorgen dat het geen dubbele cijfers zouden worden. Vanaf de aftrap een fel Kolping. Hoewel SVW een 
aantal keer met hun lange spelers (er liepen erbij die langer waren dan Wouter!) dreigend voor de goal kwam en Kolping goed 
wegkwam (enkele ballen op de lat en de paal), was het Kolping dat na 15 minuten de score opende. Jasper ging goed door 
op links en gaf goed af op de vrij voor het doel staande Brian. Een prima ingeschoten bal betekende 0-1. Dit had het hautaine 
SVW niet verwacht. De beuk werd er vervolgens ingegooid. Het duel werd grimmiger en uiteindelijk vijf minuten voor de rust 
was het verzet van Kolping gebroken en gingen er drie achter elkaar in. De tweede helft was het frisse er af bij Kolping. De 
mannen van C4 hadden er al een wedstrijd op zitten en Jasper zat er fl ink doorheen. Wisselen kon ook niet meer want Ricardo 
A. en Vigo konden door blessures ook niet verder. SVW schuwde het fysiek geweld niet. Wouter moest een aantal een keer 
de tegenstanders letterlijk van zich afslaan die bovenop hem waren gesprongen! Uiteindelijk scoorde SVW in een tijdsbestek 
van 5 minuten weer drie keer, waarvan eentje duidelijk met de hand. Toch hield Kolping verder goed stand en waren er nog 
enkele mogelijkheden om tegen te scoren. Al met al toch een verdienstelijke wedstrijd gespeeld tegen een zeer onsympathieke 
tegenstander die fl ink pissig was dat het maar 6-1 was geworden! Helaas moeten we uitgerekend 10 mei ook nog een toernooi 
bij SVW spelen!

Zaterdag 19 april Reiger Boys  C5 – Kolping C6 uitslag 1-8

Voor de zoveelste keer harde wind. Dit lijkt wel de standaard. Barry en Wouter uit de C4 waren bereid mee te doen vanwege 
de waslijst aan geblesseerden. Ryan was weer hersteld van een armbreuk. In het begin bood Reiger Boys nog wat tegenstand. 
Lat en paal voorkwamen doelpunten en een goed ingekopte bal van Roy werd van de lijn gehaald. Na ca. 10 minuten was het 
verzet gebroken. De eerste goal kwam op naam van Wouter. Uit een vrije trap op ca. 25 m van het doel vloog de bal gedragen 
door de wind onhoudbaar binnen, 0-1. Kort daarna was het Brian die op aangeven van Vigo de 0-2 binnenschoot. Ook de 0-3 
kwam op aangeven van Wouter op naam van Brian. Ondertussen hadden de Kolping verdedigers en Marnix nauwelijks iets 
te doen. Jack zorgde op aangeven van Brian voor de 0-4, wat tevens de ruststand was. Vlak na het begin van de tweede helft 
was het Ricardo R. die met een goed afstandschot de bal in de rechterbovenhoek plaatste, 0-5. Hierna deed Reiger Boys nog 
wat terug door een van de zeldzame aanvallen te bekronen met een doelpunt, 1-5. Kort daarna was het weer de beurt aan 
Kolping. Op goed aangeven van Ryan zorgde Justin voor de 1-6. Ryan, die goed inviel, zorgde na een goede actie voor de 1-7. 
Maar nog was de gifbeker voor Reiger Boys nog niet geheel leeg! Op aangeven van Brian was het Jack die met een welgemikt 
schot voor de eindstand zorgde, 1-8. 

Dinsdag 22 april  Kolping Boys C6 – Victoria C3   uitslag 11-1

Een prachtige zomeravond en ook nog spelen op het A-veld. Dat zou wat beloven. Jack had zijn pols gebroken en kon niet 
meedoen. Michael en Ricardo A. zitten nog in het gips!! Gelukkig waren Wouter (C4) en Daniel (C5) bereid om mee te doen.

De strijd speelde zich al snel voor het doel van Victoria af. Na 5 minuten werd het 0-1. Op goed aangeven van Brian kon Vigo 
geheel vrij bij de tweede paal de bal binnenschieten. Vlak daarna 0-2. Wederom was het Vigo die bij de tweede paal de bal kon 
binnentikken.Binnen het kwartier was het 0-3. Uit een corner van Wouter knikte Roy de bal binnen. Vervolgens schoot Brian 
nog een bal op de lat waarna Vigo de bal in de rebound op de paal kopte. Maar de score liep daarna toch op. Op een goede 
dieptepas van Dennis scoorde de goed doorgelopen Wouter de 0-4. De 0-5 kwam op naam van Brian. Uit een vrije trap van 
Wouter kopte Brian de bal netjes binnen. Vlak voor rust was het Roy die uit een corner van Wouter de 6-0 binnenschoot. Na 
de rust geloofde Kolping het wel een beetje. Met geringe inspanning liep de score verder op. Op aangeven van Brian was het 
Mike die voor 7-0 zorgde. Daarna Fabian die op aangeven van Brian de achtste binnenschoot. De negende was voor Brian op 
aangeven van Mike. De tiende was voor Fabien op aangeven van Mike. Uit een van de zeldzame aanvallen van Victoria werd 
het nog 10-1. Uiteindelijk zorgde Brian voor het slotakkoord door na goed doorlopen en de keeper te omspelen voor de 11-1. 
Na afl oop klaagde Marnix over zijn pink! Het is te hopen dat deze niet is gebroken!!

Er resteert nog een wedstrijd tegen HSV C4. Onduidelijk is of deze nog plaatsvindt. Overigens zou dit wel eens de beslissende 
wedstrijd kunnen zijn wie er 3e of 4e zou worden.

Gaat deze wedstrijd niet door dan hebben de jongens van C6 met op het laatst met wat hulp van vooral enkele C4 jongens een 
leuke en succesvolle competitie gespeeld. Vervelend is dat veel jongens in het gips zijn terecht gekomen en/of nog zitten!!

De Koots

WEDSTRIJDVERSLAGEN C6
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DAMES EN MEISJES
Kolping Boys MD1 (tegen Vitesse en Bergen)
 

Zaterdag 19 april speelden we de return tegen Vitesse’22 op het A-veld. Tot nu toe hadden we goede herinneringen aan dit 
veld, ondanks alle hobbels. De eerste helft was duidelijk voor Kolping Boys. Vitesse kreeg geen kans om gevaarlijk te worden 
op onze helft. De achterhoede stond goed opgesteld. In balbezit schoof Kayliegh door naar het middenveld, zodat  we daar het 
overwicht hadden. Er ontstonden een aantal kansen voor ons, maar het lukte ons niet om ze te verzilveren. Tot de rust bleef 
het 0-0.

Na rust hetzelfde spelbeeld, alleen werd Vitesse iets gevaarlijker. Uit die aanvallen kreeg Vitesse 2 corners en juist daaruit 
wisten ze 2 keer te scoren uit een rommelige situatie voor het doel. Wij konden nog 1 keer gevaarlijk worden door een schot 
van Zoe, maar die kwam op de paal. Eindstand 0-2. 

De week daarna de afsluitende competitiewedstrijd tegen Bergen. Gezien de ranglijst was Bergen de zwakste broeder van alle 
teams, dus nu moesten we toch een keer weer de punten pakken. Direct werd al duidelijk dat Bergen geen potten kon breken. 
Maar om te winnen moesten we toch minimaal 1 keer scoren. Gelukkig was het Winona die voor de 1-0 zorgde. Even later een 
goede aanval en het was Derya die de 0-2 voor haar rekening nam. 

Na rust Derya op doel en Zoe in de spits. Ook de 2e helft was het Kolping die het spel maakte. Na een kwartier was het Quijen 
die de 0-3 op het scorebord zette. Bergen werd 1 keer gevaarlijk. Uit een corner wisten ze te scoren, 1-3, daarmee verdub-
belden ze hun seizoenscore. Direct daarna een aanval van ons. Zoe schot met een halve volley de bal op doel. De keeper had 
daar de nodige moeite mee. Winona schatte de situatie goed in, liep door op de bal en scoorde “met mijn rechts” de 1-4. Tot 
slot was het zus Jamilla, die bijna uit stilstand de bal in het doel schoot. Eindstand 1-5. Mooie afsluiting meiden, we maken ons 
op voor de toernooien.

Matthieu

Kwiek MC1- Kolping boys MC1
op naar Avenhorn om het op te nemen tegen Kwiek. Dat het een pittige wedstrijd zou worden, dat was al bekend, want het is 
inmiddels de 3e keer dat we Kwiek tegenkomen op het veld. Goede en vooral grote spelers heeft de tegenstanders. maar wij 
wsten best ons mannetje te staan. Grote meevaller was natuurlijk dat Kim weer op doel kon. Kyleigh heeft het geweldig gedaan 
de afgelopen weken, maar die missen we natuulijk ook in het veld!

het was een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij Kwiek iets meer overwicht had. Ze kwamen dan ook voor met 1-0. gelukkig 
bleven we wel gewoon goed voetballen en kansjes creeeren. Helaas was het kwiek die het afmaakte en zo was de einduitslag 
2-0.

meiden goed gespeeld!  

IVV Landsmeer MC1- Kolping boys MC1
Prachtig weer om te voetballen. Nou eigenlijk mooi weer om voetbal te kijken en behoorlijk warm om te spelen.

Soms zit het mee en soms zit alles tegen.....eigelijk is daar alles meegezegd, want echt alles zat tegen vandaag.

Ik denk dat we wel 30 grote kansen hebben gehad. De tegenstander wel geteld 4 en toch verliezen met 3-2. Veel zuurder kan 
het niet. Gelukkig hebben we wel goed gespeeld. Combinaties werden gezocht en vaak ook gevonden, het schorte vandaag 
aan de afwerking en de keepster van de tegenstander had de dag van haar leven. Nikki en Manon B wisten nog wel te scoren 
maar het was te weinig voor de punten. 

Jammer meiden. nog 2 wedstrijden te gaan.  

 

Kolping boys MC1--- AZ Dames
Woensdag 21 mei spelen de dames van AZ hun laatste thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Ze kunnen nog kampioen worden 
ook! We willen graag met het gehele team daar naartoe.

De wedstrijd begint om 19.30 uur. Ik stel voor om om 18.45 uur met de fi ets te vertrekken vanaf Kolping boys. Geef even aan 
Marion door of je ook mee gaat.  

Auto’s MC1:

Kwiek: Manon B, Amanda, Nikki en Daphne

Marken: Sanne, Anouk, Sammy en Kimberly
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Donderdag 1 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Toernooi SVW 27 13:00 
D2 Toernooi SVW 27 13:00 
                         

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

Zondag 4 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D3 Toernooi SVW 27 13:00   12:00 laatste wedstr. 16:00
D7 Toernooi SVW 27 09:00   08:00 laatste wedstr. 11:40
D8 Toernooi SVW 27 09:00   08:00 laatste wedstr. 12:00

Zaterdag 3 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
E9 SVW 27 E8 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
F7 Bergen F2 11:30 11:00 Justin v.d. Berg
D4 DOVO D3 13:00 12:15 Jan Mienes
    
1e jrs  F-pupillen 11:30 11:10 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Alkm. Boys D1 10:30 
E2 Foresters E2 10:15 
E4 Adelbert E1 09:30 
E8 SVW 27 E9 10:15 09:25
E11 LSVV E6 10:30 09:35
E13 Reiger Boys E14 08:45 08:00
F4 Adelbert F3 09:30 08:35
 

Vermist:
Wie heeft afgelopen zaterdag 26 April mijn trainings jack meegenomen uit kleedkamer 11.

Deze kleedkamer is gebruikt door de E5 en de E9 van Kolpingboys. Dus willen deze pupillen extra uitkijken naar een zwart 
trainingsjack van het merk Hummel.

Graag spoedig contact opnemen met telefoonnummer: 06-43928832

De spelerspas.
Ook in het volgende seizoen vraagt de scheidsrechter weer om de spelerspas. Graag zie ik van onderstaande E pupillen z.s.m. 
een foto worden ingeleverdNzodat ik vroegtijdig een spelerspas kan aanvragen.

Eloy Zuurbier, Steven Gonggrijp, Roy Schuiten, Ferhat Tomar, Michiel Hartman, Sam den Iseger, Kees van der Hoek,Gile 
TadicTim van Brederode, Nadine Fritschij, Ahmet Selim Cam, Brendo Polonio, Alie Jean Abiri, Denise Piga, Bruce de Jong, 
Tom Heusy, Mathijs Th Zevenhek, Ahmad Al Wasity, Justin Cocco, Dennis Hooghiemstra, Rick Mors, Martijn Burger                       
Sjoerd Bommer, Bennie Vontsteen, Bono Bolweg

 

Jacques

ledenadministratie@kolpingboys.nl
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MOBIELE GSM KWIJT
Op maandag 14 april om ongeveer 18.00 uur, is na afl oop van de training , Ilias van de D3 zijn GSM telefoon van het merk 
ALCATEL in de kleur zwart , in de kleedkamer kwijtgeraakt.

De GSM tefeloon graag terugbezrgen of bij de kantine inleveren, maar het liefst even bellen met tel. 06-45148193.

P.s. bij het terugbezorgen is er een beloning van 5 euro.

Zohra Tahiri (moeder van Ilias)

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zondag 11 mei

Uit
Elftal Tegenstander   Aanvang   Vertrek 
D4 Toernooi Castricum   14:05     13:05 Prijsuitreiking  17:15
D5 Toernooi Castricum   14:05     13:05 Prijsuitreiking  17:15
D6 Toernooi Castricum   14:05     13:05 Prijsuitreiking  17:15
E6 Toernooi Castricum   09:50     08:50 Prijsuitreiking  12:50
E8 Toernooi Castricum   09:50     08:50 Prijsuitreiling   12:50
E12  * Toernooi Castricum   10:10     09:10 Prijsuitreking   12:50
* E12 SPEELT ALS E10 OP TOERNOOI    

                         

Zaterdag 10 mei

Uit
Elftal Tegenstander   Aanvang   Vertrek 
D1 Toernooi Belgie   
D2 Toernooi Belgie   
E1 Toernooi Belgie   
E2 Toernooi Belgie   
E3 Toernooi Belgie   
F3 Toernooi Castricum   09:50     08:50 Prijsuitreiking 12:50
F4 * Toernooi Castricum   09:50     08:50 Prijsuitreiking 12:50
* F4 SPEELT ALS F6 OP TOERNOOI    
F7 Toernooi Castricum   10:10     09:10 Prijsuitreiking 12:50
      

Maandag 12 mei

Uit
Elftal Tegenstander   Aanvang   Vertrek 
MD1 Toernooi Castricum   09:30     08:30 Prijsuitreking 13:00
F1 Toernooi ‘t Gooi   08:45  

Woensdag 14 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D6 Hugo Boys D2 19:00   18:10

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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FOOTBATTLE

Hallo,
Op zaterdag 24 mei tijdens het 10e Klaas Commandeur Pupillen Toernooi
is er naast het voetballen een  beschikbaar.

is de pure vorm van voetbal. Snel, sportief en winnen telt!

is 2 tegen 2, op een veld van 12 bij 6 meter, omgeven door een opblaasbare boarding.

duurt 2 minuten en de winnaars blijven staan.

wordt omgeven door vlaggen, reclameborden, boardings en begeleid door een D.J. 
met heavy beats! 

is voor alle leeftijden. Je wordt ingedeeld op leeftijd: 6-8, 8-10, 10-12, Eerlijk dus!

kan op elke locatie. Steen, zand, veld, kunstgras!
 

heeft ook een tweede veld waar ook weer 12 man tegelijkertijd kunnen spelen. 

is nu dus in de mogelijkheid om per twee minuten 24 deelnemers te verwerken.

Aantal spelers 100

Van 10 tot 12 voor alle kabouters, alle minipupillen, 
F pupillen die niet meedoen met het toernooi, E14 en E15
(ook voor iedereen die zich al heeft ingeschreven maar pas volgend seizoen gaat spelen)

Van 12 tot 14 Free     

Namens de toernooicommissie
Jacques.
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PUPILLENNIEUWS
Laatste trainingen
Na 25 mei zullen er geen trainingen meer zijn voor de overige pupillen teams. 

Geen training 7 Mei
In verband de meivakantie zal er woensdagmiddag 7 Mei geen training zijn voor de pupillenteams.  

Opzeggen voor volgend seizoen
Indien er pupillen zijn die volgend seizoen willen stoppen met voetballen, dan dienen zij voor 31 mei dit schriftelijk aan ons door 
te geven of door een e-mail naar ledenadministratie@kolpingboys.nl 

DEEN Sponsoractie
De DEEN sponsoractie heeft voor de pupillen het prachtige bedrag opgeleverd van EUR 1.125,22

Namens de pupillen willen wij DEEN Supermarkt en degenen die ons via de sponsormunten hebben gesteund hartelijk dank-
en. 

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

D1,D2, D4, F1 en F6 zijn reeds kampioen. Van harte profi ciat

Niet gespeelde competiewedstrijden
Van enkele pupillen teams kregen we de laatste weken om verschillende redenen het verzoek om hun niet gespeelde competi-
tiewedstrijden doordeweeks in te halen. 

Vanuit de pupillencommissie hebben wij echter besloten hieraan geen gehoor te geven, omdat er dan nog een te groot aantal 
wedstrijden thuis en uit doordeweeks ingepland hadden moeten worden. Hiervoor is geen ruimte en mankracht genoeg..   

MOBIELE GSM KWIJT
Op maandag 14 april om ongeveer 18.00 uur, is na afl oop van de training , Ilias van de D3 zijn GSM telefoon van het merk 
ALCATEL in de kleur zwart , in de kleedkamer kwijtgeraakt.

De GSM tefeloon graag terugbezrgen of bij de kantine inleveren, maar het liefst even bellen met tel. 06-45148193.

P.s. bij het terugbezorgen is er een beloning van 5 euro.

Zohra Tahiri (moeder van Ilias)
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Zaterdag 19 april 2008

Kolping boys F1- Koedijk F1

Hoe trots kun je als F1 voetballer als trainer en als ouders zijn als een team Kampioen wordt? Zeg maar gewoon………….super 
trots!!!!. En dat was te merken ook, vorig weekend toen het F1 team van Jos en Matthijs tegen HSV de wedstrijd speelde voor 
dit kampioenschap. Na een unieke start van de wedstrijd waarbij alle spelers, trainers en de scheids als echte profs werden 
aangekondigd, en met alle aanmoedigingen van een grote groep toeschouwers bewezen de mannen dat zij terecht kampioen 
zijn geworden. Met een ruime overwinning op HSV verlieten de mannen al juichend en zingend het veld om de volgende dag het 
kampioenschap eens even goed te vieren. Na een kop koffi e met  overheerlijke gebakken cake vertrokken Sil, Antonio, Chiel, 
Julian, Sjoerd, Remco, Giancarlo, Mats, Nout, met Jos en Matthijs op twee geweldige versierde boten naar het Waagplein voor 
een echt onthaal, inclusief fakkels , gezang en toeters. Het heerlijke weer zorgde voor een paar hele gezellige uurtjes. Wat een 
feest en wat een bekroning op het enorme enthousiasme, de positieve inzet en aanmoediging van zowel de jongens, van Jos 
en Matthijs en van de ouders!!! Chapeau…..

Met deze geweldige ervaring achter de rug stond het team F1 dit weekend op het veld om hun kwaliteiten tegen Koedijk te laten 
zien. Een wedstrijd om niet al te lang bij stil te staan….Koedijk was de betere ploeg vandaag ondanks de inzet van de mannen 
van Kolping. Er waren zeker mooie momenten, waaruit Chiel nog een mooi doelpunt scoorde, een spannend moment waarbij 
Sjoerd bijna zorgde voor een doelpunt maar waarbij de bal helaas tegen de paal kwam; en een stel prachtige reddingen van 
de keeper Nout. Ook alle acties van Sil, Mats, Giancarlo, Julian, Remco ten spijt, Koedijk won uiteindelijk met 1-3. Het mag de 
pret en het succes niet drukken…..F1 is en blijft kampioen….

Een zeer trotse moeder

F1 KAMPIOEN
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PUPILLENVERSLAGEN
Reiger Boys verstoort beker-droom Kolp-
ing D2

Kolping Boys D2 – Reiger Boys D2 2-4

Kolping D2 staat weer met beide benen 
op de grond. Zo wordt je ongeslagen 
kampioen. En vijf dagen later verlies 
je kansloos in de kwartfi nale voor de 
beker. En nog verdiend ook. Want tegen-
stander Reiger Boys was gewoon sterker. 
De Heerhugowaarders troefden Kolping 
vooral fysiek af. Enige excuus was dat de 
gasten vijf D1-spelers in hun team had-
den rondlopen.

Kolping opende sterk. Zo wandelde 
Ronald twee keer door de vijandelijke 
verdediging, maar scoorde niet. Maar 
al gauw werd duidelijk dat het een moe-
ilijk avondje zou worden, want het was 
Reiger Boys dat de score opende: 0-1.

Na 20 minuten kregen de Heerhugow-
aarders even buiten het strafschopge-
bied een vrije trap. De bal belandde te-
gen de lat en weer waren de vijandelijke 
voorwaartsen oplettender: 0-2.

Kolping probeerde wel wat terug te doen, 
maar het draaide niet. Vaak werd slecht 
en slordig uitverdedigd, zodat de bal tel-
kens een prooi werd van Reiger Boys. Te 
veel werd de bal zonder goed te kijken 
naar voren geramd en dus ingeleverd.

Vlak voor rust liet laatste man Dave zich 
door zijn opponent opzij zetten, die ver-
volgens via doelman Nick 0-3 scoorde.

Coach Thijs van der Oord had de man-
nen er in de rust kennelijk van langs ge-
geven, want in de tweede helft speelde 
zijn geplaagde ploeg een stuk beter. Het 
was daarom jammer dat Sietze de bal zo 
maar inleverde bij een Heerhugowaardse 
aanvaller die 0-4 kon aantekenen.

Het pleit echter voor Kolping dat het bleef 
terugvechten. Met twee doelpunten gaf 
Ronald de score nog een beetje drageli-
jker aanzien:   2-4. Maar de nederlaag 
kwam hard aan. Geen champagne dit 
keer. De (beker)droom is over…

Paulus

Kolping Boys F4 Adelbert F3

Voor de wedstrijd kan beginnen vertelt 
begeleider André eerst in de kleed-
kamer dat keeper Jay helaas is gestopt. 
Klaas gaat in het doel, maar er is dus 
geen wisselspeler.  De zeven mannen 
zijn er klaar voor: de tegenstander van 
vandaag is Adelbertus,  met een wed-
strijd minder gespeeld staan zij tweede, 
met maar één punt minder onder de 
mannen van Kolping Boys F4 in de com-
petitie. Het gaat meteen fl ink van start 
en ook de wind blijkt een sterke tegen-
stander. Er wordt alleen maar op de helft 
van Kolping Boys gevoetbald. Na een 
minuut of acht houdt Mike de bal van 
de doellijn, maar krijgt wel de bal op zijn 
neus. En Klaas houdt soms op magist-
rale wijze zijn doel schoon, maar tegen-
wind uittrappen is heel andere koek… 
Begeleider André past na een minuut of 
twaalf een keer in het voordeel van zijn 
team de voordeelregel toe (daar is –ie 
toch voor?) en Jurre rent het veld over 
en speelt de keeper door zijn benen: 1-
0! Er komen een nu paar corners voor 
KB, Tom mist helaas… Maar Adelbertus 
komt ook terug met een hard schot op 
doel, maar … naast!  Op het  middenveld 
werken Sam en Tom er hard aan om de 
bal op de andere helft te krijgen maar 
die wind…

Na de rust gaat F4 vol goede moed van 
start met wind mee, maar verdedigers 
Koen en Adil moeten vol aan de bak. Een 
vrije trap levert gelukkig geen doelpunt 
op voor Adelbertus. Een corner voor 
Kolping Boys geeft zoveel drukte voor de 
goal van Adelbertus dat ook Koen bijna 
een doelpunt maakt. Jammer Koen! En 
Klaas staat goed te keepen, maar het 
lot van de keeper is dat een bal soms 
zomaar aan de verkeerde kant van de 
paal in het doel rolt: dus 1-1. Zijn  verre 
uittrap laat de bal door de wind zo hard 
rollen dat Jurre ‘m niet kan bijhalen, jam-
mer! En Adelbertus blijft steeds goed sa-
menwerken en voetballen, ze krijgen nog 
een corner maar gelukkig blijft de stand 
gelijk. Bij de uitwedstrijd die nog komt 
zal KB weer vol aan de bak moeten in 
Egmond, maar kampioen worden is nog 
steeds mogelijk. Zet ‘m op in de laatste 
wedstrijden F4!

 

Kolping D2 mag competitie niet in stijl 
afronden

Hoewel de laatste thuiswedstrijd tegen 
Petten eigenlijk alleen belangrijk was 
voor de statistieken – de titel was al bin-
nen – werd er toch nog een beetje naar 
uitgekeken. Immers, de kustbewoners 
waren er als enige in geslaagd punten af 
te snoepen van kampioen Kolping Boys 
D2.

De teleurstelling was dan ook groot 
toen bleek dat de tegenstander pas vri-
jdagavond om 21.30 uur had afgebeld. 
De meivakantie in combinatie met het 
ontbreken van titelkansen zal wel een 
rol gespeeld hebben. Maar feit is dat op 
zo’n manier de competitie voor Kolping 
als een nachtkaars uitging. En dat is niet 
leuk. 

De competitie 2007 – 2008 zit erop, 
ervan uitgaande dat de wedstrijd tegen 
Petten niet meer gespeeld wordt. Tijd 
om de balans op te maken. De ploeg 
beloonde de inspanningen van coach 
Thijs van der Oord en begeleider Nico de 
Lange met het mooist denkbare cadeau: 
het kampioenschap. Van de 8 wedstri-
jden werden er 7 gewonnen en 1 geli-
jkgespeeld (gemakshalve beschouwen 
we het niet komen opdagen van Petten 
als een gewonnen wedstrijd). 

Ronald nam met 10 treffers het leeu-
wendeel van de in totaal 26 doelpunten 
voor zijn rekening. Sietze gaf de meeste 
(7) assists. Doelman Nick kreeg slechts 
5 doelpunten om z’n oren. 

De ploeg speelde niet groots. De tegen-
standers waren te zwak en vormden 
geen uitdaging. Maar dat Kolping D2 
wel degelijk kan voetballen, bewees de 
ploeg in de bekercompetitie. De wed-
strijden tegen AFC’34 en Uitgeest waren 
thrillers. Pas in de kwartfi nale tegen een 
met 5 D1-spelers versterkt Reiger Boys 
viel het doek.   

Chantal, Wouter, Nick, Sietze, Justin, 
Sacha, Charlie en Julian gaan naar 
de C-afdeling. Het ga ze goed. Jesper, 
Martin,Wence, Gijs en Ronald blijven nog 
een jaar in de D-selectie. Dave verhuist 
naar Dordrecht. Nu eerst nog het inter-
nationale driedaagse toernooi in Belgie 
en dan is het echt voorbij. Jongens, het 
was een prachtseizoen…   

Paulus

 


