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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 

Het seizoen is weer bijna  ten einde, en de toernooien voor de pupillen en jun-
ioren staan weer voor de deur. Wij wensen een ieder een gezellig en sportief 
toernooi(en) toe. 

Het tweede verloor in de 2e ronde van de nacompetite afgelopen zondag met 
3-1 van Velsen 2 en neemt het zondag de 18e wederom op tegen het 2e van 
Velsen (12:00 uur). Maar dan thuis! Kom dit oergezellig team aanmoedigen 
en laat  ze niet in de steek!

De redactie
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Kantine vanaf dinsdag 1 juli rookvrij
Al ruim 2 jaar heeft onze club in het kader van het Rookbeleid een rookverbod 
ingesteld bij jeugdevenementen. In de praktijk betekent dit dat er op de za-
terdagmorgen en de woensdagmiddag in de kantine niet gerookt mag worden. 
Per 1 juli wordt het rookverbod verder aangescherpt. Vanaf die datum moeten 
álle horecagelegenheden, dus ook onze kantine, volgens de wet rookvrij zijn.

Namens het bestuur, Gerard Venneker, secretaris
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23 APRIL 2009 KOLPING BOYS 70 JAAR

23 april 1939…………..voor vele van jullie een datum die misschien op het eerste gezicht geen belletjes doet 
rinkelen. Maar voor anderen en ingewijden binnen onze vereniging een datum die doet terugdenken aan de 
oprichting. Inderdaad, Kolping Boys bestaat op 23 april 2009 70 jaar

En dit laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Want laten we wel zijn. 70 jaar is een hele lange tijd en 
zeker gezien het feit dat de vereniging na een aantal mindere jaren, vorig jaar de weg omhoog heeft gevonden. 
En dan bedoel niet alleen aan de 2 behaalde titels van het eerste, dit en vorig jaar, de titel van het tweede in 
het seizoen 2006/2007, hun kans op een 2e promotie in het huidge seizoen. Nee, ik denk daarbij ook aan de 
plannen die op stapel staan m.b.t. de diverse uitbreidingen, het ledental wat gestaag groeit, de commissies die 
bergen werk verzetten om ieder weekend weer iedereen  te laten voetballen, de mensen die zorgen voor het 
onderhoud en het schoonhouden van ons schitterende complex, de 10 tallen vrijwilligers die op de achtergrond 
hun ding doen en onze kantine bemannen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar één ding is zeker: volgend jaar rond 23 april 2009 zal een ieder weten dat Kolping Boys 70 jaar bestaat. 
Een geweldige feestavond, misschien een loterij, wedstrijden, activiteiten voor de jeugd en hun ouders….etc. etc. 
Ideeën genoeg en dat het een topweek gaat worden staat buiten kijf.

Nadat Gerard en ondergetekende na 3 jaar hadden besloten om te stoppen met het organiseren van het 
Klaverjassen, waren wij het er al snel over eens om wat te gaan inzake het 70 jarig bestaan. En graag willen wij 
dat gaan doen met nog een aantal mensen. Gelukkig beschikken wij op de achtergrond al over een denktank 
(denk hierbij aan Gerrit van der Waal, Ed Pronk, Dirk Molenaar, Peter Groot etc.) met voldoende ervaring op het 
gebied van het organiseren van:  Kolping Boys zoveel jarig bestaan feesten. Maar we zijn op zoek naar een 3 tal 
mensen (1 van de jeugdafdeling, 1 persoon van de damesafdeling en 1 iemand vanuit de kantine die tijd en zin 
hebben om met zijn vijven de kar te gaan trekken.

Een ieder die zich aangesproken voelt, maar ook suggesties en ideeën heeft kan dit ten alle tijden kenbaar 
maken via gerbengreenenergy@live.nl 

Uiteraard gaan we een ieder via de treffer op de hoogte houden van de stand van zaken en zo snel als er data 
bekend zijn die in de agenda genoteerd dienen te worden, melden we dat.

Groet, Gerard B. en Gerben van der W.



-3-

UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 10+11 mei

 Team KB Tegenstander Uitslag

 2e Velsen 2 1-3 
 5e Berdos zoveel ?
 7e LSVV  zoveel VERLOREN
 9e  Alk. Boys 10 3-12

 
 
 
 

Zaterdag / Zondag 3+4 mei

 Team KB Tegenstander Uitslag

 2e V.S.V. 2  2-1  1e wed
 2e  V.S.V. 2 1-0 2e wed
 5e Bergen 3 5-3
 8e Meervogels ‘31  5 4-1
 9e Koedijk 7 1-4
 10e Vrone 7 2-2
 11e Uitgeest 11 2-3
 12e Hugo Boys 5 0-5
 DA1 Iduna DA 1 5-6
 DA2 Winkel DA1 1-4
 A 3 S.V.W. ‘27  A3 0-3
 A 4 Vitesse ‘22  A3 14-4
 B6 Hugo Boys B2 3-2
 C3 S.V.W.’27 C3 3-3
 C4 Koedijk C4 0-6
 MA2 Houten MA1 0-2
 MC1 Kwiek’78 MC1 1-5

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 12 teams ingeschreven: Hans Groot, Roy Rowinkel (2 teams), Tonnie Groot, 
Johan Godijn, Lisanne Stroomer, Kiki Pronk, Mandy Huisman, Nico Kieft, Jeffrey Dekker, Emiel Bramer 
en Floris Oudejans!!
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 een springkussen, gaan we gatenschieten en 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’s BBQ!! 

De muziek wordt deze dag verzorgd door HENK NABER!!. 

Tevens hebben we dit jaar een nieuwe loterij: Woar sgeit de chijt? Wat dit precies is houden we nog geheim en zal onthuld 
worden op 1 juni!!

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

Kantine vanaf dinsdag 1 juli rookvrij
Al ruim 2 jaar heeft onze club in het kader van het Rookbeleid een rookverbod ingesteld bij jeugdevenementen. In de praktijk 
betekent dit dat er op de zaterdagmorgen en de woensdagmiddag in de kantine niet gerookt mag worden. Per 1 juli wordt het 
rookverbod verder aangescherpt. Vanaf die datum moeten álle horecagelegenheden, dus ook onze kantine, volgens de wet 
rookvrij zijn.

Namens het bestuur, Gerard Venneker, secretaris
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                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

01  JUNI MIXTOERNOOI
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MAANDAG 19 MEI  BEGELEIDERSAVOND

Beste coaches en trainer coaches,

De competitie is gereed en de laatste punten zijn bijgeteld
Het eind van het seizoen willen we graag opluisteren met de laatste begeleidersavond.

Wanneer :  Maandag 19 mei 2008
Waar :  Sportpark “de Nollen” 
Hoe laat :  Van 19:30 tot 20.30 uur

Graag spreken de coördinatoren dan met jullie over het verloop van het seizoen en wat er beter 
kan in het volgende seizoen.
Ook nemen we afscheid van een aantal en delen we bedankjes uit.

Deze avond is ook bedoeld om alvast een inventarisatie te doen voor het seizoen 2008 – 2009 
en natuurlijk kun je al je vragen kwijt.

Wij hopen jullie dan ook allemaal te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke sportgroet,
De pupillencommissie
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PUNTSGEWIJS
Douches en warmwatervoorziening 
Herkennen de leden dat: koude douches, tekort water, verstopte of kapotte douchekoppen? Iedereen heeft er natuurlijk mee te 
maken gehad bij de club.

In de zomer gaan we daar een eind aan maken. In het plan voor deze zomer staat het vervangen van de warmwaterketels op ons 
complex en het vervangen en moderniseren van alle douche eenheden.

Het wordt een enorme klus maar aan het begin van het komend seizoen krijgt elk spelend lid van Kolping Boys van de Beheers-
commissie een warme douche

De Beheerscommissie 

Vermist: Kruiwagens 
Wil degene die de twee kruiwagens van de club heeft geleend (althans, dat hopen we maar) deze weer terugbezorgen? Even 
vragen om ze te mogen lenen zou overigens ook niet hebben misstaan. 

De Beheerscommissie 

Grote klussen aangevat 
In de afgelopen weken is er op het evenementenplein van onze club weer heel veel werk verzet door met name Hans Groot, Bart 
en Piet Ruijs en Leo Wortel. Verder hebben zij gewaardeerde hulp van Rob Baron gekregen voor het “zware werk”.

De lang gekoesterde wens van de jeugdafdeling, zijnde een Pannaveld, is hiermee gerealiseerd. Daarvoor moest ook nog het 
kinderspeelplaatsje een 5-tal meter worden opgeschoven en die fi kse klus zal aanvullend nog in orde worden gemaakt.

De club is de vrijwilligers van deze activiteit weer erg dankbaar voor de verrijking van ons complex. 

Op het kleine trainingsveld bij de ingang van het complex waren ondertussen Gerard Floris, Arie Janssen, Cor Grootjes, Piet Hes en 
Ton Groot bezig om de oude kaatswand te vervangen door een splinternieuw exemplaar waarvoor circa 40 palen in de grond ge-
boord moesten worden. Gelukkig werkte het weer afgelopen week ontzettend mee maar het heeft ze vele zweetdruppels gekost.

De club is minstens de komende 15 jaar weer verzekerd van een prachtige kaatswand die ons door de fi rma Dekker Krabbendam 
ter beschikking is gesteld, waarvoor nog onze dank.

Ook is de club natuurlijk trots op de ploeg veteranen die de realisatie van de wand in de afgelopen week voor hun rekening heeft 
genomen Ook jullie van harte bedankt.

Hoofdbestuur vv Kolping Boys 

Verkeerde fi ets meegenomen
Nadat mijn dochter geblesseerd thuis kwam afgelopen zaterdag (10 mei), bleek dat degene die haar thuis gebracht heeft de ver-
keerde fi ets in zijn auto had geladen met het idee dat die van mijn dochter was. Helaas kwamen we er te laat achter om hem nog 
om te ruilen. Het betreft een batavus-fi ets kleur blauw. Degene die deze mist kan contact met ons opnemen.

Ilse van den Born:  telefoonnr 072-5628004.

Recreatieve zaalvoetballers gezocht
Wie wil er zondagmorgen (van 09:00-10:00) om de twee weken zaalvoetballen in de Oostwal (Sint -Pancras). De ploeg 
bestaat  voornamelijk uit oud Kolping Boys leden, met een leeftijd van 50 tot 65. We hebben nu twaalf spelers en wil-
len dit graag uitbreiden met enkele spelers. We spelen onderling een partijtje. De start is  op een zondag in  september 
en we sluiten het seizoen af in april  ondag 2009. Totaal voetballen we 17 keer en de kosten hiervoor zijn €65,00.

Heeft u intresse? Dan kunt u contact opnemen met:

Hans Klanker tel. 072-5642788 of

Kees Kieft tel.072-5623387
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PROGRAMMA JUNIOREN
HET PROGRAMMA !!

Zaterdag 17 mei 2008:

Het Kolping Boys-toernooi voor C3 t/m C7 en B2 t/m B6  !!

C3  speelt wedstrijden om : 10.05-11.15-12.25 Aanwezig om   9.30.

C4      “            “            “             9.30-10.40-11.50     “              “    8.50.

C5      “            “            “          9.30-10.40-11.50     “              “    8.50.(denk om de terreindienst op 24 mei !!)

C6      “            “            “  10.05-11.15-12.25     “              “    9.30.

C7      “            “            “          9.30-10.40-11.50     “              “    8.50.

B2      “            “            “  14.05-15.15-16.25     “              “  13.30.

B3      “            “            “  13.30-14.40-15.50     “              “  12.50. (en daarna terreindienst!!)

B4      “            “            “  14.05-15.15-16.25     “              “  13.30.

B5      “            “            “  13.30-14.40-15.50     “              “  12.50.

B6      “            “            “  13.30-14.40-15.50     “              “  12.50.

Zondag 18 mei 2008:
Het Alkm. Boys-toernooi voor A2. Tijden nog niet bekend.

Het B.K.C.-toernooi te Anna Paulowna voor A3/A4 combinatie. Tijden nog niet bekend.

Zaterdag 24 mei 2008.
Geen toernooien , maar wél terreindienst voor C1 en C4 vanaf 16.00 uur !!!

Zondag 25 mei 2008.
Het D.T.S-toernooi voor A3-B3-B5-C2-C4-C6-MC1-MB1 !

A3 speelt wedstrijden om : 15.00-16.00-17.30. Vertrek om 14.00 !

B3     “          “              “  12.00-13.30-14.00.     “   “  11.00.

B5     “          “              “  12.30-13.30-14.30.     “          “  11.30.

C2     “          “              “    9.00-10.00-11.00.     “          “    8.00.

C4     “          “              “    9.00-10.00-11.30.     “          “    8.00.

C6     “          “              “    9.30-10.30-11.30.     “          “    8.30.

MC1 “          “              “          12.00-13.00-14.00.     “          “  11.00.

MB1 “          “              “  15.00-16.00-17.00.     “          “  14.00.

Het Vrone-toernooi voor C3-C5-C7 !  Tijden nog niet bekend
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HULDIGING C4
Koedijk C3-Kolping Boys C4 (0 – 6)

Op donderdagavond 8 mei speelden we de uitwedstrijd tegen nummer 2  in onze competitie op het terrein van Kolping Boys. 
Dit omdat het een inhaalwedstrijd betrof en het terrein van Koedijk omgeploegd was.

We zagen bij het intrappen een paar grotere jongens die we de eerste wedstrijd niet gezien hadden. In verband met vakantie 
misten we Devon Hoogland, Sander Makkus en Stefan Hogewoning. Ons team werd aangevuld met Rachenthley Martinus en 
Suliman Noor.

Vanuit een sterk georganiseerde verdediging, verliep de opbouw. De verdediging van Koedijk, inclusief de keeper bestond uit 
fors gebouwde jongens.

Dus het motto was veld breed houden en zoveel mogelijk bewegen, conditietest voor Koedijk.

Na 2 min. kregen onze eerste kansen, we speelden driehoekjes op het middenveld.

In de 10e min. was het dan ook raak, uit een assist van Arthur Pijpaert knalde Steven de jong de 1-0 op het scoringsbord. In 
de 17e min was het Jasper Bakker die de onderkant lat raakte en de bal aan de verkeerde kant van de doellijn zag stuiteren. 
Maar Robin van Velthuizen schoot de bal er als nog in, 2-0. We kregen kansen te overvloed, maar het mocht niet lukken. We 
gingen met een goed gevoel de rust in, 2-0.

In de kleedkamer vertelde de coach nog wat er aan het spel verbeterd kon worden en dat we ons niet rijk moesten rekenen. 
Joost Huese had de technisch begaafde spits van Koedijk in zijn achter zak. Hoewel hij op aan de beurt was om te wisselen, of-
ferde Barry de Koning zich daar voorop. Ze vonden dat Joost Steven en Wouter erin moesten blijven. Tijdens het spel zag je ook 
dat we elkaar coachten, In de 4e min. was het Rachenthley Martina, de bal van  Steven de Jong kreeg en deze snel op rechts 
speelde op de op volle snelheid sprintende Kevin Leeuwenkamp. Kevin stond niet buitenspel toen hij de bal aannam en liep 
dan ook richting achterlijn, hij schoot de bal vanaf rechts met een boog de bal over de keeper in de linker bovenhoek, 3-0.

 Toen gingen de kopjes bij Koedijk echt hangen, In de 12e min. kreeg Koedijk de beste kans van de wedstrijd, maar daar stond 
onze keeper Justin van den Berg weer in de weg.

Nog geen min. later speelde Yannick Zuurbier de bal op Jasper Bakker, die de bal gelijk door kaatste op Rachenthley. Die liep 
door tot de achterlijn en schoot van af links onder de keeper door 4-0.  Wouter Korse hield de rechter zijde van de verdediging 
en Barry de Koning de linker zijde goed in de gaten, Koedijk kreeg langs die kant dan ook geen kans.

We bleven ons spel trouw om vanuit de verdediging de opbouw te starten, langs de vleugels.

Johan van de Sluis mocht met zijn verre ingooien het hart van de koedijk verdediging beproeven. In de 22e min was het weder-
om Jasper Bakker die met een slimme steekpass, de bal Robin van Velthuizen bracht en die bedact zich niet 5-0. Nog geen 3 
min. later was het Rachenthley de bal bij Robin bracht 6-0. Dit was tevens de eindstand. 

Op vallend was dat er op een door de weeks dag veel ouders en broertjes en zelf een opa en oma aanwezig waren.

Na de wedstrijd, kregen we namens het Juniorenbestuur uit handen van de voorzitter een grote bos bloemen en de Herman 
de Reus Vriendenclubbokaal uitgereikt. Hij wist in zijn toespraak te vertelen dat hij nog niet eerder had meegemaakt in zijn 
loopbaan als voorzitter dat een team kampioen werd, door alle wedstrijden te winnen. En dat dit reeds ons 2e kampioenschap 
was

( 2 jaar geleden met D5). Na het omkleden kregen we in de kantine een fris drankje en een broodje met kroket of frikadel. Zijn 
er nog die wat meer over de C4 willen weten, dan verwijs ik je naar de site van de C4.,  www.kolpingc4.isonsteam.nl

Een Trouwe Supporter

Kantine vanaf dinsdag 1 juli rookvrij
Al ruim 2 jaar heeft onze club in het kader van het Rookbeleid een rookverbod ingesteld bij jeugdevenementen. In de praktijk 
betekent dit dat er op de zaterdagmorgen en de woensdagmiddag in de kantine niet gerookt mag worden. Per 1 juli wordt het 
rookverbod verder aangescherpt. Vanaf die datum moeten álle horecagelegenheden, dus ook onze kantine, volgens de wet 
rookvrij zijn.

Namens het bestuur, Gerard Venneker, secretaris
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A1 en de nacompetitie…………..
Op een bloedhete zaterdag moest ‘t dan gebeuren ! A1 moest met de 2 andere periodekampioenen, Purmersteijn en Kon. HFC, 
uitmaken wie er door mocht. In een doldwaze halve competitie (welke KNVB-freak heeft dit ooit bedacht ?) was de volgorde van 
de wedstrijden zeer bepalend. En zodoende was van een eerlijk verloop geen sprake.

Kolping Boys moest als eerste tegen Purmersteijn in de strijd en won via goals van Jan en invaller Rik van de B1 zeer terecht 
met 2-0, maar raakte door een harde charge spelbepaler Robin kwijt.

Het uitgebluste Purmersteijn was daarna een makkelijke prooi voor ’t frisse HFC, liet de wedstrijd lopen en droop met 4-0 af. 
Zodoende werd Kolping opgezadeld met de wetenschap, dat er in ieder geval gewonnen moest worden. En dat was een te 
zware opgave.

HFC leunde lekker achterover, deelde hier en daar wat prikstootjes uit en zag de lafheid (of was het slimheid ?) 2 minuten voor 
tijd beloond met een fraaie treffer(1-0). Kolping Boys uitgeschakeld dus. Jammer, mannen. Zelfs de kampioen van deze klasse 
is nog niet eens zeker van promotie. De KNVB en hun eigen ideeën…………

…….we zullen het wel nooit snappen !

C4 nu écht kampioen  !
Als je thuis met een grote uitslag van de enige concurrent Koedijk wint (6-0 of zo ) , dan ben je de terechte kampioen. En dan 
ook nog de Herman de Reus-bokaal mogen ontvangen ook. Geweldig, spelers en begeleiding van de C4.

Van harte gefeliciteerd en veel succes volgend seizoen in de B-junioren !

Einde van ’t seizoen nadert…………….
En dat houdt in, dat er leden zullen zijn die gaan nadenken over het nieuwe seizoen, dat in augustus van start gaat. Wil je 
stoppen, dan is het handig, dat wij dat op tijd weten i.v.m. de voorbereidingen voor ’t nieuwe seizoen. Een mailtje naar de jun-
iorensecretaris is voldoende: raymond.deniet@grontmij.nl 
Wil je ’t schriftelijk doen, schrijf dan een briefje naar Raymond de Niet, Potgieterstraat 5, 1702 EA Heerhugowaard.

Dit geldt alleen voor jongens-junioren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Denk je dat jouw kansen liggen bij een andere vereniging (we kunnen het ons haast niet voorstellen), dan dien je voor 

31 mei overschrijving geregeld te hebben. Je dient dan bij je nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier te halen en dan 
met dat formulier naar ons toe te komen.

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

Begeleidersavond.
Allen, die dit seizoen iets met de junioren van doen hebben gehad (begeleiders, trainers, verzorgers, grensrechters, commis-
sieleden) worden op donderdag 23 mei vanaf 20.00 uur in de kantine uitgenodigd om terug te blikken op het afgelopen sei-
zoen, afscheid te nemen van enkele trainers en begeleiders en het inleveren van materialen en sleutels !

Ook de spelerspasjes moeten deze avond ingeleverd worden en wel bij Piet Ursem.

Hij zal wederom de komende zomer hoeden over deze kostbare documenten en ze in augustus weer uitreiken aan de begelei-
ders (hè, Emiel, weet je ’t nog van Vitesse ?).

Al met al zal ’t serieuze gedeelte uiterlijk om 20.45 afgelopen zijn en kunnen we informeel, wellicht onder genot van een 
drankje, het seizoen offi cieel afsluiten.

Laatste trainingen.
De trainers zullen persoonlijk aan hun groep doorgeven, wanneer de laatste training is. In ieder geval mag er na 31 mei niet 
meer getraind worden !!!

JUNIORENNIEUWS
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01 JUNI 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



-11-

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 17 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2 Toernooi LSVV 14:18  Prijsuitreiking  18:15
D3 Toernooi LSVV 13:52   12:50 Prijsuitreiking  18:15
D4 Toernooi LSVV 13:26   12:30 Prijsuitreiking  17:30
MD1 Toernooi Ilpendam 13:30   12:15 Laatste wedstr. 14:50
E2 Toernooi Lisse 09:30  Laatste wedstr 15:15
E3 Toernooi Lisse 09:30  Laatste wedstr 15:15
E4 Toernooi Lisse 09:30  Laatste wedstr 15:15
E5 Toernooi Lisse 09:30   08:15 Laatste wedstr 15:15
F2 Toernooi Ilpendam 13:30  Laatste wedstr.14:50
F4 Toernooi Ilpendam 11:50   10:35 Laatste wedstr.13:10
F5 Toernooi LSVV 09:40   08:45 Prijsuitreiking  12:30
F6 Toernooi LSVV 09:20   08:25 Prijsuitreiking  12:30
F7 Toernooi Koedijk 13:50   12:55 Laatste wedstr. 16:30
F8 Toernooi Koedijk 09:00   08:05 Laatste wedstr. 11:20
F9 Toernooi Koedijk 09:20   08:25 Laatste wedstr. 12:00
F10 Toernooi Koedijk 09:20   08:25 Laatste wedstr. 11:40
F11 Toernooi Koedijk 09:20   08:25 Laatste wedstr. 11:40
F12 Toernooi Koedijk 09:00   08:05 Laatste wedstr. 11:20
Mini 1 Toernooi LSVV 11:26   10:10 Prijsuitreiking  13:00
Mini 2 Toernooi LSVV 11:13   10:10 Prijsuitreiking  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

Kantine vanaf dins-
dag 1 juli rookvrij
Al ruim 2 jaar heeft onze club in 
het kader van het Rookbeleid een 
rookverbod ingesteld bij jeugdeven-
ementen. In de praktijk betekent 
dit dat er op de zaterdagmorgen en 
de woensdagmiddag in de kantine 
niet gerookt mag worden. Per 1 juli 
wordt het rookverbod verder aange-
scherpt. Vanaf die datum moeten 
álle horecagelegenheden, dus ook 
onze kantine, volgens de wet rookvrij 
zijn.

Namens het bestuur, Gerard Ven-
neker, secretaris

Zondag 18 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Toernooi Lisse 09:30  
D5 Toernooi Koedijk 09:05 08:10 laatste wedstr. 12.05
D6 Toernooi Koedijk 08:45 08:00 laatste wedstr. 11:20
D7 Toernooi Koedijk 13:30 12:40 laatste wedstr  16:30
D8 Toernooi Koedijk 13:15 12:25 laatste wedstr.  16:20
E1 Toernooi Lisse 09:30  
E6 Toernooi LSVV 10:12 09:20 Prijsuitreiking  12:00
E7 Toernooi LSVV 09:51 08:55 Prijsuitreiking  12:00
E8 Toernooi SVW 27 13:40 12:45 laatste wedstr. 16:00
E9 Toernooi LSVV 09:51 08:55 Prijsuitreiking  12:00
E10 Toernooi SVW 27 09:20 08:25 laatste wedstr  11:40
E11 Toernooi SVW 27 09:40 08:45 laatste wedstr. 12:00
E12 Toernooi LSVV 09:30 08:35 Prijsuitreiking  11:30
E13 * Toernooi LSVV 09:30 08:35 Prijsuitreiking  12:00
*E13 speelt als E10 op toernooi    
E14 * Toernooi LSVV 09:51 08:55 Prijsuitreiking  12:00
* E14 speelt als E8 op toernooi    
E15 * Toernooi LSVV 09:30 08:35 Prijsuitreiking  12:00
E15 speelt als E11 op toernooi    
F1 Toernooi Ilpendam 12:00  Laatste wedstr. 13:20
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zaterdag 24 mei Klaas Commandeur Toernooi

Thuis
Elftal 1e wedstrijd Aanwezig
D5 13:05 12:25 
D6 12:30 11:50 
D7 09:00 08:25 
D8 09:35 09:00 
MD1 09:00 08:25 
E7 13:00 12:25 
E8 13:00 12:25 
E9 13:00 12:25 
E10 12:30 11:55 
E11 12:30 11:55 
E12 12:30 11:55 
E13 09:00 08:25 
E14 10:00 09:30 Footbattle
E15 10:00 09:30 Footbattle
F7 09:30 08:55 
F8 09:30 08:55 
F9 09:30 08:55 
F10 09:00 08:25 
F11 09:00 08:25 
MINI 10:00 09:30 Footbattle

WILLEN ALLE BEGELEIDERS VAN DE PUPILLENTEAMS EEN HALF UUR VOOR HET 
BEGIN VAN DE WEDSTRIJDEN ZICH MELDEN BIJ DE WEDSTRIJDTAFEL IN DE 
KANTINE!    

Zondag 25 mei Klaas Commandeur Toernooi

Thuis
Elftal 1e wedstrijd Aanwezig
D1 13:05 
D2 12:30 
D3 09:35 09:00
D4 09:00 08:25
E1 13:00 
E2 13:00 
E3 13:00 
E4 12:30 
E5 12:30 11:55
E6 12:30 11:55
F1 09:30 
F2 09:30 
F3 09:30 08:55
F4 09:00 08:25
F5 09:00 08:25
F6 09:00 08:25

WILLEN ALLE BEGELEIDERS VAN DE PUPILLENTEAMS EEN HALF UUR VOOR HET 
BEGIN VAN DE WEDSTRIJDEN ZICH MELDEN BIJ DE WEDSTRIJDTAFEL IN DE 
KANTINE!    

Nieuws:
Laatste trainingen
Na 25 mei zullen er geen trainingen 
meer zijn voor de overige pupillen 
teams. 

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

Huldiging kampioenen
D1,D2, D4, E3, E14,F1 en F6 zijn 
kampioen. Van harte profi ciat. Zij 
worden gehuldigd tijdens het Klaas 
Commandeurtoernooi

Resterende Toernooien 
na 25 Mei
De volgende pupillenteams hebben 
nog een toernooi na 25 Mei. Het pro-
gramma volgt in de laatste Treffer 
van 27 mei.

MD1  Toernooi IVV  31 Mei

E5, E7, E9,E11,F5,F6,F8 en F9  Toer-
nooi KFC Koog a/d/ Zaan  7 Juni

F1  Toernooi KFC  8 juni

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

LAATSTE TREFFER
De laatste Treffer verschijnt 27 Mei

Kantine vanaf dinsdag 1 juli rookvrij
Al ruim 2 jaar heeft onze club in het kader van het Rookbeleid een rookverbod 
ingesteld bij jeugdevenementen. In de praktijk betekent dit dat er op de zaterdag-
morgen en de woensdagmiddag in de kantine niet gerookt mag worden. Per 1 juli 
wordt het rookverbod verder aangescherpt. Vanaf die datum moeten álle horecage-
legenheden, dus ook onze kantine, volgens de wet rookvrij zijn.

Namens het bestuur, Gerard Venneker, secretaris


