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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

AANLEVERING KOPIJ DE TREFFER:
Digitaal: Via de mail: detreffer@kolpingboys.nl.  Uiterlijke inlevertijd voor zondag 20.00.
Op papier: Kopij bus voor de kantine. Uiterlijke inlevertijd voor zondag 18:00.

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 603 West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, Da2, A1, A2, 
                Ma2, B1, B2, C1, C2 
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl.

De Aftrap 

Afgelopen weekeinden stonden in het teken van de toernooien voor de jeugd. 
Het was een schitterend gezicht hoe de teams weer streden voor de toernooi-
winst.

In deze Treffer onder andere aandacht voor het laatste toernooi van dit 
seizoen, het al om bekende Mixtoernooi. 

Dit was de laatste Treffer van dit seizoen. De eerste Treffer van het seizoen 
2008-2009 zal 12 augustus uitkomen.

Tot slot willen wij iedereen een zonnige en fantastische vakantieperiode toe-
wensen.

De redactie
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ZONDAG 1 JUNI MIXTOERNOOI

                                                 

                01 Juni 2008       
zondag

MIXTOERNOOI
7 TEGEN 7

IEDER TEAM MINIMAAL 1 DAME

AANVANG 12 UUR

BBQ-EN OM 17 UUR (10 EURO PP)

SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK

‘JA, GEZELLIG’
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PUNTSGEWIJS
•Kolping Boys speldjes gevraagd 
In de jaren ‘60 heeft Kolping Boys twee maal een clubspeldje uitgegeven. Wij willen graag de clubartikelen 
bij elkaar hebben voor het archief (en bv voor in de vitrinekast van een nieuwe bestuurskamer) en deze 
speldjes ontbreken nog. 

Is er iemand die die speldjes dubbel heeft, er afstand van wil doen of een bruikbare tip heeft? 

Graag even contact opnemen met Dick Veel 072-5128581. 

Alvast bedankt. 

•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

•Uitbreiding scheidsrechtersbestand
Ja, je leest het goed. In de afgelopen weken zijn er weer 4 scheidsrechters geslaagd en hebben hun diploma gehaald. 
Deze mannen, te weten Martin Wijnen, Jan Mienes, Sean de Jongh en Patty Marees gaan het komende seizoen ook 
fl uiten voor de club.

Mannen, gefeliciteerd en veel plezier komend seizoen op de velden.

Rest ons nog iedereen een prettige vakantie te wensen en tot het volgende seizoen op Sportpark de Nollen,

Namens de scheidsrechterscie, Piet Ruijs

•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. Inder-
daad, Kolping Boys bestaat op 23 april 2009 70 jaar

Het organisatiecomité is in de afgelopen 2 weken uitgebreid met 2 nieuwe aanwinsten. Deze dame in kwestie krijgt van mij 
eerdaags nog een belletje. Oftewel we zitten nu op 4 personen en wij zouden het prettig vinden als er nog 1 iemand bij 
zou komen vanuit de jeugdafdeling. Spreek ons aan of stuur een e-mail naar onderstaand adres en ik neem contact 
op. Over een tweetal weken willen wij voor het eerst een uurtje bij elkaar komen om de aftrap te gaan nemen richting 
23 april 2009.

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 Bobeldijk, Arjan Brammer, Gerben van der Waal..

•SEIZOENSOPENING 2008/2009
Het seizoen is bijna afgelopen maar we zijn nu al weer bezig om de start van het nieuwe seizoen voor te bereiden. 
Ook komend seizoen gaan we voor de lagere heren senioren een seizoensopening houden. Noteer de datum van 7 
september 2008 in de agenda. Dan gaan de teams onderling tegen elkaar voetballen en hebben we afsluitend weer 
een sate BBQ!

Veel plezier de komende zomer en tot volgend jaar!!
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PUNTSGEWIJS

LEES WEKELIJKS VOETBAL INTERNATIONAL EN STEUN JE CLUB!

VV KOLPING BOYS doet mee aan een speciale actie van de KNVB en Voetbal International, de KICK-
OFF ACTIE. Als club kunnen we hierdoor gratis een ballenpakket ontvangen, wat natuurlijk altijd welkom 
is.

Omdat we als club mee doen kan Voetbal International onze leden een speciaal E.K. aanbod doen om 
eens zeer voordelig kennis te maken met het grootste voetbalblad van Nederland. En als jij je aanmeldt 
voor deze kennismakingsactie, dan levert dat de club fl ink wat op. Want voor iedere tiende aanmelding 
ontvangt VV KOLPING BOYS een gratis voetbal van het topmerk Select! 

Bovendien maakt de club kans op een volledig verzorgde voetbalclinic voor de jeugd van een 
bekende trainer. Doe dus mee, want het is natuurlijk ook hartstikke leuk om wekelijks alles over voetbal te 
lezen en daarmee je club te steunen!

Binnenkort neemt Voetbal International contact op met je op om te horen of je geïnteresseerd bent. 

Het bestuur 

•OPROEP OPROEP OPROEP
Aan een ieder die “Kolping Boys een warm hart toedraagt, en onze bloeiende vereniging enige uren per drie weken 
assistentie wil verlenen om het Klubhuis draaiende te houden. Tot nu toe is het dit seizoen weer gelukt, zij het met 
enige moeite.

Hiervoor gaat uiteraard onze dank uit naar onze medewerkers. Mede dankzij hen bloeit onze vereniging. Doch door 
de inkomsten, die worden gegenereerd uit de kantine, kunnen die dingen gerealiseerd worden die anders niet haal-
baar zijn. En een niet onbelangrijk aspect is dat het mogelijk gemaakt wordt de contrubuties op een aanvaardbaar 
niveau te houden.

Door de groei van de vereniging en door het door omstandigheden gedwongen stoppen van enige van onze medew-
erkers dreigt in het komende seizoen een tekort aan medewerkers. Vandaar deze oproep.

Vele handen maken ligt werk.

Help ons! U kunt zich hiertoe opgeven bij Jos de Jong, Tel. 072-5615097

De “Kantinecommissie”
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•MIXTOERNOOI! JA, GEZELLIG!
Op zondag 1 juni 2008 organiseren we weer ons jaarlijks terugkerende mixtoernooi. De teams gaan opgesplitst 
worden in een recreatieve- en in een prestatieve poule. De prestatieve poule gaat spelen op het A-veld, de recreat-
ieve teams gaan spelen op het kunstgras. Zorg er voor dat je het juiste schoeisel bij je hebt. Alle wedstrijden worden 
ook dit jaar weer 7 tegen 7 gespeeld. Van deze 7 dient er minimaal 1 dame/meisje in het veld te staan. De eerste 
wedstrijden vangen aan om 12 uur. Zorg er voor dat je half 12 aanwezig bent zodat we op tijd kunnen starten met 
het toernooi. 

18 teams hebben zich ingeschreven: Hans Groot, Roy Rowinkel (2 teams), Tonnie Groot, Johan Godijn, Lisanne 
Stroomer, Kiki Pronk, Mandy Huisman, Nico Kieft (2 teams) , Jeffrey Dekker, Emiel Bramer, Floris Oudejans, 
Fons Veel (2 teams), Ad van der Hoeven, Paul Klaver en Monique Huisman!!

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!! Ga je niet 
voetballen maar wil je wel BBQ-en dan kan je je op de dag zelf aanmelden bij Ton Schut. 

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!!

Namens de seniorencommissie wensen wij jullie een prettig en sportief toernooi en voor een ieder een fi jne vakan-
tie.

Janneke Ruijs, Ton Schut en Gerard Bobeldijk 

•Een-Tweetje: Onno en Lotte zijn getrouwd
Afgelopen vrijdag zijn Onno de Kock en Lotte van der Klein getrouwd. Al eerder kon u het stel, als Een-Tweetje, be-
wonderen in het Regiovoetbal magazine. Lotte uit de Dames selectie en Onno uit de Heren selectie, beide zijn ze al 
jaren als voetballer en als vrijwilliger actief binnen onze club. Onno en Lotte veel geluk samen!!!.

•Kampioensreceptie
Kolping Boys kan terugkijken op een geslaagde huldiging van het 1e team op de kampioensreceptie van afgelopen 
vrijdagavond. Onder begeleiding van ceremoniemeester Peter Groot verliep een en ander gladjes. Te beginnen met 
de feestelijke entree van het hele team, inclusief voorstel ronde. Waarna de aanwezige middels een 6 1/2 minuut 
durende cd-video presentatie van clubfotograaf Ron Hilhorst de hoogtepunten uit het seizoen 2007-2008 konden 
(her)beleven. Dhr. Koedijk namens de KNVB, Wethouder Meijer namens het gemeentebestuur en ons aller Gerard 
Floris namens de Sportraad feliciteerden spelers, trainer, begeleiding en club met het behaalde kampioenschap. 
Succestrainer Rob Klanker maakte van de gelegenheid gebruik om twee spelers in de schijnwerpers te zetten, te 
weten Rens Langedijk als speler van de maand april en Thijs van Oord als speler van het jaar. Gefeliciteerd man-
nen! Beide spelers, uit de eigen jeugd, hebben nog een mooie toekomst voor de boeg in het 1e elftal. Voorzitter Jan 
Brammer ronde het offi ciële deel in stijl af en wenste het team volgend seizoen veel succes in de 2e klasse.

Daarna was het voor alle aanwezige tijd om, onder het genot van een hapje en een drankje, het voetbalseizoen nog 
eens te evalueren.

PUNTSGEWIJS

•Trainingjacks gevonden tijdens toernooi in Belgie
Tijdens het toernooi in Belgie zijn er twee trainingsjacks gevonden met de maten 164 en 176.

De eigenaars kunnen zich melden bij Leo Wortel tel.  06-20607212

•Massage nodig
Sinds een paar weken kom ik bij de mensen aan huis behandelen. Ik geef ontspanningsmassage en sportmassage. 
Bent u geintreseerd of wilt u een afspraak maken. Bel dan gerust naar 06-50510478. PS. Ik geef geen erotische 
massage
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JUNIORENNIEUWS
Laatste wedstrijdprogramma.

Op zaterdag 31 mei gaan C5, C6 en B6 nog op toernooi bij Jong Holland.
C5 speelt wedstrijden om  : 10.00-11.30-13.45.  Vertrek om 9.10.
C6     “             “            “     : 10.00-12.15-13.45-15.20. Vertrek om 9.10.
B6     “             “            “     : 10.00-12.15-13.00.  Vertrek om 9.10.

Extra juniorentreffer komt er weer aan !

Op dinsdag 3 juni zitten de coördinatoren weer bij elkaar om zich te buigen over de elftalbezetting van volgend 
seizoen.
Eind juni zul je dan de extra-juniorentreffer, te herkennen aan de speciale voorkant, in jouw brievenbus zien 
glijden.
Bewaar hem goed, want het is jouw leidraad voor het begin van het volgende seizoen.
Het volgende kun je er in terugvinden: A. de voorlopige indelingen;
     B. de trainingstijden;
     C. het oefenprogramma;
     D. de lijst van trainers en begeleiders;
     E. enkele belangrijke mededelingen.

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 juniorensecretaris 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. Telefonisch aanmelden kan nog net deze week.
Bel even naar Raijmond de Niet: 5728635 !

Het Klaas Commandeur-juniorentoernooi !!!!!!!!

Wekenlang is ’t droog en uitgerekend op zaterdag 17 mei regent ‘t ! Eerst nog miezerig, maar na de middag 
kwamen er toch een paar fi kse buien naar beneden. Het kon de pret niet drukken; eigenlijk was ’t gewoon lekker 
verfrissend.
De kurkdroge velden konden het water in ieder geval prima gebruiken.

’s Morgens hadden we te maken met een afbericht van de C4 van v.v. Uitgeest. Zij kregen onderweg te maken 
met een fi kse aanrijding. Jammer voor ons, maar nog veel meer pech natuurlijk voor de betreffende chauffeur.
Gelukkig was er geen persoonlijk letsel en kon wedstrijdleider Piet Ursem het oplossen.
’s Middags werd het improvisatievermogen van Piet nog meer op de proef gesteld. Wie Piet een beetje kent: 
je krijgt hem iet gek. En zo ook DEM B3 en ODIN B3 niet. Beide bleven weg en Piet loste ’t op door de 2 
overgebleven teams uit die poule, SVW en Kolping B3, op het DFS-veld een onderlinge wedstrijd te laten spelen.
Onder leiding van scheidsrechter Nikita Pater werd het 4-4. Er werd verlengd; ’t bleef gelijk en gelijk een 
Champions League-fi nale moest de beslissing via strafschoppen vallen: 9-8 voor SVW.
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JUNIORENNIEUWS

Behalve 3 niet-aanwezige teams is alles weer positief verlopen en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi, dat in de kantine afgesloten werd, onder leiding van de coördinator Piet Ruijs,door het aanwezige 
scheidsrechterskorps  aan een lange tafel met een paar welverdiende biertjes ! 
Behalve deze vrijwilligers willen we ook de andere vrijwilligers die zich ingezet hebben, bedanken.
Zonder jullie is er geen toernooi mogelijk ! Allemaal zeer bedankt !

De resultaten :

team: geëindigd als:   team: geëindigd als:
B2 2e  ( 0-1  2-0  3-0 )  C3 3e  ( 0-1  2-4  4-2 )
B3 2e  ( 4-4, verliest na str.sch.) C4 1e  ( 3-1  4-1 )
B4 2e  ( 2-0  2-1  1-5 )  C5 3e  ( 3-1  1-3  2-3 )
B5 4e  ( 1-2  2-2  0-3 )  C6 1e  ( 3-0  1-0  8-0 )
B6 3e  ( 2-1  1-3  2-2 )  C7 1e  ( 2-1  2-2  4-1 )

De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal:   eindstand !!

plaats: team:  wedstrijden: winst: gelijk: verlies:puntentotaal:   doelsaldo: gemiddeld punt:
  1e C4  23  23   0   0 69    173-  10  3,00
  2e B5  20  15   1   4 46      98-  43  2,30
  3e A3  22  15   2   5 47    146-  40  2,14
  4e C5  22  15   2   5 47    129-  64  2,14
  5e C6  23  15   1   7 46      98-  58  2,00
  6e B3  18  10    3   5 33      65-  31  1,83
  7e C3  20  11   1     8 34      78-  50  1,70
  8e MB1  23  11   5   7 38      53-  44  1,65
  9e C7  21    9   2 10 29      74-  75  1,38
10e MA2  23    6   4 13 22      25-  53  0,96
11e MC1  16    4   3   9 15      22-  44  0,94
12e B6  20    6   0 14 18      41-  97  0,90
13e B4  20    5   2 13 17      40-  73  0,85
14e A4  19    4   1 14 13      56-118  0,68

Het wel en wee van de junioren: seizoensoverzicht.

A-junioren:
Al met al een teleurstellend seizoen voor de selectie. Lange tijd stond A1 aan kop, maar in februari moest na 2 
nederlagen de achtervolging worden ingezet op de latere kampioen Argon. En ook de nacompetitie leverde niet het 
gewenste resultaat op, zodat we volgend seizoen wederom op Hoofdklasseniveau blijven acteren.
A2 wist zich ternauwernood te handhaven in de 1e Klasse.
Voor A3 eindigde dit seizoen uiteindelijk nog teleurstellend. Tot 2 wedstrijden voor het einde waren ze nog in de 
race voor een kampioenschap. De laatste 2 wedstrijden werden verloren en zo eindigden ze op de 4e plaats op 6 
punten van kampioen Winkel. A4 had een moeizaam seizoen, maar won evengoed nog 4 keer.

B-junioren:
Ook bij de B1 was er lange tijd hoop op een kampioenschap, maar een aantal onnodige nederlagen tegen 
laagvliegers als DEM en Castricum deed ze de das om. Zozeer, dat ze zelfs geen 2e werden. Een tweede plaats die 
eventueel nog recht deed gelden op een promotieplaats.
Het B2 van Emiel wikkelde een regelmatige competitie af en eindigde op een keurige 5e plaats.
Op zaterdagmiddag hebben we vaak kunnen genieten van de B3 en hun begeleid(st)ers. Na een wat moeizame 
start wezen al snel alle neuzen dezelfde richting uit.
Wie B4 heeft zien voetballen, heeft altijd een zeer meelevende begeleider Peter Verhoeven meegemaakt. Hij moest 
veel coachen om z’n mannen de juiste richting te geven. Het leverde 17 punten op;volgend jaar in de A-junioren 
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Wedstrijd verslag Hugoboys B2 tegen kolping B6 (2-3)

De afsluitende wedstrijd van het seizoen,kunnen we nog 3 punten aan ons totaal toevoegen? We begon-
nen rommelig,wat  na 5 min. leiden tot één ongelukkig doelpunt, Via de lat en Roy zijn hoofd . 12de min. 
scoorde hugo-boys de 2-0. Floris had wat moeite met zijn vizier, maar na aanwijzingen  van de beide Jo-
han’s maakte hij het zijn tegenstander knap lastig. Mitchell en Gideon hadden veel werk achterin, maar 
loste het meeste op met kunst en vliegwerk. Joey was op rechtsbuiten onnavolgbaar, ook af en toe voor 
zichzelf.  Na wat omzettingen begonnen de kansjes te komen. Wat resulteerde in de aansluitende treffer 
van Jacob ons immer hard werkende dribbelaar 2-1. Rafael had na een stroeve start achterin als laatste 
man , in de spits het beter na zijn zin.

Wat in de 2de helft de 2-2 opleverde. Bikkel Mischa ging ondanks een verzwikking gewoon door op rechts-
half Mike bracht de gevaarlijkste man van hugo-boys (nr. 13) tot wanhoop met zijn snelheid, waarop hij 
besloot te wisselen naar de andere kant maar daar kwam hij pitbull Stephan tegen die uitgeroepen werd 
tot man off the match .  Sven  nam het stokje over van Joey op rechtsvoor en maakte het de verdedig-
ing fl ink lastig, door zijn ongeëvenaarde wendbaarheid. Jacob slalomde door de defensie en maakte de 
verdiende 2-3. Ondanks de scheidsrechtelijke dwalingen in de laatste 15 min +5 min extratijd ,bleven wij 
overeind staan.

Jongen profi ciat een verdiende overwinning tot slot van deze zware competitie. Roy bedankt voor het inval-
len, klasse gekeepd.

Tot slot De jongens die ons gaan verlaten wens ik veel succes in de toekomst.

De kootsj. Johan B.

dan maar !
Het B5 van Michel heeft ons verrast door als 2e te eindigen. Bravo !
In dezelfde competitie deed B6 het beduidend minder, maar op ons eigen toernooi wonnen ze mooi wel van B5 
met 2-1 !

C-junioren:
Wat was onze C1 dicht bij handhaving in de landelijke Divisie ! Na een aarzelend begin met veel kleine 
nederlagen deden ze tot op de laatste wedstrijd volop mee, maar helaas verloren ze van KFC en degradeerden 
weer terug naar de Hoofdklasse.
Ook C2 kon degradatie niet voorkomen en eindigde als laatste.
In Boris had C3 een zeer enthousiaste begeleider en dat leverde zijn team een keurige middenmootpositie op !
De enige kampioen van de junioren heet C4. Alle wedstrijden gewonnen !!! Dan ben je terecht kampioen.
Ook C5 leek nog ogen richting de bovenste plek te kunnen gooien, maar Reiger Boys was uiteindelijk de 
allersterkste.
Wat C6 betreft valt de eigenaardige wedstrijd bij AFC’34 op. Veroordeeld voor het wangedrag van de AFC-
supporters lijkt ons zeer vreemd. Jammer, dat de KNVB de zijde van de blauwgelen heeft gekozen. Een 
dieptepunt in een toch wel goed seizoen. Een 1e jaars C-team wat het zo goed doet verdient volgend seizoen 
natuurlijk meer !
Tenslotte de C7. Ze hadden een zeer wisselvallig seizoen, wat een beetje afhankelijk was van de personele 
bezetting.

JUNIORENNIEUWS

Trainingjacks gevonden tijdens toernooi in Belgie
Tijdens het toernooi in Belgie zijn er twee trainingsjacks gevonden met de maten 164 en 176.

De eigenaars kunnen zich melden bij Leo Wortel tel.  06-20607212
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7 TEGEN 7

IEDER TEAM MINIMAAL 1 DAME

AANVANG 12 UUR

BBQ-EN OM 17 UUR (10 EURO PP)

SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK

‘JA, GEZELLIG’

ZONDAG 1 JUNI MIXTOERNOOI
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DAMES EN MEISJES
Onno en Lotte: het een tweetje!!!!!!!!!!!!
Zoals jullie wellicht hebben kunnen lezen hebben Onno en Lotte de Kock dit seizoen in het blad Regiovoetbalmaga-
zine gestaan onder de rubriek het een tweetje. In deze rubriek staat iedere maand een stelletje dat allebei op voet-
bal zit. Nu het einde van het seizoen wordt een verkiezing gehouden: welk een tweetje is het leukst. Lotte en Onno 
kunnen hiermee een mooie prijs winnen.

Wij kunnen stemmen door een sms te sturen naar 7878, met de tekst RVM6.

Als ieder lid van Kolping 1x stemt, winnen ze vast en zeker!!

Vertrektijden toernooi MB1 en MC1
Zowel MC1 als de MB1 hebben aanstaande zaterdag 31 mei een toernooi bij ‘t Gooi.

Eerst wedstrijd 9.30 uur en vertrek vanaf kolping boys 8.15 uur.

MC1:
aanstaande zaterdag hebben we ons laatste toernooi van het seizoen. We vertrekken om 8.15 uur bij kolping 
vandaan. ik hoop dat ik op de volgende ouders kan bouwen om te rijden:

Kimberly, Kyliegh, Manon B en Daphne

 

Het seizoen van de mc1 op een rijtje
met de toernooien meegerekend hebben we maar liefst over de 40 wedstrijden gespeeld.

- 5 bekerwedstrijden.

- 32 competitiewedstrijden.

- 2 oefenwedstrijden.

- 3 toernooien waarin we in totaal minimaal 10 wedstrijdjes spelen.

Maar dat is nog niet alles, want naast de wedstrijden is nog van alles gebeurd:

- Om te beginnen zijn we met de bus naar het Nederlands damesteam geweest.

- We hebben een zaalvoetbaltoernooi gespeeld met de mb1.

- We hebben sinterklaas gevierd.

- meegedaan aan de penaltybokaal

- een tegekke seizoensafsluiting gehad. met onder andere de door de ouders gewonnen quiz, verkiezing beste spe-
ler van het seizoen en spookverhalen in de legertent.

- en we zijn naar de kampioenswedstrijd geweest van de dames van AZ.

- Een van de hoogtepunten van het seizoen was natuurlijk ook de internationale wedstrijd tegen Garforth Ranger 
c1.

- tijdens het DTS-toernooi wisten we alles te winnen en hebben we onze eerste prijs binnengehaald. 

Het seizoen loopt ten einde.

Als begeleider heb ik een leuk seizoen gehad, gezellige meiden, weinig moeilijkheden en meewerkende ouders. Zo 
zou naar mijn idee ieder seizoen moeten verlopen.

Iedereen heel erg bedankt, spelers, ouders, supporters, maar natuurlijk ook de trainers! en hopelijk tot volgend 
seizoen. 

Groetjes, Marion
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Provadja’s EK topper: IN ORANJE

Toch naar Oranje kijken tijdens het EK, ook als ze even niet 
spelen? Kom dan op 8, 15 of 22 juni om 14.00 uur naar 

Provadja.Deze ontroerende familiefilm won diverse prijzen. 
Van de makers van Alles is Liefde! 

Remco is 12 jaar. Hij is een getalenteerd en fanatiek voetballertje met maar 
één droom: te mogen spelen in het Nederlands Elftal. Zelfs de tekst van het 

Wilhelmus kent hij al uit zijn hoofd. Zijn vader Erik is minstens net zo fanatiek 
in het coachen van Remco. Hij weet altijd alles beter en heeft altijd overal 

commentaar op. Als zijn vader plotseling sterft, stort Remco’s wereld in. Hij 
heeft zelfs geen zin meer om te voetballen. Zijn Surinaamse voetbalvriendje 
Winston vraagt zijn oma om hulp. Zij weet namelijk een manier om in contact 
te komen met Remco’s overleden vader. Dan raakt Remco geblesseerd. Van 
de dokter mag hij nooit meer voetballen, omdat zijn enkelbanden heel erg zijn 
opgerekt. Samen met zijn vriendinnetje Anneke verzint hij een plannetje om 
toch mee te doen aan de selectiewedstrijd. Zal het hem lukken zijn droom te 

verwezenlijken? 











 

EK FILMTOPPER IN ORANJE
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zondag 8 juni
Uit
Elftal Tegenstander    Aanvang   
F1 Toernooi KFC Koog a/d/ Zaan    09:15
                         

PUPILLENNIEUWS

DE START VAN DE EERSTE TRAININGEN VOOR DE OVERIGE PUPILLENTEAMS IN HET NIEUWE SEIZOEN IS VOORLOPIG VAST-
GESTELD IN DE WEEK VAN 18 AUGUSTUS. 

ELFTALINDELINGEN VOLGEND SEIZOEN
De elftalindelingen van de D-, E-,F- en MINI pupillen zullen in het eerste clubblad De Treffer (12 augustus) vermeld worden. 
Staat uw naam van uw zoon of dochter hier niet bij, neemt u dan zo snel mogelijk contact op 

met de coördinator.

De leeftijdsindeling voor volgend seizoen is als volgt;

Geboren in 1996 en 1997 is D-pupil, 

Geboren in 1998 en 1999 is E-pupil

Geboren in 2000 en 2001 is F-pupil

Geboren in 2002 en 2003 is Mini-pupil.

We starten volgend seizoen voorlopig met 9 D-teams, waarvan 1 meisjes team, 16 E-teams,   6 of 7 F-teams en een aantal Mini 
pupillenteams voor het 4 x 4 voetbal

Pupillencommissie
De pupillencommissie bestaat voor komend seizoen uit de volgende personen

Voorzitter:                Gerard Twisk      Tel.5112281

Wedstr.secretaris   Jaap de Vries            5617201

D-coördinator          Leo Wortel                06-20607212;  072-5158200

E-coördinator          Ed Verberne              5127118

F-coördinator          Ronald Gonggrijp      5641442     

Activiteiten              Monique Ebbeling    

Zaterdag 7 juni
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
E5 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15 Prijsuitreiking 17:00
E7 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 14:10 12:55 Prijsuitreiking 17:00
E9 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 14:10 12:55 Prijsuitreiking 17:00
E11 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 13:50 12:35 Prijsuitreiking 17:00
F5 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:00 07:50 Prijsuitreiking 12:30
F6 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:40 08:25 Prijsuitreiking 12:30
F8 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:00 07:50 Prijsuitreiking 12:30
F9 Toernooi KFC Koog a/d Zaan 09:40 08:25 Prijsuitreiking 12:30
                         

Zaterdag 31 mei
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
MD1 IVV 09:00    07:45 Laatste wedstrijd  12:00
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PUPILLENNIEUWS

Opzegging nieuwe seizoen 
Wilt u uw zoon of dochter voor het komend seizoen afmelden als lid van Kolping Boys doet u dit dan zo snel mogelijk voor 31 
mei  per E-mail aan ledenadministratie@kolpingboys.nl of schriftelijk.

Seizoen 2007-2008
Alweer de laatste treffer van dit seizoen. De pupillen commissie kijkt weer terug op een mooi seizoen met weinig afgelastingen 
en veel leuke wedstrijden. Daarnaast is het pannaveld klaar, zijn alle trainers opgeleid, is het 4-4 voetbal goed gelopen, vele 
kampioenen gehuldigd etc.

Er zijn begeleiders en trainers die naar de junioren gaan en 3 daarvan wil ik speciaal noemen: Ronald Wijts, Peter Hoogerwerf 
en Dennis de Nijs Toen ik pas bij Kolping Boys kwam werd ik gegrepen door hun enthousiasme en hun inzet voor de jongens, 
de eerste trips naar België waren prachtig om mee te maken.

Het zat niet altijd mee, maar het kampioenschap met de huidige D1 is deze mannen gegund. Mannen bedankt voor de prettige 
samenwerking en succes bij de B1.

Marrian de Vries stopt in de commissie , Marrian bedankt voor je inzet.

Namens de pupillen commissie willen wij alle begeleiders, trainers, scheidsrechters en andere Kolping vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet.

Prettige vakantie en tot volgend seizoen.

Pupillencommissie

Klaas Commandeur toernooi weer groot succes
Afgelopen zaterdag en zondag was er weer de pupillen editie van het Klaas Commandeur toernooi. Ondanks het weer op 
zondag was het een geslaagd toernooi. De Footbattel  spelelement voor de kleinste Kolping spelers was ook een succes en 
totaal afgemat gingen deze spelers met een bal, ijsje en bekertje naar huis.

De Kantine draaide op volle toeren, op zondagmiddag moesten we voor bepaalde producten nee verkopen.  De loterij was 
super en tegen het einde waren de meeste prijzen weg en hadden we weer een superomzet.

Voor Jan Gilling was het de laatste editie, hij vindt het tijd voor jonge opvolgers.

Jacques geeft de leiding uit handen maar blijft wel beschikbaar voor het toernooi.

Jan en Jacques enorm bedankt.

Scheidrechters, kantine medewerkers, loterij bemanning en alle vrijwilligers van dit toernooi.

Bedankt en tot de volgende editie

Pupillen commissie

Trainingjacks gevonden tijdens toernooi in Belgie
Tijdens het toernooi in Belgie zijn er twee trainingsjacks gevonden met de maten 164 en 176.

De eigenaars kunnen zich melden bij Leo Wortel tel.  06-20607212
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 HET SYNDROOM VAN MOEIHEID     
Het syndroom van MOEIHEID......

In ons gezin gaat er eigenlijk, al vanaf het begin van de eindejaarstrippen van Kolping Boys Jeugd , één van onze kids mee . 
Onze jongste riep zodra hij wat brabbelen kon, ik wil groot worden, dan gaan voetballen en ook op Voetbalkamp. Dat was zijn 
droom net als zijn grote broers. Niet alléén maar langs de lijn staan maar ook echt mee met die grote bus en dan lekker moe 
maar voldaan thuis komen. En dan ook zo´n leuke herinnering er aan over houden wat voor je hele leven in je rugtasje zit en 
bij je blijft!!!

Eindelijk was het dan zover. Vorig jaar mocht hij al mee met de Etjes naar Top- Oss , geweldig was het . Weliswaar  géén grote 
bus maar de busjes van Verberne-Baron , ook een groot succes en al onvergetelijk!!! Dat zelfde jaar stond hij nog wel langs de 
lijn in Berlijn waar broer-lief en zus-lief met de grote jeugd meededen. Maakte niet uit , zijn uitje was ook héél geslaagd. Zonder 
stem en met dubbele lippen (van warmte, likken en weet ik niet veel allemaal) kwam hij thuis.

Maar nu kwam het er dan toch aan. Dit jaar ging het gebeuren ....Hij mocht nu mee met de groten naar België , met de grote 
bus mee. En nu nog leuker want broer-lief ging hem uitzwaaien en ging nu zelf niet meer mee. Nee voor de andere in het gezin 
is het nu voorbij , alléén HIJ ging mee. De dagen werden afgeteld....  

Maandagavond haalden we hem op. Wat nieuw was, dat de bussen al wat eerder waren gearriveerd en rustig aan werd er een 
eind aan het kamp gemaakt zonder ouders , een héél goed idee trouwens. Top geregeld, zoals trouwens het hele kamp. Maar 
dat straks. Nu ons jongste even opvangen.......ben héél benieuwd naar zijn verhalen.

Tot  grote verbijstering kwam daar helemaal niet zo’n blij jongetje aanlopen. En al helemaal niet vol met verhalen. Wij konden 
ons dat wel voorstellen, zou wel moe zijn dus maar gauw naar huis en snel naar bed. In de auto zei hij wat ben ik blij dat ik 
thuis ben???? Leuk natuurlijk voor ouders om te horen maar het klonk alsof hij het nooit meer ging doen. O jee dacht ik nog, 
al het negatieve wat hij maar kon bedenken werd opgenoemd Nu was dat eigenlijk niet veel dus ging hij maar mopperen op 
de tegenstanders waar hij tegen moest. Ik nog héél onnozel , maar die sliepen toch niet in jullie jeugdherberg. Nee hij had het 
zuiver over die paar wedstrijden die hij moest en vergat al het andere eromheen. 

Ik bracht hem maar naar bed , nog maar eens vragen of hij het nu echt meende al die negativiteit? Ja het werd zelfs erger 
want hij kon er nu wel bij huilen........Jee ik was nu echt bezorgd....beneden zat Paps op de bank ....Ach laat die jongen toch een 
nachtje slapen ,morgen horen we wel weer. 

Dinsdagmorgen dacht ik , laat hem maar lekker uitslapen . Maar nee hoor, plichtsgetrouw en in zijn oren het wekken van Roy 
die nacht daarvoor stond hij weer op tijd onder de douche en leek hij al weer iets opgewekter. Nog maar even niet vragen straks 
als hij voor een broodje komt begin ik nog één keer....

Nou en toen gebeurde het ..........helemaal bijgekomen van zijn syndroom van MOEHEID. Geweldige verhalen had hij nu , het 
uurtje tussen de middag was te kort:

Mam Jacques van de hoek ( noemen wij zo omdat hij idd bij ons op de hoek woont) nou mam die kan goed regelen hoor, niet de 
voetbal maar het geld. Wij kregen allemaal vijf euro in de speeltuin. Gisteren was dit nog veelste weinig maar vandaag kon hij 
er al veel meer van kopen , genoeg snoep voor de terugreis, goed he mam!!!! van Jacques  Enne er werden ook leuke grapjes 
gemaakt er werd iemand in de nacht wakker gemaakt en verteld dat hij jarig was, hahahahha ja mam en diegene twijfelde ook 
echt, hahhaha ja mam en ik werd wakker gemaakt omdat er gezegd werd dat het tijd was om op te staan. Ik moest douche en 
aankleden en deed dat dus maar het was nog midden in de nacht , hahahahah ja mam dat deden ze bij mij omdat ik niet één 
van de slimste van het team ben.  Hij moest eens weten , ik vind hem juist héél slim (alle studiefi nancieëring van de kids hier in 
huis blijft liggen voor hem hahahahaha wij hebben hem dus hoog zitten) maar volgens Chiel zijn begeleiders niet hahahahaha 
Geweldig toch! 

O ja mam en gezongen dat we hebben. Rosanna , elke keer maar weer, helemaal leuk Zo kan ik dus nog wel een tijd doorgaan,we 
zijn samen de fi lmpjes gaan kijken die op de site stonden. Helemaal leuk en ik zag hem glunderen. Zie je er zit weer een leuke 
ervaring in zijn rugtasje (voor het leven) erbij.  Jongens het was dus weer helemaal TOP !!!! Wij willen dan ook iederéén maar 
dan ook iederéén bedanken die ook maar iets met het tournooi te maken hebben gehad. Dus ook de vrouwen die de mannen 
hebben afgestaan( maar zelf ook genoten hebben natuurlijk) maar toch enorm bedankt!!!

En de ouders hebben het ook geweldig gehad . Fijn dat de Papa hier in huis een slecht kort termijn geheugen heeft en niet 
meer helemaal kan na vertellen wat hij allemaal beleefd heeft Beter zo, maar één ding is zeker, Leuven weet dat wij geweest 
zijn!!!!!!. 

Luidjes jullie allemaal onwijs bedankt het was dus weer TOP!!

Dikke kus van de Fam Hartman!!!!
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TOERNOOI VAN KOLPING BOYS F8
Toernooi Koedijk van Kolping 
Boys F8

De F8 speelde op zaterdag 17 mei het Koedijk toernooi 
in poule 1 tegen de teams 

- Victoria O F5

- Koedijk F8

- Vrone F9

De trotse F8:

Staand vanaf links: Coach Barth Koster, Kawish Jagroep, Aaron Koster, Eren Abiri, assistent coach Thiemo Koster, Eray 
Bayram.

Beneden vanaf links: Casper Lute, Donny van Wanrooij, Ercan Abiri, Nasim Benayed.

Eerste wedstrijd:

De F8 speelde de eerste wedstrijd tegen Koedijk. Het was een regenachtige, maar leuke dag. Een spannende wedstrijd waarin 
onze F8 beslist had moeten winnen. Koedijk counterde en scoorde na 8 minuten. Helaas was onze keeper Kawish, die overi-
gens een geweldige wedstrijd keepte, kansloos.

De jongens van de F8 lieten hun kopjes niet hangen en waren gebrand om te winnen. Na een mooie aanval via de fl ank schoot 
Eren de bal tegen de keeper. In de rebound scoorde Nasim alsnog. In de loop van de wedstrijd schoten Eren en Nasim nog op 
de paal en lat.

De inschuivende centrale verdediger Aaron, en het middenveld met Ercan en Eray zorgden voor druk naar voren. De verdedi-
gers Donny en Casper hadden de aanvallers van Koedijk in hun zak. Het was een spannende wedstrijd, ondanks het gelijkspel 
was het een geweldige start.

Tweede wedstrijd:

De tweede wedstrijd tegen Victoria O was een redelijk makkie. De F8 speelde de spelers van Victoria O van de mat. Ze kwa-
men niet onder onze druk vandaan. Af en toe kwam Victoria O met snel countervoetbal eruit. De alerte verdedigers en keeper 
zorgden ervoor dat we de nul konden houden. Uiteindelijk won de F8 de wedstrijd met 2-0.

Derde wedstrijd:

Gedurende de het toernooi bleek al snel dat de meest gevaarlijke tegenstander Vrone zou zijn vanwege goede technische 
spelers en hun verzorgd tactisch voetbal. Onze meesterspion Thiemo observeerde dit team vooraf om te kijken hoe we hen het 
beste konden bestrijden.

De F8 startte dit maal met een diepe spits die continu zoveel mogelijk in de punt aanwezig moest zijn. Via een opkomend mid-
denveld en zijfl anken speelde de F8 hun tegenstander van de mat. De F8 had het middenveld goed georganiseerd, waarbij de 
spitsen veel van positie wisselden.

De achterhoede hoefde alleen maar aan te schuiven tot aan de middenlijn.

Kolping Boys F8 was zo oppermachtig dat deze wedstrijd met 7-0 werd gewonnen.

Trouwe supporters!

Tijdens het toernooi hebben we op enthousiaste en sportieve wijze inbreng gehad van Erdal en Ali. En van zelfsprekend van alle 
bezielde ouders die het team uit volle borst ondersteunden. In de competitie is de F8 op een haar na tweede geworden, maar 
we hebben ons opperbest gerevancheerd. Thiemo en ik als coach hebben enorm genoten van de enthousiaste inbreng van de 
jongens van de F8. Goed gedaan! Op naar het volgende toernooi…..!!

Thiemo en Barth Koster
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KB F8 KLAAS COMMANDEUR TOERNOOI
Kolping Boys F8, Klaas commandeur toernooi, Kolping Boys F8, 
alwéér toernooikampioen!!

Met grotendeels eerste jaars F-jes lukte het maar net niet om dit jaar in de competitie kampioen te worden. Maar Kolping Boys 
F8 slaagde er tot nu toe wél in om twee toernooien achter elkaar de eerste plaats te bemachtigen!! Goed gedaan jongens!

Het zonnetje scheen heerlijk en het was een uitstekende dag om te voetballen. Tussendoor genoten we van de zon. Dit keer 
had de F8 een extra assistent coach, Jasper Bakker, naast de assistent coach Thiemo en op de ‘achtergrond’ hoofdcoach Barth 
Koster. En van zelfsprekend de trouwe aanhang van ouders en anderen, die elke keer weer aanwezig zijn.

Eerste wedstrijd: KB F8 - Reigerboys F7

Het begin was lastig. Maar toch kwam Kolping F8 langzaamaan op gang. De zijkanten werden steeds beter benut. Zowel het mid-
denveld als de achterhoede sloot goed aan. Via een linker aanval gaf Eren een mooie voorzet die voor de goal uitkwam, waardoor 
de inschuivende middenvelder Aaron met een keihard schot rechts in de kruising doel trof. 

1-0 !!! Gedurende de hele wedstrijd had de F8 goede aansluiting en bleef het spannend door af en toe een counter van de te-
genpartij.

Tweede wedstrijd: Odin ’59 F8 – KB F8

De tweede wedstrijd zat de F8 wel meteen beter in de wedstrijd. Maar Odin kwam helaas op voorsprong. Vrij kort na de voor-
sprong scoorde de F8. Met een verre uitrap van de keeper Kawish bereikte hij Erdal. Eren, die naar rechtsvoor was verschoven, 
gaf een voorzet voor de goal. Wederom scoorde Aaron door in te lopen. Dit maal via de binnenkant, rechter paal; doelpunt!

De F8 bleef druk naar voren zetten waardoor Eray bijna in een scrumble de 1-2 scoorde. Helaas was de keeper van Odin alert 
genoeg. Helaas schoten Eren en Erçan tweemaal op de paal en lat. Vette pech!

Doordat KFC in totaal twee overwinningen had behaald (6 punten), moest de F8 de laatste wedstrijd van hen winnen om kam-
pioen te worden…..

Derde wedstrijd: KB F8 – KFC F8

De alles beslissende wedstrijd was op het hoofdveld. Een prachtige ambiance! De F8 was volle moed en wilde perse de beker! 
KFC kwam nauwelijks onder de druk vandaan, terwijl ze de vorige twee wedstrijden meer oppermachtig waren. Kolping F8 
speelde voornamelijk op de speelhelft van KFC. De achterhoede bleef goed dekking geven, schoof in wanneer dat kon en de 
afvallende ballen was voor de F8. Het eerste doelpunt voor Kolping Boys kwam op naam van Eray, via een steekballetje. Geweldig 
gedaan Eray, 1-0! Via goed combinatievoetbal bracht Juliën de verdiende 2-0. 

Het was een sportief toernooi, met een geweldig aanmoedigende aanhang en goede organisatie. Kolping Boys F8 heeft toer-
nooibeker nummer twee binnen. Ze stonden letterlijk in het zonnetje. Geweldig gedaan hoor jongens! Nu naar toernooibeker 
nummer 3?

Barth Koster, coach.

 


