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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, 
                B1, B2, C1, C2, D1
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 

In deze Treffer aandacht voor het Paastoernooi, er worden nog enkele
vrijwilligers gevraagd voor de opbouw op goede vrijdag en voor de 
loterij en snackkar. Meld je aan bij dit fantastiche evenement. 
Er is goed nieuws van FANSVANATOTZ, onze club is nummer 1 geworden 
in de maand februari. Daarmee winnen we een onderkleding pakket van de 
sponsor van AZ. Maar we gaan natuurlijk voor die grote hoofdpriis, de wed-
strijd tegen AZ 1. Ga naar FANSVANATOTZ en stem op Kolping Boys!

De tussenstand per 2 maart
1.Kolping Boys 288
2.LSVV  171
3.Vrone  121
4.Limmen  101
5.AFC’34    88
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DE EERSTE ELFTALLEN

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Hellas Sport 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

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

Oudorperplein 11 1823 HA Alkmaar
072-072-5275000.Fax 0725275002

&
Extran Energy for extra Power

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 2 maart

1.Kolping Boys 288

2.LSVV  171

3.Vrone  121

4.Limmen  101

5.AFC’34    88

In de maand februari heeft Kolping Boys de meeste stemmen binnen gehaald! Wij hebben een prachtig onderkleding-      
pakket van de offi ciële kledingleverancier van AZ Canterbury of New Zealand voor een compleet team gewonnen. Maar 
we gaan natuurlijk voor die fantastiche hoofdprijs de wedstrijd tegen het AZ van Louis van Gaal .

Met nog een kleine drie maanden voor de boeg staan wij  bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp hopen wij 
in de zomerperiode tegen het grote en de misschien aanstaande kampioen AZ te oefenen.Dat zou toch een  mooie afsluiting van de 
feestelijkheden rondom het 70 jarig bestaan van onze club zijn.!

- Schrijf je gratis in op WWW.FANSVANATOTZ.NL en breng je stem uit op onze mooie club Kolping Boys. p.s. Vergeet niet de 
aanvraag van de gratis clubkaart aan te vinken, anders word je stem niet meegeteld! 

- Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die de clubkaart niet heeft aangevinkt. Doe dit alsnog met je inlogcode die je 
door AZ is toe gemaild, dan zal je stem op Kolping Boys in de ranglijst meegeteld worden.

Er kunnen ook meerdere personen op 1 emailadres en/of huisadres aangemeld worden! Vraag ook aan je naaste omgev-
ing: vrienden, kennisen, teamgenoten, collega’s, klasgenoten, ouders, ooms, tante’s, nichtjes, neefjes enz. of ze zich willen 
inschrijven en hun stem uitbrengen op Kolping Boys.

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - SVW 27  1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Intersport Megastore
5000 m2 Sport en Lifestyle

Noorderkade 154, 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum Noorderarcade
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PAASTOERNOOI 2009 

De Goede Vrijdag-ploeg !

We komen zo langzamerhand tot een behoorlijke ploeg van medewerkers voor de Goede Vrijdag. Er zijn zelfs wat nieuwkom-
ers, van wie wij natuurlijk niet weten wat hun kwaliteiten zijn. Zo verwelkomen wij Gerrit Kamerbeek. Een trouwe medewerker 
op 1e Paasdag, maar is ie ook zo goed op Goede Vrijdag ? En we zien Piet Ruijs om 9 uur. Meestal komt ie pas om een uur of 
4. De vraag is, wat kan hij voor ons betekenen in die 7 tussen-uren ? M.a.w. waar liggen zijn kwaliteiten ? 

De lijst van medewerkers:

Jan Bek     Arjen v.d. Velden   Peter Spijker
Arie Jansen    Jan Bolt     Rens Langedijk
Cor Grootjes    Paul Konijn    Thijs v.d. Oort
Klaas Kieft    Nico Kieft    Roy Rowinkel
Kees Ruiter    Nico de Lange    Barry Wijnen
Piet Hes    Armand Reus    Co Joppe
Arie Bos    Martijn van Dijk    John v.d. Oort
Frits de Jong    Piet Ruijs    Paul Diependaal
Obe Brandenburg  Bart Ruijs    Metin Alarslan
Ton Groot    Gerrit Kamerbeek   Jan v.d. Bout
Nico Neuvel    Diana Kraakman   Marion Diependaal
Nico Tamis    Harry v.d. Lem    PietUrsem
Richard Meijer

En natuurlijk zijn de Paascommissieleden er ook: Leo Wortel, Mark van Stipriaan, Martin Wijnen, Evert van Dronkelaar, 
Simon Jongkind en Jan Kraakman.

Dus hebben 43 mensen zich aangemeld als werkers op Goede Vrijdag. We denken, dat we er nog 7 nodig heb-
ben om het terrein op te tuigen. Wie nog niet bij de lijst staat en er wel bij wil zijn op Goede Vrijdag, mail even naar 
jm.kraakman@quicknet.nl

De snackwagenploeg !
In de vorige Treffer hebben we een oproep gedaan voor hulpen in de 2e snackkar. Michel Stigter, Sander v.d. Lem en Martin 
v.d. Lem staan al een aantal jaren in de snackkar.

Maar………….er komt een 2e snackwagen, omdat we de lange wachtrijen bij de snackkar willen wegwerken. Bovendien verko-
pen we ’t komende Paastoernooi ook de broodjes in de snackkar en niet meer in de kantine. Kortom, we hebben hulp nodig 
!!!

Daarom nogmaals de oproep om mee te helpen in de snackkar ! Simon Jongkind is de coördinator en hoopt, dat ie een 
aantal enthousiastelingen mag verwelkomen in zijn “snackcrew”: 06-53353370

De loterijploeg !
De loten zullen verkocht worden, maar coördinator Simon is op zoek naar mensen, die de prijzen willen uitreiken. Dus niet 
verkopen en leuren met de loten dus, maar alleen de prijzen uitreiken.

Een simpele klus dus. Simon is al tevreden als je een dagdeel kunt. Dus, of 11 april/12 april ’s morgens of ‘s middags.

En laten we niet de opgeslagen Kerstattenties e.d. vergeten, die op zolder liggen. Simon is er blij mee om als prijs te ge-
bruiken. Kun je een bijdrage leveren aan de Paasverloting,

Lever je prijzen dan in bij het wedstrijdsecretariaat of bel Simon even: 06-53353370

HET PAASTOERNOOI
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. Groep 1 en 2

 

Zat./Zon. Groep 3 en 4

 

Terreindienst:  

Zaterdag: 7 maart

08:30 uur: Junioren B2

12:45 uur:  Junioren B2

 

Zondag:  8 maart

09:30 uur:  Senioren 10

13:15 uur:  Senioren 10

 

Zaterdag:  14 maart

08:30 uur: Senioren 5

12:45 uur: Senioren 5

 

Zondag:  15 maart

09:30 uur:  Senioren 4

13:15 uur: Senioren 4

 

Secretariaat:  

Zondag:  

08:30 uur:  Simon Reus

13:00 uur: Ton Vrasdonk

 

Zondag:  

08:30 uur: Co Joppe

13:00 uur Janneke Ruijs

 

Zondag 8 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e  Hellas Sport 1  14:00 12:00 Apeldoorn, M. van
4e Vrone 4  12:00 11:30 M. Visser
5e  Duinrand S 2  12:00 11:30 I. Aydogan
6e  Alkm. Boys 6  10:00 09:30 K. de Goede
7e  Dynamo 3  10:00 09:30 F. Veel
9e  AFC 34 6  10:00 09:30 A. v.d. Hoeven
10e Zondag 8 maart terreindienst!
11e  Limmen 8  14:00 13:30 N. Pater
DA1  Berghuizen DA1  14:00 13:30 Schuitemaker, G.M.
DA2  NVC DA1  12:00 11:30 Duuren, P. van
A2  SRC A1  14:00 13:30 P. Kramer
B2 Zaterdag 7 maart terreindienst!
B2  DSS B1  10:00 09:30 P. Ruijs
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
2e Fortuna Worm. 2  11:00 09:30 Renses, A.
8e Duinrand S 3  12:00 11:00 
A3 Koedijk A3  14:00 13:00 
                  

Zondag 15 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e SVW 27 1  14:00 12:00 Kampen, N. van
4e  Zondag 15 maart terreindienst!
4e LSVV 5  10:00 09:30 A. v.d. Hoeven
6e Con Zelo 3  10:00 09:30 K. de Goede
8e Uitgeest 7 ( 12:00 11:30 N. Neuvel
10e Koedijk 11  14:00 13:30 I. Aydogan
DA1  KFC’71 DA1  14:00 13:30 Meijer, J.W.
DA2  Winkel DA1  12:00 11:30 A. Kokkelink
DA3  Limmen DA2  14:00 13:30 M. Visser
A3 Sint Boys A1  12:00 11:30 P. Kramer
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
5e Zaterdag 14 maart terreindienst!
5e Egmondia 3  13:00 11:45 
7e KSV 5  11:00 10:00 
9e GSV 3  12:00 10:45 
11e HSV 7  13:00 12:00 
A2 LSVV A1  12:30 11:30 Borst, P.H.
B2  Kon. HFC B2  14:30 13:00 Thurnim, M.G
                  

Terreindienst van het 2e
Compliment voor de terreindiensten  van het superteam (het 2e elftal) voor hun 
zeer goede inzet en dat zonder te klagen over wat zij moesten doen deze ochtend 
en middag!
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SUPER HOOFDPRIJS KLAVERJASSEIZOEN
2008/2009 WEDEROM BESCHIKBAAR GESTELD DOOR:

3 dagen relaxarrangement voor 2 personen in Resort Bad 
Boekelo in Boekelo

 Een prachtig 4 sterren Resort
 Welkomstdrankje
 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
 Eennmaal een 3 gangen diner
 Onbeperkt gebruik van sauna en Turks bad
 Eenmaal gebruik solarium en toegang Holland Casino 

Enschede

GoodBookers Alkmaar, Gedempte Nieuwesloot 4, Alkmaar. T 072-1513833, 
E info@alkmaar.goodbookers.nl I www.goodbookers.nl  
In 2007 en 2008 verkozen tot beste reisburo van Noord-Holland

HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN
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UITSLAG KLAVERJASSEN
Uitslag Klaverjasdrive vrijdag 20 Februari 2009.
Met 16 tafels de hoogste opkomst van dit klaverjas seizoen was het reuze gezellig te noemen. Ook de opkomst van senioren 5 
was hoog, met 4 kaarters en 4 niet kaarters + aanhang sprong dit elftal erboven uit. Er werd lekker doorgekaart en de prijzen 
mochten er ook weer wezen. De volgende drive nog meer tafels? De uitslag staat hier onder vermeld. Met een grote voorsprong 
werden Lianda en Truus overtuigend 1e. 

1. Lianda en Truus 6085 punten
2. Jeroen en Loek 5646 punten
3. Rik en Jerry  5396 punten
4. Jan en Diana  5212 punten
5. Jan en Elly   5076 punten

De poedelprijs ging naar Joery en Roy met 3322 punten. Let op ben je 5 van de 7 drives aanwezig geweest, dan ding je mee naar 
de super hoofdprijs die verderop in de treffer staat vermeld. Deze hoofdprijs wordt de laatste drive verloot op 17 april met aans-
luitend een speciale feestavond. Tot de volgende drive.

De volgende drive is op vrijdag 20 Maart 2009 om 20.00 uur. Komt allen

     FEESTAVOND 
Klaverjas

17 april 2009
I.v.m. het 50 JARIG jubileum van het klaverjassen bij Kolping Boys 

is er tijdens de laatste klaverjasdrive een speciale feestavond.

 Tijdens deze avond zal er in plaats van de gebruikelijke 3 rondes 
maar 2 rondes gekaart worden. Na het kaarten volgt er vanaf ± 

22.15 uur een gezellige feestavond met 
LIVE MUZIEK.

Dus kom VRIJDAG 17 APRIL as. naar de kantine zodat we dit 
jubileum met ze allen kunnen vieren. Dit geld uiteraard ook voor 
mensen die niet kaarten, maar wel zin hebben in een gezellige 

avond.

Tot 17 april 
“De KlaverjasCommissie”
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KOLPING BOYS 2
Kolping Boys 2 – DEM 2 (2-2)       

Geachte lezers, allereerst even een rectifi catie: In het vorige verslag schreef ik dat Kolping Boys 2 met 0-3 had ver-
loren van LSVV 2. De tegenstander was deze ochtend niet LSVV, maar Vitesse ’22, mijn welgemeende excuses. De 
vermelding over de transfer van trainer Peter Spijker naar LSVV A1 was daarentegen wel volledig correct.

Vandaag was DEM uit Beverwijk de tegenstander. De vorige wedstrijd tegen DEM ging terecht verloren, ware het niet 
dat er toen een groot aantal spelers van DEM 1 meededen. Dat was nu gelukkig niet het geval aangezien het 1e van 
DEM deze zondag ook moest spelen. De selectie van Kolping Boys wordt momenteel geteisterd door een golf van bles-
sures en dat was te zien aan de personele bezetting van de dug-out. De enige wisselspeler deze ochtend was Barry 
Wijnen. De avond ervoor waren er geen feestjes of verjaardagen geweest dus de mannen waren uitgerust en gemo-
tiveerd om te winnen. Het ging er, zoals verwacht, hard aan toe in de duels en spel ging op en neer. Het was eigenlijk 
wachten op het eerste doelpunt en die kon aan beide kanten vallen. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Lorenzo 
Doesburg. De meest besproken speler van het jaar, Johan Godijn, werd door Jan de Vries bereikt met een slimme 
steekpass. Johan trok naar binnen en bood Lorenzo een niet te missen kans. Een aanval uit het boekje, klasse! DEM 
werd na dit doelpunt vreemd genoeg steeds sterker en sterker en eigenlijk was het nu wachten op een doelpunt van 
de gasten uit Beverwijk. Deze zou helaas op een knullige manier tot stand komen. Uit een counter over de rechterkant 
werd via via een vrijstaande speler gevonden. Hij mocht een vrije hoek uitzoeken en hij schoot de bal beheerst langs 
keeper Paul Roos. De #$%^-@!* vlogen door de lucht en trainer Spijker eiste, zoals gebruikelijk bij een tegengoal, me-
teen een sigaret op bij ondergetekende. Het spel werd niet veel beter en DEM bleef een beetje de overhand houden. 
Het rustsignaal kwam daarom als een geschenk uit de hemel.

Na rust verscheen Barry Wijnen op het veld. Hij was in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Dave Geerking. Vorige 
week kwam de rook nog van Dave z’n schoenen af toen hij z’n uitgebreide arsenaal aan dancemoves in de strijd gooide 
op een housefeest in Amsterdam. Al dansend en sjansend liet hij deze avond vele vrouwenharten sneller kloppen. Van 
dit avondje stappen ondervindt Dave nu helaas de naweeën. Onze casanova kampt met een achillespeesontsteking 
(mooi woord voor galgje trouwens). DEM had ook na rust de overhand en dit resulteerde uiteindelijk in een doelpunt 
voor de gasten. De 1-2 kwam op bijna identieke wijze tot stand als de 1-1. Er werd wederom veel te langzaam omge-
schakeld en dat werd genadeloos afgestraft door DEM. Trainer Spijker liep bijna paars aan en stond op het punt om 
er uit frustratie iemand af te halen. Hij keek naar de dug-out en zag daar alleen Roy Rowinkel zitten. Roy kwam deze 
ochtend als toeschouwer naar de wedstrijd maar mocht vanwege de personele onderbezetting zijn tenue aantrekken 
en op de bank plaatsnemen. Omdat Roy nog herstellende is van een knie-operatie zou hij alleen bij uiterste nood in 
het veld komen. Het was niet nodig dus de witte tornado mocht blijven zitten. U vraagt zich waarschijnlijk al af: “Waar 
blijft het tweewekelijkse stukje over Johan Godijn?” Er is altijd wel weer iets grappigs aan de hand met deze cultheld. 
Of het nou dramatisch spel als gevolg van alcoholmisbruik betreft, een sliding op z’n fragiele enkels, een bal in z’n 
klokkenspel, iemand die op z’n tenen gaat staan of een publiekswissel na 45 seconden spelen, het is elke week weer 
raak met deze fi jne vent. Ook vandaag wist Johan de lachers weer op z’n hand te krijgen. Zijn directe tegenstander (de 
man met het hardste schot van DEM)  kreeg de bal op het middenveld ingespeeld en draaide open naar de linkerkant. 
Johan stond op ongeveer 10 meter van zijn tegenstander en hij rende nog sneller dan de laatste kip in Kenia op zijn 
tegenstander af. Op het moment dat de tegenstander zijn wreef snoeihard onder de bal schoof, sprong Johan omhoog 
om de bal te blocken. Een geluid dat gelijkenissen vertoont met de zweep van Indiana Jones klonk over de Nollen toen 
Johan vol in zijn gezicht geraakt werd. Bij elke andere speler zouden alle toeschouwers een gevoel van medelijden 
krijgen, maar als zoiets bij Johan gebeurd kan je weinig anders doen dan lachen. Zoals altijd viel het wel mee en toen 
z’n tranen weggeveegd waren door verzorger Paul Diependaal vervolgde Johan zijn weg op het veld weer. Aan het eind 
van de wedstrijd zou Kolping Boys nog de gelijkmaker weten te scoren, iets waar eigenlijk niemand meer rekening 
mee had gehouden. Een corner werd niet goed weggewerkt door de mannen van DEM en de man met de gouden trap 
(Mehmet Yilmaz) kon de bal weer in de zestien brengen. Via een aantal medespelers en tegenstanders kwam de bal 
bij Bas Bertram terecht die de gelijkmaker wist te scoren. Al met al was het weer een leuke wedstrijd om te kijken en 
de uitslag was er één waarmee beide ploegen wel konden leven. 

Verry Veel
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REUNIE EN WEDSTRIJD OUD LEDEN  

Kolping Boys 1939 -2009
De Wedstrijd waarbij KHFC-Oud Internationals bij zal verbleken:

Zaterdag 25 april 14:30 – 15:30:

Onderlinge wedstrijd Kolping Boys 1ste elftal spelers
uit de jaren 70-80-90-2000

&
aansluitend Reünie Oud Leden & Vrijwilligers

&
en een Barbequebuffet

Jan de Groot, Cor Sonnema, Frank Pronk, Jan Hand, Dick Norder, Rene Venneker, Ad 
Dekker, Jan Stins, Robert van Saaze, een aantal namen die we willen benaderen om tijdens 
de bijzondere match in actie te komen. Maar die zich uiteraard ook zelf kunnen melden via 
onderstaand emailadres.

Als iemand de adresgegevens of e-mailadressen heeft van deze mannen laat ons dat weten 
via kolpingboys70jaar@live.nl 

Deze wedstrijd zal onder de bezielende leiding staan van  2 x 2 topcoaches te weten Hans 
Hahn en Ren Louwen voor een team en Gerton van der Veldt en Humphrey Keijner voor 
het andere team . Nogmaals doe ik een dringende oproep om indien je spelers bent geweest 
van het 1e elftal in de jaren 70-80-90-2000 om een mail te sturen met je adresgegevens naar 

kolpingboys70jaar@live.nl. Want of je nu wel of niet geselecteerd  wordt om mee te 
spelen, we willen dolgraag dat jullie op deze zaterdag aanwezig zijn en tevens kunnen we ons 
archief up daten. 
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DE ZESKAMP

Kolping Boys 1939 -2009, DE ZESKAMP
Kolping Boys vrienden en vriendinnen,

Spectaculaire 6-kamp:  op vrijdag 24 april een spectaculaire 6-kamp en aansluitend een foute party. 

Over deze 6 kamp zal nog lang over worden nagesproken. De spellen zijn besteld en iedereen kan meedoen. Jong en Oud, 
Junior en Senior, Voetbaldame of Voetbalman…..iedereen. Het inschrijfformulier en verdere info bevindt zich in deze treffer. 
Ook als het je niet lukt om een team van 9 personen te formeren maar je wilt toch graag meedoen alleen, of met je vrouw, 
minnaar, minnares, leraar, vriend, vriendin etc. etc. is het natuurlijk mogelijk om je in te schrijven. Het enige wat je hoeft te 
doen is je op te geven via kolpingboys70jaar@live.nl en doe dit onder vermelding 6-kamp en je naam en telefoonnummer. 
Dan zorgen wij ervoor dat je of jullie in een team geplaatst worden.

Het formulier kan gemaild worden naar kolpingboys70jaar@live.nl of afgegeven worden aan Gerard Bobeldijk, Dirk Mo-
lenaar, Gerben van der Waal, Arjan Brammer of aan Michael Schelhaas.  Het formulier bevindt zich ook op de website om 
te downloaden. 

We hebben al 8 teams die zich hebben opgegeven en in “principe” sluit de inschrijving bij 16 teams. En…iedereen mag 
meedoen……Lid of geen Lid.

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 2 maart

1.Kolping Boys 288

2.LSVV  171

3.Vrone  121

4.Limmen  101

5.AFC’34    88

In de maand februari heeft Kolping Boys de meeste stemmen binnen gehaald! Wij hebben een prachtig onderkleding-      
pakket van de offi ciële kledingleverancier van AZ Canterbury of New Zealand voor een compleet team gewonnen. Maar 
we gaan natuurlijk voor die fantastiche hoofdprijs de wedstrijd tegen het AZ van Louis van Gaal .

Met nog een kleine drie maanden voor de boeg staan wij  bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp hopen wij 
in de zomerperiode tegen het grote en de misschien aanstaande kampioen AZ te oefenen.Dat zou toch een  mooie afsluiting van de 
feestelijkheden rondom het 70 jarig bestaan van onze club zijn.!

- Schrijf je gratis in op WWW.FANSVANATOTZ.NL en breng je stem uit op onze mooie club Kolping Boys. p.s. Vergeet niet de 
aanvraag van de gratis clubkaart aan te vinken, anders word je stem niet meegeteld! 

- Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die de clubkaart niet heeft aangevinkt. Doe dit alsnog met je inlogcode die je 
door AZ is toe gemaild, dan zal je stem op Kolping Boys in de ranglijst meegeteld worden.

Er kunnen ook meerdere personen op 1 emailadres en/of huisadres aangemeld worden! Vraag ook aan je naaste omgev-
ing: vrienden, kennisen, teamgenoten, collega’s, klasgenoten, ouders, ooms, tante’s, nichtjes, neefjes enz. of ze zich willen 
inschrijven en hun stem uitbrengen op Kolping Boys.
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INSCHRIJFFORMULIER ZESKAMP

Inschrijfformulier zeskamp Kolping Boys 70 jaar      
     
Vrijdag 24 april 2009 is het zover. Dan start de spectaculaire 6 kamp i.v.m. het 70 jarig bestaan van Kolping Boys. En om 
dit te vieren zal er een 6 kamp op touw gezet worden waar nog lang over gesproken zal worden. En aansluitend zal er in de 
kantine na de prijsuitreiking, een spetterend optreden plaats vinden van een illuster duo wat speciaal voor deze avond weer 
bij elkaar is gekomen. Denk hierbij aan Wham, Maywood, Frans Bauer en Marianne Weber, Hepie en Hepie etc. etc.  

Ieder team bestaat uit 9 personen, waarvan er 1 van het vrouwelijke geslacht dient te zijn, 1 persoon als coach fungeert en 
1 persoon als reserve dient. Want stel je toch eens voor dat iemand van je team op 22 april een been breekt. Je team kan 
en mag bestaan uit buren, vrienden, vriendinnen, familie, elftalspelers, celgenoten, one nigth stands, collega’s, ex-schoon-
familie, celebs, bobo’s etc.etc.          

Dag: Vrijdagavond 24 april 2009         

Kosten: € 0,-         

Tijd: 18:00 uur verzamelen voor de 6 kamp       

 18:15 uur toelichting 6 kamp        

 18:30 aanvang 6 kamp        

 21:00 einde 6 kamp        

 21:30 prijsuitreiking en foute party (ook voor niet 6 kamp deelnemers, zoals, teamvrouwen, support- 
   ers, mensen die zin hebben in een feestje, Kolping Boys 2 etc.etc)     
 01:00 einde en voorbereiding op de feestdag en avond van de dag erna.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJFFORMULIER ZESKAMP VRIJDAGAVOND 24 APRIL  
 
De velden hieronder volledig invullen aub.          

Teamnaam:          

Teamleden:  Naam:   Mailadres voor Info:      

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7 Dame:         

8 Coach:        Telnr:   

9 Reserve:         

Inschrijven?? Voor 15 maart 2009. Stuur dit formulier digitaal naar kolpingboys70jaar@live.nl of geef het aan: Gerben van 
der Waal, Gerard Bobeldijk, Dirk Molenaar, Michael Schelhaas, Lotte de Cock of Arjan Brammer.    
      

Zie voor meer info, het formulier en details: www.kolpingboys70jaar.nl    
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMMA ZATERDAG  JUNIOREN
Zaterdag 7 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MA1 Buitenveldert MA1  11:30 10:45 R. de Wit
B1 ZOB B1  13:00  Everkes, J.C.A. 
B3 SVW 27 B4  14:45 14:00 F. Veel 
MB1 Berdos MB1  13:15 12:30 J. de Wit 
C2 Fortuna Worm. C1  14:45 14:00 Zandbergen, G. 
C4 Bergen C2  14:45 14:00 R. Aafjes 
C6 Alcmaria Victrix C2  13:15 12:30 J. Mienes 
MC2 KGB MC1  14:45 14:00 E. van Dronkelaar 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
A1 SDO A1  14:00  Kenbeek, P.
B4 BOL B2  11:45 10:45 
B5 Berdos B2  14:00 13:00 
B6 ZCFC B2  14:30 13:30 
C1 AFC 34 C1  10:30  Keitz, H.G.
C5 Limmen C3  13:00 12:00 
C7 KSV C4  14:00 13:00 
MC1 Zeevogels MC1  12:00 11:00 

Zaterdag 14 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Volendam rkav A1  14:45  Wezel, F.
B4 DTS B2  14:45 14:00 J. Mienes
B6 ZOB B3  14:45 14:00 E. van Dronkelaar
C1 Always Forward C1  13:15  Barhorst, K.
C2 Flamingo s 64  C1  14:45 14:00 R. Aafjes
C5 Berdos C3  13:15 12:30 J. de Wit
C7 Foresters de C6  13:15 12:45 Jan Bolt
MC1 VIOS-W MC1  13:15 12:30 F. Veel
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA1 Medemblik MA1  14:30 13:30
B1 Koedijk B1  14:45 
B3 LSVV B3  14:45 13:45
B5 Koedijk B6  14:45 13:45
MB1 Oosterend MB1  14:30 13:30
C3 Rijp (de) C2  14:30 13:30
C4 Meervogels 31 C2  14:30 13:30
C6 VIOS-W C5  13:30 12:30
MC2 WSV 30 MC1  15:00 14:00
 

Juniorencommissie

Voorzitter:                 Richard Meijer          06-51603833
Secretaris/penningmeester:  Raijmond de Niet     06-53607334
Wedstrijdsecretaris:  Piet Ursem              072-5152633/06-15477268
A-coördinator:           Michael Schelhaas   06-10584148
B-coördinator:          Evert v. Dronkelaar     072-5721403
C-coördinator:          Plien Kok                 072-5626923/06-13643036
Meisjes -coördinator: Marion Dolsma 06-55170176

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. Groep 1 en 2

 

Zat./Zon. Groep 3 en 4

 

Terreindienst:  

Zaterdag: 7 maart

08:30 uur: Junioren B2

12:45 uur:  Junioren B2

 

Zondag:  8 maart

09:30 uur:  Senioren 10

13:15 uur:  Senioren 10

 

Zaterdag:  14 maart

08:30 uur: Senioren 5

12:45 uur: Senioren 5

 

Zondag:  15 maart

09:30 uur:  Senioren 4

13:15 uur: Senioren 4

 

Secretariaat:  

Zaterdag 7maart

Paul Konijn en Jan Bolt

Zaterdag 14 maart 

Paul Konijn en Ton Groot
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren .

Twee keer winst voor de C1 van trainer Jeroen Peetoom en begeleider Martin van Wanrooij. En dat geeft 
weer hoop op de defi nitieve aansluiting bij de middenmoot. Weliswaar werd er doordeweeks nog verloren 
van Reiger Boys (0-2) en won Foresters verrassend met 1-0 van VVZ, een 2-1 winst in de slotfase bij Alkm. 
Boys (1-2) en een 6-1 zege op het al bijna gedegradeerde Wherevogels geeft hoop op meer.  Een unicum 
dit seizoen voor A1 !  Ze verloren thuis met maar liefst 1-4 van Zaanlandia. Een mat spelend Kolping Boys 
keek al snel tegen een 0-1 achterstand aan via een schitterende goal van de Zaankanters. Het werd er daarna 
niet beter op, sterker…. A1 wist geen inspiratie boven te toveren en zag Zaanlandia eenvoudig naar een 0-3 
ruststand uitlopen. Na de rust, wellicht na een peptalk van trainer Mark van Wonderen, pakte A1 de draad 
goed op, scoorde de 1-3, maar wist de aansluitende treffer niet tot stand te brengen. Toen het 1-4 werd via 
een counter was de strijd beslist en konden de wonden gelikt worden, hoewel……… concurrent Kon. HFC 
verloor ook, dus is er niets verloren en staat A1 8 verliespunten voor !!!
Van de B1 weten we dat ze met 1-0 verloren hebben van koploper Zouaven met 1-0 en dat de enige goal in 
deze wedstrijd discutabel was.

Van de overige elftallen vallen de C2 en de C6 op door het druk beschreven wedstrijdformulier.
We begrijpen niets van de C6, waar een 13-0 eindstand voor Kolping Boys bij de Foresters genoteerd stond.
Maar waar ook het strafgedeelte ingevuld stond. Hoe is dit mogelijk in een wedstrijd van, met alle respect, 
lagere  C-junioren ???  Ook coach Martijn van C2 kwam gefrustreerd terug van zijn uitwedstrijd bij AFC’34 
C2. Het ging om de onderste plaats en het ging ook gelijk op, totdat de scheidsrechter ingreep en het nodig 
vond om de balans scheidsrechterlijk richting AFC te laten omslaan. Dieptepunt waren de vele kaarten, 
die slechts de onzen toekwamen en de extra speeltijd waarin C2 uiteindelijk verloor (2-3). Ook de week 
daarvoor verloor C2   (2-7).

De onderlinge strijd van B4 en B5 werd door B4 met 5-2 gewonnen. Ze deden dat met 5-1 nog een keer 
over tegen SVW, zodat het gat naar de laatste belagers geslagen is. B5 speelde daarnaast ook nog eens 
gelijk tegen Hollandia T. B2 door een laat toegekende strafschop tegen(3-3). We hebben B3 onterecht zien 
verliezen van KSV(0-1), maar gelukkig haalden ze hun revanche bij Koedijk met een 3-2 winst.
Voor B6 was het 2 keer niks:1-6 en 0-6 verlies. Gelukkig kunnen ze komende zaterdag weer punten halen.

Voor C3 zijn het wrange weken, want ze stonden zó goed, maar lieten 5 punten liggen. Eerst werd er met 3-0 
verloren van concurrent Dirkshorn. Erger was de 3-3 van de afgelopen zaterdag. Gelukkig ontvangt C3 de 2 
concurrenten, Westfriezen en Dirkshorn, nog thuis en dus kan het best nog wel spannend worden. C4 speelde 
niet en C5 verloor met 3-7 Foresters. Tenslotte de C7, dat onterecht verloor Alkm. Boys C2 met 2-3 . Een 
gelijkspel was zeker terecht geweest, maar het mocht niet zo zijn. De week ervoor lukte het wat beter toen 
Koedijk de tegenstander was: 8-2 winst !!

We zagen ook nog een 4-1 winst van A2 op stadsgenoot AFC’34 en dat was, gezien de stand, opmerkelijk.
Helaas verloren afgelopen zondag met maar liefst 7-0 bij Schagen. Ook de B2 verloor zondag en wel met 3-
0 bij Purmerend. Ook tegen RKEDO waren ze mindere (2-5).
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Kolping Boys B5 – Kolping Boys B4 (2-5)
Maandagavond stonden we dan weer tegenover elkaar, was het de zaterdag ervoor vriendschappelijk., nu 
voor de competitie. B4 is koploper en de B5 staan op de tweede plek, op basis van verliespunten.

Zaterdag was de vriendschappelijke wedstrijd in 5-5 geëindigd, de B4 miste 5 basisspelers en had 2 
spelers van de B5 geleend. Het werd een felle partij voetbal met een hoog tempo van beide zijde. Na 3 
min. veroverde Johan van der Sluis de bal op het middenveld en speelde deze door naar Thiemo Koster. 
Thiemo deed wat hij zo leuk vind, de eerste doelpunt van een wedstrijd maken, 0-1.

De strijd ging het eerste kwartier gelijk op, maar nadat de B5 was uitgeraasd waren, nam de B4 langzaam 
het heft in handen. Er werd beter vrij gelopen en breed gespeeld. In de 27e min. maakte onze keeper, Jus-
tin van den Berg de vergissing door de bal naar Steven de Jong te spelen, welke Sean de Jong in zijn rug 
had. Sean de Jong pakte de bal gemakkelijk af en scoorde de 1-1. Er werd even gewisseld, Wouter Korse, 
Sander Makkus en Kevin Leeuwenkamp kwamen het veld in. In de 28e min was het Wouter Korse die de 
bal van Johan  van der Sluis kreeg en gelijk een rush maakte van even over de middenlijn. Hij kwam voor 
keeper Vonk en haalde uit, 1-2.  In de 33e min. was het Jasper Bakker die de bal veroverde op het mid-
denveld en langs twee tegenstanders glipte, de bal richting Wouter Korse speelde, Kai Zevering kaatste 
de bal voor  de voeten van Wouter Korse en deze haalde uit, 1-3.

Dit was tevens de ruststand. In de rust kregen allen spelers een groot compliment van de coach, we 
moesten voor elkaar vechten en niet voor persoonlijk succes gaan, ben je moe of zit je er doorheen, 
gelijk om een wisselvragen, tempo hooghouden. Blijf voetballen en communiceren. De tweede helft begon 
weer. We bleven maar druk houden op de tegenstander, dat resulteerde dat Thomas in de 12e min. de bal 
verspeelde aan Wouter Korse. Wouter kwam alleen voor keeper Vonk, 1-3.  In een alles of niets offensief 
van de B5, ging Kai mee naar voren, als echte aanvoerder maakte Kai in de 33e min. 2-4. Koppie erbij 
houden en elkaar de bal toespelen en blijven jagen was het motto. In de 27e min was het Rick de Moel ie 
de bal veroverde en deze passte naar Jasper Bakker, Jasper schoot door het centrum op Wouter Korse die 
op zijn buurt de bal door tikte naar Kevin Leeuwenkamp, 2-5. Dit was tevens de eindstand. Iedereen van 
de B4 was moe maar voldaan.

Het was een mooie wedstrijd met over en weer vechtlust op een sportieve manier. Leuk dat er veel ouders 
en publiek stonden te kijken naar deze wedstrijd op een donkere  mooie winteravond.

Een trouwe Supporter 

Kolping Boys B4 – SVW ´27 B5 (5-2)
Na maandagavond was onze volgende zware tegenstander SVW´27. Helaas moesten we Jasper Bakker 
missen, hij zat met zijn enkel in het gips, ongelukje in de gymnastiekzaal op school. Joost Huese na de 
aanvoerdersband over. Barry de Koning zou het laatste deel van de wedstrijd spelen, die had de gehele 
winterstop met zijn enkel in het gips gezette. Robin van Velthuizen nam de taken van Jasper over dor op 
de tien te spelen en de lijnen uit te zetten. We waren nog geen 3 min. onderweg of Steven de Jong onder-
schepte de bal op middenveld. Steven speelde de bal door op Kevin Leeuwenkamp, welke op zijn beurt 
passte op Thiemo Koster. Thiemo maakte een of ander beweging en schoot op het doel van SVW´27, 
maar via een tegenstander belandde de bal in het net, 1-0. Nog geen min. later was het 1-1.

Al hoewel Kolping Boys B4 veel sterker waren dan de tegenstander stond bij SVW´27 Martijn van Lieshout 
werelds te keepen, elke één op één situatie was hij de baas. Het was in de 12e min. een corner van Steven 
de Jong die door de inlopende Joost Huese bij de eerste paal hard werd ingekopt, 2-1, tevens ruststand  
In de rust zagen de spelers zelf ook wel in dat we zwak speelde en niet fel genoeg waren. We speelde 
tactisch wel goed, door het spel breedte spelen en niet alles door het midden. In 26e min. nam Steven 
de Jong vanaf eigen helft een vrije trap, deze belandde op de rand van de 16, voor de voeten van Thiemo 
Koster, 3-1.

Het spel werd van de zijde van SVW´27 wat feller en harder, een taaie tegenstander die niet opgaf. Wouter 
Korse en Mick van SVW lagen op de grond wat resulteerde in een nekblessure van hun aanvoerder.  In 
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de 30e min. was het Joost Huese die de bal van de SVW ’27 spits Bart afpakte en deze aan Robin van 
Velthuizen passte. Robin schoof de bal door naar Thiemo Koster. Thiemo maakte een rush middendoor 
en scoorde de 4-1.  Even later viel Robin van Velthuizen nog uit met een blessure, een onbesuisde trap 
van een tegenstander onder de maagstreek. In de 37e min. onderschepte Arthur Pijpaert de bal en tikte 
deze naar Wouter Korse. Wouter plaatse bal naar rechts waar Kevin Leeuwenkamp de bal oppikte. Kevin 
trok een mannetje uit het midden naar zich toe, waardoor Thiemo Korse het gat introk. Hij kreeg de bal 
voor zijn voeten en scoorde zijn 3 doelpunt, een onvervalste hattrick, en bepaalde de eind 5-2.

Een Trouwe Supporter

Titel Kolping C3 na kansloze nederlaag in Dirkshorn wel erg ver weg

Dirkshorn C1 – Kolping C3  (3-0)
“Kansloos”. Coach Willem Tiebeke had na afl oop maar één woord nodig om de tegen koploper Dirk-
shorn verloren wedstrijd te karakteriseren. Hij bedoelde dat zowel letterlijk als fi guurlijk. Want Kolping C3 
slaagde er in dit sleutelduel niet in om ook maar één enkele doelrijpe kans te creëeren. Weliswaar was 
de ploeg gehandicapt door afwezigheid van de spelbepalers Quinn en Emiel. Maar laatste man Nick en 
middenvelder Ali – beiden uit C4 – toonden zich waardige vervangers. Verdedigend stond het ook niet 
verkeerd, maar de Kolping- aanval was volstrekt kansloos.  Spits Wouter liep verloren rond. Rechtsbuiten 
Julian was onzichtbaar en alleen Thomas op links hield de Dirkshornverdediging zo nu en dan bezig. Op 
het middenveld zorgden een Justin en een wel vechtlustige Charlie voor te weinig aanvoer, ook al omdat 
Amin op tien zijn stempel niet op de wedstrijd kon drukken. De wedstrijd speelde zich voornamelijk op de 
Kolping-helft af. Jochem, Tom, Nick en Dex hadden hun handen vol aan de snelle Dirkshorn- aanvallers. 
En het was vooral aan keeper Leon te danken dat het tot de 30-ste minuut duurde, voordat Kolping de 
eerste treffer moest incasseren. Op een hard diagonaal schot in de uiterste hoek was hij echter kansloos: 
1-0. In de tweede helft was het na 7 minuten opnieuw raak. Justin liet zijn man te veel vrij, zodat die kon 
aanleggen: 2-0. En 20 minuten later ging de wedstrijd defi ntief op slot na een uitval van Dirkshorn.Keeper 
Leon aarzelde om tijdig uit zijn doel te komen en de vijandelijke spits maakte geen fout: 3-0.

Hoe nu verder? Kolping C3 behoorde met Dirkshorn en Westfriezen tot de kanshebbers op de titel. Die 
hoop is nog niet helemaal vervlogen. Maar de mogelijkheden zijn wel minimaal geworden. Bovendien 
heeft de ploeg het niet meer in eigen hand.

Paulus

Kolping C3 met kunst- en vliegwerk gelijk tegen SVW’27 

SVW’27 C4 – Kolping Boys C3  (3-3)
Aan het einde van verreweg de slechtste, maar ook wonderlijkste wedstrijd van het seizoen mocht Kolping 
C3 uiteindelijk de handjes in elkaar knijpen. Met kunst- en vliegwerk sleepte de zwartwitte formatie een 
puntje uit het vuur bij een heel matig SVW. Enig excuus was dat de Heerhugowaarders enkele dispensa-
tie-spelers hadden rondlopen die met hun B-fysiek een maatje te groot waren voor de jongens van coach 
Willem Tielbeeke. 

Van meet af aan maakte Kolping een matte indruk. Alleen Dex en Emiel haalden een goed niveau. Ook 
doelman Leon toonde zijn klasse met een paar knappe reddingen. Maar de rest van het elftal speelde 
als een natte krant. De voorhoede was onmachtig. De middenlinie ongeinspireerd. En de achterhoede 
toonde zich de traagste van het westelijk halfrond.In de 30ste minuut kwam SVW verdiend op voorsprong. 
Laatste man Amin werd er fi naal uitgelopen door zijn Heerhugowaardse tegenstander: 1-0.  Gelukkig 
maakte Kolping snel gelijk. Emiel werd in het strafschopgebied getorpedeerd. Heel beheerst nam hij zelf 
de strafschop, waarbij hij de keeper de verkeerde hoek in stuurde: 1-1. 
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In de tweede helft werden de Kolping-gelederen versterkt met enkele C2-spelers. Dimaggio, Maurice en 
Maarten namen de plaats in van de geblesseerde Dex, Charlie en Emiel. Dat leek al na 5 minuten zijn 
vruchten af te werpen. Maurice gaf een gave steekpass op Maarten die het met een beheerste schuiver 
afmaakte: 1-2. Tien minuten later blunderde linksback Yannick (ook C2, voor de afwezige Thomas) echter 
hopeloos door over een bal heen te trappen. De toegesnelde SVW-spits profi teerde van dit buitenkansje: 
2-2. Het was een wedstrijd die alle kanten op kon. Maar toen door een verdedigingsfout van Dimaggio 
het bonkige SVW op een 3-2 voorsprong kwam, werd het de Kolping-aanhang even te moede. Zeker toen 
de gastheren een penalty toegewezen kregen na hands van de opnieuw ongelukkige Dimaggio. Gelukkig 
faalde de Heerhugowaardse schutter door hoog over te schieten.  Kolping vocht terug. En of het de bonus 
van 1 euro was die een van de Oudorpse  ouders spontaan uitloofde, of pure wilskracht, op de gelijkmaker 
van Maarten viel niets af te dingen. Bij het welhaast wanhopige slotoffensief haalde Kolping’s rechts-
buiten verwoestend uit. Tegen zijn schot in de kruizing maakte de SVW-goalie geen schijn van kans: 3-3. 

Kolping kreeg weer hoop en bijna had de ploeg ook nog de volledige winst mee naar huis genomen. 
Amin krulde een vrije trap vanaf de punt van het strafschopgebied heel fraai in het vijandelijke doel. De 
scheidsrechter had echter afgefl oten wegens te vroeg inlopen van de SVW-verdediging. In een tweede 
poging faalde de Marokkaanse mastodont. Kort daarop fl oot de bedroevend leidende arbiter voor het 
einde van een wedstrijd met een zeer laag spelniveau, maar met een hoog amusementsgehalte. 

Paulus

Wat een inzet. Sommige waren al vanaf 9 uur op de velden en hadden al een hele zware C2 wedstrijd in 
de benen. De foto’s zeggen veel. Drie geblesseerden die niet in de kleedkamer gaan zitten, maar hink-
end naar het veld komen of blijven. Jammer van de afgekeurde doelpunten aan beide kanten en een 
niet toegewezen penalty tegen het eind. Het voetbal was niet altijd oogstrelend, maar wat een inzet. De 
tegenstanders zijn groot, heel groot. Ze hebben dispensatie spelers. Je vraagt je af waarom een club als 
SVW’27 dat nodig heeft.

Foresters C6 - Kolping Boys C6 (0-13)
Na ruim twee maanden eindelijk weer eens voetballen. De eerste wedstrijd in 2009. Falco Wijnstekers, 
afkomstig uit de C2, is het team komen versterken. Welkom Falco we hopen (en gaan er vanuit) dat je het 
in de C6 leuk zult hebben. Rick Wilson is gestopt. Met Falco is de C6 nog sterker geworden dan het al was. 
Zonder de betrouwbare sluitpost Marnix, die al geruime tijd last heeft van de ziekte van Pfeifer, moest de 
strijd aangegaan worden met Foresters. De geblesseerde Falco was bereid om keeper te zijn. Al na twee 
minuten was het 0-1. Uit een corner van Fabian was het Roy, die na terugleggen van Mike, de opening-
streffer voor zijn rekening nam. Vlak daarna was het Mike die met een fraaie treffer voor 0-2 zorgde. 

Foresters werd onder druk gehouden en kwam er nauwelijks aan te pas. Vervolgens zou Fabian de hoofdrol 
opeisen door 7 keer op rij te scoren!! Met messcherpe aanvallen sneed Kolping door de linies van Forest-
ers. Fabian haalde doeltreffend uit na goed afgeven van Mike, 0-4. Daarna was het Dennis die Fabian 
goed bediende en zo werd het 0-5. Roy trof de lat uit een vrije trap. 

Na de limonade ging Kolping op jacht naar de 10! Na een goede dieptepass van Bloyce was het Fabian 
die, niet af te stoppen was, en voor de 0-6 zorgde. Kort daarna een goede dieptepass van Roy op Fabian 
en dat betekende 0-7. Na deze goal was de jonge scheidsrechter die voor het eerst fl oot totaal de kluts 
kwijt. Hij begon met gele en rode kaarten te zwaaien dat het een lieve lust was. Er ontstond irritatie tussen 
de spelers van beide teams. In korte tijd werden 3 Kolping spelers het veld uitgestuurd. Het opvallendste 
was dat hij riep dat als hij nog een speler van Kolping eruit zou sturen, hij de wedstrijd zou staken waarbij 
Foresters dan met 3-0 had gewonnen!!! De Forester spelers waren op dat moment alleen nog bezig te 
scheidsrechter te smeken nog een speler van Kolping het veld uit te sturen!! 

Het bijzondere was dat Kolping, dat op dat moment met drie man minder (en maar zonder keeper ging 
spelen) vrolijk doorging de score op te voeren!! Fabian scoorde de 0-8 op aangeven van Falco. Daarna 
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was het voor de zoveelste keer Fabian die op aangeven van Roy voor 0-9 zorgde. Falco zorgde daarna met 
twee beheerste treffers voor de 0-11. Fabian zorgde voor de 0-12 uit een corner van Mike. Bloyce zorgde 
uiteindelijk voor de 0-13.  Roy werd gevloerd in de zestien en kon het zich permitteren de penalty te mis-
sen. Kort daarna zag de scheids zijn kans schoon om de 4e Kolping speler eruit te sturen. Dit onder luid 
gejuich van alles wat Foresters was! Fabian maakte een sliding (op de bal) vanuit een schuine stand op 
de tegenstander. De scheids oordeelde: tackle van achteren.

In de bestuurskamer heeft de technische staf van Kolping nog weten te bewerkstelligen dat er twee rode 
kaarten werden geschrapt en dat de uitslag gehandhaafd zou blijven op 0-13. De rode kaart van Fabian 
was discutabel maar bleef gehandhaafd evenals en de rode kaart van Ryan wegens schoppen naar een 
tegenstander.

Al met al een tumultueus begin van 2009!

De Koots!

Kolping Boys 1939 -2009, DE JUBILEUMLOTERIJ
Kolping Boys jeugdvrienden…de kop is er af. Langzaam maar zeer gestaag werkt de jubileumcommissie toe naar woensdag 
22 april: de start van 4 dagen feest inzake ons 70 jarig bestaan. 

Het gaat de goede kant op maar zijn we er nog lang niet. Er zijn 600 loten afgerekend en nog eens 150 loten verkocht maar 
nog niet afgerekend. Oftewel we hebben er nog een 250 te gaan. En deze gaan verkocht worden!!! En dat gaat ons lukken 
met zijn allen. En met zijn allen bedoel ik ook de pupillen en junioren, want een groot gedeelte van het geld wat overblijft 
vloeit terug naar de jeugd. 

En met een hoofdprijs van 14 dagen volledig verzorgd naar het Caribisch gebied, 2 prachtige reizen om als voetballiefhebber 
van te watertanden. Het betreft namelijk een 3 daagse verzorgde trip voor 2 personen naar Manchester om een wedstrijd 
van de Mancunians te zien en een 3 daagse verzorgde trip voor 2 personen naar Barcelona om daar de plaatselijke FC te 
zien schitteren. En je hebt dus nog voldoende tijd om beiden prachtsteden te ontdekken

Ook is het mogelijk om via een overboeking 1 of meerdere loten te kopen. Na ontvangst zal Cor Venneker ervoor zorg dragen 
dat de loten afgeleverd worden. Het bankrekeningnummer is: 14.37.71.566 t.n.v. vv Kolping Boys te Alkmaar. Vermeld wel 
even je adres en telefoonnummer.

 JUNIOREN VERSLAGEN

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 2 maart

1.Kolping Boys 288

2.LSVV  171

3.Vrone  121

4.Limmen  101

5.AFC’34    88

In de maand februari heeft Kolping Boys de meeste stemmen binnen gehaald! Wij hebben een prachtig onderkleding-      
pakket van de offi ciële kledingleverancier van AZ Canterbury of New Zealand voor een compleet team gewonnen. Maar 
we gaan natuurlijk voor die fantastiche hoofdprijs de wedstrijd tegen het AZ van Louis van Gaal .

Met nog een kleine drie maanden voor de boeg staan wij  bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp hopen wij 
in de zomerperiode tegen het grote en de misschien aanstaande kampioen AZ te oefenen.Dat zou toch een  mooie afsluiting van de 
feestelijkheden rondom het 70 jarig bestaan van onze club zijn.!

- Schrijf je gratis in op WWW.FANSVANATOTZ.NL en breng je stem uit op onze mooie club Kolping Boys. p.s. Vergeet niet de 
aanvraag van de gratis clubkaart aan te vinken, anders word je stem niet meegeteld! 

- Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die de clubkaart niet heeft aangevinkt. Doe dit alsnog met je inlogcode die 
je door AZ is toe gemaild, dan zal je stem op Kolping Boys in de ranglijst meegeteld worden.

Er kunnen ook meerdere personen op 1 emailadres en/of huisadres aangemeld worden! Vraag ook aan je naaste omgeving: 
vrienden, kennisen, teamgenoten, collega’s, klasgenoten, ouders, ooms, tante’s, nichtjes, neefjes enz. of ze zich willen 
inschrijven en hun stem uitbrengen op Kolping Boys.
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FUTSAL EN MEISJES
Programma t/m vrijdag 20 maart

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 6-mrt 19:15 Thuis Oosterhout de Rijp 1 25781  Let op gewijzigd!
Dinsdag 10-mrt 21:55 Uit De Oostwal Jong Holland 3 24930
Vrijdag 20-mrt 21:05 Thuis De Mijse Indri Vloeren 1  27729

Veteranen 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 6-mrt 20:05 Thuis Sportpaleis Alkmaar Exo. Drankens. VE1 163050 
Maandag 9-mrt 21:50 Uit De Watertoren AFC 34 VE3 12959 
Maandag 16-mrt 22:00 Uit De Meent AFC 34 VE2 146911 

Dames 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 4-mrt 19:15 Uit De Mijse OZV/ de Otter DA3 25717
Woensdag 11-mrt 21:05 Thuis De Oostwal Hink Sport LSVV DA3 26331

Junioren B1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 13-mrt 19:00 Uit Molent. Schagerbrug    SZVV/ZAP B1 174244

Junioren B2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 4-mrt 19:15 Thuis De Oostwal VVS’46 B1 174222
Woensdag 18-mrt 19:15 Thuis De Oostwal SZVV/Sparta’67 B2 174133

  Haai meiden, 
 
   Op zaterdag 7 maart hebben wij een uitwedstrijd bij zeevogels.  De volgende ouders moeten rijden:
   Laura, Selma, Cindy.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 7 maart

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
D5 Adelbert St D1  09:00 08:30 S. Jongkind
D6 SVW 27 MD2  10:15 09:45 D. Makelaar
D7 AFC 34 D5  10:15 09:45 S. de Jongh
D8 SVW 27 D10 11:30 11:00 Patty Marees
E1 AFC 34 E1 10:15  ouder
E4 Apollo 68 E1  11:30  Ruben v.d. Velden
E5 Uitgeest E5  10:15 09:45 A.M. v.d. Velden
E10 Kolping Boys E12  10:15 09:45 ouder
E11 Vrone E8  10:15 09:45 Nick Molenaar
E13 Duinrand S E5  11:30 11:00 Duncan Bons
E14 Jong Holland ME1  11:30 11:00 Iris Berkhout
F1 JVC F1  09:00  ouder
F4 Reiger Boys F8  09:00 08:30 Tobias Sluijter
F6 Blokkers De F11  09:00 08:30 Dex Bakkum
F7 Alcmaria Victrix F3  09:00 08:30 Emiel Langedijk
MP1 MINI-pupillen 09:00 08:40 
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 OSV D1  11:00  
D2 Foresters de D3  13:00  
D3 Egmondia D1  10:30 09:35 
D4 LSVV D5  13:15 12:20 
MD1 Koedijk D6  08:45 07:45 
E3 Koedijk E2  11:15  
E6 Foresters de E8  11:30 10:35 
E7 Bergen E2  10:00 09:05 
E8 Foresters de E11  11:30 10:35 
E9 BOL E2  09:00 08:10 
E12 Kolping Boys E10  10:15 09:45 Nick Molenaar
E15 LSVV E3  11:45 10:50 
E16 Zeevogels E4  09:00 08:05 
F2 JVC F2  11:00  
F3 AFC 34 F3  09:00 08:10 
F5 Reiger Boys F7  10:00 09:15 
                         

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

 of       072-5158200

E-coördinator:      

Ed Verberne        072- 5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling     06-57033302 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator

Geboorteaar 1996 en 1997 is 
D-pupil

Geboorteaar 1998 en 1999 is 
E-pupil

Geboortejaar 2000 en  2001 is 
F-pupil

Geboortejaar 2002 is Mini-pupil

Geboortejaar 2003 en 2004 is 
Kabouter                                    

Kolping Boys 1939 -2009, DE JUBILEUMLOTERIJ
Kolping Boys jeugdvrienden…de kop is er af. Langzaam maar zeer gestaag werkt de jubileumcommissie toe naar woensdag 
22 april: de start van 4 dagen feest inzake ons 70 jarig bestaan. 

Het gaat de goede kant op maar zijn we er nog lang niet. Er zijn 600 loten afgerekend en nog eens 150 loten verkocht maar 
nog niet afgerekend. Oftewel we hebben er nog een 250 te gaan. En deze gaan verkocht worden!!! En dat gaat ons lukken 
met zijn allen. En met zijn allen bedoel ik ook de pupillen en junioren, want een groot gedeelte van het geld wat overblijft 
vloeit terug naar de jeugd. 

En met een hoofdprijs van 14 dagen volledig verzorgd naar het Caribisch gebied, 2 prachtige reizen om als voetballiefhebber 
van te watertanden. Het betreft namelijk een 3 daagse verzorgde trip voor 2 personen naar Manchester om een wedstrijd 
van de Mancunians te zien en een 3 daagse verzorgde trip voor 2 personen naar Barcelona om daar de plaatselijke FC te 
zien schitteren. En je hebt dus nog voldoende tijd om beiden prachtsteden te ontdekken

Ook is het mogelijk om via een overboeking 1 of meerdere loten te kopen. Na ontvangst zal Cor Venneker ervoor zorg dragen 
dat de loten afgeleverd worden. Het bankrekeningnummer is: 14.37.71.566 t.n.v. vv Kolping Boys te Alkmaar. Vermeld wel 
even je adres en telefoonnummer.
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Zaterdag 14 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 ZOB D1  11:30  D. Makelaar
D5 Jong Holland D3  09:00 08:30 G. Twisk
D6 VIOS-W D4  10:15 09:45 Jan Bolt
D8 Meervogels  MD1  11:30 11:00 P. Marees
MD1 SVW 27 D10  11:30 10:45 
E5 Foresters de E5  10:15 09:45 Justin v.d. Berg
E6 HSV E3  10:15 09:45 Steven Dekker
E7 Duinrand S E3  10:15 09:45 Jesse Tielbeke
E9 HSV E4  10:15 09:45 A.M. v.d. Velden
E14 Kolping Boys E13  09:00 08:30 Iris Berkhout
E15 Victoria O E5  10:15 09:45 ouder
F2 Victoria O F2  10:15  Jasper Keuken
F3 Egmondia F1  09:00 08:30 Emiel Langedijk
F4 Duinrand S F2  09:00 08:30 Dex Bakkum
F6 RKEDO F5  09:00 08:30 Nick Molenaar
MP1 MINI-pupillen 09:00 08:40 
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D2 Bergen D1  12:00 
D3 Foresters de D4  09:00 08:05
D4 SVW 27 D6  11:30 10:35
D7 HSV D5  12:30 11:35
E1 Koedijk E1  11:15 
E2 Alkm. Boys E1  10:30 
E3 Limmen E4  09:00 
E4 Koedijk E5  10:00 
E10 BOL E3  09:00 08:10
E11 Koedijk E12  10:00 09:10
E12 KSV E6  10:45 09:50
E13 Kolping Boys E14  09:00 08:30
E16 Duinrand S E6  10:30 09:35
F1 VIOS-W F1  09:00 
F5 Berdos F4  09:00 08:05
F7 Koedijk F7  08:45 07:55
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

 of       072-5158200

E-coördinator:      

Ed Verberne        072- 5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling     06-57033302 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator

Geboorteaar 1996 en 1997 is 
D-pupil

Geboorteaar 1998 en 1999 is 
E-pupil

Geboortejaar 2000 en  2001 is 
F-pupil

Geboortejaar 2002 is Mini-pupil

Geboortejaar 2003 en 2004 is 
Kabouter                                    

AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN VANAF NU OOK OP DE WEBSITE  
Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603.

Het gehele pupillenvoetbal valt onder District West 1 Categorie B uitgezonderd de D1, welke in Categorie A valt.

Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders gebeld worden, die op hun beurt de 
spelers van zijn of haar team bellen. TEVENS ZULLEN DE AFGELASTINGEN VAN DE THUIS-EN UITWEDSTRIJDEN VANAF 
08:00 UUR ZATERDAGMORGEN OP DE WEBSITE WWW.KOLPINGBOYS.NL VERMELD WORDEN IN HET WEDSTRIJDPRO-
GRAMMA.. 

Het verzoek aan U is om niet naar het complex te bellen. De telefoonlijn is dan overbezet en wij kunnen niet gebeld worden door 
andere verenigingen over het al of niet doorgaan van de wedstrijden.
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HET PAASTOERNOOI
PAASTOERNOOI 2009 

De Goede Vrijdag-ploeg !

We komen zo langzamerhand tot een behoorlijke ploeg van medewerkers voor de Goede Vrijdag. Er zijn zelfs wat nieuwkom-
ers, van wie wij natuurlijk niet weten wat hun kwaliteiten zijn. Zo verwelkomen wij Gerrit Kamerbeek. Een trouwe medewerker 
op 1e Paasdag, maar is ie ook zo goed op Goede Vrijdag ? En we zien Piet Ruijs om 9 uur. Meestal komt ie pas om een uur of 
4. De vraag is, wat kan hij voor ons betekenen in die 7 tussen-uren ? M.a.w. waar liggen zijn kwaliteiten ? 

De lijst van medewerkers:

Jan Bek     Arjen v.d. Velden   Peter Spijker
Arie Jansen    Jan Bolt     Rens Langedijk
Cor Grootjes    Paul Konijn    Thijs v.d. Oort
Klaas Kieft    Nico Kieft    Roy Rowinkel
Kees Ruiter    Nico de Lange    Barry Wijnen
Piet Hes    Armand Reus    Co Joppe
Arie Bos    Martijn van Dijk    John v.d. Oort
Frits de Jong    Piet Ruijs    Paul Diependaal
Obe Brandenburg  Bart Ruijs    Metin Alarslan
Ton Groot    Gerrit Kamerbeek   Jan v.d. Bout
Nico Neuvel    Diana Kraakman   Marion Diependaal
Nico Tamis    Harry v.d. Lem    PietUrsem
Richard Meijer

En natuurlijk zijn de Paascommissieleden er ook: Leo Wortel, Mark van Stipriaan, Martin Wijnen, Evert van Dronkelaar, 
Simon Jongkind en Jan Kraakman.

Dus hebben 43 mensen zich aangemeld als werkers op Goede Vrijdag. We denken, dat we er nog 7 nodig heb-
ben om het terrein op te tuigen. Wie nog niet bij de lijst staat en er wel bij wil zijn op Goede Vrijdag, mail even naar 
jm.kraakman@quicknet.nl

De snackwagenploeg !
In de vorige Treffer hebben we een oproep gedaan voor hulpen in de 2e snackkar. Michel Stigter, Sander v.d. Lem en Martin 
v.d. Lem staan al een aantal jaren in de snackkar.

Maar………….er komt een 2e snackwagen, omdat we de lange wachtrijen bij de snackkar willen wegwerken. Bovendien verko-
pen we ’t komende Paastoernooi ook de broodjes in de snackkar en niet meer in de kantine. Kortom, we hebben hulp nodig 
!!!

Daarom nogmaals de oproep om mee te helpen in de snackkar ! Simon Jongkind is de coördinator en hoopt, dat ie een 
aantal enthousiastelingen mag verwelkomen in zijn “snackcrew”: 06-53353370

De loterijploeg !
De loten zullen verkocht worden, maar coördinator Simon is op zoek naar mensen, die de prijzen willen uitreiken. Dus niet 
verkopen en leuren met de loten dus, maar alleen de prijzen uitreiken.

Een simpele klus dus. Simon is al tevreden als je een dagdeel kunt. Dus, of 11 april/12 april ’s morgens of ‘s middags.

En laten we niet de opgeslagen Kerstattenties e.d. vergeten, die op zolder liggen. Simon is er blij mee om als prijs te ge-
bruiken. Kun je een bijdrage leveren aan de Paasverloting,

Lever je prijzen dan in bij het wedstrijdsecretariaat of bel Simon even: 06-53353370
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping B. D1–Reigerb. D1 (2-0) 

We wisten dat Reiger boys met 
een 4-4-2 formatie zouden spe-
len, dus gingen wij 3-4-3 spelen. 
De eerste helft gingen we slordig 
om met het balbezit. We kregen 
een aantal goede kansen met 
Rodney, Martin en Jefrey. Er waren 
weinig grote kansen voor de aan-
vallers, maar na een kwartier sco-
orde Martin: 1-0. Aan de andere 
kant kwamen de Reiger boys aan-
vallers niet lang de verdediging 
die bestond uit Gijs, Wence en 
Dylan. Martijn had weinig te doen, 
maar als hij in actie moest komen 
dan pakte hij de bal goed.
In de tweede helft gingen we meer 
voetballen en hielden we balbezit. 
We creëerden bijna geen kansen, 
maar we scoorden wel via Jesper: 
2-0. Reiger boys kwam niet voor 
het doel van Martijn, ze schoten 
nog wel een keer op de paal, maar 
Alie werkte de bal daarna goed 
weg. We speelden iets minder 
maar we hebben wel gewonnen 
en dat gaan we volgende week 
gewoon weer doen!!
Van de vedette van de week: 
Gijs

Duinrand S F2 - Kolping Boys F4
Na een hele lange winterstop, die 
duurde van 13 december tot 21 
februari mocht F4 in het carana-
valsweekend eindelijk weer eens 
aantreden. Na de een glorieueze 
zegereeks in de najaarscompeti-
tie (4e klasse 8) mocht F4 het 
nu eens hogerop proberen. (3e 
klasse 4)
Aaangekomen bij Duinrand bleek 
er het hele complex gereserveerd 
te zijn voor deze wedstrijd en mo-
cht F4 zich opmaken voor een 
spannende wedstrijd op het A 
veld, een mooi kunstgrasveld.
Behalve Bjorn, die op wintersport 

was, was iedereen aanwezig en 
konden we beginnen. De enige 
dame in ons elftal het het vizier 
het scherpst staan en via Ashley 
kwamen we dan ook snel op 2-0. 
Daarna was F4 meer met zichzelf 
bezig dan met de tegenstander 
en werd er gewoon slecht gevoet-
bald, niet overgespeeld, een 
beetje geklierd en vooral naar 
een ander gekeken als er een 
tegenstander pgevangen moest 
worden. Het resultaat was dan 
ook dan Duinrand terugkwam 
tot 2-2. Gelukkig kon Jonathan 
nog een keertje scoren en was 
de eindstand 3-2! Niet helemaal 
verdiend, maar drie punten zijn 
drie punten, en met een tevre-
den gevoel konden we snel naar 
huis, douchen en met gierende 
banden richting het zuiden voor 
de Carnaval. (en het bleef nog 
lang onrustig in Landgraaf)
 Loet (vader van Jur)

Foresters F4 - Kolping Boys F4

De tweede wedstrijd in de voor-
jaarscompetie was tegen Forest-
ers, op het heerlijk tijdstip van 
10.15 uur, lekker een beetje uit-
slapen. Bjorn was gelukkig weer 
terug, maar Nassim E. was er niet 
en had ook niet afbericht, jammer 
voor je teamgenoten die nu zonder 
wissel moesten spelen! Foresters 
ging meteen furieus van start en 
F4 werd aan alle kanten overlo-
pen. Ondanks goed keeperswerk 
van Max stonden we al vrij snel 
met 3-0 achter. De doelkansen 
die we kregen in de eerste helft 
werden allemaal verprutst. Miss-
chien vinden jullie sommige oefe-
ningen op training stom en is de 
trainer wat streng, maar afronden 
op doel blijft lastig en in de wed-
strijd krijg je niet zoveel tijd als op 
de training, dus misschien toch 

wat fanatieker trainen.

Uiteindelijk maakte Bjorn toch 
nog een doelpunt, of was het 
een eigen doelpunt van Forest-
ers? Hij schoot in ieder geval te-
gen de keeper van Foresters op, 
die de bal tegen zijn eigen speler 
aanschoot en via hem ging de bal 
weer het doel in, ruststand 3-1.

In de tweede helft kwam er een 
hele ander F4 terug uit de kleed-
kamer, er kon nu wel gebikkeld 
worden, overgespeeld, voor elkaar 
vechten en als een team spelen, 
dus samen verdedigen en sa-
men aanvallen. Al heel snel had-
den jullie orde op zaken gesteld 
en via Nassim B (2x) en Ashley 
kwamen jullie met 4-3 voor. Er-
ray en Joaquim speelden achterin 
als leeuwen en voorin werd door 
Asley, nssim en Bjorn goed over-
gespeeld. In de laatste minuut 
was er toch nog een uitbraak van 
Foresters, maar met een geweld-
ige rush van Jur van de ene kant 
naar de andere kant van het veld 
zorgde hij met een geweldige slid-
ing ervoor dat de spits van Forest-
ers geen gelijkmaker kon maken 
en meteen daarna fl oot de warrig 
fl uitende scheidsrechter af voor 
het einde en vielen de spelers 
elkaar van blijdschap in de ar-
men. Jongens, wat hebben jullie 
de tweede helft FANTASTISCH 
gespeeld, we hebben van jullie 
genoten, maar iets minder span-
nend mag wel, we hadden bijna 
allemaal hartklachten.

Na afl oop trakteerde Bjorn nog 
op chips omdat hij jarig was 
geweest. (gefeliciteerd Bjorn!) 
en waren we onder de indruk 
van de binnenkomst van onze 
eigen C6 in onze kleedkamer, 
ná hun gespeelde en gestaakte 
wedstrijd.

Loet (vader van Jur)
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PUPILLENVERSLAGEN

Mini pupillen

In de Treffer was het weggevallen maar na een telefoontje met de trainer was  er  toch voetballen voor de 
MINI-pupillen. Tom had er weer zin in, door de kerstvakantie en daarna fl ink ziek en een aantal keer afge-
laste wedstrijden was er dus al een tijdje niet meer gevoetbald op zaterdag.  Om 9 uur was de helft van het 
team aanwezig, de trainers en begeleiders verdeelden de aanwezigen in 4 teams en werd er gespeeld op 
2 veldjes.  Langs de lijn werd er af en toe met de voeten gestampt om warm te blijven, het vroor gelukkig 
niet.  De voetballende kinderen hadden hier geen last van en renden fl ink over de veldjes van doel naar 
doel.  De jassen aangetrokken tegen de verwachte kou werden na 1 wedstrijdje al afgeleverd bij vader of 
moeder. De doelpunten vlogen je om de oren en applaus klonk over het veld. Er werd gescoord, standen 
als 8 – 3 en 6 – 2 waren geen uitzondering. Halverwege een beker limonade erin en verder maar weer. 
Na  2 x wisselen van veldje was de tijd weer om en keerden de kinderen terug naar de wachtende ouders, 
ben ik de enige ouder die uitkijkt naar warmere tijden langs de zijlijn, vast niet. Mannen goed gevoetbald, 
op naar de volgende wedstrijd.

Annemieke ( moeder van Tom)

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 2 maart

1.Kolping Boys 288

2.LSVV  171

3.Vrone  121

4.Limmen  101

5.AFC’34    88

In de maand februari heeft Kolping Boys de meeste stemmen binnen gehaald! Wij hebben een prachtig onderkleding-      
pakket van de offi ciële kledingleverancier van AZ Canterbury of New Zealand voor een compleet team gewonnen. Maar 
we gaan natuurlijk voor die fantastiche hoofdprijs de wedstrijd tegen het AZ van Louis van Gaal .

Met nog een kleine drie maanden voor de boeg staan wij  bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp hopen wij 
in de zomerperiode tegen het grote en de misschien aanstaande kampioen AZ te oefenen.Dat zou toch een  mooie afsluiting van de 
feestelijkheden rondom het 70 jarig bestaan van onze club zijn.!

- Schrijf je gratis in op WWW.FANSVANATOTZ.NL en breng je stem uit op onze mooie club Kolping Boys. p.s. Vergeet niet de 
aanvraag van de gratis clubkaart aan te vinken, anders word je stem niet meegeteld! 

- Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die de clubkaart niet heeft aangevinkt. Doe dit alsnog met je inlogcode die 
je door AZ is toe gemaild, dan zal je stem op Kolping Boys in de ranglijst meegeteld worden.

Er kunnen ook meerdere personen op 1 emailadres en/of huisadres aangemeld worden! Vraag ook aan je naaste omgeving: 
vrienden, kennisen, teamgenoten, collega’s, klasgenoten, ouders, ooms, tante’s, nichtjes, neefjes enz. of ze zich willen 
inschrijven en hun stem uitbrengen op Kolping Boys.


