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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 

Met nog ruim een week te gaan tot de eerste trekking van de jubileumloterij 
willen wij een oproep doen aan alle vrienden en leden van vv Kolping Boys. 

Steun onze club, koop een lot en maak kans op 
mooie prijzen! Zie de advertentie in deze Treffer.

Het gaat super in de race voor de wedstrijd tegen de aanstaande kampioen van
Nederland,we staan nog steeds bovenaan. Nog niet gestemd? Doe het snel en laat 
Louis en zijn mannen naar de Nollen komen!

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 16 maart
1.Kolping Boys 299
2.LSVV  180
3.Vrone  127
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PUNTSGEWIJS

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 -Vitesse’22 1 
Zijn beschikbaar gesteld door:

VMK Administratie en Adviesburo.
Koedijkerstraat 32a 1823 CR Alkmaar.

072-2644203
&

Grontmij Noord-Holland
Robijnstraat 11 1812 RB Alkmaar

072-5475757

•Vrijwilligersfeestavond op zaterdag 21 maart
Op zaterdagavond 21 maart wordt de jaarlijkse feestavond voor alle Kolping Boys vrijwilligers georganiseerd.

Alle vrijwilligers zijn samen met hun partner uitgenodigd, van bestuursleden tot elftalbegeleiders, van kantinepersoneel tot club-
bladmedewerkers, van werkploeg medewerkers tot trainers, van commisieleden tot scheidsrechters, kortom iedereen die vrijwillig 
een steentje bijdraagt aan het reilen en zeilen binnen onze vereniging is van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur, voor 
hapjes en drankje wordt uiteraard gezorgd.

Tot zaterdag 21 maart!

•Dankbetuiging
Hierdoor danken wij U voor de belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van ARIE GROOT. De mooie bloemen en de 
woorden van de voorzitter hebben bijgedragen tot een waardig afscheid.

Namens de familie: Jan Delis

•Overlijdensbericht
Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat ons oud-lid Martin Lem is overleden.

We wensen de familie veel sterkte toe met dit zware verlies.

Bestuur vv Kolping Boys.

  
PUPIL VAN DE WEEK bij de wedstrijd Kolping Boys 1–SVW ‘27 1 

Naam:        Tim op de Weegh
Leeftijd:        12
Team:        D7
Positie:        Linksachter
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?  6
Op welke school zit je?     De Regenboog
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?    Moussa Dembele
Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Louis van Gaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Welke muziek vind je mooi?    Alle muziek
Wat is je lievelingseten?     Pizza’s
Wat zijn je hobby’s     Voetballen, vissen en varen
Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden
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1e TREKKING JUBILEUMLOTERIJ

Kolping Boys 1939 -2009
1e trekking Jubileumloterij

Kolping Boys 70 jaar
Datum: Vrijdag 27 maart
Start:  20:00 uur
Einde:  01:00 uur
Waar:   Kantine Kolping Boys
Wat: Trekking van de eerste 50 prijzen
Wie: Iedereen die een lot heeft gekocht, 

aanhang, vrienden van Kolping Boys 
etc. etc.

We zien elkaar op vrijdag 27 maart 2009
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PROGRAMMA ZONDAGTEAMS

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 21+22 maart

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 28+29 maart

 Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 21 maart

08:30 uur: Senioren 11

12:45 uur:  Senioren 11

 

Zondag:  22 maart

09:30 uur:  Junioren B4

13:15 uur:  Junioren B4

 

Zaterdag:  28 maart

08:30 uur: Senioren 5

12:45 uur: Senioren 5

 

Zondag:  29 maart

09:30 uur:  Senioren 8

13:15 uur: Senioren 8

 

Secretariaat:  

Zondag:  22 maart

08:30 uur:  Simon Reus

13:00 uur: Janneke Ruijs

 

Zondag:  29 maart

08:30 uur: Rob de Wit

13:00 uur Paul Konijn

 

Zondag 22 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e VVZ 2  11:00 10:00 Stevens, A.H.J.
4e WMC 3  12:00 11:30 K. de Goede
6e Schagen 5  10:00 09:30 P. Ruijs
8e Rijp (de) 3  12:00 11:30 M. Visser
A3  Grasshoppers A2  12:00 11:30 P. Kramer
B2  Monnickendam B1  10:00 09:30 Jambroes, J.P.

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e VSV 1  14:00 12:00 Kloeze, J. te
5e  Berdos 3  12:00 11:00 
7e  Koedijk 6  09:30 08:30 
9e Graftdijk 3  12:00 10:45 
10e  Sint Boys 4  10:00 08:30
11e Zaterdag 21 maart terreindienst! 
11e  SVW 27 11  11:00 10:00 
DA1  RKHVV DA1  10:30  Bakker, AM
DA2  Medemblik DA1  14:30 13:00 
DA3  GSV DA1  14:00 13:00 
A2  Hugo Boys A1  11:00 10:00 Leeuwen, A.H.M. van
                  
Zondag 29 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Vitesse 22 1  14:00 12:00 Smit, R.F.H.
5e Zaterdag 28 maart terreindienst!
5e Alkm. Boys 5  12:00 11:30 I. Aydogan
7e Alkm. Boys 8  10:00 09:30 A. v.d. Hoeven
9e Flamingo s 64  5  10:00 09:30 K. de Goede
10e WMC 4  14:00 13:30 A. Kokkelink
11e KSV 7  14:00 13:30 M. Visser
DA2  Koedijk DA1  12:00 11:00 Haagsman, J.
DA3  Egmondia DA1  14:00 13:30 P. Kramer
A2  Helder Den FC A1  12:00 11:00 Warmerdam, H.

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
2e Vrone 2  11:00 10:00 Windt, A.J.L.K. van der
4e  Zeevogels 3  10:00 09:00 
6e  Bergen 4  11:30 10:30
8e Zondag 29 maart terreindienst! 
8e  Meervogels 31 5  14:00 13:00 
DA1  Buitenveldert DA1  14:30 13:00 Veen, M.A. ter
A3  ZAP A2  11:00 09:30 
B2  Spartanen B1  12:00 10:30 Reuvers, B.J.

Donderdag 19 maart

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
DA2  Buitenveldert DA2  20:00 18:30

Donderdag 2 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
DA2  Velsen DA1  20:00 18:30
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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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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-schoonfamilie, 
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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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 7+8 maart

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Hellas Sport 1  2-1
 2e Fortuna Wormerv. 2  0-3
 4e Vrone 4  4-2
 5e  Duinrand S 2  2-6
 6e  Alkmaarsche Boys 6 ?
 7e  Dynamo 3 1-5
 8e  Duinrand S 3  0-2
 9e  AFC 34 6  3-2
 11  Limmen 8  0-4
 DA1 Berghuizen DA1  1-0
 DA2  NVC DA1  1-2
 A1 SDO A1  0-1
 A2  SRC A1  2-2
 A3  Koedijk A3  ?
 B1 ZOB B1  2-0
 B2  DSS B1  1-5
 B3 SVW 27 B4  4-1
 B4 BOL B2  3-3
 B5 Berdos B2  3-2
 B6 ZCFC B2  1-2
 C1 AFC 34 C1  2-0
 C2 Fortuna Wormerv. C1  0-7
 C4 Bergen C2  12-0
 C5 Limmen C3  3-0
 C6 Alcmaria Victrix C2  5-2
 C7 KSV C4  3-1
 MA1 Buitenveldert MA1  5-0
 MB1 Berdos MB1  2-0
 MC1 Zeevogels MC1  0-0
 MC2 KGB MC1  1-0

Zaterdag / Zondag 14+15 maart

 Team KB Tegenstander Uitslag
 5e Egmondia 3  7-3
 6e  Con Zelo 3  ?
 7e  KSV 5  1-3
 8e  Uitgeest 7  3-2
 9e GSV 3  1-0
 10e  Koedijk 11  2-3
 11e  HSV 7  3-0
 DA1  KFC’71 DA1  5-1
 DA2  Winkel DA1  0-0
 DA3  Blokkers De DA2  14-1
 A1 Volendam (rkav) A1  5-0
 A2  LSVV A1  7-2
 A3 Sint Boys A1 5-4
 B1 Koedijk B1  ?
 B2  Kon. HFC B2  3-2
 B3 LSVV B3  ?
 B4 DTS B2  0-4
 B5 Koedijk B6  3-6
 B6 ZOB B3  1-2
 C1 Always Forward C1  1-1
 C2 Flamingo s 64 (de) C1  1-6
 C3 Rijp (de) C2  1-0
 C4 Meervogels 31 C2  6-1
 C5 Berdos C3  2-2
 C6 VIOS-W C5  1-6
 C7 Foresters de C6  ?
 MA1 Medemblik MA1  1-0
 MB1 Oosterend MB1  3-0
 MC1 VIOS-W MC1  2-0
 MC2 WSV 30 MC1  2-9

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 16 maart

1.Kolping Boys 299

2.LSVV  180

3.Vrone  127

4.Limmen    98

5.AFC’34    90

Kolping Boys doet het goed in de amateurclubactie “Fans van A tot Z”

 Met een totaal van 52 aangebrachte fanclubleden zijn we 1e geworden in de ranglijst van de maand februari.

Dit betekent dat we 15 onderkleding pakketten van “Cantebury of New Zealand” hebben ontvangen. Deze prijs gaan wij 
uitreiken aan het junioren/senioren/dames team dat de meeste fanclubleden heeft aangebracht. Vanwege de maat van de 
kleding (XL / Len M) kunnen pupillen teams niet meedoen. Voor de pupillen gaat we binnenkort een speciale actie starten om 
fanclub leden voor “Fans van A tot Z” te werven. Met deze actie kunnen de pupillen ook prijzen winnen.

Omdat het niet bekend is wie namens Kolping Boys lid is geworden van de AZ fanclub, gaan we zelf een telling organiseren.

Alle Kolping Boys fanclubleden van “Fans van A tot Z” kunnen zich a.s. zondag van 11.00 tot 12.00 uur aanmelden in de 
kantine bij de “Fans van A tot Z” tafel, met AZ Fanclubkaart of AZ seizoenkaart. We noteren het nummer van de kaart en het 
favoriete Kolping Boys team (let op, alleen junioren / senioren en dames teams) en het team met de meeste stemmen wint de 
15 onderkledingpaketten.

Ook fans die ter plekke lid worden van de “Fans van A tot Z” fanclub tellen mee, we hebben alleen een kopie van het ident-
iteitsbewijs nodig.
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Kolping Boys 1939 -2009
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 Molenaar, 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.

Kolping Boys 1939 -2009

DE ZESKAMP

KLAVERJASDRIVE VRIJDAG 20 MAART 2009

Aanstaande vrijdag is er weer klaverjassen in de kantine. Met zeer veel mooie prijzen.. Voor de volledigheid nog even de data 
van de overige klaverjasdrives. Let op de klaverjasdrive van vrijdag 17 april begint al om 19.30 uur i.v.m. de feestavond. 

           

Vrijdag   20 maart    

Vrijdag   17 april (LET OP AANVANG 19.30 uur i.p.v. 20.00 UUR I.V.M. FEESTAVOND) 

Inschrijfgeld:    5 euro per koppel

Aanvang inschrijven:  19:30 uur (kom op tijd, vol is vol) Start 20:00 uur

Ook nog even aandacht voor het volgende. Ben je aan het eind van het klaverjasseizoen 5 van de 7 drives aanwezig geweest, 
dan maak je weer kans op de spectaculaire hoofdprijs. Beschikbaar gesteld door Goodbookers uit Alkmaar. Verderop in de 
treffer staat vermeld wat deze prijs precies inhoud.

Tot vrijdag,

Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Tine van Tongelen, Martijn van Dijk, Ineke Verberne
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FEESTAVOND KLAVERJASSEN

       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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DIVERSE MEDEDELINGEN
Vrijwilligersfeestavond op zaterdag 21 maart
Op zaterdagavond 21 maart wordt de jaarlijkse feestavond voor alle Kolping Boys vrijwilligers georganiseerd.

Alle vrijwilligers zijn samen met hun partner uitgenodigd, van bestuursleden tot elftalbegeleiders, van kantinepersoneel tot 
clubbladmedewerkers, van werkploeg medewerkers tot trainers, van commisieleden tot scheidsrechters, kortom iedereen die 
vrijwillig een steentje bijdraagt aan het reilen en zeilen binnen onze vereniging is van harte welkom. De avond begint om 20.00 
uur, voor hapjes en drankje wordt uiteraard gezorgd.

Tot zaterdag 21 maart!

Vacature secretaris
Onlangs heeft onze secretaris Gerard Venneker aangegeven na een periode van acht jaar aan het einde van dit seizoen zijn 
werkzaamheden als secretaris binnen onze club te willen beeindigen en overdragen aan een nieuwe man/vrouw. Gerard gaat 
niet verloren voor de vereniging maar wil zich graag op een andere wijze verdienstelijk maken.

Indien u interesse heeft om deze boeiende en veelzijdige functie binnen het bestuur te bekleden kunt u met mij een afspraak 
maken om over de inhoud hiervan te spreken.

Jan Brammer,  voorzitter

Topprestatie scheidsrechters
Een topprestatie geleverd door 2 heren scheidsrechters. De loftrompet schalt voor Kees de Goede en Paul Kramer. Door een 
overvol programma in het weekend van 8 maart heeft Kees het gepresteerd om 1 wedstrijd te fl uiten en daarna  nog bij het 
eerste te vlaggen. Paul heeft deze dag 2 wedstrijden gefl oten. 

Mannen, grote klasse.

Kolping Boys 1939 -2009
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 met de loten maar zijn we er nog niet. We hebben er nog een 200 
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.



-11-

Spetterende slotavond i.v.m. 
Kolping Boys 1939 -2009

Datum: Zaterdag 25 april
Start: 20:30 uur
Einde: 01:00 uur
Waar:  Partycentrum Meereboer
Thema: Black & White Party
Prijs: € 25 (all-in inclusief bier,wijn, fris en ned. gedis.)

Kaarten vanaf nu te koop via Dirk Molenaar, Gerben van 
der Waal, Gerard Bobeldijk, Michael Schelhaas, Arjan 
Brammer en op donderdagavond, zaterdag en zondag in de 
kantine bij één van deze mensen.

m.m.v.:

 “De AMSTEL 
LIVE BAND”

Koop nu je kaarten. Want Op=Op en Vol=Vol

FEESTAVOND 70 JARIG BESTAAN
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PROGRAMMA JUNIOREN
Zaterdag 21 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Foresters de A1  14:45  Peeters, R.P.M.
MA1 VVZ MA1  13:00 12:15 ouder
B4 Zondag 22 maart terreindienst!
B4 Schagen B3  13:00 12:15 J. Kraakman
B6 Hugo Boys B1  14:45 14:00 J. Mienes
C1 Helder Den FC C1  11:30  Karahman, C.
C2 Limmen C1  14:45 14:00 Braaksma, P.J.
C7 Koedijk C8  13:15 12:30 P.Marees
MC1 SVW 27 MC1  14:45 14:00 R. de Wit

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
B1 West Frisia DP B1  11:30  Ouarghi, F.
B3 Reiger Boys B3  14:30 13:40 
B5 DTS B2  13:30 12:30 
MB1 Texel 94 MB2  11:30 09:15 
C3 Hollandia C4  12:30 11:30 
C4 HSV C5  14:30 13:30 
C6 Victoria O C3  12:30 11:30 
MC2 Limmen MC1  13:00 12:00 

Zaterdag 28 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 Foresters de B1  13:00  Loogman, G.A.M.
B3 DWOW B2  14:45 14:00 E. van Dronkelaar
B5 Vrone B3  14:45 14:00 J. Mienes
MB1 LSVV MB2  13:15 12:30 E. Bramer
C3 Westfriezen C2  13:15 12:30 F. Veel
C4 AFC 34 C4  14:45 14:00 ouder
C6 Jong Holland C3  13:15 12:30 J. de Wit
MC2 Jong Holland MC1  14:45 14:00 J. Kraakman

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
A1 Omniworld A2  14:30  Spanjaart, M.B.
B4 Koedijk B7  16:30 15:30 
B6 Jisp B1  11:15 10:15 
C1 Zouaven De C1  13:00  Jonker, D.
C2 Berdos C1  12:00 10:45 Daas, J.G.
C5 Jong Holland C2  11:45 10:45 
C7 Koedijk C7  12:45 11:45 
MC1 Adelbert St MC1  12:30 11:30 
 
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

Woensdag 25 maart

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
B1 Koedijk B1  19:30  Nibbering, D.J. 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 21+22 maart

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 28+29 maart

 Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 21 maart

08:30 uur: Senioren 11

12:45 uur:  Senioren 11

 

Zondag:  22 maart

09:30 uur:  Junioren B4

13:15 uur:  Junioren B4

 

Zaterdag:  28 maart

08:30 uur: Senioren 5

12:45 uur: Senioren 5

 

Zondag:  29 maart

09:30 uur:  Senioren 8

13:15 uur: Senioren 8

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  21 maart

Paul Konijn en Jan Bolt

 

Zaterdag:  28 maart

Paul Konijn en Ton Groot
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Het wel en wee van de junioren.
Deze week heel weinig te berichten, daar de schrijver van deze rubriek naar de sneeuw (en zon) in Frankrijk is geweest. We 
melden alleen even, dat het met A1 wel héél goed gaat. Zelf 2 keer winnen (waaronder een eclatante 5-0 op Volendam) en de 
“concurrentie” gewoon punten zien verspelen, waardoor de voorsprong inmiddels AZ-achtige vormen begint aan te nemen. In 
de volgende Treffer hebben we hopelijk enigszins zicht op de datum van het kampioenschap (er moet dan wel nog gewonnen 
worden, natuurlijk).

Penalty-schieten
Wie o wie plaatst zich voor de fi nale, die op donderdag 23 april wordt gehouden ? Een aantal teams zijn al klaar met de voor-
ronde, andere elftallen moeten die nog even afwerken. Doe dat wel ruim voor de Paas, zodat wij de namen van de fi nalisten in 
de Treffer van 13 april kunnen plaatsen.

PAASTOERNOOI 2009 !
Natuurlijk bestaat Kolping Boys 70 jaar en natuurlijk moet dat ook gevierd worden, maar zéker niet onderbelicht mag het 14e 
Paastoernooi worden.

Deze editie is een unieke, omdat we een combinatie van pupillen en junioren krijgen. Verenigingsbreed dus !!

We verwachten dan ook nóg meer toeschouwers op het complex. Afgelopen jaren konden we op de zaterdagen zo’n 2.000 en-
thousiaste mensen begroeten (natuurlijk niet allemaal gelijk) en op zondag passeerden zo’n 4.000 mensen (gratis) de poort.

Gelukkig kwamen velen op de fi ets en dat is ook komende Paas aan te raden, omdat de Halvermaansbrug afgesloten is. Er is 
wel en fi ets/loopbrug aangelegd !

Goede Vrijdag gaan we met heel veel mensen aan de slag om het complex wederom Pico Bello klaar te maken. We hebben 
al een hele lijst van medewerkers en daar zijn de afgelopen weken Jan Geijteman, Theo Schmidt, Ronald Wijts en Jos Wijts 
bijgekomen. Als er nog zo’n 4 mensen bijkomen, hebben we een ploeg van ongeveer 40 man die om ong. half 4 het complex, 
onder leiding van Martin Wijnen, omgetoverd hebben tot een walhalla !

De oproep tot snackbarmedewerkers heeft niets opgeleverd. Michel, Sander en Martin + enkele dames doen het dus 
alleen. Maar wél in een grotere snackwagen.  Is ook wel nodig, want dit jaar wordt al het eetwaar in de snackkar verkocht en 
alles wat drinkbaar is vanuit de kantine.

Uiteraard is er wederom een grote verloting met als hoofdprijs deze keer een fi ets, maar er zijn ook een aantal reischeques 
te winnen en uiteraard vele andere prijzen. Wie nog iets op zolder heeft staan, kom het op zaterdagmiddag even langsbrengen. 
Coördinator Simon Jongkind is er blij mee !

Bij de volgende Treffer, die op dinsdag 31 maart uitkomt, vindt iedereen weer het programmaboekje voor het Paastoer-
nooi. Onze huisdrukker, Ron Huisman van drukkerij Impress, heeft er wederom een fraai exemplaar van gemaakt. Tenslotte 
moeten we de komende weken de puntjes op de i zetten qua organisatie, maar met behulp van velen binnen onze vereniging 
moet dat ook wel weer lukken.

Vrijwilligersfeestavond op zaterdag 21 maart
Op zaterdagavond 21 maart wordt de jaarlijkse feestavond voor alle Kolping Boys vrijwilligers georganiseerd.

Alle vrijwilligers zijn samen met hun partner uitgenodigd, van bestuursleden tot elftalbegeleiders, van kantinepersoneel tot 
clubbladmedewerkers, van werkploeg medewerkers tot trainers, van commisieleden tot scheidsrechters, kortom iedereen die 
vrijwillig een steentje bijdraagt aan het reilen en zeilen binnen onze vereniging is van harte welkom. De avond begint om 20.00 
uur, voor hapjes en drankje wordt uiteraard gezorgd.

Tot zaterdag 21 maart!

NIEUWS JUNIOREN
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FEESTAVOND VOOR ALLE VRIJWILLIGERS

Zaterdag 21 maart
Feestavond voor alle 

vrijwilligers
Op zaterdagavond 21 maart wordt de jaarlijkse feestavond 

voor alle Kolping Boys vrijwilligers georganiseerd.
Alle vrijwilligers zijn samen met hun partner uitgenodigd, 

van bestuursleden tot elftalbegeleiders, van kantinepersoneel 
tot clubbladmedewerkers, van werkploeg medewerkers tot 
trainers, van commissieleden tot scheidsrechters, kortom 

iedereen die vrijwillig een steentje bijdraagt aan het reilen en 
zeilen binnen onze vereniging is van harte welkom. 

De avond begint om 20.00 uur, voor hapjes en drankje wordt 
uiteraard gezorgd.
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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

Richard Min, Jan Vrasdonk, Willem Bijdevier, Ronald Keijner, Sandor van der Waal, Cor 
van Westerop, Ed Duinmeyer, Jan de Groot, Cor Sonnema, Piet van Baar, Piet Rood, Jan 
Kraakman, Dave Geerking, Jan Beers, Rene Korpershoek, Marco Bakker en Kees Louwen 
zullen in ieder geval schitteren op het veld. Maar er volgen er nog meer. Tevens zullen er 
“oud” eerste elftal spelers aanwezig zijn om de prestaties te aanschouwen.

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. 

WEDSTRIJD EN REUNIE OUD LEDEN
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VERSLAGEN JUNIOREN
07 maart 2009

BOL B2 - Kolping Boys B4    
 Het was lekker zacht weer toen we met een paar volgepropte auto’s naar Broek op Langedijk vertrokken. St. Pancras was af-
gesloten i.v.m. het plaatsen van de spitspaal op de Herenweg. Onderweg kwamen we Steven de Jong en Yannick Zuurbier tegen 
op de brommer. Ja hoor, we mochten op het knollenveld spelen tegen de tuinen van de naast gelegen huizen aan, elk hoge bal 
betekend over een hoog hek klimmen. Zonder Jasper Bakker, heeft inmiddels loopgips, gingen we van de kant af.  We speelden 
in het begin erg lauw en slaperig. Bij een vrije trap mocht op 20 m van ons doel een speler van BOL aanleggen. Steven de Jong 
bij de rechter paal en Justin van de Berg midden in zijn doel. Maar ja, deze jongen schoot in de linker boven hoek, 1-0  in de 8e 
min. Kolping begon een beetje te ontwaken maar nog niet iedereen. Het was in de 15e min. dat een verdediger van BOL een vrij 
doortocht kreeg,  mooi in de rechter onderhoek schoot 2-0, voor BOL. Toen schrokken we echt wakker. Kolping Boys B4 werd 
sterker en nam het heft weer in handen, de combinaties gingen beter. Thiemo Koster bleef druk zetten en had veel pech met 
zijn schoten op doel. De paal en de lat stonden steeds in de weg. In de 39e min. was het Rick de Moel die de bal op het mid-
denveld veroverde en deze doorspeelde aan Thiemo Koster. Thiemo Koster ging het strafschopgebied in en werd neergehaald 
voor dat hij gevaarlijk kon worden. De toegekende strafschop werd beheerst door Robin van Velthuizen in geschoten, 2-1. 

Na de Limonade was het betere spel voor Kolping Boys, maar het was toch BOL die in de 13e min de stand op 3-1 bracht. BOL 
kwam niet meer over de midden lijn en stonden met man en macht te verdedigen. Wissen ging voor deze jongens erg moeilijk 
want de wissels hadden ook al kramp, net als diverse veldspelers. In de 25e min veroverde Sander Makkes de bal en leverde 
deze bij Joost Huese in. Joost passte de bal door aan Robin van Velthuizen. Robin speelde Wouter Korse aan. Wouter maakte 
weer een van zijn bekende rushes en scoorde de 3-2. Met nog 15 min te gaan moest het lukken. Bij de laatste wisselbeurt ging 
Johan van der Sluis als rechtsback spelen en Rick de Moel op het middenveld. Dus geen verrassing aanval meer van BOL. BOL 
was ook niet meer bij machte om over de middenlijn te komen. Ze bleven nu ook doorlopen wisselen  van de ene verkrampte 
speler voor een ander verkrampte speler. Het was de 39e min. dat Devon Hoogland de bal van Justin van den Berg kreeg en 
deze over de linkerkant opdreef. Hij speelde de bal door op Robin van Velthuizen, welke omver gelopen werd. Vrije trap. Steven 
de Jong achter de bal, rustig kijken, hupje, hoofd naar voren kont naar achter en knal in een kluwen van spelers. Wouter Korse 
schoot op doel op 3  meter afstand, tegen een tegenstander aan, maar gelukkig tikte Kevin Leeuwenkamp de 3-3  in. Het moest 
lukken in de extra tijd, er waren wat blessures en ballen in de tuinen verdwenen. Hoe lang nog??  BOL schoot de bal steeds 
weer in de heg of op het naast gelegen parkeerterrein, zou het lukken ??? Toen de scheidsrechter voor de laatste keer fl oot, 
stortte diverse spelers van BOL tegen de vlakte. Jongen als we het eerste kwartier hadden gespeeld als het laatste half uur dan 
hadden we 3 punten mee naar huis mogen nemen. Dan was er een concurrent minder geweest, want Bol heeft net als B4 2 
keer gelijk gespeeld en éénmaal verloren (9-0 van Kolping B4). Jammer volgende week tegen DTS B2 staan we er weer.

Een trouwe supporter

14 maart 2009

Kolping Boys B4 – DTS B2 
Zaterdag stonden we dan klaar om de wedstrijd van vorige week te doen vergeten. Het was miezerig weer. Door blessures mis-
ten we Barry de Koning en Jasper Bakker. Afgesproken om geconcerteerd te spelen en gelijk de aanval op te zoeken. Na 3 min. 
gaf  Steven de Jong een lange bal door het midden op Thiemo Koster, Thiemo spurtte door het midden en ging op de keeper 
af. Hij hield zijn hoofd erbij en scoorde het 1e  doelpunt van de wedstrijd, 1-0. Maar nog geen minuut later had DTS de stand 
gelijk getrokken, 1-1. In de 13e min kon de schoot Rick de Moel op de goal, helaas wist DTS deze bal tot corner te verwerken. 
Steven de Jong nam de corner van rechts, Robin van Velthuizen maakte er 2-1 van. We begonnen steeds rommeliger te spelen, 
we hielden onze posities niet mee. We namen geen afstand van DTS en deze roeken hun kansen, Justin hield de ploeg nog in 
de race. In de 30e min wist DTS de gelijkmaker te maken, 2-2.

Achterin hielden Sander Makkes, Joost Huese Steven de Jong met Devon Hoogland goed stand. Het was in de 39e min dat 
Steven de Jong zijn 3e assist gaf op Wouter Korse, Wouter bepaalde de ruststand op 3-2.  In de rust wist een ieder, wat er te 
doen stond. De positie van elke speler werd nog eens doorgenomen. Johan van der Sluis zat er even doorheen en werd op zijn 
aangeven gewisseld voor Rick de Moel. Het eerste kwartier na rust werd er veel getikt en werd er weer als vanouds gespeeld. 
Jammer dat Wouter Korse en Yannick Zuurbier een paar prachtige kansen misten. Centraal op het middenveld stond ook beter, 
maar daarna werd de afwerking slordiger en DTS rook de kansen. Ze zetten Kolping Boys onder druk.  Geluk zat ook niet hele-
maal mee, Devon Hoogland wist uit een corner net naast te koppen. Het laatste kwartier was voor DTS . Gelukkig haalden we 
de eindstreep met een 3-2 overwinning, weer 3 punten in onze knip. Volgende week tegen het agressieve  vv Schagen.

Maandag zijn de voorronde van de penaltybokaal.

Een Trouwe Supporter
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Kolping C3 laat zich aftroeven door De Rijp

De Rijp C2 – Kolping Boys C3  1-0
Wat is er toch aan de hand met Kolping C3? Wierp de ploeg zich voor de winterstop nog op als een potentiële titelkandidaat, 
nu is het tobben geblazen met de formatie van coach Willem Tielbeeke. Voornaamste probleem lijkt de voorhoede. Spits Rubin 
Baron, die naar C2 vertrok, wordt node gemist. Toch startte Kolping veelbelovend tegen een gelijkwaardig De Rijp.   Beide ploe-
gen kregen kleine kansen, maar doelpunten bleven uit. Het gevaar bij Kolping kwam van een hard werkende Quinn en vooral 
van de van C2 geleende Maarten op rechts. Maar naar mate de wedstrijd vorderde en succes uitbleef, zakte hij steeds meer 
terug. In de 30ste minuut kreeg Kolping even buiten het strafschopgebied een vrije trap.   Maar specialist Amin mikte de bal 
net over de lat.

De tweede helft was een beetje als het weer: miezerig. De aanvoer van achteruit was slecht. En ook op het middenveld 
slaagden Thomas en Emiel er niet in grip op het spel te krijgen. Toen Charlie op rechts een gat liet vallen, profi teerde De Rijp. 
De bal kwam bij een van hun voorwaartsen die met een diagonaal boogschot de iets te ver voor zijn doel staande keeper Leon 
verschalkte: 1-0. Uiteindelijk kwam Kolping nog goed weg. Een vrije trap van De Rijp sprong via de binnenkant van de kruizing 
het veld weer in. En enkele minuten later belandde een schot van afstand boven op de lat van het Oudorpse doel. Kort daarop 
fl oot de goed leidende scheidsrechter voor het einde en was de 2e nederlaag een feit. C3 staat nu op een niet hopeloze 4e 
plaats en moet nog 10 wedstrijden spelen. Dus theoretisch kan het nog alle kanten op. Maar dan zal de ploeg in ieder geval 
meer kansen moeten creëeren en die ook benutten.  

Want was het niet Cruijff die zei: “Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als de tegenstander.”

Paulus

Zaterdag 7 maart 2009 

Kolping Boys C6 – Alcmaria Victrix C2  uitslag: 5-2
De uitwedstrijd was een fl inke slijtageslag geweest, dus deze tegenstander mocht niet onderschat worden. Fabian en Ryan 
waren geschorst. Gelukkig waren Emiel en Justin van de C3 bereid om mee te doen. Petje was bereid om het doel te verdedigen 
in afwachting van Rodney (C4). Het trouwe publiek was ook weer in grote getale aanwezig om het team aan te moedigen. Al 
vanaf de aftrap was het Kolping dat fl ink druk zette op de tegenstander. Dit resulteerde al snel in een doelpunt. Falco schoot de 
bal van een meter of 20 fraai binnen, 1-0. Kort daarna gaf Mike goed af op Roy en deze pegelde de 2-0 binnen.  De 3-0 stond 
binnen 10 minuten op het bord. Jack werd onder de voet gelopen in de zestien en Falco schoot de toegekende penalty onberis-
pelijk in de rechterhoek. Alcmaria probeerde onder de Kolping druk uit te komen maar de verdedigers van Kolping lieten weinig 
tot niks toe. Ook Petje wist met enkele fraaie reddingen een tegendoelpunt te voorkomen. Kolping bleef goed combineren en 
dat resulteerde in de 4-0. Vigo werd op rechts goed aangespeeld door Roy. Vigo ging goed door en gaf goed af op de voor het 
doel vrijstaande Falco die de 4-0 binnen schoot. Vlak voor de rust kon Petje plaatsmaken voor Rodney en kwam Bloyce ook nog 
aanzetten (had zich verslapen!!!!!!!!!!).

De tweede helft zakte Kolping wat in en Alcmaria probeerde te forceren door (te) hard spel. Verschillende Kolping spelers 
moesten voor blessure behandelingen naar de kant, waardoor de tweede helft grotendeels met 10 man gespeeld werd.  Falco 
knalde nog een bal op de binnenkant paal, maar ook de tegenstander raakte nog een keer vol de lat. Uiteindelijk scoorde 
Alcmaria de 4-1. De enige treffer voor Kolping in de tweede helft werd door Vigo gescoord op goed afgeven van Falco. In de 
slotminuut wist Alcmaria nog voor 5-2 te zorgen. Rodney kreeg een hoge bal niet goed onder controle en de inkomende spits 
schoot voor de graaiende Rodney de bal in het doel.

Invallers, Rodney, Emiel en Justin bedankt voor jullie geweldige inzet.

De Koots!

Zaterdag 14 maart 2009

Vios C5 – Kolping Boys C6  uitslag: 1-6
Ondanks het gure weer was het trouwe publiek van de partij. Thuis was gemakkelijk gewonnen, maar uit weet je het maar nooit 
met dit soort tegenstanders en zeker als het weer niet goed is en het veld een knollentuin is. Jim de eerst helft op doel en geen 
wissels. Vios groef zich vanaf het begin helemaal in voor het eigen doel en het was moeilijk om door de verdediging te komen. 
Het duurde vrij lang voor de 0-1 viel. Kolping was wel veel sterker, maar wist niet te scoren. Fabian was de maker van de 0-1 
op aangeven van Roy.

Het goed combinerende Kolping wist vervolgens wel veel kansen te creeren, maar het vizier stond vandaag niet op scherp. 
Een geweldig schot van Ricardo spatte op de lat uiteen. Vlak voor rust dan toch de 0-2. Op goed aangeven van Bloyce schoot 
Fabian de bal binnen.

VERSLAGEN JUNIOREN
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

Zaterdag 21 maart 9:00-13:00 uur  Michelle de goede en Brigit Pluijmers  

    13:00-17:00 uur Alie v. Wanrooij

Zondag 22 maart 9:00-13:00 uur  Anouk Weber

Zaterdag 28 maart 9.00 -13.00 uur Romy de Jong en Jenny Spil

    13.00- 17.00 uur Kim Kraakman

Zondag 29 maart  9.00 -13.00 uur  Nikki Dumont

Na rust was het Vios dat wist te scoren uit de zo ongeveer enige echte aanval van hun uit de gehele wedstrijd! De bal schoot 
ongelukkig door de verdediging van Kolping. Dennis kon de doorgebroken spits net niet meer achterhalen en Michael greep net 
naast de overigens goed ingeschoten bal. Gelukkig werd het in de loop van de 2e helft beter weer en zowaar werd de score door 
Kolping opgevoerd. Eerst was het Mike die met een fraai schot de bal diagonaal binnenschoot, 1-3. Kort daarna 1-4 door Jack 
na een fraaie driehoek. Roy gaf goed af op Bloyce en deze paste goed in op Jack die goed doorging en beheerst afrondde.  De 
1-5 kwam uit een prachtige voorzet van Falco. Fabien zette zijn hoofd tegen de bal en het gevolg was dat zijn kapsel in de war 
zat, maar de bal gelukkig in het doel! Vlak voor tijd nog de 1-6. Wederom was het Fabien die de keeper wist te verschalken.

Een zakelijke overwinning op onverwacht stugge tegenstander.

De Koots!

                                           

MC2:
De volgende ouders zijn aan de beurt om de eerst volgende uitwedstrijd te rijden:

Rosa, Judith, Dilara

De volgende meiden van de mc2 zitten in de fi nale van het penaltyschieten:
Jenna, Talitha, Leonie en Winona

WSV’90- Kolping Boys mc2
Na de prachtige overwinning op KGB vorige week konden we vandaag weer goede zaken doen, want we moeten tegen de nr. 
laatste. Romee doet vandaag met ons mee ivm de afwezigheid van Winona en Rosa. We vertrokken pas laat, hierdoor hadden 
we nog 15 minuten om om te kleden, warm te lopen en in te schieten....ballen liggen nog in de kleedkamer, dus alleen warm 
lopen.

Het wedstrijdbeeld was over het algemeen rommelig. Dit kwam voornamelijk door de tegenstander die op een kluitje speelde. 
Wij moeten dan gebruik van de ruimtes maken. De keren dat dit gebeurde was het dan ook gelijk gevaarlijk. We hadden kansen 
volop en gelukkig wist Talitha al snel de 1-0 te maken. Dat scheelt. Ook de 2-0 zat er snel in. We waren op dat moment alleen 
maar bezig met aanvallen en vergaten dat er ook nog een spits stond bij de tegenpartij. Een lange bal van WSV zorgde ervoor 
dat de WSV spits aan onze verdediging kon ontglippen. 2-1. Balen, maar snel de koppies omhoog er is nog niets aan de hand. 
Dat bleek al snel, want we zaten met een riante 4-1 voorsprong aan de limonade.

ook de 2e helft was Kolping vele malen sterker en voordat de ouders hun koffi e ophadden had Romee de bal er alweer inge-
legd. Uiteindelijk weten we met 9-2 te winnen. klasse meiden. 

Doelpunten: Talitha 4x, Rome 2x, Jamilla 1x en Maaike 1 x 

 

 25 maart spelen de dames van AZ de topper tegen Willem 2 in het stadion van AZ. Entree is gratis!
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 17 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 20-mrt 21:05 Thuis De Mijse Indri Vloeren 1  27729 
Vrijdag 27-mrt 20:10 Uit De Mijse OZV/Eetc. de Otter 1  26254 
Vrijdag 17-apr 19:00  De Oostwal ZAALDIENST 3e beurt
Vrijdag 17-apr 22:05 Thuis De Oostwal Fast Five Rijnaarts 1  29315 

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 27-mrt 22:00 Uit Alkmaar-Noord Koedijk VE3 12774 
Vrijdag 3-apr 21:15 Thuis De Oostwal Berdos VE1 13266 
Donderdag 16-apr 20:10 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. VE4 13326 

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 23-mrt 19:00  De Hoornse Vaart ZAALDIENST 3e beurt
Dinsdag 24-mrt 19:15 Thuis De Oostwal OZV/E. de Otter DA2 27912 
Woensdag 1-apr 20:10 Uit De Blinkerd DGAC / Vestering DA6 28766 
Dinsdag 14-apr 20:10 Thuis De Oostwal HZV/Het Vennew. DA4 29498 

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 23-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart SVW’27 B1 174265 
Vrijdag 3-apr 19:15 Uit Noorderend Puinhoop United B1 174293 
Woensdag 15-apr 19:15 Thuis De Oostwal SZVV/ZAP B1 210836 

Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 18-mrt 19:15 Thuis De Oostwal SZVV/Sparta’67 B2 174133
Maandag 23-mrt 19:40 Uit Multitreffer (‘t Zand) SZVV/Sparta’67 B2 174279
Woensdag 1-apr 19:15 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering B1 174294

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
 

     

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 16 maart
1.Kolping Boys 299
2.LSVV  180
3.Vrone  127
4.Limmen    98
5.AFC’34    90

Kolping Boys doet het goed in de amateurclubactie “Fans van A tot Z”

Met een totaal van 52 aangebrachte fanclubleden zijn we 1e geworden in de ranglijst van de maand februari.

Dit betekent dat we 15 onderkleding pakketten van “Cantebury of New Zealand” hebben ontvangen. Deze prijs gaan wij 
uitreiken aan het junioren/senioren/dames team dat de meeste fanclubleden heeft aangebracht. Vanwege de maat van de 
kleding (XL / Len M) kunnen pupillen teams niet meedoen. Voor de pupillen gaat we binnenkort een speciale actie starten 
om fanclub leden voor “Fans van A tot Z” te werven. Met deze actie kunnen de pupillen ook prijzen winnen.

Omdat het niet bekend is wie namens Kolping Boys lid is geworden van de AZ fanclub, gaan we zelf een telling organis-
eren.

Alle Kolping Boys fanclubleden van “Fans van A tot Z” kunnen zich a.s. zondag van 11.00 tot 12.00 uur aanmelden in de 
kantine bij de “Fans van A tot Z” tafel, met AZ Fanclubkaart of AZ seizoenkaart. We noteren het nummer van de kaart en 
het favoriete Kolping Boys team (let op, alleen junioren / senioren en dames teams) en het team met de meeste stemmen 
wint de 15 onderkledingpaketten.

Ook fans die ter plekke lid worden van de “Fans van A tot Z” fanclub tellen mee, we hebben alleen een kopie van het
identiteitsbewijs nodig.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 21 maart

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D1 Blokkers De D1  11:30  A.M. v.d. Velden 
D5 Vrone D3  09:00 08:30 S. Jongkind 
D6 Bergen D2  10:15 09:45 S. de Jongh 
D8 SVW 27 D8  11:30 11:00 D. Makelaar 
MD1 LSVV MD1  11:30 10:45 Ruben v.d. Velden 
E1 Reiger Boys E1  10:15  M. Stigter 
E3 Limmen E4  10:15  Justin v.d. Berg 
E6 LSVV E6  10:15 09:45 Nick Molenaar 
E7 KSV E4  10:15 09:45 ouder 
E9 SSV E1  09:00 08:30 Steven Dekker 
E10 Reiger Boys E14  09:00 08:30  
E15 KSV E7  10:15 09:45 Iris Berkhout 
F2 Con Zelo F1  10:15  Duncan Bons 
F3 HSV F3  09:00 08:30 Dex Bakkum 
F4 Adelbert St F2  09:00 08:30 ouder 
F6 SVW 27 F7  09:00 08:30 Jesse Tielbeke 
MP1 Mini-pupillen 09:00 08:40 onderling
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 onderling

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2 AFC 34 D2  09:00 
D3 Hollandia D3  11:15 10:20
D4 AFC 34 D4  09:00 08:10
D7 Vrone D5  10:15 09:20
E4 Berdos E2  10:30 
E5 SVA E3  10:15 09:20
E8 Foresters de E10  09:00 08:05
E11 SVW 27 E8  10:15 09:15
E13 Hugo Boys E1  11:00 10:05
E14 Apollo 68 E2  10:00 09:05
F7 SVW 27 F6  09:00 08:10
                         

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 coördi-
nator
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA.. 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.

GEEN OUDERS EN BEGELEIDERS MEER OP DE MIDDENLIJN VAN DE VELDEN
Volgens de richtlijnen en spelregels bij de E-en F-pupillen is het uitdrukkelijk verboden om niet meer over de middenlijn te lopen 
of het team te coachen. De scheidrechters en commissieleden zullen hier de komende tijd op toezien. 
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Zaterdag 28 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 AFC 34 D2  09:00 08:30 M. Stigter 
D3 Vitesse 22 D2  11:30 11:00 P. Marees 
D4 AFC 34 D4  10:15 09:45 S. de Jongh 
D7 Vrone D5  10:15 09:45 P. Marees 
E2 Berdos E1  11:30  S. Jongkind 
E3 Duinrand S E1  10:15  ouder 
E4 Berdos E2  11:30  Justin v.d. Berg 
E10 KSV E6  10:15 09:45 Emiel Langedijk 
E11 SVW 27 E8  10:15 09:45 Dex Bakkum 
E12 Reiger Boys E14  09:00 08:30 Duncan Bons 
E13 Hugo Boys E1  11:30 11:00 Iris Berkhout 
E14 Apollo 68 E2  10:15 09:45 ouder 
E16 KSV E8  11:30 11:00 ouder 
F1 KSV F1  09:00  ouder 
F5 HSV F4  09:00 08:30 Jesse Tielbeke 
F7 SVW 27 F6  09:00 08:30 Tobias Sluijter 
MP1 MINI-pupillen 09:00 08:40 onderling
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 onderling

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Volendam D1  10:30 
D5 Vrone D3  11:30 10:40
D6 Bergen D2  10:00 09:05
D8 SVW 27 D8  09:00 08:10
MD1 LSVV MD1  10:30 09:30
E1 ODIN 59 E1  09:00 
E5 ADO 20 E5  10:15 09:00
E6 LSVV E6  10:30 09:35
E7 KSV E4  10:45 09:55
E8 Koedijk E10  10:00 09:10
E9 SSV E1  10:00 09:10
E15 KSV E7  10:45 09:55
F2 Con Zelo F1  09:30 
F3 HSV F3  09:00 08:10
F4 Adelbert St F2  09:30 08:35
F6 SVW 27 F7  10:00 09:10
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Vacature secretaris
Onlangs heeft onze secretaris Gerard Venneker aangegeven na een periode van acht jaar aan het einde van dit seizoen zijn 
werkzaamheden als secretaris binnen onze club te willen beeindigen en overdragen aan een nieuwe man/vrouw. Gerard gaat 
niet verloren voor de vereniging maar wil zich graag op een andere wijze verdienstelijk maken.

Indien u interesse heeft om deze boeiende en veelzijdige functie binnen het bestuur te bekleden kunt u met mij een afspraak 
maken om over de inhoud hiervan te spreken.

Jan Brammer,  voorzitter

Vrijwilligersfeestavond op zaterdag 21 maart
Op zaterdagavond 21 maart wordt de jaarlijkse feestavond voor alle Kolping Boys vrijwilligers georganiseerd.

Alle vrijwilligers zijn samen met hun partner uitgenodigd, van bestuursleden tot elftalbegeleiders, van kantinepersoneel tot 
clubbladmedewerkers, van werkploeg medewerkers tot trainers, van commisieleden tot scheidsrechters, kortom iedereen die 
vrijwillig een steentje bijdraagt aan het reilen en zeilen binnen onze vereniging is van harte welkom. De avond begint om 20.00 
uur, voor hapjes en drankje wordt uiteraard gezorgd.

Tot zaterdag 21 maart!

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 coördi-
nator
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                                    
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Kolping Boys 1939 -2009
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 met de loten maar zijn we er nog niet. We hebben er nog een 200 
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.

JUBILEUMLOTERIJ

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 16 maart
1.Kolping Boys 299
2.LSVV  180
3.Vrone  127
4.Limmen    98
5.AFC’34    90

Kolping Boys doet het goed in de amateurclubactie “Fans van A tot Z”

Met een totaal van 52 aangebrachte fanclubleden zijn we 1e geworden in de ranglijst van de maand februari.

Dit betekent dat we 15 onderkleding pakketten van “Cantebury of New Zealand” hebben ontvangen. Deze prijs gaan wij 
uitreiken aan het junioren/senioren/dames team dat de meeste fanclubleden heeft aangebracht. Vanwege de maat van de 
kleding (XL / Len M) kunnen pupillen teams niet meedoen. Voor de pupillen gaat we binnenkort een speciale actie starten 
om fanclub leden voor “Fans van A tot Z” te werven. Met deze actie kunnen de pupillen ook prijzen winnen.

Omdat het niet bekend is wie namens Kolping Boys lid is geworden van de AZ fanclub, gaan we zelf een telling organis-
eren.

Alle Kolping Boys fanclubleden van “Fans van A tot Z” kunnen zich a.s. zondag van 11.00 tot 12.00 uur aanmelden in de 
kantine bij de “Fans van A tot Z” tafel, met AZ Fanclubkaart of AZ seizoenkaart. We noteren het nummer van de kaart en 
het favoriete Kolping Boys team (let op, alleen junioren / senioren en dames teams) en het team met de meeste stemmen 
wint de 15 onderkledingpaketten.

Ook fans die ter plekke lid worden van de “Fans van A tot Z” fanclub tellen mee, we hebben alleen een kopie van het
 identiteitsbewijs nodig.
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PUPILLENVERSLAGEN
Zaterdag 14 maart

Koedijk E1-Kolpingboys E1 (3-00

Vandaag was Koedijk de tegenstander. 
We begonnen goed aan de wedstrijd en 
waren aan elkaar gewaagd. Nick moest 
fl ink aan de bak, want koedijk wist ons 
doel met gemak te bereiken. Joery stond 
lekker te coachen en noemde het spel 
slappe hap. We bleven er wel voor gaan, 
maar het lukte niet om te scooren. Nick 
gaf een lange bal op Daan maar hij wist 
de bal niet te behouden. Jammer ge-
noeg ging deze kans verloren. Koedijk 
wist net voor rust de 1-0 te maken.

De tweede helft was Koedijk duidelijk 
sterker. Ondanks nog een kleine kans 
van onze spits Sil [Wii] bleven we op 0 
staan. Fysiek waren we de tweede helft 
minder dan in de eerste helft.  Aangez-
ien het bal technische ook niet lekker 
liep werd het uiteindelijk 3-0. Omdat 
Nick alle penalties hield kregen de jon-
gens een lekker zakje snoep van Joery, 
dus toch nog een lekker einde.

Zeevogels E4-Kolpings B. E16 (10-0)

Ondanks het extreem vroege tijdstip 
(voor werkende ouders in het weekend), 
waren de weergoden ons zeer goed 
gestemd afgelopen zaterdag. Met een 
lekker lentezonnetje reden we richting 
Egmond aan den Hoef. Jammer genoeg 
moesten we het deze wedstrijd zonder 
onze vaste keeper Nicolas stellen, maar 
Kawish nam de honeurs de eerste helft 
waar. De mannen waren direct goed op 
dreef. Binnen 5 minuten werd de eerste 
goal gemaakt door Daan. Dat was vast 
lekker…. De heren van E16 hadden ti-
jdens de training goed geluisterd, want 
als echte professionals ging de bal met 
een AZ counter over onze drie schijven, 
Dean, Stan en Nick prachtig het doel in. 
2-0. Het Italiaanse bloed stroomde waar 
het niet gaan kon, want Anino kreeg 
door het weer de smaak te pakken. Het 
spel leek bijna op een kegelwedstrijd 
want de een na de andere tegenstander 
kreeg van ons Italiaantje een poeier te 
pakken. Gelukkig vielen de blessures 
bij de tegenstander mee en kon er weer 
gevoetbald worden. Tja, dat AZ coun-
ter kunstje moest nog even geoefend 
worden…….. Weer 2 van zulke mooie 
acties resulteerde dan ook in een 3-0 
(Nick) en een 4-0 (Daan).

Na de rust lieten de heren zien dat ze 
die counter helemaal onder knie hadden 
met een 5-0 en 6-0 door Nick gescoord. 

Stan had de 2e helft weinig te doen in 
het doel, maar Jurian liet ook nog even 
zien dat hij een doelpunt kon maken. 
7-0.Het mooiste doelpunt deze wed-
strijd was toch die van Kawish, midden 
op het veld haalde hij uit met rechts en 
met een enorme snelheid die de tegen-
stander absoluut niet verwachtte knalde 
de bal wederom in het doel. 8-0. Nick 
vond 4 doelpunten toch nog te weinig 
(waarschijnlijk had zijn vader hem voor 
elk doelpunt een euro beloofd!), dus 
moest er nog 1 in. 9-0. Onze sterspe-
ler Ruben rondde de wedstrijd na een 
aantal prachtig voorzetjes helemaal af 
met 10-0!. Tja, wat kan ik zeggen……..ik 
weet niet wat die trainer ze allemaal be-
loofd tijdens de training, maar het werkt 
wel………toppie hoor jongens. Jullie zijn 
een echt team samen!

Carin 

Kolping BoysF4-Reiger Boys F8 (0-0)

Op 7 maart eindelijk weer een thuiswed-
strijd tegen Reiger Boys F8, een van de 
koplopers. Helaas was Nassim B. er niet 
omdat hij nog last had van zijn heup 
en moest Bjorn het zonder zijn vaste 
maatje doen. Nadat uw verslaggever 
nog even door de coach van F4 in de 
maling genomen was over het niveau 
van zijn stukjes konden we onder het 
genot van een heerlijk zonnetje eindelijk 
beginnen. 

Al snel werd duidelijk dat de verdedi-
gers van beide elftallen duidelijk sterk-
er waren dan de aanvallers. Zodoende 
kwamen er dus heel weinig doelkansen 
en was de logische uitslag 0-0! Dit was 
het eerste gelijkspel van F4 dit sei-
zoen, maar dat was geen schande! 
Complimenten trouwens nog voor de 
scheidsrechter (ff opzoekuh): Tobias 
Sluiter. Ondanks zijn zeer jonge leeftijd 
was hij zeer kalm, legde vaak uit aan de 
spelertjes waarom hij fl oot en liet zich 
ook niet opjutten door het commentaar 
vanuit het bezoekersvak, klasse Tobias!

Loet, vader van Jur

Kolping Boys F4-Duinrand S F2 (2-2)

De tweede thuiswedstrijd op rij. Woens-
dag was er nog pittig getraind en had 
trainer Jaap 2 stagiaires op de training. 
(het lijkt Louis wel) Dit gaf bij Jaap ken-
nelijk wel wat stress, want hij deed extra 
zijn best en zweette meer dan de gehele 
F4 bij elkaar! Iedereen was er uitein-
delijk, hoewel sommigen pas bij het 

eerste fl uitsignaal van de scheidsrechter 
aankwamen. Eerste helft zette Kolping 
meteen druk op het doel van Duinrand 
en kon Bjorn met zijn linkerbeen de 1-
0 aantekenen. Even later liet de keeper 
een bal los en was Bjorn er weer als de 
kippen bij om de 2-0 te maken. daarna 
begon Duinrand beter te voetballen en 
de druk op te voeren en alsof het nog 
niet spannend genoeg was ging Jur in 
zijn eigen strafschopgebied handballen: 
penalty! dankzij woest kijken van Max 
werd deze strafschop gelukkig naast ge-
schoten en was de ruststand 2-0.

In de tweede helft werd er beduidend 
minder gevoetbald en leek wel of som-
migen er conditioneel doorheen zaten. 
De snelle rechtsbuiten van Duinrand 
werd niet aangepakt en kon zo naar het 
doel doorlopen en bij de 1e paal scoren. 
Daarna probeerde F4 weer te scoren, 
maar Bjorn (alleen voor de keeper) en 
Jur (vanaf 20 meter op de lat) waren wel 
dichtbij, maar scoorden niet. Dat deed 
Duinrand net voor tijd wel nog een keer, 
zodoende werd het 2-2. Daarna was er 
te weinig tijd om nog te scoren. Duinrand 
was zeer blij, want zij hadden hun eerste 
punt gepakt en bij Kolping F4 overheer-
ste toch wel de teleurstelling. Maar jon-
gens: tweede helft hebben jullie het niet 
laten zien en werd er veel gepingeld en 
niet overgespeeld en niet voor elkaar 
gewerkt. In deze klasse gaat het niet zo 
makkelijk als voor de winterstop en zul-
len jullie elke wedstrijd moeten knokken. 
Ik weet dat jullie het kunnen dus ik hoop 
dat zaterdag weer te zien, succes!

Loet, vader van Jur

Kolping Boys F7 - Alcmaria F2 (5-2)

Na de eerste 2 wedstrijden vanaf de 
winterstop te hebben verloren en eer-
lijk gezegd ook niet zo goed gevoetbald 
,waren we eigenlijk wel weer toe aan 
een leuke pot en een overwinninkje.   
De omstandigheden zagen er wel gun-
stig uit op het Kolpingcomplex,strak 
blauwe lucht, een heerlijk zonnetje,een 
ietwat vochtige grasmat! De dag ervoor 
al van diverse kanten gehoord dat de 
spelers al dik in de voorbereiding zaten.
Maar dat het zo`n wedstrijd zou worden 
overtrof zelfs onze stoutste dromen!! 
De scheids(die prima fl oot) liet stipt om 
9 uur aftrappen.En eigenlijk kon je het 
meteen al zien,die gedrevenheid,die 
passie, dat gaan voor elkaar,het zat er 
vanaf het begin meteen al in.Het duurde 
niet lang of het wierp z`n vruchten af.Na 
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MEGA VOETBALFESTIJN
prachtig samenspel van achteruit kwam de bal uiteindelijk bij Puck terecht en ja als die hem voor die rechtervoet krijgt,dan 
is er voor de keeper geen houden aan!Prachtig 1-0!! Het spel golfde heen en weer,Alcmaria speelde ook goed,maar toen een 
paar goeie acties vanuit het middenveld en de bal naar Jort,die speelde zich prima vrij en laat dat maar aan Jort over!!2-0 
Alcmaria begon meer aan te dringen,maar de verdediging stond als een blok! Tom(de stofzuiger),Koen en Pouraya de Keeper 
gaven weinig weg. Uiteindelijk konden we met een 3-0 voorsprong(nogmaals Jort)en een lekker gevoel gaan rusten.Na de rust 
ging Alcmaria meteen goed van start en wisten de stand zelfs tot 3-2 terug te brengen.Maar gelukkig sloeg de vlam weer in 
de ploeg en wist Daniel met een prachtige actie vanaf het middenveld de bal achter de keeper te krijgen4-2 .De tegenstander 
bleef aandringen maar heel F7 gaf geen krimp.Stuk voor stuk buffelde de ploeg door,wat uiteindelijk met nog een doelpunt 
van Daniel werd beloond 5-2.Schitterend!!! De winst was aan ons en ik weet zeker dat ik namens alle pappa`s en mamma`s 
spreek,Jongens we hebben genoten en ga zo door! Maar vooral veel plezier!!!! in alle volgende Wedstrijden!!!!!    

Een Onwijs trotse Pappa

                       

   Jubileum mega voetbalfestijn 22 april
        Ook de pupillenafdeling viert het 70 jarig bestaan van Kolping Boys 

             Woensdag  22 april  Mega voetbalfestijn!!!!

Op deze middag ga je in groepjes, maar met je eigen scorekaart een parcours 
doen met allerlei voetbalspelletjes zoals Dikke Berta, voetbalgolf, 4-4, 2-2, 
penaltyschieten footbattel, voethonkbal, hooghouden enz.
               Daarnaast is er nog wat te eten en te drinken

      Van  13.00 tot 15.00 uur de mini,s ,kabouters en F pupillen
      Van  15.30 tot 17.00 uur de E pupillen
      Van  17.30 tot 19.00 uur de D pupillen

           I.v.m. Mega voetbalfestijn geen trainingen op 22 april

                 Assistentie gevraagd voor 22 april

Wij zoeken nog ouders/trainers en begeleiders voor deze dag.
U hoeft niet de hele middag aanwezig te zijn alleen in de leeftijdsgroep van uw zoon 
of dochter. Meldt u even aan bij pupillen@kolping boys.nl

Houd de Treffer in de gaten voor meer informatie over dit Mega voetbalfestijn.

 Gerard Twisk


