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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 veel aandacht voor het Internationale Paastoernooi en de 
activiteiten rond het 70 jarig bestaan van onze club. Het toernooienboekje 
van het Paastoernooi zit bij deze Treffer gevoegd.

Ook treft u de uitslag van de eerste trekking van de loterij op pagina 8 aan.

In de stand van FANSVANATOTZ staan wij nog steeds ruim aan de leiding. 
Mocht je nog niet gestemd hebben het kan nog tot en met mei.
1.Kolping Boys  326
2.LSVV   211
3.Vrone   141
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DE ZESKAMP
Terreindienst  aankomende periode

04-04-09 Zaterdag Senioren 9
05-04-09 Zondag Junioren B5
11-04-09 Zaterdag Junioren B4 vanaf 16:30
12-04-09 Zondag Junioren A3 vanaf 15:00
13-04-08 Maandag Junioren A1
18-04-09 Zaterdag Senioren 11
19-04-09 Zondag Junioren C2
25-04-09 Zaterdag Senioren 7
26-04-09 Zondag Senioren 8
02-05-09 Zaterdag Junioren B3
03-05-09 Zondag Junioren C3

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. Nu weet ik 
dat diverse mensen al bezig zijn met een team te formeren en mijn verzoek is om mij dit zo snel mogelijk te laten 
weten 

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.

Spelerspassen Kolping Boys C7 zoek
Wie heeft de spelerspassen van Kolping Boys C7 gevonden of weet waar ze zijn? Gaarne contact opnemen met Plien Kok, tel.
072-5626923/06-13643036

Sponsoravond met Frits en Barbera Barend
In het kader van het 70 jarig jubileum is er op donderdag 23 april een avond voor de sponsors, leden van de vriendenclub en vri-
jwilligers. Deze avond zullen Frits Barend met zijn dochter Barbara onze gasten zijn.Zij zullen in een forum met meerdere bekende 
gasten een aantal onderwerpen aan de orde stellen om in een informele sfeer een interessante discussie op gang te brengen. 
De uitnodigingen hiervoor zullen binnenkort worden verstuurd. Houd deze avond alvast vrij in uw agenda. Verdere info volgt in de 
volgende treffer.

Sponsorcommissie i.s.m. de vriendenclub.
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KOLPING BOYS 2
Fortuna Wormerveer 2–Kolping Boys 2 (3-0)
Aangekomen bij Fortuna zag ik drie “vreemde vogels” in de selectie van het 2e : Mark van Stipriaan nam vanwege interne prob-
lemen de honneurs waar als coach, good old Gerben van der Waal was opgeroepen als pinchhitter en Alex van Leijen kwam 
vanwege personele problemen het middenveld versterken. 

Wat een hele mooie ochtend had kunnen worden werd er één om heel snel te vergeten. Na ongeveer 30 seconden lag de bal 
al achter keeper Paul Roos in het doel. Uit stom balverlies na de aftrap wist Fortuna een vrije trap op de rand van het zestien-
metergebied te verzilveren. Kolping Boys was de gehele wedstrijd stukken beter, er werd af en toe echt heerlijk gevoetbald, 
alleen de kansen gingen er niet in. 

Gerben van der Waal trok vooral de aandacht, zoals we van hem gewend zijn, door de tegenstander verbaal uit te dagen. De 
keeper van de tegenstander was een vrij stevig persoon met niet al te beste keeperkwaliteiten. Waar een normaal iemand bij 
een corner voor Kolping Boys iets zou zeggen in de richting van: “Zet druk op die keeper” wist Gerben dit te vertalen in: “Pak 
die dikke horzel.” De mensen die Gerben kennen weten ongeveer wel hoe het er deze ochtend aan toeging. Aan het eind van 
de wedstrijd mocht Gerben zelfs nog het veld in om oorlog te gaan maken in de zestien. Het eindresultaat van zijn optreden 
bestond uit 23 wormen die naar boven waren gekomen om eens te kijken waar die zware dreunen vandaan kwamen. Gerben, 
een paar weken naar de sportschool, een paar kilo’s eraf en je bent weer van harte welkom. Uiteindelijk zou Kolping Boys deze 
wedstrijd, zwaar onterecht, met 3-0 verliezen. Maar de koppies konden omhoog blijven want er werd prima gevoetbald, soms 
zit het mee……

Kolping Boys 2–VVZ 2 (3-2)
Alex van Leijen was na zijn goede optreden in Wormerveer wederom uitgenodigd om z’n kunsten te komen vertonen in Kolping 
Boys 2. Kenmerkend voor het spel van Alex is de werklust die hij keer op keer in de strijd gooit. Naast al die werklust wist hij zich 
vlak voor rust ook nog eens te onderscheiden met een onnavolgbare voetbeweging waaruit het eerste doelpunt van Kolping 
Boys zou voortkomen. Diezelfde beweging wordt in de volksmond tegenwoordig “een Van Leyentje” genoemd.

Na een tegengoal van VVZ werden de messen geslepen en het spel werd een stuk agressiever. Het zou tot halverwege de 2e 
helft duren voordat Mehmet Yilmaz een wereldgoal zou weten te maken. Mehmet kreeg de bal voor z’n linker en haalde verni-
etigend uit in de verre hoek. Een prachtig doelpunt waar alle handen van de supporters voor op elkaar gingen. 

Thijs Groot had erg hard gewerkt deze wedstrijd en mocht vlak voor tijd gaan douchen. Thijs had deze ochtend zo vaak de hielen 
van z’n tegenstander gezien dat hij bij zijn wisselbeurt meer weg had van een als laatst geëindigde motorcrosser. Uiteindelijk 
zou Michel Floris, mijn grote voorbeeld, de winnende treffer weten te maken. Met zijn lange lijf torende hij hoog uit boven de 
verdedigers van VVZ en kopte vakkundig in de verre hoek binnen. De tegengoals van VVZ zijn expres uit dit verslag gelaten 
aangezien het na de wedstrijd erg gezellig was in de kantine en ik me het scoreverloop op moment van schrijven niet geheel 
meer kan herinneren.

Vrone 2-Kolping Boys (2-2)
De derby der derby’s stond deze ochtend op het programma en het zou een wedstrijd worden om nooit te vergeten. Niet zozeer 
vanwege het aardige voetbal, maar meer vanwege de vele randzaken die zich op het sportcomplex aan de boeterslaan voord-
eden. De gehele wedstrijd domineerde Kolping Boys het spel en de spelers van Vrone beperkten zich tot hetgeen waar ze van 
jongs af aan voor opgeleid worden: verdedigen. 

Paul Jongkind zou de eerste goal namens Kolping Boys weten te maken. Een verkeerde uittrap van de keeper van Vrone werd 
door Paul opgepikt en linea recta strak in de kruising geschoten, klasse Paul! Niet veel later zou Onno de Kock ook nog weten 
te scoren met een mooie kopbal. Een mooie kopbal? Van Onno de Kock? Ja beste mensen, ook dit maakten wij deze ochtend 
mee! Dhr. Godijn wist ook weer eens de aandacht op zich te vestigen door een bal op z’n wang aan te nemen, inmiddels is dit 
een specialiteit van Johan geworden. Zoals gebruikelijk ging hij naar de grond alsof hij door de bliksem was geraakt en zoals 
gebruikelijk viel het allemaal weer erg mee. Johan, voetballen doe je voornamelijk met je voeten, wanneer ga je dat nou eens 
inzien? Na een hoop gezeur van voornamelijk de kant van Vrone besloot de scheidsrechter de wedstrijd voor 5 minuten te stak-
en. De afkoelingsperiode wierp zijn vruchten af want Michel Stigter mocht 3 minuten later met rood vertrekken…. De punten 
zouden na 90 minuten gedeeld moeten worden en dat was eigenlijk totaal onnodig. Al met al was het een zeer vermakelijke 
wedstrijd waar van alles inzat, jammer dat de 0-2 niet kon worden vastgehouden.

Dan tot slot nog even de aandacht mooi verhaal dat mij zondagmiddag ter ore kwam. Heineken heeft elk jaar een plaatselijke 
horecabeurs en daar worden ook altijd een paar mensen van Kolping Boys voor uitgenodigd. Dit jaar werd de club o.a. verte-
genwoordigd door de trainer van het 2e, Peter Spijker. Na een middag vol onderhandelingen met de vertegenwoordigers van 
Heineken en een aanzienlijk aantal biertjes was het op een gegeven moment tijd om huiswaarts te gaan. Dhr. Spijker had deze 
middag met voorbedachte rade de hutspot, zuurkool en boerenkool die door Heineken werden aangeboden gelaten voor wat 
het was. ”Het is toch zonde om m’n bier te laten staan voor een happie, Ver?” Je hebt helemaal gelijk Peter!
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De gehele terugrit verliep naar eigen zeggen soepeler dan ooit, totdat Peter bij een fi etstunneltje aankwam. De stoeprand bleek 
namelijk net een stukje hoger te zijn dan hij van te voren had ingeschat. Na een halve salto met dubbele schroef, waar Evil 
Knievel in z’n beste tijd jaloers op zou zijn, lag Peter in een apathische houding met z’n been tussen z’n trappers en z’n frame 
bekneld. Enkele passerende fi etsers deden verwoede pogingen om de kolossale kuit van Peter te bevrijden, ze mislukten ech-
ter allemaal jammerlijk en tenslotte moest de brandweer worden ingeschakeld. Ook de brandweer stond met vraagtekens op 
het voorhoofd hoe Peter dit op een maandagavond voor elkaar had kunnen krijgen?? Na wat wrikwerk en een liter groene zeep 
moest de trapper uiteindelijk met een slijptol van z’n fi ets worden geslepen. Peters’ gezicht werd hierbij afgedekt met een stuk 
karton vanwege de rondspattende vonken. 

Hahaha, oh mensen toch, wat had ik dit graag persoonlijk willen meemaken. Ik schiet nu alweer in de lach als ik eraan denk 
hoe Peter erbij lag, de nodige !#$%^&* zullen ongetwijfeld ook wel weer door de lucht gevlogen zijn. De schade van deze actie 
bedroeg gelukkig een paar schrammen en schaafwonden dus de beterschapkaarten kunnen onbeschreven blijven. 

Peter, ik hoop dat het een wijze les voor je was want richting LSVV kom je volgend jaar nog veel meer van zulk soort tunneltjes 
tegen!

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 AANVANG 19.30 uur 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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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 4+5 april

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 11+12 april

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 4 april

08:30 uur: Senioren 9

12:45 uur:  Senioren 9

 

Zondag:  5 april

09:30 uur:  Junioren B5

13:15 uur:  Junioren B5

 

Zaterdag:  11 april

16:30 uur: Junioren B4 (5 man)

 

Zondag:  12 april

15:00 uur:  Junioren A3 (5 man)

Maandag: 13 april 

13:15 uur:  Junioren A1 

Secretariaat:  

Zondag:  5 april

08:30 uur:  Jeroen Wijts

13:00 uur: Simon Reus

 

Maandag:  13 april

13:00 uur Damescommissie

 

Zondag 5 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e Westfriezen 2  11:00 10:30 Kooy, R.
4e Bergen 3  12:00 11:30 M. Visser
6e JVC 4  10:00 09:30 K. de Goede
8e Foresters de 9  12:00 11:30 A. Kokkelink
DA1 Buitenveldert DA1  14:00 13:30 Haagsman, J.
A3 Zondag 12 april terreindienst!
A3 Succes A2  12:00 11:30 P. Kramer
B2  Spirit’30 B1  10:00 09:30 Bruggeling, M.
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek       Scheidsrechter 
1e Foresters de 1 14:00 12:00 Os, E. van
5e Bergen 2  11:30 10:30 
7e Vitesse 22 9  14:00 13:00
9e Zaterdag 4 april terreindienst! 
9e Uitgeest 9  12:45 11:45 
10e Limmen 9 14:00 13:00 
11e Vrone 9  11:00 10:00 
DA2  SDO DA1  14:00 13:00 Petten, H.P.
DA3  Zeevogels DA1  11:30 10:30 
A2 Vrone A1  11:00 10:00 Eeken, J.J.

Woensdag 8 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
A2  ZAP A1  18:45 17:30 P. Kramer
B2  Zwanenburg B1  18:30 17:00 
                  

Donderdag 2 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
DA2  Velsen DA1  20:00 18:30

Donderdag 9 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
10e Sint Boys 4  18:45 17:45

Zaterdag 11 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
1e Purmersteijn 1  17:00  Loen, J.H. van
DA1  Ter Leede DA2  12:30  Bot, N.T.J.
 
Maandag 13 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
DA1 Fortuna Wor. DA2  14:00  Petten, H.P.
DA2  Roda 46 DA1  14:00 13:30 P. Kramer

Woensdag 15 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A2  Vrone A1  19:00 18:30 P. Kramer
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HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN

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
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50 JAAR KLAVERJASSEN

50 Jaar klaverjassen
Aan het hele klaverjasgebeuren bij Kolping Boys hebben toch heel wat mensen meegewerkt.

Een aantal mensen hebben dit voor me uitgezocht.
1958  Dirk Buisman
1961  Dirk Buisman en Piet Oud
1974 – 1975   is het voor het laatst door de Treffer redactie georganiseerd.
1975  in de oude kantine door Ruud Robert en Willem Reus
1976       Ruud Robert en Niek Sikkelerus
1978 – 1979   Voor het eerst op het complex de Nollen door Nico en Ruurd
1980 – 1981   Gijs Dekker en Wout van Dijk
1981 tot 1987  door Gijs Dekker en Herman Berghammer
1987 tot 1992  door Jacco Buisman en Frank Verhoeven
1992 tot 1995  door Jacco Buisman en Gerard Venneker
1995 tot 2003  door Jaap en Rob de Wit
2003 tot 2005  door Jaap de Wit en Ria
2005 tot 2008  door Gerben, Gerard, Hannie en Marjan
Vanaf 2008   door Monique, Petra, Martijn, Ineke en Tine.

Zoals u ziet hebben veel mensen zich in al die 50 jaar voor het klaverjassen ingezeten mooiste ervan is dat als er mensen 
stoppen er weer nieuwe voor terugkomen. Dit is een feestje waard, dus hoop ik dat iedereen die erbij betrokken was in die 
jaren op  17 april aanwezig is om dit met ons te vieren. Iedereen is van harte welkom

Wilt u niet klaverjassen…………. We hebben vanaf ongeveer 22.00 uur live muziek 

Tot 17 april, Ria Lankreijer

Aangaande klaverjassen in de cantine en alles hieromheen enzovoort.
Gezien door de lichtelijk gekleurde bril van Wullum Wouters uit Wognum.

We zouwe jelui nag vertelle datte we al ´n jaar of twei klaverjasse in jelui ketine, je kenne het gelauve of niet maar we hewwe 
al bar veul kaart in Wognum bau de V.V.Pik Op En Plaats was het ok bar gezellug . Maar hier kenne ze d rok wat van. Ofl ope 
drive was het bar, wat n, volluk wat n´drokte, of ik er n´voorgevoel van had ik zai teuge Mien we moste maar efkes eerder 
opperdan gaan, want waars kenne we geniesse kaarten nouw vaif over achte zatte we in de ketine, an n´koppie. Na inskre-
ven en betaald te hewwe an Wulllum, die naamgenoot van me, het volluk stroomde binne en die borst kreeg het barre drok, 
hai zat met n,rooie harses met die inskraifformelieren en die centen te gogelen, later kreeg ie hullep van zon klain zwart 
opdondertje,n, mannig apie, ik zai nog teuge Mien das mn krek hoor, dat manje  begon puur te rommele met taafels en stoele 
dr kwamme dr nog meer bai, oplesten was er gien ruimte en gien  meubelement meer.

Jammergenog moste ze nag mense wessture, ze hadde niks meer om an te zitte, maar ja dat was tog overmacht. Je kenne tog 
njiet verlange dat Mien  en ikke die dr al zo vroeg ware, plaats moste maken voor die competisie klaverjassers. An me nooit 
niet. Die competisie draait vant jaar voor het eerst, en wai hewwe de loop in deuze verdomd gezelluge avenden brocht,nei 
manne as je wille klaverjasse dan moet je maar op taid komme en niet die  mense die dat mogeluk make, en dat ok nag voor 
niks niemendal doene bekladde, ze doene dat allemaal om de klup an de broodnodige centjes te hellepe t´benne voor main 
puur zukke idealisten Kolping Boys mag dr zuinig op zain. Ik hew trouwes ok nag ´n verzoek an de manne van de klaverjas-
comissie, zouw het mogeluk zain, om weer te gaan kaarte as vroeger. Ik bedoele dit, alienig de persoon die speule mot, de 
kaarte van de taafel late oppakke, en dat de rest daarop  moet wachte Dank U. Verder niks dan lof, je tappe ´n lekker pilsie 
en Mien dr roseetje is ok best, Wullum zegt Mien je kaike wel uit datte je weer gien skudder opdoene he, pas op aars kenne 
je straks niet meer raie, nou dat is sterk, ik hewwe geniese ´n automobiel, kaik jai aars maar uit met die rosee. Ok de praizen 
voor loterai en klaverjassen benne uit de kunst ik hew augenluk nooit begrepen dat ik zo wainig lede ziene op deuze avonde 
maar ja wie ben ikke zou n´zekere bertus zegge, kenne jeluit die ok,n, leuke man komt uit een grote stad Rotterdam heb ik 
hoord, moppe tappe, dat kan ie bar. Maar wel skuin zouw me Mien zegge. Nouw mense ik brai dr maar n,end an, asdatte het 
maar goed mag gaan met de klup (afi jn mien en wullum  benne dr ok nag) En datteme nag vele jaren leuk magge klaverjasse 
in jelui ketine.

De groete van Willem Wouters (en Mien) uit Wognum.
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UITSLAG EERSTE TREKKING LOTERIJ
1e trekking jubileumloterij Kolping Boys 70 jaar
Kolping Boys vrienden…het is ons met zijn allen gelukt. Vrijdag 27 maart is de eerste trekking geweest en vele mensen zijn al 
blij gemaakt met een prachtige prijs. 909 loten hebben we verkocht, wat gezien de tijdsspanne en de vele weekenden dat de 
voetbal was afgelast, een topprestatie is geweest. Op zaterdag 25 april zo rond de klok van 16:00/16:15 uur zal 
de bekendmaking geschieden van prijs 50 tot en met de superhoofdprijs. In ideaal moment om op ons 
complex aanwezig te zijn. 

De uitslag van de eerste trekking volgt bij deze:

TREKKINGSLIJST JUBILEUMLOTERIJ (van vrijdag 27 maart 2009) 70 JAAR KOLPINGBOYS
prijs nr. lotnummer  prijs nr.  lotnummer

1  0402   26   0520
2  0316   27   0390
3  0510   28   0046
4  0542   29   0043
5  0276   30   0529
6  0630   31   0317
7  0544   32   0160
8  0158   33   0731
9  0383   34   0973
10  0723   35   0104
11  0318   36   0868
12  0928   37   0616
13  0177   38   0622
14  0365   39   0552
15  0708   40   0522
16  0447   41   0164
17  0970   42   0908
18  0287   43   0727
19  0246   44   0102
20  0372   45   0770
21  0961   46   0736
22  0569   47   0799
23  0189   48   0932
24  0963   49   0502
25  0798   50   0487

De prijzen zijn af te halen: op donderdagavond 2 april in de kantine tussen 19.30 en 20.30 uur. Neem wel uw lot mee! Voor nadere 
informatie  kunt u ook bellen naar Cor Venneker, tel.nr. 072- 5128389. Uw lot blijft geldig, er is nog een 2e trekking op  25 april.
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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 JUNIOREN

Zaterdag 4 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Maandag 13 april terreindienst!
A1 SVW 27 A1  15:00  Jong, J.G. de
B4 Zaterdag 11 april terreindient!
B4 Koedijk B6  14:45 14:00 E. van Dronkelaar
B6 Purmerend B5  14:45 14:00 F. Veel
C1 VVZ C1  13:15  Middelburg, M
C2 HSV C1  13:00 12:15 J. Mienes
C5 Meervogels 31 C2 13:15 12:30 A.M. v.d. Velden
C7 VIOS-W C5  13:15 12:30 J. de Wit
MC1 Always Forw. MC1  14:45 14:00 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
B1 DEM B1  15:00  Kamlag, P.R.
B3 Koedijk B3  12:45 11:45
B5 Zondag 5 april terreindienst! 
B5 LSVV B4  14:45 13:45 
MB1 HSV MB1  12:30 11:30 
C3 Always Forward C4  15:15 14:15 
C4 Duinrand S C3  14:30 13:30 
C6 SVW 27 C7  13:15 12:15 
MC2 Reiger Boys MC1  12:45 11:45 

Dinsdag 7 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 SVW 27 B1  18:45  Heefer, S.

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 1 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 ZOB B1  19:45  Yalcin, M.

Woensdag 8 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
C1 Zaanlandia C1  19:00  Moe Soe Let, H.C.
C2 Foresters de C2  18:45    17:30 

Woensdag 15 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
C2 Zeevogels C1  19:00   18:15 E. van Dronkelaar

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 4+5 april

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 11+12 april

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 4 april

08:30 uur: Senioren 9

12:45 uur:  Senioren 9

 

Zondag:  5 april

09:30 uur:  Junioren B5

13:15 uur:  Junioren B5

 

Zaterdag:  11 april

16:30 uur: Junioren B4 (5 man)

 

Zondag:  12 april

15:00 uur:  Junioren A3 (5 man)

Maandag: 13 april 

13:15 uur:  Junioren A1 

Secretariaat:  

Zaterdag:  5 april

Paul Konijn en Jan Bolt

Woensdag: 15 april

Richard Meijer
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PAASTOERNOOI. !!!!!!!!!
Uiteraard heeft iedereen het toernooiboekje van deze 14e editie al door zijn vingers laten glijden en wellicht 
al even doorgebladerd.
Het is wederom een fraai exemplaar geworden met dank aan de ontwerpers en drukkers.
Eén van de deelnemende clubs heeft ons inmiddels al gewezen op een klein foutje.
Welk foutje dat is, verklappen we niet.
Wie denkt te weten welke vereniging ons heeft gemaild, kan dat laten weten aan Jan Kraakman 
(jm.kraakman@quicknet.nl) . Een soort Paasquiz dus, speciaal voor b.v. Joery en Martijn. Maar anderen 
mogen ook meedoen !

We nodigen alle Kolping Boysleden van harte uit om op Paaszaterdag en/of Paaszondag een kijkje te 
komen nemen, maar vragen met klem om dat op een tweewieler of lopend te doen, omdat we vrezen voor 
parkeeroverlast.

Het toernooi wordt op zaterdag geopend door ons eigen U14-team (D1 + wat oudere spelers) en op die dag 
afgesloten door ons eigen U16 (C1 + wat oudere spelers).

Het programma op zaterdag 11 april:
11.00 Kolping Boys U14 - FC Den Bosch  veld C
12.00 RKC Waalwijk - Kolping Boys U16 veld B
13.00 Excelsior R.  - Kolping Boys U14 veld A
14.00 AZ   - Kolping Boys U16 veld D
15.00 Kolping Boys U14 - Southend United veld D
16.00 Kolping Boys U16 - IFK Göteborg  veld A

Op zondag 12 april speelt de U14 om 10.30 en 12.45.
En gaat de U16 om 11.30 en 14.00 in de slag.

De catering:
In het toernooiboekje staat blz. 35 er vol van.
Het drinken is dit jaar alleen te verkrijgen in de kantine.
Voor broodjes en snacks staat op het pleintje een grote snackkar met 3 goedlachse jongemannen (Michel, 
Sander en Martin) en 2 hele lieve jongedames (Tamara en Nikita)
voor alle liefhebbers klaar. 
Trek in een broodje bal of een lekker patatje ?  Broodje kroket of fricandel ?
Je koopt een snackmunt(of meerdere) bij de kassawagen voor € 2,- en je wordt door Michel, Sander, Martin, 
Tamara of Nikita bediend.
Alles kost dus € 2,- 

De verloting:
Ook dit gaat dit jaar iets anders.
Om het voor onszelf, maar ook voor het publiek, wat overzichtelijker te maken, verkopen we slechts 
lotenpakketjes van € 2,-. Wederom te verkrijgen bij de kassawagen, die ook op het pleintje staat opgesteld.
In de verloting staat o.a. een fi ets, een aantal reischeques (beschikbaar gesteld door Good Bookers), vele 
BVO-shirts, vele AZ-artikelen en zeer veel andere grote of kleine prijzen.

Wie wil er nu niet een AZ-shirt winnen, waar alle handtekeningen van het kampioensteam van dit seizoen 
op staan ? Koop loten en je maakt kans !!!!!!!!!!!!!!
We zijn evenwel nog op zoek naar een paar mensen, die in de loterijstand de prijzen willen uitdelen( dus niet 

HET INTERNATIONALE PAASTOERNOOI
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loten verkopen !!!). Simon Jongkind wil het graag weten (06-53353370)

De Goede Vrijdag !
Er moeten weer heel wat werkzaamheden verricht worden deze vrijdag 10 april.

doeken ophangen, spandoeken in de ballenvangers, dug-outs neerzetten, vlaggenmasten plaatsen en vlaggen 
erin hangen, alles rondom de gebouwen schoonmaken/aanharken, secretariaat opruimen en schoonmaken, 
ballen oppompen, cornervlaggen en grensrechtervlaggetjes in orde maken, dranghekken plaatsen, tent loterij 
opzetten, kantine bedrijfsklaar maken (geen speelmateriaal meer), lunchkratten vullen, de prijzenstand 
inrichten, vuilcontainers plaatsen, EHBO-ruimte bedrijfsklaar maken, stoelen en parasols op pleintje 
neerzetten.
En dan komen er nog allerlei bijkomende werkzaamheden in de loop van de dag bij !

Gelukkig worden we geholpen door een 40-tal medewerkers. En altijd komen er weer een paar spontane 
hulpen opzetten.
Dit jaar verwachten we tegen negenen de volgende personen:

Carla de Jongh Evert Oosterhuis Ronald Wijts  Theo Schmidt
Jos Wijts  Jan Geijteman  Richard Meijer Piet Ursem (als ie vrij is)
Gerrit Kamerbeek Bart Ruijs  Piet Ruijs  Martijn van Dijk
Armand Reus  Nico de Lange  Nico Kieft  Paul Konijn
Jan Bolt (sr.)  Jan van den Bout Paul Diependaal Arjen van der Velden
Co Joppe  Barry Wijnen  Roy Rowinkel  Thijs van den Oord
Rens Langedijk Peter Spijker  Nico Tamis  Nico Neuvel
Ton Groot  Frits de Jong  Arie Bos  Piet Hes
Obe Brandenburg Kees Ruijter  Klaas Kieft  Cor Grootjes
Arie Jansen  Jan Bek  Diana Kraakman Marjon Diependaal
Metin Alarslan

Van de Paascommissie is Evert van Dronkelaar de gehele dag onderweg om de buitenlandse teams te 
ontvangen. Martin Wijnen is deze dag de grote terreinmanager. Verder lopen ook Mark van Stipriaan, Leo 
Wortel, Jan Kraakman en mogelijk Simon Jongkind van de commissie rond.

We gaan er weer een gezellige dag van maken en hopen op mooi weer.

PROGRAMMA:
*   9.00  Start (wil je een bakkie koffi e vooraf, kom dan even eerder !)
* 10.30 koffi epauze
* 12.30 lunch
* 14.15 frissie 
* 15.30 bar open voor de werkers (dus geen gasten !)
* 17.15 bar is van plan te sluiten !!

Goede Vrijdag-------geen training !
We willen iedereen op wijzen, dat er op Goede Vrijdag geen mogelijkheden meer zijn om te trainen !
Deze dag zijn een 40-tal vrijwilligers bezig geweest om het complex er haarfi jn uit te laten zien.
Het complex wordt dan ook na deze voorbereidingen afgesloten en we heten iedereen op zaterdagmorgen van 
harte welkom.

HET INTERNATIONALE PAASTOERNOOI
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Kolping Boys 1939 -2009

Spetterende Slotavond 
70 jarig Jubileum Kolping Boys 

Datum  :Zaterdag 25 april
Start  :20:30 uur
Einde  :01:00 uur
Waar  :Partycentrum Meereboer
Dresscode :Black & White
Prijs  :€ 25 (incl. bier,wijn, fris en ned. gedis.)

m.m.v. de 
AMSTEL LIVE BAND

We zien elkaar op zaterdag 25 april 
2009. Toch ???

Regel nu je kaarten want het loopt storm. Er zijn er al 250 verkocht. Kaarten zijn te 
bestellen via gerbenvanderwaal@upcmail.nl of te kopen iedere donderdagavond en zondag 

in de kantine van Kolping Boys bij Gerard Bobeldijk, Arjan Brammer, Dirk Molenaar, 
Gerben van der Waal en Michael Schelhaas

FEESTAVOND KOLPING BOYS 70 JAAR
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REUNIE KOLPING BOYS 1

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, Arjan Timmer, 
Erik Spaander, Dennis Louwen, Peter Klaver 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. 
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Het wel en wee van de junioren.
In het weekend van 21 en 22 maart werd er weer volop gevoetbald.

Vooral de C-junioren-selectie had er erg veel zin in en behaalde het maximale resultaat door voor het eerst dit seizoen 6 punten 
over de streep te slepen. Voor zowel C1 als C2 zijn die 3 punten zeer belangrijk in de strijd tegen degradatie. C1 verpletterde 
het C1-team van FC Den Helder met maar liefst 7-2 en dat brengt hoop voor de komende 3 zware wedstrijden tegen de sub-top 
in de klasse. Ook C2 deed via een 2-1 overwinning op Limmen C1 van zich spreken. Ze bogen een 0-1 ruststand knap om ! Bij 
de selectie-teams noteerden we nog 2 overwinningen. Op het eigen A-veld zette A1 tegenstander de Foresters al snel in de hoek. 
Rick Klaver was daarbij de targetman door eerst zeer fraai 1-0 te scoren en snel daarna een penalty mee te krijgen, die Jochem 
verzilverde. Verbazingwekkend was het dat de keeper van de Heilooënaren na het veroorzaken van de strafschop mocht blijven 
staan (hij kreeg slechts geel). Toen niet lang daarna onze Lars zeer ten onrechte direct rood kreeg (volgens de scheids voor het 
doorgaan op de keeper), waren de rapen gaar en had de scheidsrechter zijn handen vol. Foresters kon niet beter en ons A1 deed het 
wat voorzichtiger aan, maar zag toch Jochem scoren. Na de rust ging de wedstrijd als de bekende nachtkaars uit, al was de slotgoal 
van Kevin er wé1 één om in te lijsten. Het werd 5-1 en het kampioenschap komt nu wel érg dichtbij. Ondertussen kwam B1 terug 
uit Enkhuizen met een 0-1 overwinning op West Frisia DP. Op zondag zagen we A2 met 2-0 verliezen bij Hugo Boys en dolf de B2 
met 2-5 het onderspit tegen Monnickendam B1. Beide teams staan op het randje, maar hoeven niet te degraderen, schatten wij in.

Van de overige teams is de 3-1 overwinning van A3 op Grasshoppers opvallend. Zéker gezien het feit, dat A3 op een donkere 
wintermiddag in Hoogwoud met 5-0 de wacht werd aangezegd. Coach Peter had overigens al voorspeld, dat de thuiswedstrijd geen 
kopie van de heenwedstrijd zou worden. Waarvan acte ! Ook verrassend was de magere 4-3 zege van onze C6. We zijn wel hogere 
uitslagen gewend. Die hoge uitslag liet C4 wél noteren tegen het arme H.S.V. (8-1) En ook de 5-0 van B4 tegen het uitermate 
irritante Schagen B3 mocht er natuurlijk zijn. De laatste overwinning in deze ronde was voor de B3 tegen Reiger Boys B3 (4-2).
Nog 3 gelijke spelen en 1 nederlaag.  Die nederlaag was voor de B6 van de 2 Johannen. Hun buitenspelval klapte niet altijd 
evengoed dicht en dan loop je het wel eens op. Hugo Boys kwam er met 3-4 mee weg. B5 speelde 1-1 bij DTS B2, C3 schakelt 
zich de laatste maand helemaal uit voor een eventueel kampioenschap en daar hielp de 2-2 bij Hollandia ook aan mee en C7 had de 
doelpuntrijkste wedstrijd van dit weekend door de 10 goals eerlijk over beide partijen te verdelen. C5 was dit weekend vrij.

Het weekend van 28 en 29 maart was er één van uitersten !

Vreugde was er wederom bij de C-selectie. Voorop in de polonaise liep afgelopen zaterdag Martijn van Dijk van de C2. Wederom 
was er winst voor zijn team (4-2 bij Berdos C1) en het lijkt er zomaar op, dat zijn team ontsnapt aan degradatie. Zover is trainer 
Jeroen van de C1 nog niet, maar de 2-2 uit bij de Zouaven doet goed !! Eerst met 2-0 achterstaan en dan toch nog tegen deze 
lastige subtopper gelijkspelen getuigt van karakter ! Het andere gevoel beleefde de A1 in Almere bij Omniworld. In het gunstigste 
geval konden ze kampioen worden, maar dat werd door de Almeerders al snel verholpen. Zeer gedreven liepen ze uit na een 2-
0 voorsprong en toen onze aanvaller Rick zwaar geblesseerd uitviel, was er weinig meer te hopen. Het werd uiteindelijk 4-2. 
Komende zaterdag kan dan alsnog de kroon op dit seizoen gezet worden als er gewonnen wordt van SVW’27 .

Dat betekent het kampioenschap !!
We roepen iedereen op om a.s. zaterdag om 14.45 naar A1 te komen kijken.

Van de overige teams viel de 16-1 van B3 op. DWOW was uiteraard een makkie. Verder was opvallend dat de lagere C-teams een 
negatieve score haalden: C3 verloor van de a.s. kampioen Westfriezen met 0-3, C4 moest in AFC’34 C4 de meerdere erkennen (3-
8), C5 verloor met grote cijfers (1-10) en ook C7 verloor (0-3). Alleen de C6 deed goede zaken en won met 7-1. Bij de B-junioren 
verloor B6 met 4-1. Ed deed B5 goede zaken tegen Vrone B3. B4 verloor ,volgens de krant. De A2 behaalde met de 2-2 wederom 
een belangrijk punt. En A3 verloor onterecht met 2-1 bij koploper ZAP A2. Jammer, mannen. B2 verloor met grote cijfers (8-2) bij 
Spartanen B1.

We wijzen iedereen erop, dat er op Goede Vrijdag niet getraind kan worden i.v.m. het Paastoernooi !

De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal .
Slechts de strijd om de 3e plaats lijkt nog spannend. Maar je weet natuurlijk nooit of de 2 koplopers, C6 en B4,
nog met tegenslag te maken krijgen…….
De stand per 22 maart:
1e C6 16      48       3,00     8e A3 15       23         1,53 Het afgelopen
2e B4 14      38       2,71     9e MB1        7         9         1,29 weekend is nog
3e B5 13      29       2,23   10e MA1 12       12         1,00 niet in deze
4e B3 14      31       2,21   11e MC2 14       12         0,86 stand verwerkt!
5e C4 15      32       2,13   12e C5 14       11         0,79
6e C3 13      25       1,92   13e B6 16       12         0,75
7e MC1 14      22       1,57   14e C7 15       10         0,65

HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
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Het penalty-schieten .
Op donderdag 23 april is de grote fi nale.
Niet alle teams hebben hun fi nalisten aangeleverd, maar keeper Mark Steenstra weet bij deze dat de volgende spelers tegenover 
hem staan:

A-junioren:    B-junioren:   C-junioren:
Manon Gardien    Wafa Nasciri   Cindy Schouten
Dixxie v.d. Aakster   Esmee Kruizinga   Manon Bloemink
Laura Vogel    Shanice Schneiders  Selma Serghini
Can Arslan    Rafael de Wijn   Minka Bibo
Anouar Charik    Stefan v.d. Bosch   Jenna Pagel
Vincent Klein Robbenhaar   Mitchel Stuurman  Leonie Douma
Mark van Minde    Mischa Pauw   Talitha Cool
Jelle Verhoeven    Raymond Kesselaar  Winona de Rooij
Tim Roos    Stephan Kocken   Yourie Smorenberg
Roy van Duin    Erim Ispir   Daniël van de Waal
     Kevin Leeuwenkamp  Casper van de Tuin
     Devon Hoogland   Falco Wijnstekers
     Rick de Moel   Roy van de Kuijt
     Joost v.d. Blom   Figo Bizot
     Rick Tiebie   Wesley van de Scheur
     Danny Florijn   Chris Darley  
     Wessel Stal   Suliman Noor
     Bora Yucel   Thomas Hessels
     Wesley Verberne   Emiel Langedijk
     Sander Twisk   Tom van de Laar
     Jason Fowler
     Stefanie van der Gragt
     Amine Ouaziz
     Rouan Top
     Matthijs van Schie

We missen dus nog de A1, de C-selectie en C5.
Geen interesse ? , te laat ? ……… we zijn benieuwd.

HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN

Spelerspassen Kolping Boys C7 zoek
Wie heeft de spelerspassen van Kolping Boys C7 gevonden of weet waar ze zijn? Gaarne contact opnemen met Plien Kok, tel.
072-5626923/06-13643036
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VERSLAGEN JUNIOREN
Verdedigingsfouten kosten Kolping C3 overwinning

Hollandia C4 – Kolping Boys C3 2-2
Twee corners, twee verdedigingsfouten en weg was de zo comfortabele 0-2 voorsprong van Kolping Boys. Wat zo mooi begon 
op het prachtig gelegen Hollandia-complex aan de boorden van het Ijsselmeer, eindigde in een treurspel: voor de derde keer 
op rij puntenverlies na de winterstop. Wat een ontgoochelende ervaring op het zonovergoten Hollandia-veld, dat weliswaar kaal 
en hard was. Maar waarop de equipe van coach Willem Tielbeeke zich aanvankelijk goed thuis voelde. Voor de gelegenheid 
speelde Rubin ook weer een helft mee. En dat werd meteen duidelijk.Kolping kon meer druk naar voren zetten, waardoor de 
defensie ontlast werd. De ploeg combineerde bij vlagen heel redelijk.

Na een kwartier was het raak. Maar na overleg met de (Hollandia-)grensrechter keurde de scheidsrechter de goal van Rubin af 
wegens buitenspel. Kolping bleef drukken, maar het duurde tot de 33ste minuut voordat het resultaat opleverde. Een doorge-
broken Rubin werd onderuitgehaald: strafschop. Specialist Emiel kwijtte zich bekwaam van deze klus. Met een harde, droge 
knal liet hij de Hollandia-goalie kansloos: 0-1. En vlak voor rust werd het 0-2. Wouter die op rechts was gestationeerd, liet een 
mooie voorzet los die door Sander vol op de slof werd genomen. De wedstrijd leek op slot.

Na rust bleef Rubin buiten de lijnen: hij werd gespaard, omdat hij nog een andere wedstrijd met C2 moest spelen. Het gemis 
deed zich onmiddellijk voelen. Hollandia verzette de bakens en kreeg meer kansen. Bij een corner in de 5e minuut kopte een 
van de Hollandia- voorwaartsen het leer in. Charlie stond bij de eerste paal en keek ernaar: 1-2. Nog was er geen kind over 
boord. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. En lang leek het ernaar uit te zien dat Kolping weer eens met de volle winst 
huiswaarts zou keren. In de blessuretijd sloeg echter het noodlot toe. Opnieuw een corner, maar  linksachter Dex -bij de tweede 
paal- vergat te springen: 2-2. Het voelde ineens een stuk kouder aan, daar in Hoorn aan de Zuiderzee…

Paulus

Kolping C3 buigt te diep voor Westfriezen

Kolping Boys C3 – Westfriezen C2  0-3
Eén helft kon Kolping C3 tegenstander Westfriezen bijhouden. Maar na rust moest de Oudorpse formatie diep buigen voor de 
titelkandidaat. Te diep, want de 0-3 uitslag was absoluut te gefl atteerd. De ploeg uit Zwaag maakte een sterke indruk, maar 
Kolping deed zeker in de eerste 35 minuten niet voor hen onder. Kolping startte in een soort fantasie-opstelling. Leon, Tom, 
Sander, Julian en Wouter konden om uiteenlopende redenen niet spelen. Daardoor moest coach Willem Tielbeeke laatste man 
Amin op doel posteren en volbloed verdediger Dex in de voorhoede neerzetten. Als vervangers kon hij rekenen op Nick, JP en 
Ali.Het pakte goed uit. Kolping draaide aanvankelijk een van zijn betere wedstrijden. Een onverwachte tegentreffer na een 
goede combinatie van de Westfriezen-voorhoede in de 15e minuut zette een kleine domper op de wedstrijd: 0-1. Kolping liet 
het koppie niet hangen. De ploeg wist het goede spel echter niet om te zetten in doelrijpe kansen.

In de 2e helft - met Leon weer in het doel en de trage Amin in de spits (???...) - vlotte het niet meer. Gaandeweg leek de ploeg 
het ook conditioneel niet meer te kunnen bijbenen. Toch duurde het nog 30 minuten voordat het lot van Kolping defi ntief bez-
egeld werd. Bij een van de vele Westfriezen-aanvallen haalde een van hun voorwaartsen onverwachts en van afstand uit. Het 
houdbare schot in de uiterste hoek verraste doelman Leon: 0-2. Nog was de beker voor Kolping niet leeg. Vlak voor tijd speelde 
de Westfriezen-spits een voor de rest goed acterende laatste man Nick uit, liet rechtsachter Jochem zijn hakken zien en pas-
seerde vervolgens doelman Leon heel leep: 0-3.

Volgende wedstrijd staat middenmoter Always Forward op het menu. Zal Kolping C3 er dan in slagen eindelijk het tij te keren?

Paulus 

Wedstrijdverslagen Kolping boys B5.
Na de winterstop speelde team B5 4 wedstrijden, waarvan 1x verlies tegen koploper B4 van Kolping, zie eerdere verslag, en 
eenmaal een 3 – 3 uitslag met in de laatste seconden een penalty tegen Hollandia B2, en uit tegen Berdos B2 een knappe 
2 – 3 winst en in het weekend van 14 maart een verdiende 3 – 6 uit tegen naaste concurrent voor de tweede plaats Koedijk 
B6.

28 februari thuis met als tegenstander Hollandia B2: Ongeconcentreerd was de start waardoor de 0-1 niet onverdiend was.  
Voor de thee 2x gescoord door Sean en hr Kes via combinatie langs de lijn. Rogier uit eigen helft naar Raymond P, hij speelde 
door naar Bram, die ging zijn directe tegenstander voorbij en zijn assist werd ingeschoten door onze diepe spits Sean. De 
tweede was een prachtige afstandschot van heer Kes. Via zijn snelheid en inzicht voorkwam Tyrone de gelijkmaker voor de 
pauze. Na een beker warme thee en een paar wissels ging Hollandia voor de gelijkmaker wat nog lukte ook via goed sprintwerk 
van hun spits. Een lange bal van de keeper ging over de middenlijn en hun spits was attenter dan onze verdediging.

Daarna een gelijkopgaande wedstrijd waarin K.B. meer balbezit had en op de helft van Hollandia voetballen. Helaas de scherpte 
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was er niet bij onze voorhoeders. Onverwacht kwam toch de winst in zicht, maar wie scoorde het derde goal???? Was dat niet 
Kai??  Nog zeker 2 kansen om zeker te zijn van de 3-punten, maar geluk zat B5 niet mee. Helaas, helaas en jammer kregen we 
een penalty tegen na een lichte schouderduw ging de spits ala Suarez op de grond liggen. Voor de scheidsrechter van Dronke-
laar, die overigens prima en rechtvaardig fl oot, was er geen twijfel. Laag en onhoudbaar ging de bal langs keeper Mike. Oli deed 
het prima op de nummer 10, kaatsen en het spel verdelen. Daarna werd er afgefl oten.

 In de kleedkamer wat teleurgestelde en boze reactie  over de strafschop. Mannen B5, als jullie de gecreeërde kansen hadden 
benut, was er niets aan de hand geweest. Ik vond, dat jullie sportief en leuk voetbalden na 8 weken geen voetbal. Hou dit vast 
aub.

7 maart gingen we dankzij de moeder van Rogier en Erim met 14-man richting Berdos. Een geduchte tegenstander was B2, 
die na de winterstop in onze competitie werd ingedeeld en eerder van SVW met 5-2 won. B5 was gewaarschuwd en schuwde 
het lichamelijke duel niet, er werd aan weerskanten stevig gespeeld.  Bijna vanuit de middenlijn schoot heer Kes richting het 
doel, iedereen werd verrast ook hun goalie, 0-1. Via een knullig balverlies, terugspeelbaar op de keeper en niet goed ingeschat 
maakte Berdos de 1-1. Voldoende kansen via tikvoetbal en/of een lange bal van hr Kes, Rogier en Erim werden door de aan-
vallers niet benut. Met een gelijke stand gingen we de pauze in. .In de eerste helft deed Bram het prima als grensrechter. Door 
een charge van zijn directe oppponent raakte Sean fl ink geblesseerd. In het tweede deel stond Bram in de spits en Ali op het 
middenveld voor Sharon, die het spel fl ink verstoorde. De tegenstanders hadden er 4 gewisseld. Via een assist van Thomas 
scoorde Bram fraai. Mike voorkwam een paar maal de gelijkmaker door tijdig uitkomen en een prima duikt naar de rechter 
paal. Maar de afstandschot met wind mee binnen het strafschopgebied, na een pass van de rechter kant,  was beeldschoon, 
alsnog 2-2. Omdat er niet gescoord werd ging de aanvoerder, Kai, bij een corner naar voren en stond in de buurt van de pen-
altystip. Raymond P overzag het goed en trapte de bal richting zijn hoofd, met een RuudGeel-beweging kopte hij in de rechter 
kruising. Toen was het billend knijpen voor mi.  Thomas had een fl inke schaafwond op zijn been, maar bleef stug verdedigen 
en storen.

We hadden het geluk mee, dat een fl inke kans van Berdos langs de verkeerde kant van de paal rolde. Maar de 3-punten zijn 
binnen.De scheidsrechter vond het een echte “mannenwedstrijd” met veel strijd en zeker sportiviteit aan weerskanten. Helaas 
voor B5 kreeg ik een telefoontje van Phranz Bakker, dat B4 in de laatste minuut de gelijkmaker maakte. Na een 2-0 achter-
stand tegen BOL toch nog een puntje binnen halen, is alleen waardig voor een kampioen.  In plaats van 3 kwam B5 maar 1 
punt dichterbij. Dat is het onvoorspelbare van voetbal.

14 maart een belangrijke weekend voor Koedijk B6 en K.B. B5, wie wordt er tweede??? In de kleedkamer voelde je de 
spanning en kai/Mike/hr Kes wilde toch zo sterk mogelijk starten. Onze mannen attent gemaakt dat zij een consequente 
scheidsrechter kregen, Jeroen Stolk, die niet van “praters”hield. B5 bewust gemaakt om je benen en voeten te laten spreken 
op het veld. Vrij vroeg in de eerste helft kregen we een vrije trap na een overtreding op Bram. Het was 2 meter buiten het 
strafschopgebied en hr Kes schoot de bal strak in het net. Het ging zo hard, dat de keeper het niet door had. Er werd gecon-
centreerd en gecombineerd gevoetbal. De linker spits van Koedijk was slim en snel na een pass buiten het strafschopgebied 
ging hij slalommen langs een paar verdedigers en schoot onhoudbaar in de rechter kruising. Op het middenveld  was Koedijk 
de iets betere ploeg. Waarschijnlijk waren een aantal mannen nog vermoeid van het nachtleven in Bobsaloon. Voor de pauze 
werd er toch nog gescoord door Thomas v. Gaal. Ondanks hun goede inzet werden Sharon en Erim gewisseld door Stephan en 
Raymond P. Barry was nog niet voldoende herstel van zijn griep en speelde steeds ongeveer 10 minuten tot het echt niet meer 
ging. Jammer Barry as weekend tegen DTS B2 ga je zeker  2x scoren, toch?? Ook na de pauze sloegen wij te vaak het mid-
denveld over, terwijl B5 sterk bezet was met technische en conditioneel sterke spelers. Tijdens een corner kopte Stephan op 
de lat. En kregen we kansen, hieruit scoorde Stephan 2x en met een beetje geluk, had hij een hattrick.  Via een corner ging de 
bal rechtstreeks langs alle benen het doel in, iedereen was verrast!!!! Na een steekpass van Ali scoorde Bram. Tegen Koedijk 
speelt Ali zijn beste wedstrijden.  De derde tegendoelpunt was een klungelgoal, 2x balverlies en het werd niet opgevangen door 
een ander. Rogier en Raymond P hadden niet veel geluk met hun schoten op het doel. Of de doelman hield het tegen of het 
ging rakelings naast de paal. Onze laatste doelpunt ging in de rechter kruising na een corner van Raymond P. Hij zag, ja zeker, 
hr  Kes vrij lopen buiten de zestien, voordat de verdedigers erop konden anticiperen, ging de bal via zij rechter voet richting het 
doel en onhoudbaar voor de arme Keeper. Ondanks de 3 tegengoals had de verdedigers samen met Mike degelijk werk ver-
richt. Sean kon niet spelen door zijn blessuere, maar kon gelukkig wel vlaggen, wat hij uitsteken deed.

B5 kreeg complimenten van de coach/leider/scheidsrechter/ en de spelers voor hun sportieve spel en hun verdiende overwin-
ning. Dit mogen jullie in de zak steken, mannen. Ook ik was tevreden over het spel en sportiviteit.

Jullie coach/leider/trainer.

Spelerspassen Kolping Boys C7 zoek
Wie heeft de spelerspassen van Kolping Boys C7 gevonden of weet waar ze zijn? Gaarne contact opnemen met Plien Kok, tel.
072-5626923/06-13643036

VERSLAGEN JUNIOREN
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Kolping Boys B4 –  Schagen vv B3  21 maart 2009  
Zaterdag moesten we met een gehavend team tegen Schagen B3, ondanks hun negende plaats op de ranglijst geen gemakkel-
ijk tegenstander. Jasper Bakker en Wouter Korse stonden aan de kant met blessures. Barry de Koning zou maar een kwartiertje 
meedoen en Johan van de Sluis had last van zijn heup, maar deed toch een helft mee. Hulp kregen we van Wesley Verberne.

We wisten van de uitwedstrijd dat Schagen fel speelt. In de 7e min gaf Steven de Jong de bal op Robin van Velthuizen. Robin 
draaide om zijn as en tikte de bal op Yannick Zuurbier. Helaas voor Yannick dat zijn schot niet het gewenste resultaat had. In 
de 11e min. onderschepte Sander Makkus de bal en plaatste deze naar Johan van der Sluis, welke op zijn beurt Thiemo Koster 
probeerde te bereiken. Helaas werd de bal door Schagen veroverd. Schagen ging er slordig mee om, ze verloren de bal aan 
Steven de Jong, welke gelijk op doel schoot. Hij raakte een tegenstander en kreeg de bal terug, dus nog maar een keer prob-
eren, 1-0 door Steven de Jong. We bleven aandringen, Joost Huese en Steven de Jong hielden het in het midden goed dicht, de 
fl anken waren voor Devon Hoogland en Sander Makkus.

Het duurde en het duurde maar, we kregen verschillende goede mogelijkheden. Helaas gingen ze er niet in. In de 38e min. 
was het Wesley Verberne die de bal kreeg van Arthur Pijpaert, hij passte op Thiemo Koster,  die speelde door de benen van een 
tegenstander en ging er zelf snel voorbij en scoorde de 2-0. Tevens de ruststand.

Na de rust was het in de 4e min. alweer bijna raak Wesley Verberne veroverde de bal net over de middenlijn en gaf een steek-
pass op Yannick Zuurbier. Yannick zag zijn bal net over het doel verdwijnen. In de 6e min. was het Devon Hoogland die de bal 
veroverde en deze mooi voorgaf. Yannick Zuurbier wist nu wel overtuigend af te ronden, 3-0. Nadat Joost Huese verwisseld was 
voor Kevin Leeuwenkamp vielen er af en toe toch wat gaten in onze verdediging. Maar Justin van den Berg deed zijn best om 
de nul te houden. Het was na een slappe tijd voetbal pas in de 24e min. dat Yannick Zuurbier de bal op Steven de Jong gaf. 
Steven maakte wat bewegingen met de bal achter zijn standbeen en haalde toen uit, 4-0.

In de 26e min had Wesley Verberne met een afstandschot een goede kans om de stand re verhogen. In de 28e min. kwam van 
uit een corner de bal bij Thiemo Koster, maar in een kluwen van spelers lukte het niet de bal in het netje te krijgen. De bal werd 
weg gewerkt door een tegenstander, en leverde de bal bij Wesley Verberne in, die bepaalde de eindstand op 5-0.

Volgende week de lastige uitwedstrijd tegen de nummer 3 op de ranglijst, Koedijk B7.

Een Trouwe Supporter

Koedijk B7 -  Kolping Boys B4  28 maart 2009
Zaterdagmiddag om 16:30 uur stonden we op het veld in Koedijk om te beginnen, Naast ons begon om 17:00 uur de wedstrijd 
Koedijk B5 – Koedijk B6 de nummer laatst tegen de nummer 2 van onze competitie. Het lijken wel avond wedstrijden. De eerste 
wedstrijd tegen Koedijk B7 was 5-5 geworden, dus we wisten wat ons te wachten stond. Net als vorige week stonden Jasper 
Bakker en Wouter Korse met blessures aan de kant. Johan van der Sluis heeft haast geen last meer van zijn heup en Barry de 
Koning is na zijn gebroken enkel in de laatste wedstrijd voor de winterstop goed op de weg terug. In de 4e min. veroverde we de 
bal op het middenveld en speelde Yannick Zuurbier de bal op Thiemo Koster. Thiemo ging er snel vandoor en scoorde de 1-0.

Er werd in het eerste deel van de wedstrijd niet goed gespeeld. Koedijk zette steeds druk en hield ons kort gedekt. Bij balverlies 
pakte ze steeds een mannetje van ons zodat we de bal niet afkonden spelen. Wij speelden van achter met lange ballen, de 
opbouw was zeker onvoldoende. De rust stand was 1-0. Na de rust ging het wel wat beter, in de 13e min. wist Koedijk de 1-1 
op het bord te krijgen. In de 20e min. nam Thiemo Koster de vrije trap van een meter of 25 van het doel. Met een mooie boeg 
ketste de bal via de kruising weer het veld in.

In de 30e min. liep een aanvaller van Koedijk achter Barry de Koning aan om de bal te pakken. Hij haalde Barry in en ging vanaf 
links op het doel af. Justin van den Berg was inmiddels al uit het strafschopgebied gekomen om het tij te keren. Hij omspeelde 
Justin van den Berg en kreeg Joost Huese op zijn pad. Joost wilde het mooi op losse van in plaats de bal over de zijlijn te trap-
pen. Helaas voor Kolping B4 verloor Joost een van de weinige keren de bal en stond Justin van den Berg net weer in zijn doel. 
Maar de speler van Koedijk gaf een boogbal terwijl Justin aan de grond stond genageld, 2-1. Nog even drukken, Barry de Kon-
ing was moe en kon niet meer, snel met Yannick Zuurbier gewisseld, Nog 10 min te gaan. Een kopbal van Joost Huese op de 
lat en Thiemo Koster deed dat in de laatste minuut ook nog een keer.

Dit was dan de eerste nederlaag in ruim twee jaar. Ik wil Raymond Pijpaert nog bedanken, voor het 
feit dat hij ons kwam versterken, nadat hij zelf al een wedstrijd had gespeeld.
Ja jongens, volgende week tegen de nummer twee van de ranglijst, Koedijk B6.

Een Trouwe Supporter

VERSLAGEN JUNIOREN
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Zaterdag 21 maart 2009

Victoria O C3- Kolping Boys C6   uitslag: 3-4

Misschien denkt de trouwe lezer: ‘slechts 4 doelpunten’? De thuiswedstrijd was met dubbele cijfers gewonnen. Voor de wed-
strijd vroeg de coach van Victoria of Kolping er vandaag ook zoveel zou inschieten! Opvallend was dat de tegenstander heel 
anders van samenstelling was dan in de thuiswedstrijd. De outfi ts en de strijdkreet vooraf aan de wedstrijd zagen er zeer pro-
fessioneel uit! Enfi n, dachten de Kolping mannen, laat maar zien wat jullie kunnen! Het zou een strijd worden waar fl ink wat 
Kolping bloed zou vloeien. Mike en Vigo lieten het nodige van de rode vloeistof achter op de hobbelige grasmat! Mike in de 
eerste helft als gevolg van een bal in de toetert en Vigo een nog hardere bal in de tweede helft. Het eerste kwartier werd Vicoria 
met de rug tegen de muur gezet. Met 10 man voor het doel ingegraven werd geloerd op een counter. Kolping wist echter geen 
bres te slaan in de oranje muur. De enige uitbraak van Victoria na ongeveer 20 minuten spelen leverde meteen bijna een goal 
op. De bal was al langs de uitlopende Marnix geschoten, maar gelukkig was Vigo goed meegelopen en die wist de bal nog net 
voor de doellijn weg te werken. Kort daarna een assist van Mike op Fabien en de bevrijdende treffer was een feit.

Na de rust had Victoria Lange Jan van Obdam (ca. 2 m lang) ingezet. Niet alleen was deze gast lang, hij was ook zeer snel en 
kon goed voetballen. Dennis zou zijn handen vol aan hem hebben. Victoria begon te schoffelen en te beuken en wist uitein-
delijk de gelijkmaker te forceren. Snel kwam Kolping weer op voorsprong. Uit een goede ingeschoten corner van Falco kopte 
Jack de 1-2 fraai binnen. Halverwege de 2e helft ging Falco goed op snelheid door en met buitenkantje rechts verdween de 
bal in de rechter hoek, 1-3. Het venijn zat hem in de staart. Eerst ging bij Vigo het licht uit door een bal die vol in het gezicht 
geschoten werd. Gelukkig zat zijn beugel nog in zijn mond. Vervolgens zouden nog drie goals vallen in de laatste 3 minuten van 
de reguliere speeltijd. Eerst werd het 2-3. Marnix verkeek zich een beetje op de bal en Lange Jan prikte de bal in het lege doel. 
Meteen daarna een vloeiende combinatie van Kolping. Jack die op lings vrij stond werd vanaf rechts goed aangespeeld door 
Fabien en met een mooie schuiver schoot Jack de 2-4 op het bord. In de laatste seconde wist Lange Jan met een diagonale 
schuiver Marnix nog te verrassen. 

Na afl oop gaf de coach van de tegenpartij toe hij had gedacht dat Kolping vandaag de eerste nederlaag toegebracht zou 
worden! Dan moet je toch nog beter voor de dag komen!

De Koots!

Zaterdag 28 maart 2009 

Kolping Boys C6  - Jong Holland uitslag: 7-1
Vandaag tegen de directe achtervolger in de strijd om de titel. Bij winst zou een gat van 7 punten geslagen worden met nog 
een wedstrijd tegoed. Gelukkig was de wens om op het kunstgras te mogen spelen gehonoreerd. Ook het weer was goed. Met 
deze twee extra ingrediënten krijgt een tegenstander van de C6 meestal een moeilijke middag. De trouwe supporters waren 
in getale aanwezig. Fabien ziek en Ricardo geblesseerd. Een fi kse aderlating, maar gelukkig kon Devon van de B4 (gerechtigd 
om in de C te spelen) meespelen. De verdediging was zwaar opgetuigd met Marnix (op doel), Devon, Dennis, Bloyce en Jim. 
Een middenveld bestaande uit Vigo, Mike, Roy en Jack en de spitsen Falco, Ryan en Michael. Dit alles bij elkaar opgeteld mag 
verondersteld worden dat er voor een tegenstander weinig te halen valt! Juist, de goede lezer telt twaalf namen. Er wordt wel 
gewisseld, we houden het eerlijk! In de 17e minuut opent Falco op goed aangeven van Roy de score, 1-0. De 2-0 komt wederom 
op naam van Falco. Ditmaal op goed aangeven van Michael. Vlak voor de rust zorgt Roy, ditmaal na een goede assist van Falco, 
voor 3-0.

Na de rust wordt Jong Holland volledig gefi leerd. Met soepele combinaties wordt de score opgevoerd. De 4-0 is een beauty. Een 
verre ingooi van Bloyce wordt gecontroleerd door Falco en teruggelegd op Roy. Vervolgens stuurt Roy in een beweging Falco 
met een mooie steekpass de diepte in, waarna Falco koelbloedig de bal binnen schiet.  De 5-0 komt na goed voorbereidend 
werk van Ryan op naam van Falco. Daarna doet Jong Holland nog iets terug. Marnix, die na zijn ziekte zijn goede vorm weer 
hervindt, krijgt de bal niet goed onder controle, 5-1.  De 6-1 is ook weer mooi. Falco snelt op rechts razend snel langs zijn di-
recte bewaker en schiet vervolgens de bal loei hard op de binnenkant paal. De bal belandt precies voor de voeten van de mee 
inkomende Roy en het afmaken is vervolgens een koud kunstje. Het wordt zelfs nog 7-1. Vigo bedient Falco op rechts met een 
mooie dieptepass. De verdedigers hebben het nakijken als Falco razend snel op doel afgaat en vervolgens de bal beheerst 
langs de keeper binnen schiet. Al met al een prima teamprestatie.

De titel is binnen als uit de resterende 5 wedstrijden twee keer wordt gewonnen. Het doel van de C6 is echter om ongeslagen 
te blijven en zodoende ook de Herman de Reus Bokaal binnen te slepen.

De Koots!
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 29 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 17-apr 19:00  De Oostwal ZAALDIENST 3e beurt
Vrijdag 17-apr 22:05 Thuis De Oostwal Fast Five Rijnaarts 1  29315 
Vrijdag 24-apr 21:05 Uit de Hoornse Vaart Mix/Mak.AlkmaAR 1  28461 

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 3-apr 21:15 Thuis De Oostwal Berdos VE1 13266
Donderdag 16-apr 20:10 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. VE4 13326
Vrijdag 24-apr 19:15 Thuis De Oostwal Vrone VE1 13462
Woensdag 29-apr 19:15 Uit ? HSV VE1 13509

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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.
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 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.    
 

     
SlOTDRIVE KLAVERJASSEN VRIJDAG 
17 APRIL 2009 AANVANG 19.30 UUR.

Vrijdag 17 april is alweer de laatste drive van het seizoen. We kunnen wel stellen dat tot nu toe het 
klaverjassen onder leiding van de nieuwe klaverjascommissie een groot succes is. Vooral de prijzen 
die te winnen zijn worden erg gewaardeerd. De laatste drive van het seizoen hopen we een record te 
vestigen wat betreft het aantal tafels. Dus komt allen en zorg dat de bestuurskamer vol komt te zitten. 
Deze avond worden er maar twee rondes gekaart om vervolgens het klaverjasseizoen feestelijk af te 
sluiten met live muziek. Let op de klaverjasdrive van vrijdag 17 april begint al om 19.30 uur i.v.m. de 
feestavond. 
           
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: 19:00 uur (kom op tijd, vol is vol) Start 19:30 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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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

Zaterdag 4 april 9.00 tot 13.00 Olga Bak en Suus Keijsper

  13.00 tot 17.00  Ilse vd Weert

Zondag 5 april   9.00 tot 13.00 Evelien van Nieuwkerk

 

MC2:
Voor de uitwedstrijd tegen Reiger Boys gaan we met de FIETS!!! dit betekent dat we een kwartier eerder vertrekken dan de 
vetrektijd die bij het programma vermeld staat.

 

Limmen mc1-Kolping Boys mc2 1-0
Vandaag staat een leuke wedstrijd op het programma. Tegen limmen is het bijna altijd leuk spelen. De vorige wedstrijd verloren 
we met 4-2, maar we wisten dat als we in goede doen zijn dat er meer in zit. Tegenstander was een stuk groter dan wij, maar 
dat zijn we inmiddels wel gewend. We begonnen goed aan de wedstrijd. Weinig lange uitzichtloze ballen, maar eerst aanne-
men, kijken en dan pas spelen. keurig meiden. We begonnen met Maaike in de spits, maar Maaike had het moeilijk tegen en 
beren van meiden, dus werd de boel omgezet met de snelle Talitha voorin. Aan de rechterkant kon Maaike voor meer gevaar 
zorgen en Talitha is snel genoeg om het fysieke duel  te omzeilen. We hebben dan ook kansen genoeg, maar we zijn aan elkaar 
gewaagd en ook Limmen krijgt kansen. De verdediging staat goed en echt gevaarlijk wordt het niet. een weggewerkte bal geeft 
limmen de mogelijkheid om vanaf de 2e lijn te schieten. 1-0 balen zeg, maar koppies omhoog want het kan echt.

De 2e helft blijven we op zoek naar de verdiende gelijkmaker. De laatste minuten spelen we 1 op 1 achterin en komt Celina 
erbij in de spits. Met haar schot, moet het kunnen lukken. helaas een schiet mogelijkheid raakt Celina niet goed, net als Leo-
nie. het vizier stond vandaag niet helemaal op scherp. maar we hebben goed gespeeld. Dit geeft moed voor de wedstrijd tegen 
Jong Holland.

 

Kolping Boys mc2-Jong Holland mc1: 2-1
Vandaag een zware wedstrijd. Uit verloren we met maar liefst 8-2. Na een dramatische warming up, hadden we er weinig ver-
trouwen in. De wedstrijd begon dik een half uur later, omdat de MB1 erg uitliep. We kwamen gelijk onder druk te staan, omdat 
zij even net iets anders spelen dan wij gewend zijn, moest Rosa als Midmid wel erg verdedigend spelen. Doordat we zo laat 
begonnen, moest Maaike al na een kwartier het veld verlaten voor een verjaardag. Balen, want Maaike zorgde voor een hoop 
gevaar voorin. Iris komt erin, Rosa in de spits en Celina pakt de mid mid positie op. Iedereen is verbaasd als we na 20 minuten 
nog niet achter staan en al helemaal niet kansloos zijn. Dilara keept een dijk van een wedstrijd en redt ons 2x weergaloos.

In de rust weer even de puntjes op de i, de wissels komen in het veld. Nog even de Yell. Iedereen begint erin te geloven.

Jong Holland gaat nog aanvallender voetballen en verwaarloost de eigen verdediging, dat is niet zo slim met de snelle Talitha. 
Talitha gaat er als een speer vandoor en maakt koelbloedig af. YES 1-0 voor. Nu niet weggeven. maar Jong Holland is vandaag 
niet in staat om te scoren, de frustratie is voelbaar en Kolping laat zich terugdringen zonder echt in gevaar te komen. Hierdoor 
ontstaat veel ruimte om te voetballen op het middenveld en voorin. Een prachtige aanval over rechts. Rosa speelt in op Jamilla 
die via via Talitha wegstuurd die ook deze keer niet aarzelt 2-0. Wauw. Nu vol houden. De coach roept ter motivatie te trakteren 
bij winst. Zou het helpen? Jong Holland blijft komen en kansen missen. Net op het moment dat ik tegen de achterban zeg dat 
Jong Holland die bal er vandaag echt niet in krijgt schieten we in eigen doel. Nog even is het spannend, maar de scheids fl uit 
vlak daarna af. gefeliciteerd meiden met deze prachtige overwinning.

 

Woensdagavondwas er een keer geen training. We gingen naar AZ. De dames van AZ spelen in het stadion de topper tegen 
Willem II. Een belangrijke wedstrijd voor het kampioenschap. De watjes gaan met de auto en de bikkels komen op de fi ets. De 
md1 was er ook en een heleboel speelsters van de dames. Die hebben we niet gezien tussen de 2500 supporters. Het was 
een leuke wedstrijd die werd gewonnen door AZ met 2-1. De meiden vonden nr 6 en 11 het beste spelen. Jammer geen bal 
gevangen dit keer.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 4 april

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 Purmerend D1  11:30  M. Stigter
D3 Alcmaria Victrix D1 11:30 11:00 D. Makelaar
D4 Reiger Boys D7 10:15 09:45 S. Jongkind
D5 Alkm. Boys D2  09:00 08:30 G. Twisk
MD1 Graftdijk D2  11:30 10:45 Justin v.d. Berg
E1 ADO 20 E1 10:15  ouder
E5 SVA E3  10:15 09:45 Steven Dekker
E6 Reiger Boys E8  10:15 09:45 Nick Molenaar
E7 Foresters de E7  10:15 09:45 Dex Bakkum
E8 Foresters de E10  11:30 11:00 Duncan Bons
E9 Reiger Boys E11  11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
E14 LSVV ME1  09:00 08:30 Iris Berkhout
E15 Koedijk E13  10:15 09:45 Jesse Tielbeke
F2 VIOS-W F2  10:15  Emiel Langedijk
F3 Jong Holland F3  09:00 08:30 Tobias Sluijter
F4 Koedijk F3  09:00 08:30 Dex Bakkum
F6 Zeevogels F3  09:00 08:30 Emiel Langedijk

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2 Uitgeest D2  11:30 
D6 BOL D3  10:15 09:20
D7 Victoria O D5  10:00 09:05
D8 Vitesse 22 MD2  11:00 10:00
E2 Reiger Boys E3  10:00 
E3 SVW 27 E1  10:15 
E4 Zeevogels E2  09:00 
E10 Reiger Boys E14  08:45 08:00
E11 Reiger Boys E13  08:45 08:00
E12 Victoria O E4  11:15 10:20
E13 Jong Holland ME1  10:00 09:05
E16 SVW 27 E10  10:15 09:20
F1 Alkm. Boys F1  10:30 
F5 Vitesse 22 F2  09:15 08:20
F7 GSV F1  09:30 08:35

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    

Woensdag 8 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 VVZ D1  18:30 

Paastoernooien pupillen
Tijdens het paasweekeinde hebben enkele pupillenteams toernooien. Wij verzoeken 
u vriendelijk om ruim op tijd voor het begin van het toernooi aanwezig te zijn en na 
de gespeelde wedstrijden te wachten  op de prijsuitreiking.

Maandag 13 april

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D3 V.V. IJmuiden 09:30 08:30  toernooi
D4 V.V. IJmuiden 09:30 08:30  toernooi
E5 V.V. IJmuiden 09:30 08:30  toernooi
E6 V.V. IJmuiden 09:30 08:30  toernooi
E7 V.V. IJmuiden 09:30 08:30  toernooi
E9 V.V. IJmuiden 09:30 08:30  toernooi
MD1 Sloterdijk 13:00 11:30  toernooi
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  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

22 APRIL MEGA VOETBALFESTIJN
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zaterdag 28 maart 2009

Kolping Boys E2–Berdos E1

Al  na 3 minuten kwamen we goed weg 
toen Berdos voor een leeg doel de bal 
wist over te koppen. Ook hun eerste cor-
ner zorgde voor spanning, maar geluk-
kig hadden we Jeroen in het doel en die 
wist de cornerbal uiteindelijk mooi  te 
onderscheppen. In de 9e minuut wist Ber-
dos, vanuit een vrije trap, toch te scoren. 
0–1.

Vijf minuten later maakte Kolping vanuit 
een corner, de gelijkmaker. Het was iet-
wat rommeling voor het doel, maar het 
bleek Damian die voor het  doelpunt 
zorgde. Met een 1 - 1 stand gingen onze 
jongens de rust in. Gedurende de wed-
strijd bleek Berdos toch wel een lastige 
tegenstander te zijn. Het werd al snel 
1-2 en in de 30e minuut bleef ook 1-3 niet 
uit.Vlak voor het eind wist Jeroen nog een 
lastige bal van de lijn te houden. Zo zorgde 
hij ervoor dat het uiteindelijk 1–3 bleef. 
Jammer jongens, toch goed gespeeld, vol-
gende keer gaan we er gewoon weer voor.

Kolping Boys F4 - Adelbert F2

De derde thuiswedstrijd op rij was deze 
keer tegen Adelbert F2, geen hoogvlieger 
in deze klasse, maar ook de lagere teams 
zijn gevaarlijk. (zie verslag Kolping F4 
tegen Duinrand S) Het ongelofelijke ge-
beurde deze ochtend: iedereen was er en 
ook nog ruim op tijd, zodoende had coach 
Rob 2 wisselmogelijkheden. De tegenpar-
tij had zelfs drie wissels en zodoende werd 
er 8 tegen 8 gestart.

Kolping liet er meteen geen gras over groe-
ien en ging fel in de aanval. Achterin werd 
door goed verdedigd en voorin waren de 
spitsen scherp en speelden redelijk tot 
goed over, Bjorn speelde zelfs zoveel over 
dat hij niet eens aan pingelen toekwam! Dit 
zorgde er wel voor dat Nassim B. in deze 
wedstrijd 4x kon scoren, allemaal scherpe 
aanvallen met een mooie afronding, als 
laatste kon Bjorn nog een keer scoren. Jur 
en Jonathan deden weer een wedstrijdje 
wie de meeste kilometers tijdens een wed-
strijd kan maken. Tussendoor kon Adel-
bert ook nog een keer scoren omdat er 
even niet opgelet werd. Sommige midden-
velders hadden er vandaag niet hun dag 
en liepen er een beetje schouderophalend 
bij, hopelijk gaat dat volgende keer beter.

Nadat de bijzonder goed en rustig fl ui-
tende ouder voor het eindsignaal had 
gefl oten kon er een eindstand van 5-1 
worden opgetekend. Dat Adelbert daarna 
de penalty’s beter nam en ook nog vaker 
de lat raakte (wat volgens hun de jackpot 

opleverde) maakte niet uit, de punten 
waren in de tas!

vader van Jur.

Adelbert F2 - Kolping Boys F4

Alsof het een echte champions- league 
wedstrijd betrof, moest F4 alweer tegen 
Adelbert aantreden. Vol goede moed ver-
trokken we naar Egmond-Binnen, ieder-
een was weer keurig op tijd, klasse!! Bjorn 
was er al gebracht door opa Kees, omdat 
zijn ouders, Ab en Trudy een romantische 
cruise aan het maken waren. Er was sowi-
eso al “love in the air” want coach Rob 
bleek deze dag al 9 jaar getrouwd met zijn 
uiterst charmante egaa Trudy! We hoorden 
zelfs dat Rob die dag van haar een speeltje 
mocht uitzoeken, we zijn erg benieuwd wat 
dat geworden is Rob. Namens de gehele 
redactie trouwens van harte gefeliciteerd!!

in Egmond aangekomen bleek Eray te geb-
lesseerd aan zijn voet om te voetballen en 
omdat Jonathan er ook niet was zouden 
we geen wissel hebben. Gelukkig stond 
Evan aan de kant te kijken en mocht hij 
zijn opwachting maken in het elftal.Nadat 
de coach van de tegenpartij ons allemaal 
had uitgelegd wat we wel en vooral wat we 
niet mochten doen konden we dan begin-
nen. Hij had beter zijn energie in zijn eigen 
team kunnen steken i.p.v. het onze en zich 
wat minder met de scheidsrechter bemoe-
ien, deze jongen deed het best goed maar 
werd een beetje geintimideerd door de be-
ste man, jammer!

In de 1e helft golfde het spel op en neer, 
maar plotseling kreeg Bjorn het op zijn 
heupen en scoorde binnen drie minuten 
2x!  Ook de middenvelders waren duidel-
ijk beter in hun doen dan vorige week en 
zodoende konden we rusten met een 2-0 
stand. Sommige jongens hadden het een 
beetje koud, maar dat lag wel een beetje 
aan hunzelf, als je actief meedoet en naar 
de bal en tegenstander toegaat in plaats 
van af te wachten, dan doe je gewoon le-
kker mee en krijg je het vanzelf warm. Mis-
schien dat trainer Jaap hier op woensdag 
nog eens aandacht aan kan besteden. 
(zeker ook op positie kiezen)

In de 2e helft was het weer Bjorn die in 
korte tijd 2x scoorde en zo werd het 4-
0. Adelbert begon daarna wat meer te 
drukken, maar Max had een paar gewel-
dige reddingen en kwam ook heel dapper 
uit en voorkwam zo een doelpunt van de 
tegenpartij. Verder draaide de  verdediging 
met Jur, Joaquim en Evan prima en wer-
den de aanvallers uitgeschakeld. Max ging 
ondertussen met zijn moeder om een pak 
Pokemonkaarten wedden dat hij de nul 
ging houden, dat zou spannend worden. 

Door goed storend werk van Ashley en 
Nassim E. kon andere Nassim ook nog 2x 
scoren en ging Adelbert zelfs in eigen doel 
schieten. Ook Ashley kon  na een mooie 
aanval via Jur en Nassim scoren, zodat de 
eindstand 8-0 werd. Een mooie overwin-
ning en Max won de weddenschap van zijn 
moeder! Komende week tegen Koedijk F3, 
de koploper, als jullie deze winnen gaan ju-
llie aardig richting 1e plaats, succes!

vader van Jur

Berdos F4-Kolping Boys F5 (4-7)

1e helft

Wij gingen naar Bergen toe en hadden ge-
noeg tijd om warm te lopen. Wij begonnen 
goed. Kansen over en weer. Toch kregen 
wij eerst twee doelpunten om onze oren, 
0-2 achter. Het zal wel met de poeplucht 
te maken hebben die wij roken. Wij vielen 
bijna fl auw. Helaas moest onze doelman 
Patrick het veld daarna verlaten want hij 
had nog last van zijn voetblessure. Tom 
Jansen nam zijn plek over en bleef ons 
in de wedstrijd houden want hij hield een 
paar mooie ballen tegen.  Wij bleven wel 
goed voetballen en speelden goed de bal 
naar elkaar.  Maartje, Simon, Luuk en 
Jesse hielden achter de boel goed dicht en 
zo maakten zij geen doelpunten meer bij 
ons. Er kwamen een paar mooie schoten 
op doel van Gijs en Tom de Vries en uitein-
delijk maakte Luke Dekker het eerste ver-
lossende doelpunt. Kort daarna maakte 
hij weer een doelpunt en toen stond het 
gelijk, 2-2. Russtand.

2e helft

Gijs ging eerst op doel. Het begon weer  
zoals wij dat voor de winterstop gewend 
waren. Scoren!!  Wij maakten snel twee 
doelpunten achter elkaar en even later 
nog een, 2-5. Wij dachten dat wij konden 
gaan luieren en dat vond Berdos ook, 3-5. 
Simon en Luuk Loogman en Tom Jansen 
gingen wat meer naar voren en werden 
wat gevaarlijker. Maartje en Jesse bleven 
nog steeds achter en lieten zich niet van 
de bal zetten. Onze doelpuntenmakers 
Gijs, Tom de V. en Luke D. lieten daarna 
weer van zich horen. Tom maakte een 
mooi doelpunt van de zijkant en Gijs een 
strakke bal in de hoek, 3-7.  Berdos kwam 
nog even terug maar het was te laat. Kolp-
ing had gewonnen. 

Robert Stoop

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN


