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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 

Na alle feestelijkheden rondom het 70 jarig bestaan, ga we langzaam naar 
het einde van de competitie. In de aankomende weken worden er veel 
doordeweekse wedstrijden gespeeld. Kijk dus goed naar het programma. 
Zondag 24 mei word het taditionele mixtoernooi georganiseerd, dit jaar is er 
ook gedacht aan de oudere spelers. Er is speciaal voor hen een 40+ poule. 
Schrijf je snel in, op pagina 2 meer informatie over deze dag.

Het gaat super in de race om de oefenwedstrijd tegen landskampioen AZ! 
We staan nog steeds ruim honderd punten voor op concurent LSVV. Maar wij 
verwachten dat zij in de laatste maand van de actie nog alles op alles zullen 
zetten om deze prijs in de wacht te slepen.Dus heb je nog niet gestemd, ga 
dan gauw naar WWW.FANSVANATOTZ.NL en vergeet niet de clubkaartaan-
vraag aan te vinken. Anders zal je stem niet mee gerekend worden

De tussenstand per 27 april
1.Kolping Boys 350
2.LSVV  246
3.Vrone  149
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C1000 CLUBSPAARACTIE
C1000 CLUBSPAARACTIE
Vanaf 18 mei start er bij C1000 Duijvelshoff een grote spaaractie voor lokale clubs en verenigingen. Mijn favoriete club, v.v. Kolp-
ing Boys heeft zich ook aangemeld. Van 26 april tot en met 2 mei hebben we de tijd om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen, 
want alleen de 10 clubs met de meeste stemmen gaan door naar de C1000 Clubactie.

Tijdens de Clubactie gaan de klanten van de C1000 sparen voor hun favoriete lokale club. Bij iedere €10,- boodschappen ontvangt 
de klant een clubmunt die hij aan zijn favoriete club kan geven. Aan het einde van de actie wordt de totale prijzenpot van maar-
liefst € 5000,- verdeeld in de verhoudingen van de gespaarde muntjes. Help jij ook mee om ervoor te zorgen dat v.v. Kolping Boys 
straks meedoet in de C1000 Clubactie?

Stem dan ook op v.v. Kolping Boys op www.c1000.nl/clubactie ! 
 
MIXTOERNOOI ZONDAG 24 MEI 2009
Hierbij wil ik jullie allen uitnodigen om mee te doen aan het Kolping Boys mixtoernooi. Deze wordt dit jaar georganiseerd op 
zondag 24 mei.

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we het toernooi dit jaar iets anders opzetten. De teams gaan opgesplitst worden in 
een recreatieve poule, prestatieve poule en een veteranen poule. Bij prestatief moet je denken aan de teams welke absoluut de 
fi nale willen halen; strijdend voor elke meter, gezegend met een sterke conditie en de wil om de fi nale te behalen spelen zij hun 
wedstrijden. Deze teams gaan we groeperen in een prestatieve poule. Bij recreatief is de insteek iets anders; ‘gewoon’ gezellig 
willen voetballen, soms in familiair verband strijdend tegen andere families (en soms ook kinderen) en waar winnen of verliezen 
helemaal niet belangrijk is. Deze teams worden samengevoegd in de recreatieve poule. Nieuw dit jaar is, bij voldoende belangstel-
ling, de veteranen poule. Hierbij geldt dat de minimale leeftijd van iedere deelnemer of deelneemster 40 dient te zijn.

Alle wedstrijden worden ook dit jaar ook weer 7 tegen 7 gespeeld. Van deze 7 dient er minimaal 1 dame/meisje in het veld te 
staan. De wedstrijden starten om 12 uur en om 16 uur zijn we klaar met voetballen. We verwachten ook dit jaar weer een team 
met scheidsrechters welke wederom in de prestatieve poule zal deelnemen!!! Uiteraard staat er weer een springkussen, een gat-
enschietdoek, hebben we live muziek (wie zal er optreden?) en gaan we weer BBQ-en!!! 

Wil je je als team zijnde alvast aanmelden? Stuur een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij alvast aan of 
je prestatief, recreatief  of bij de veteranen wilt gaan voetballen en met hoeveel mensen je wilt BBQ-en. De kosten van de BBQ 
bedragen 10 Euro pp en voor kinderen 5 Euro pp.

Inschrijven kan ook bij Ton Schut of Janneke Ruijs.

Groet, Gerard Bobeldijk

50 JAAR KLAVERJASSEN 17 APRIL 2009

De laatste klaverjas-drive van dit seizoen stond in het teken van 50 jaar klaverjassen.

En daar waren aanwezig mensen die zelf daaraan meegewerkt hadden in die 50 jaar.

Daarom wil ik iedereen bedanken voor de gezellige avond. De klaverjasgroep en ik hebben alleen maar goede reacties gehad. En 
daar zijn we erg blij mee.

Dus iedereen bedankt, ook Piet v. Alpen voor z’n West-Friese stuk. En Dick Veel die veel voor mij heeft uitgezocht.

Ria Lankreijer

AZ vrouwen tegen ADO Den Haag Vrouwen
Donderdagavond 7 mei spelen de AZ-vrouwen in het DSB-stadion tegen ADO.  Dus de nummer 1 tegen de nummer 2. AZ kan onze 
steun goed gebruiken in de race om de landstitel. De wedstrijd begint om 19.30 uur en zowel de toegang als het parkeren op het 
stadionparkeerterrein is gratis.

Laten wij als Kolping Boys ook achter de AZ-vrouwen gaan staan!

Groetjes Kristin Bosman-Stoop
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Kolping Boys 9 op KAMPIOENSJACHT
Zondagmorgen omstreeks 9 uur kwamen de spelers van het 9e weer binnendruppelen. De helft van de spelers nog ruikend 
naar de alcoholdampen van de consumpties die zij een dag eerder genuttigd hadden  ter ere van het 70 jarig bestaan van 
onze club. We hadden een betere voorbereiding kunnen bedenken voor een team met kampioensaspiraties. Waar veel elftallen 
moeite hebben om  aan het einde van de competitie een compleet team op de been te brengen is dat bij het 9e niet het geval. 
Met 4 wissels langs de kant konden we deze wedstrijd aanvangen. 

Deze morgen moesten we aantreden tegen middenmoter LSVV 9. In de uitwedstrijd bleek het al een lastige tegenstander te 
zijn en dat was in deze wedstrijd niet anders. In de eerst minuten was al te zien dat LSVV niet was gekomen om van de mat 
gespeeld te worden. Met veel lange ballen en er hard achteraan  rennen stichtte de tegenstander weinig gevaar. Waar wij met 
veel combineren het spel naar ons toe probeerden te trekken was het toch lastig spelen om een veld waar de koeien rustig op 
los gelaten kunnen worden.  

Onze spits Richard Mooser had het lastig, hij werd constant gedekt door drie verdedigers. In de 30 minuut was het Nico Koel-
man die op een voorzet van Tom Kooge vrij kon inschieten, maar hij stuitte op de goed keepende LSVV goalie. Nog geen vijf 
minuten later was het op een voorzet van Mick de Regt nota bene een speler van LSVV die op een schitterende wijze zijn eigen 
doelman wist te passeren. 1-0 voor Kolping Boys 9.

Na wat grappen en grollen in de rust en hard ingrijpen van de coach hervatten wij de wedstrijd met Paul Vessies en Kees van 
Weelden als “verse”  wissels. Al na een paar minuten wisselde Paul en Arjan van half plaats, Arjan van links naar rechts en 
Paul visa versa. Op de rechtshalf plaats stond een tegenstander die Paul de hele tijd in zijn  nek zat en dat zinde hem niet. Dus 
hij vroeg Arjan beleefd of hij de rechterfl ank wilde bezetten. Na een paar minuten kwam Arjan erachter dat hij aan deze kant 
weinig ballen zou raken, dus ging hij gewoon naast Paul aan de linkerkant staan. En deze actie schoot bij Paul in het verkeerde 
keelgat, dus hij verliet voortijdig het veld. Dit akkefi etje zal hem wel een aantal wedstrijden schorsing opleveren, want een 
kampioensploeg tijdens de wedstrijd verlaten dat kan niet door de beugel.

De tweede helft was niet om aan te zien, en de wedstrijd werd alsmaar gemener. In de laatste fase van de wedstrijd was het 
Peter Verhoeven die zijn zenuwen ook niet meer de baas kon. Hij liet nog een paar rollertjes door zijn handen glijden, maar 
gelukkig was dit naast de goal. 

Met nog 2 wedstrijden(2x winst) te gaan kan het 9e in de uitwedstrijd tegen Vrone 7 kampioen worden.

De coach

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 27 april

1.Kolping Boys 350

2.LSVV  246

3.Vrone  149

4.AFC’34  124

5.ZAP  119

In de maand maart heeft Kolping Boys de wederom de meeste stemmen binnen gehaald! Wij hebben een prachtig onder-
kledingpakket van de offi ciële kledingleverancier van AZ Canterbury of New Zealand voor een compleet team gewon-
nen. Maar we gaan natuurlijk voor die fantastiche hoofdprijs,  de wedstrijd tegen het AZ van Louis van Gaal .

Met nog een  maand voor de boeg staan wij  ruimschoots bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp 
hopen wij  tegen de grote  kampioen van Nederland AZ te oefenen.

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

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

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

HET 9e  OP KAMPIOENSJACHT
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 2 en 3 mei

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 9 en 10 mei

 Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 2 mei

08:30 uur: Junioren B3

12:45 uur:  Junioren B3

 

Zondag:  3 mei

09:30 uur:  Junioren C3

13:15 uur:  Junioren C3

 

 

Secretariaat:  

Zondag:  3 mei

08:30 uur:  Jeroen Wijts

13:00 uur: Simon Reus

 

Zondag:  10 mei

11:00 uur: Janneke Ruijs

 

 

Zondag 3 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e  Limmen 2  11:00 10:30 Wit, C.L. de 
4e  Victoria O 4  12:00 11:30 N. Pater 
8e SVW 27 7  12:00 11:30 P. Ruijs 
10e  Dynamo 4  14:00 13:30 M. Visser 
DA1 Saestum DA2  14:00 13:30 Meijer, J.W. 
A3  DTS A1  12:00 11:30 A. Kokkelink 
B2  DWV B2 10:00 09:30 K. de Goede 
 Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e  EDO hfc 1  14:00 12:00 IJzendoorn, R. van
5e  Vrone 3  12:00 11:00 
6e  SVW 27 6  14:00 13:00 
7e  VIOS-W 5  12:45 11:45 
9e  Berdos 6  10:00 09:00 
11e  DTS 5  10:30 09:30 
DA2  Zaandijk DA1  14:00 13:00 Schuitemaker, G.M.
A2  HSV A1  12:00 11:00 

Zondag 10 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
4e Egmondia 4  12:00 11:30 P. Kramer
6e VIOS-W 4  12:00 11:30 K. de Goede
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
5  LSVV 4  10:30 09:30  
8  KSV 6  11:00 10:00  
9  Vrone 7  10:00 09:00  
10  Uitgeest 13  11:00 10:00  
11  Victoria O 6  12:30 11:30  
DA3  WMC DA1  11:00 10:00  
A3  FC Medemblik 14:25 12:55  toernooi

OPROEP    OPROEP       OPROEP
Op 24 mei 2009 hebben we op ons compex weer het reuze gezellige Mix-toernooi.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om met kinderen om te gaan 
en deze kinderen te begeleiden (eventueel in ploegjes).

Wij denken hierbij aan schminken, kleuren etc..

Wil je hieraan mee doen schroom niet en geef een telefoontje naar Janneke Ruijs   
te. 072 – 5642430 of 06 -231 284 69

Dinsdag 28 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A2  Alkm. Boys A1  19:00 18:15 P. Ruijs
B1 Vitesse 22 B1  19:00  Braaksma, P.J.
B2  Kon. HFC B2  19:00 18:15 N.Kieft

Woensdag 6 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A2  Alcm. Victrix A1 19:15 18:30 P.Kramer
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TREKKINGSLIJST JUBILEUMLOTERIJ

TREKKINGSLIJST   (2e en 3e trekking)    JUBILEUMLOTERIJ    (van 
zaterdag 25 april 2009) 70 JAAR KOLPINGBOYS

Super hoofdprijs :reis naar een ver land voor 2 personen:  Monique Ebbeling

1e Prijs:    reis Manchester United    Kees Kieft

2e prijs:    de fi ets       Sakia Vlam 

3e prijs:    gratis winkelen bij de SPAR    Jan Bakker   

prijs nr. lotnummer  prijs nr. lotnummer
1  0569   26   0497
2  0373   27   0614
3  0749   28   0199
4  0615   29   0382
5  0626   30   0369
6  0666   31   0112
7  0623   32   0374
8  0559   33   0617
9  0770   34   0644
10  0640   35   0639
11  0909   36   0403
12  0627   37   0425
13  0372   38   0850
14  0013   39   0024
15  0375   40   0745
16  0434   41   0739
17  0146   42   0108
18  0561   43   0907
19  0543   44   0744
20  0346   45   0502
21  0440   46   0303
22  0448   47   0170
23  0020   48   0847
24  0560   49   0767
25  0186   50   0191

3e Trekking:  Superhoofdprijs: is gevallen op lotnummer  904

De prijzen zijn af te halen: op zaterdag 2 mei in de kantine tussen 12 en 13 uur. En op donderdagavond 7 mei tussen 19.30 
en 20 uur.  Neem wel uw lot mee!

Voor nadere informatie  kunt u ook bellen naar Cor Venneker, tel.nr. 072- 5128389. 
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24 MEI MIXTOERNOOI

              

      24 MEI 2009       
zondag

MIXTOERNOOI
7 TEGEN 7

IEDER TEAM MINIMAAL 1 DAME

AANVANG 12 UUR

BBQ-EN OM 17 UUR (10 EURO PP)

SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK

‘JA, GEZELLIG’
Aanmelden kan bij Janneke Ruijs, Ton Schut of Gerard Bobeldijk

              

      24 MEI 2009
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PROGRAMMA JUNIOREN

Zaterdag 2 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 NVC A1  14:45  Vriend, N.P.M.
B4 Berdos B2  14:45 14:00 J. Mienes
B6 Purmersteijn B4  14:45 14:00 A.M. v.d. Velden
C2 Jong Holland C1  14:45 14:00 Vos, O.M. de
C3 Zondag 3 mei terreindienst!
C5 Bergen C2  13:15 12:30 R. de Wit
C7 Alcmaria Victrix C2  13:15 12:30 H. Berghammer
MC1 HSV Sport  MC1  13:15 12:30 J. Kraakman
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
B1 Vrone B1  14:00  Westera, R.W.
B3 Zaterdag 2 mei terreindienst!
B3 VIOS-W B3  14:30 13:30 
B5 Koedijk B5  16:30 15:30 
MB1 Winkel MB1  14:00 13:00  
C4 Foresters de C5  13:00 12:00 
C6 Alkm. Boys C2  10:30 09:30 
MC2 Foresters de MC1  14:45 13:45 

Dinsdag 28 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A2  Alkm. Boys A1  19:00 18:15 P. Ruijs
B1 Vitesse 22 B1  19:00  Braaksma, P.J.
B2  Kon. HFC B2  19:00 18:15 N.Kieft

Dinsdag 5 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 JVC B4  19:00 18:15 J. Mienes
B5 Koedijk B7  19:00 18:15 E. van Dronkelaar
B6 Oosthuizen B1  19:00 18:15 A.M. v.d. Velden

Donderdag 7 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MB1 Dindua MB1  19:00   18:15 H.Berghammer
C1 ZOB C1  19:00   
C3 Con Zelo C1  19:00   18:15 J. Kraakman
MC2 WSV 30 MC1  19:00   18:15 R. de Wit

Woensdag 6 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
C7 Foresters de C6  19:00 18:00

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 2 en 3 mei

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 9 en 10 mei

 Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 2 mei

08:30 uur: Junioren B3

12:45 uur:  Junioren B3

 

Zondag:  3 mei

09:30 uur:  Junioren C3

13:15 uur:  Junioren C3

 

 

Secretariaat:  

Zaterdag: 2 mei

Paul Konijn  en Ton Groot

Dinsdag: 5 mei

Richard Meijer 

Donderdag: 7 mei

Raymond de Niet
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Zaterdag 9 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig 
A1 nog onbekend 17:00   promotiewedstrijd
B4 Kolping Boys 14:05 13:20  toernooi
B5 Kolping Boys 13:30 12:45  toernooi
B6 Kolping Boys 14:05 13:20  toernooi
C3 Kolping Boys 09:30 08:45  toernooi
C4 Kolping Boys 10:05 09:20  toernooi
C5 Kolping Boys 09:30 08:45  toernooi
C6 Kolping Boys 09:30 08:45  toernooi
C7 Kolping Boys 10:05 09:20  toernooi

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA1 WV-HEDW MA1  10:00 09:00  
MB1 DTS MB1  14:30 13:30  
C2 SVW’ 27 13:30 12:30  toernooi
MC1 Schagen MC1  13:00 12:00  
 

Maandag 11 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MA1 Alcm. Victrix MA1  19:00   18:15 E. van Dronkelaar
 

Dinsdag 12 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
C1 VVZ C1  19:00  N.Kieft

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

Zondag 10 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A3  FC Medemblik 14:25 12:55  toernooi
B3 FC Medemblik 13:45 12:15  toernooi
B5 FC Medemblik 09:35 08:20  toernooi  

PROGRAMMA JUNIOREN+C6 KAMPIOEN

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 2 en 3 mei

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 9 en 10 mei

 Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 2 mei

08:30 uur: Junioren B3

12:45 uur:  Junioren B3

 

Zondag:  3 mei

09:30 uur:  Junioren C3

13:15 uur:  Junioren C3

 

 

Secretariaat:  

Zaterdag: 2 mei

Paul Konijn  en Ton Groot

Dinsdag: 5 mei

Richard Meijer 

Donderdag: 7 mei

Raymond de Niet

 

 

Woenssdag 13 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek
B4 DTS B2  19:00 18:00
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VERSLAGEN JUNIOREN
Zaterdag 18 april 2009 Kolping Boys C6 KAMPIOEN!!!!!!!!!!
Met nog vier wedstrijden te gaan kon vandaag de titel veilig gesteld worden. Alle ingrediënten om er een mooi feest van te 
maken waren aanwezig: een zon overgoten dag, veel enthousiaste ouders, vrienden en familie en overige belangstellenden. De 
club had top arbiter Evert van Dronkelaar geregeld en de jongens mochten met een splinternieuwe bal op het A-veld spelen. 
Het kon dus eigenlijk niet mis gaan. Het op voorhand arme Koedijk moest nog even geslacht worden! Al vrij snel na het begin-
signaal opende Fabian de score. Kort daarna was de spanning al uit de wedstrijd na de snelle 2-0. Vervolgens ontstonden er 
veel kansen, maar die werden niet benut door Kolping. Waren het de zenuwen of lag het aan het hobbelige veld? Uiteindelijk 
werd de rust bereikt met een stand van 5-0.

Na de rust kabbelde de wedstrijd een beetje door zonder dat er gescoord werd. Halverwege de tweede helft vond Kolping toch 
weer de inspiratie om het doelsaldo wat op te vijzelen. Uiteindelijk werd het nog 12-0. Na afl oop kregen de jongens namens de 
club bloemen aangeboden en werd er door de clubfotograaf nog een teamfoto gemaakt die terug te vinden is op de website 
www.kolpingboys.nl. Na het douchen werd er nog een feestje gevierd in de kantine waar de jongens en de technische staf en-
kele consumpties en een broodje van de club kregen aangeboden. Namens de spelers en de technische staf dank aan de club 
voor wat ze deze dag hebben geregeld en georganiseerd. 

Met nog drie wedstrijden te gaan zijn er nog twee doelstellingen: de Herman de Reus bokaal en meer dan 200 goals scoren. 
Hiervoor moet nog 19 keer gescoord worden. Met tegenstanders als Kolping Boys C7 (niet al te lastig), Alkmaarse Boys C2 (uit, 
dus dit wordt  hoogstwaarschijnlijk C1!) en Koedijk C7 (ook lastig) zal dit misschien net lukken!

Jongens, gefeliciteerd met de titel.

De Koots

Zaterdag 25 april 2009 Kolping Boys C6 – Kolping Boys C7 uitslag: 14-0
Het was weer prachtig zonnig weer. Nog drie wedstrijden te gaan. Doelstelling twee, de Herman de Reus Bokaal winnen, moest 
vandaag bereikt worden. Op voorhand niet een al te lastige taak!  De C7 had uit voorzorg wat versterking uit hogere teams 
ingezet om te voorkomen dat C6 niet doelstelling 3 ook zou realiseren: 19 keer scoren!!

Er viel weer veel te genieten. Zo scoorde Michael een wonderschone treffer. Werden de aanvallers van C7 uit de wedstrijd 
gespeeld door Dennis en Bloyce. Liet Jim zich niet trucken door de dartele rechterspits. Had keeper Marnix door de goede ver-
dediging weinig te doen. Strooide Roy met prachtige passes waaruit Fabien en Falco veelvuldig scoorden. Waren Roy en Mike 
de spelbepalers op het middenveld. Waren Jack en Ryan regelmatig aan het bakkeleien met de scheidsrechter. Nam Vigo op 
virtuoze wijze een bal aan die hij in een beweging doorspeelde op Falco die vervolgens doeltreffend afrondde en was Fabien 
zeer doeltreffend. Uiteindelijk werd het 14-0 en is de Herman de Reus Bokaal ook binnen!

De Koots

                                          

Koedijk B5 – Kolping Boys B4 18 april 2009
Jasper Bakker was de eerste keer van de partij , nu missen we allen nog Kevin Leeuwenkamp (jukbeen), Johan van der Sluis 
(tennis), Devon Hoogland (griep) en Wouter Korse (knieholte). We leenden om die reden Sander Twisk en Raymond Pijpeart. 
Koedijk B5 staan stijf onderaan en dat moest toch lukken, om er 3 punten te halen? Na 6 minuten werd er door Arthur Pijpaert 
ingegooid op Jasper Bakker. Jasper draaide weg en gaf een pass op Steven de Jong. Steven maakte een pirouette en schoot 
van afstand in, 0-1. Nog geen 2 min. later was het Steven de Jong die de bal op de vrijstaande Yannick Zuurbier gaf, Yannick 
ging 2 man voorbij en maakte 0-2. Dat ging lekker, de kansen kwamen er.

Toch was het pas in de 21e min. dat  Jasper Bakker doorbrak en de bal met een boog over de keeper schoot een speler van 
Koedijk kon de bal nog net uit het doel werken. In dezelfde min. mocht Steven de Jong een vrij trap op ca. 20m. van het doel 
nemen, hij schoot hard op het doel en passeerde de muur met de keeper daarachter 0-3.  In de 22e min. werd net binnen het 
strafschopgebied Arthur Pijpaert gevloerd. De stafschop werd door Robin van Velthuizen goed ingeschoten, 0-4.  In de 30e min. 
was het Joost Huese die de bal voor het doel bracht, uit een weer war van spelers kwam de bal via een speler van Koedijk voor 
de voeten van Jasper Bakker, 0-5.  Kolping Boys bleef druk houden, Sander Makkus gaf aan Thiemo Koster en Thiemo passte 
de bal door op de vrij lopende Jasper Bakker. Jasper schoot op doel maar de terug springende bal kwam voor de voeten van 
Sander Twisk, 0-6 met nog 6 min. voor rust.

In de 38e min van de wedstrijd kwam er een BEAUTY van een doelpunt. Op het middenveld werd de bal veroverd door Robin 
van Veldhuizen, Robin ging naar links en schoot vanaf de zijlijn hoog op de rechter doelpaal. Binnenkant paal, binnenkant lat 
en ging achter de rug van de keeper in het doel. Met 0-7 bereikte we de ruststand. Volgens Robin was het als voorzet bedoeld, 
glimlachte hij. 

Na de rust ging Barry de Koning op doel en Justin van den Berg in de achterste linie. Dat werd lopen voor Justin en dat was 
hij zeker niet gewend. In de 5e min. na rust was het Jasper Bakker die de bal onderschepte en passeerde een man. Jasper 
gaf de bal aan Thiemo Koster. Thiemo gaf de bal breed op Yannick Zuurbier, die passeerde één man van Koedijk en maakte 
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vervolgens de 0-8.   OP NAAR DE 10 DACHTEN WE. Maar daarna ging het er rommelig en slordig, zowel in de aanval als in de 
verdediging aan toe.   Koedijk kwam in de 13e min en 20e min nog aan scoren toe, 2-8. Wat misten we een kansen!!! In de 35e 
min. was het Raymond Pijpaert die de bal op Thiemo Koster gaf, Thiemo trok voor en Rick de Moel kopte er mooi en strak in 
tegen zijn oude club 2-9. Dit was tevens de eindstand.

Een Trouwe Supporter

Hollandia T B2 – Kolping Boys B4  25 april 2009
Het was weer mooi weer. We moesten naar Hollandia T uit Tuitjenhorn. Niemand kon de thuiswedstrijd herinneren. Kevin Leeu-
wenkamp en Johan van der Sluis zijn de enige 2 die we nog misten, dus we hadden geen spelers uit een ander team nodig. 
Hollandia T staan 10e op de ranglijst. In de 6e min gaf Yannick Zuurbier op zij naar Steven de Jong, afstandschot, 0-1.  In de 9e 
min. nam Jasper Bakker een vrij trap, die belandde op het hoofd van Thiemo Koster, 0-2. Na verschillende onbenutte kansen, 
was het in de 27e min. dat er overtreding op Robin van Velthuizen werd gemaakt. Thiemo Koster nam de toegekende vrij trap, 
deze ging mooi in de rechter boven hoek, 0-3.  In de 36e min. ging Devon Hoogland er met de bal er van door, hij speelde de 
bal op Yannick Zuurbier. Helaas trof Yannick de lat. In de 40 min. mocht Hollandia T een vrij trap nemen op ca 20  meter van 
de doellijn af. Op het laatste moment ging Joost Huese uit het muurtje en positioneerde zich bij de rechter paal in het doel. Dat 
was een geluk, want Joost kopte de keihard ingeschoten bal uit het doel. De ruststand was dus 0-3.

Na rust kwam Hollandia T fel uit de startblokken. Ze zetten Kolping Boys goed onder druk. Na 5 min stond de 1-3 op het bord, 
uit de 2e lijn schoot een speler hard in en Justin van den Berg dook over de bal heen. In de 13e min nam Steven de Jong een 
vrije trap, die hij hoog in de rechter bovenhoek schoot, over de kleine keeper 1-4.  In de 17e min wist Justin van den Berg nog 
een doelpunt te voorkomen, doordat een speler van Hollandia T recht op Justin afkwam. Maar in de 18e min mocht er weer 
een speler doorlopen en maakte de 2-4. Nog geen 2 min. later kreeg Wouter een dot van een kans , maar schoot naast.  In de 
27e min. passte Sander Makkus de bal op Jasper Bakker, Jasper legde de bal breed op Yannick Zuurbier. Yannick haalde uit 
en maakte de 2-5. Nog in de zelfde min. was het Joost Huese die zich in de luren lied nemen door de snelle spits van Hollandia 
T,  Joost werd de verkeerde kant op gestuurd en Hollandia T kwam op 3-5.  Weer 2 minuten later mocht Hollandia T een vrije 
trap

nemen, 4-5. Dat wordt toch geen billen knijpen hé jongens. In de 36 min. plukte Sander Makkus de bal weg en schoof deze 
door op Robin van Velthuizen. Robin dreef de bal op passte de bal op Yannick Zuurbier. Yannick haalde uit en schoot de bal over 
het hoofd van de kleine keeper in het doel, 4-6. De keeper van Hollandia T schold zijn spelers uit en wilde met ontbloot bovenlijf 
het veld verlaten. Hij bleef toch maar staan. Bij elke wissel van werd er van shirtje gewisseld, Hollandia T had maar 10 shirtjes 
in de tas zitten. Maar om een lang verhaal kort te maken, Kolping Boys B4 kan volgende week kampioen worden bij winst. BOL 
B2 heeft met 6-1 verloren van Koedijk B7 en Berdos B2 verloor van Koedijk B5 met 2-6. Dus alleen Kolping Boys B5 kan nog 
gelijk komen als we in de laatste 2 wedstrijden 3 punten laten liggen.

Een Trouwe Supporter

Koude douche voor ongelukkig Kolping

Kolping Boys C3 – Dirkshorn C1  0-6
Eigenlijk was de wedstrijd al na één helft beslist in het voordeel van nummer twee in de competitie, Dirkshorn. Een ploeg met 
razendsnelle spitsen die in 16 westrijden al 65 keer hebben toegeslagen. Toch lag het niet helemaal aan Kolping dat het bij rust 
tegen een 0-3 achterstand aankeek. Al na 5 minuten was het raak. Laatste man Jesse kreeg de bal tegen zijn hand. De zeer 
matig leidende scheidsrechter A.v.d.Velden wees naar de stip. Doelman Leon koos de goede hoek, maar was kansloos op de 
harde inzet: 0-1.  En 10 minuten later was het weer prijs. Opnieuw speelde de ongelukkige Jesse een sleutelrol. Hij kreeg een 
discutabele duw van de fors uit de kluiten gewassen Dirkshorn-spits, die daarna ongehinderd kon doorlopen: 0-2. Vlak voor rust 
schopte voorstopper Amin fi naal over de bal heen waarna de tegenstander het karwei kon afmaken: 0-3.

Na rust leek Kolping zich toch een beetje herpakt te hebben. Maar enkele kansrijke doelpogingen gingen net over. Een goed 
georganiseerd Dirkshorn beperkte zich tot razendsnelle uitvallen. Bij een daarvan aarzelde keeper Leon met uitlopen, een 
euvel waaraan deze uitstekende doelman wel vaker lijdt. Het was de nekslag voor Kolping, dat zich gewonnen gaf en nog eens 
2 doelpunten moest incasseren: 0-6. En niemand had vreemd opgekeken als het meer was geweest. Bij een van de Dirkshorn-
aanvallen leek het doel van Kolping wel een schiettent. Maar door een miraculeuze redding van linksachter Charlie en met 
behulp van de lat, Amin en Leon bleef de schade beperkt.Grote vraag is hoe coach Willem Tielbeeke zijn ploeg weer aan het 
voetballen gaat krijgen. Daar heeft hij twee weken voor, want volgende speelronde is C3 vrij.

Paulus

VERSLAGEN JUNIOREN
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Lusteloos Kolping C3 zakt verder af

Kolping Boys C3 – Zwaluwen C1  0-3
Verliezen is niet erg als tegen je zelf kunt zeggen: ik heb er alles aan gedaan. Maar de manier waarop Kolping C3 tegen Zwalu-
wen met 0-3 het schip inging, was diep droevig. Vrijwel de gehele wedstrijd leek het of de Boys meer bij het kampioensduel 
van AZ tegen Vitesse die avond waren, dan bij hun eigen wedstrijd op het zonovergoten veld van sportcomplex De Nollen. In 
alle opzichten moest de ploeg van coach Willem Tielbeeke zijn meerdere erkennen in de de roodzwarte tegenstander: Fysiek, 
speltechnisch, maar vooral ook qua inzet kwam Kolping straatlengten tekort. Al na 5 minuten moest Kolping de eerste tegen-
treffer incasseren. De snelle Zwaluwen-spits liet doelman Amin bij een uitval kansloos: 0-1. Het was trouwens aan diezelfde 
Amin te danken dat het bij die stand bleef. Hij voorkwam enkele malen een bijna zeker doelpunt.

Na de pauze was het echter opnieuw na slechts 5 minuten raak voor de gasten via een hard afstandsschot: 0-2. En even later 
dreigde de wedstrijd defi nitief op slot te gaan. Linksachter Dex duwde een tegenstander in het strafschopgebied omver. Maar 
de daarop volgende penalty belandde op de paal. Het bleek echter uitstel van executie. Want 10 minuten voor het eindsignaal 
viel het doek defi nitief voor het lusteloze kolping: 0-3.   Door deze nederlaag gaat in ieder geval Zwaluwen – dat eerder met 4-0 
werd verslagen - langs Kolping. Dat moet nu toch ernstig rekening gaan houden met een kleurloze positie in de middenmoot.

Paulus

VERSLAGEN JUNIOREN

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 27 april

1.Kolping Boys 350

2.LSVV  246

3.Vrone  149

4.AFC’34  124

5.ZAP  119

In de maand maart heeft Kolping Boys de wederom de meeste stemmen binnen gehaald! Wij hebben een prachtig onder-
kledingpakket van de offi ciële kledingleverancier van AZ Canterbury of New Zealand voor een compleet team gewon-
nen. Maar we gaan natuurlijk voor die fantastiche hoofdprijs,  de wedstrijd tegen het AZ van Louis van Gaal .

Met nog een  maand voor de boeg staan wij  ruimschoots bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp 
hopen wij  tegen de grote  kampioen van Nederland AZ te oefenen.

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

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

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

C1000 CLUBSPAARACTIE
Vanaf 18 mei start er bij C1000 Duijvelshoff een grote spaaractie voor lokale clubs en verenigingen. Mijn favoriete club, v.v. Kolp-
ing Boys heeft zich ook aangemeld. Van 26 april tot en met 2 mei hebben we de tijd om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen, 
want alleen de 10 clubs met de meeste stemmen gaan door naar de C1000 Clubactie.

Tijdens de Clubactie gaan de klanten van de C1000 sparen voor hun favoriete lokale club. Bij iedere €10,- boodschappen ontvangt 
de klant een clubmunt die hij aan zijn favoriete club kan geven. Aan het einde van de actie wordt de totale prijzenpot van maar-
liefst € 5000,- verdeeld in de verhoudingen van de gespaarde muntjes. Help jij ook mee om ervoor te zorgen dat v.v. Kolping Boys 
straks meedoet in de C1000 Clubactie?

Stem dan ook op v.v. Kolping Boys op www.c1000.nl/clubactie ! 
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Het wel en wee van de junioren. (weekend van 18 en 19 april)
Het kampioenschap van de C6 is na een 12-0 overwinning een feit.
Het is het hele seizoen al gemakkelijk gegaan en ze gaan nu voor de 200 doelpunten voor.
In ieder geval van harte gefeliciteerd !

Ook C4 deed het prima, want ze wonnen, na een 1-2 achterstand, van kampioenskandidaat Jong Holland (3-2).
AFC’34 en Foresters zijn hier lachende derde. C4 won ook nog het onderlinge duel tegen ons eigen C5 met 3-0.
C5 had ook al niet gescoord tegen AFC en keerde met een 10-0 nederlaag huiswaarts.
Bij C3 is de puf er uit denken we zo. Ze verloren nu met 3-0. En C7 behaalde een fraai punt (1-1).
Zeer knap was de 3-0 zege van de C1 op koploper de Blokkers. En dat na de onverdiende en verrassende nederlaag tegen het 
eveneens laaggeplaatste Foresters (0-1). Het blijft bloedserieus spannend in deze poule.
Ook C2 verloor in een doordeweekse wedstrijd en wel van het onderaanstaande Zeevogels (1-2), maar wist er tegen WSV’30 een 
puntje aan over te houden. Handhaving zal voor C2 dan ook nog een hele toer worden.

Bij de B-junioren davert B4 richting het kampioenschap en dat zal één van de komende wedstrijden dan ook gaan gebeuren. Ze 
wonnen met 8-2 van Koedijk en zagen concurrent Kolping Boys B5 met 4-1 winnen van Schagen B3.
B3 was kansloos bij de aanstaande kampioen KSV B2 . Het werd 7-1 voor de Kruisenaren.
Ook B6 leed een grote nederlaag en wel bij kampioenskandidaat Kwadijk B1 15-1).
B2 heeft van alles wat behaald: een overwinning op OFC B1 (3-2), een gelijkspel tegen OSV en een nederlaag tegen Hoofddorp 
(1-5).
Vitesse B1 was voor onze B1 een lekker hapje en de ploeg van Ronald Wijts kwam dan ook met een 3-1 overwinning terug in 
Oudorp.

Voor A2 lijkt de competitie goed afgesloten te worden. Er werden 2 overwinningen geboekt: 4-1 op Vrone en 
2-0 op ZAP. Handhaving lijkt daarbij wel zeker.
A1 liet de nummer 2, Kon. HFC, niet ontsnappen en maakte duidelijk welke ploeg de enige, echte kampioen is !
Via fraaie goals van Lars en Rick werd het 2-0. Daarbij werd Foresters blij gemaakt !

Kleine rectifi catie Paastoernooi.
Een vaste supporter van de D1 heeft ons er op gewezen, dat we een naam vergeten zijn te vermelden bij het team wat het zo goed 
deed bij het 14e Paastoernooi. We noemden trainer Thijs en begeleider Piet, maar Thijs kreeg wel degelijk ondersteuning van zijn 
maatje Rens. Hierbij dus even een aparte vermelding dus, Rens !

De toernooien.
We hebben ze al eens vermeld, maar bij deze nogmaals. Misschien zit er een wijziging of aanvulling bij.

Wanneer ?  Waar ?    Welke teams ?
  9 mei   Kolping Boys   B3-B4-B5-B6-C3-C4-C5-C6-C7
  9 mei   S.V.W.’27   C2
10 mei   FC Medemblik   A3-B3-B5
16 + 17 mei  Concordia Delft   C1-C2
21 mei   L.S.V.V.    A3-B3-B4-B5-B6
21 mei   Jong Holland   B2-C2
24 mei   Wherevogels   C3
24 mei   A.F.C.’34   C1
  7 juni   Nieuwe Niedorp   B6

Penalty-schieten .
Op de verjaardag van Kolping Boys werd de fi nale van het penalty-schieten gehouden.
Prachtig mooi weer vormde het decor voor een spannend avondje.
De 2 selectiekeepers stonden op scherp evenals de beide scheidsrechters Evert en Herman.
De bekers werden uitgereikt door onze voorzitter Richard en de volgende menen waren de gelukkigen:

A-junioren: 1e Mark van Minde,  2e Niels Commandeur  3e Anouar Charik
B-junioren: 1e Danny Florijn, 2e Joost v.d. Blom, 3e Sander Twisk, 4e Rafael de Wijn, 5e Wessel Stal
C-junioren: 1e Yourie Smorenberg, 2e Jesper Peereboom, 3e Manon Bloemink, 4e Thomas Hessels, 
                    5e Selma Serghini, 6e Falco Wijnstekers.

HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
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FUTSAL EN DAMES EN MEISJES
Programma t/m vrijdag 8 mei

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

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 8-mei 22:00 Uit Het Vennewater HSV VE1 13509

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

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Uitgespeeld

Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Uitgespeeld

    
Willen de coaches aub snel het teamformulier inleveren, zodat ik de teams, met hun 
voorkeuren, op tijd kan aanmelden bij de KNVB.

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

MC2 
 
Voor de eerst volgende wedstrijd zijn aan de beurt om te rijden:
Dilara, Maaike, Jolien
 
groeten, Marion

AZ vrouwen tegen ADO Den Haag Vrouwen
Donderdagavond 7 mei spelen de AZ-vrouwen in het DSB-stadion tegen ADO.  Dus de nummer 1 tegen de nummer 2. AZ kan 
onze steun goed gebruiken in de race om de landstitel. De wedstrijd begint om 19.30 uur en zowel de toegang als het parkeren 
op het stadionparkeerterrein is gratis.

Laten wij als Kolping Boys ook achter de AZ-vrouwen gaan staan!

Groetjes Kristin Bosman-Stoop

Kantinediensten dames en meisjes:
Zaterdag 2 mei  9.00 tot 13.00  Naomi Barten en Manon Gardien

    13.00 tot 17.00  Lydia Steygeman

Zondag 3 mei     9.00 tot 13.00  Simone Lieftink

Zaterdag 9 mei  9.00 tot 13.00  Dames 2

    13.00 tot 17.00  Dames 2

Zondag 19 april    9.00 tot 13.00  Dixxie vd Aakster
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 2 mei

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D1 SVW 27 D1  11:30  M. Stigter
D2 Uitgeest D2  09:00 08:30 G. Twisk
D6 BOL D3  10:15 09:45 P. Marees
D7 Victoria O D5  10:15 09:45 D. Makelaar
E1 AFC 34 E1  10:15  J. de Vries
E2 Reiger Boys E3  11:30  ouder
E3 SVW 27 E1  10:15  Steven Dekker
E4 Zeevogels E2  11:30  Nick Molenaar
E11 Reiger Boys E13  10:15 09:45 Jasper Keuken
E12 Victoria O E4  09:00 08:30 Iris Berkhout
E13 Jong Holland ME1  11:30 11:00 ouder
E16 SVW 27 E10  11:30 11:00 ouder
F1 Alkm. Boys F1  09:00  Jesse Tielbeke
F5 Vitesse 22 F2  09:00 08:30 Dex Bakkum
F7 GSV F1  09:00 08:30 Emiel Langedijk
MP1 Mini pupillen 09:00 08:40 Onderling
MF1 1e jaars F-pupillen 09:00 08:40 Onderling

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D3 Alcmaria Victrix D1  10:45 09:50  
D4 Reiger Boys D7  09:45 08:50  
D5 Alkm. Boys D2  10:30 09:35    
E6 Reiger Boys E8  08:45 07:50  
E7 Foresters de E7  09:00 08:05  
E9 Reiger Boys E11  08:45 07:50  
E14 LSVV ME1  09:15 08:20    
F1 Koedijk 13:50   toernooi
F2 VIOS-W F2  10:15   
F2 Koedijk 13:50   toernooi
F3 Jong Holland F3  08:45 07:50    
F4 Koedijk 09:00 08:05  toernooi
F6 Zeevogels F3  09:00 08:05  
                         

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

 of       072-5158200

E-coördinator:      

Ed Verberne        072- 5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling     06-57033302 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator

Geboorteaar 1996 en 1997 is 
D-pupil

Geboorteaar 1998 en 1999 is 
E-pupil

Geboortejaar 2000 en  2001 is 
F-pupil

Geboortejaar 2002 is Mini-pupil

Geboortejaar 2003 en 2004 is 
Kabouter                                    

        E pupillen die volgend seizoen naar de D pupillen gaan.

                Denk aan je spelerspas formulier met foto !!!

                               Geen Pas   =  niet spelen

C1000 CLUBSPAARACTIE
Vanaf 18 mei start er bij C1000 Duijvelshoff een grote spaaractie voor lokale clubs en verenigingen. Mijn favoriete club, v.v. 
Kolping Boys heeft zich ook aangemeld. Van 26 april tot en met 2 mei hebben we de tijd om zoveel mogelijk stemmen te ver-
zamelen, want alleen de 10 clubs met de meeste stemmen gaan door naar de C1000 Clubactie.

Tijdens de Clubactie gaan de klanten van de C1000 sparen voor hun favoriete lokale club. Bij iedere €10,- boodschappen 
ontvangt de klant een clubmunt die hij aan zijn favoriete club kan geven. Aan het einde van de actie wordt de totale prijzenpot 
van maarliefst € 5000,- verdeeld in de verhoudingen van de gespaarde muntjes. Help jij ook mee om ervoor te zorgen dat v.v. 
Kolping Boys straks meedoet in de C1000 Clubactie?

Stem dan ook op v.v. Kolping Boys op www.c1000.nl/clubactie ! 
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Woensdag 6 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
E14 Duinrand S ME1  18:30 08:30
E16 Duinrand S E6  18:30 11:00
E10 BOL E3  18:30 18:00
F5 Berdos F4  18:30 18:00

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

        E pupillen die volgend seizoen naar de D pupillen gaan.

                Denk aan je spelerspas formulier met foto !!!

                               Geen Pas   =  niet spelen

Zaterdag 9 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D3 Vitesse 22 D2  11:00 10:05
D6 VIOS-W D4  11:30 10:35
E1 Koedijk 13:50   toernooi
E2 Koedijk 14:15   toernooi
E3 Koedijk 13:30   toernooi
E4 AD0’20 Heemskerk 13:00 12:15  toernooi
E5 FC Den Helder 13:30 12:00  toernooi
E6 FC Den Helder 13:30 12:00  toernooi
E7 FC Den Helder 13:30 12:00  toernooi
E8 FC Den Helder 13:30 12:00  toernooi
E9 FC Den Helder 13:30 12:00  toernooi
E10 AD0’20 Heemskerk 13:00 12:15  toernooi
E11 AD0’20 Heemskerk 09:00 08:15  toernooi
E12 AD0’20 Heemskerk 09:00 08:15  toernooi
E13 AD0’20 Heemskerk 09:00 08:15  toernooi
E14 AD0’20 Heemskerk 09:00 08:15  toernooi
E15 AD0’20 Heemskerk 09:00 08:15  toernooi
E16 AD0’20 Heemskerk 09:00 08:15  toernooi
F2 Victoria O F2  10:00 09:00  

Woensdag 13 mei

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 Castricum D1  19:00
D7 HSV D5  19:00 18:30 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
E1 Foresters de E1  18:30
 

Donderdag 7 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
MD1 Graftdijk D2 19:00   18:00

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

 of       072-5158200

E-coördinator:      

Ed Verberne        072- 5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling     06-57033302 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator

Geboorteaar 1996 en 1997 is 
D-pupil

Geboorteaar 1998 en 1999 is 
E-pupil

Geboortejaar 2000 en  2001 is 
F-pupil

Geboortejaar 2002 is Mini-pupil

Geboortejaar 2003 en 2004 is 
Kabouter                                    
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UITNODIGING D PUPILLEN

                  Uitnodiging
Voor D pupillen, zowel meisjes en jongens die volgende seizoen naar de C 
junioren gaan.

Na velen jaren als pupil  laat de pupillen commissie je niet    zomaar gaan.

5 juni zwaaien we jou uit met de originele D pupillen barbecue

Vanaf 17.30 ben je welkom, je gaat in sportkleding in kleine groepjes 
voetballen tegen oud teamgenoten, trainer, begeleiders.
     De commissieleden bereiden de BBQ voor en tussen de 
            spelletjes door gaan we wat eten.

                  Rond 20.00 uur zij we klaar,
   
Eigen bijdrage, € 2,50  Meer informatie via brief van je  begeleider.

Ook (oud) trainers, begeleiders van deze groep zijn welkom, mail naar 
pupillen@ kolpingboys.nl

Gerard Twisk

Laatste trainingen pupillenteams
Na 21 mei zijn er geen trainingen meer voor de overige pupillen teams. 

Pasfoto’s E-pupillen geboortejaar 1998
Enkele weken geleden hebben alle E-pupillen met geboorte jaar 1998 een brief ontvangen met verzoek om een pasfoto in te 
leveren voor de verplichte spelerspas. Tot nu toe hebben wij van velen nog geen pasfoto ontvangen. Graag zo spoedig mogelijk 
inleveren. Zonder spelerspas kan er volgend seizoen niet gevoetbald worden 

AZ vrouwen tegen ADO Den Haag Vrouwen
Donderdagavond 7 mei spelen de AZ-vrouwen in het DSB-stadion tegen ADO.  Dus de nummer 1 tegen de nummer 2. AZ kan 
onze steun goed gebruiken in de race om de landstitel. De wedstrijd begint om 19.30 uur en zowel de toegang als het parkeren 
op het stadionparkeerterrein is gratis.

Laten wij als Kolping Boys ook achter de AZ-vrouwen gaan staan!

Groetjes Kristin Bosman-Stoop
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PUPILLENVERSLAGEN
SVW 27  E3 - Kolping Boys E3  0-3

Het is zaterdag 4 april en vanmorgen 
de wedstrijd tegen de koploper, S.V.W..  
Hoe gaat het team om met het verlies 
vorige week tegen Duinranders? Het is 
al een week stil in huis.  Het gebeurt 
tijdens de trainingen, daar wordt met 
elkaar gesproken, veel gesproken.  Ni-
ets, maar dan ook niets wordt verteld 
over het plan waarmee  tegen S.V.W. 
gespeeld gaat worden. Iedere vraag 
blijft onbeantwoord. Er zijn zelfs spelers 
die extra trainen, zo is een  speler in Am-
sterdam gezien, en een ander traint met 
zijn vader op het kunstgras. De oplet-
tende toeschouwer ziet dat Ton en Rick 
meer overleg  hebben dan anders. Ton 
geeft zelfs aan dat ook hij vrijdagavond, 
om zaterdag fi t te zijn, zelf een wedstrijd 
gaat spelen. Aan alles merk je dat het 
anders is!!

Dan is het zover. Door een stadionver-
bod  proberen twee ouders toegang tot 
het veld te krijgen via de sporthal. Dat 
lukt uiteindelijk en Kolping Boys staat 
dan al voor met  0-1, een goal van Gi-
ancarlo. Er wordt goed gespeeld,  de bal 
gaat rond en er komen kansen ,  aan 
beide kanten.  De tegenstander speelt 
ongeveer hetzelfde spel als Kolping 
Boys, met veel combinaties en verzorgd 
spel. De bal wordt van achteruit opge-
bouwd. Het is spannend  en  het is nog 
niet beslist. 1-0 bij rust.

Na de rust een aanvallend Kolping Boys.  
Chiel, Sjoerd en Julian voorin, Jimmy en 
Giancarlo bezetten   het middenveld en 
Mats, Mauri zio, Remco en Nout houden 
de verdediging dicht, potdicht!!  Door fl it-
send combinatiespel weten Chiel en Ju-
lian elkaar feilloos te vinden. Chiel kapt 
en draait en scoort, 0-2 . Opluchting aan 
de lijn, nu gaat het zeker lukken!! Even 
later is het Mats die Julian vrijspeelt en 
weet Julian te scoren , 0-3. Fantastisch!! 
Als het meezit heb je ook geluk , zo komt 
er van S.W.V. nog een bal op de paal en 
gaat er nog een vlak naast het doel. En 
als er geen paal of lat is staat daar een 
geweldige verdediging!!

De wedstrijd van vorige week is vergeten. 
Geweldig  jongens, wat een prestatie.                                  
Ton en Rick, Gefeliciteerd!!   

Apollo E1 - Kolping Boys E4 (4-4)

(Afscheid van Massi)

Dit is het verslag van een speciale wed-
strijd. En dat heeft weer te maken – laten 
we er maar niet omheen draaien – met 
een foutje van het E4-management.

Even snel uitleggen. Het contract van 
Massi, onze aanvaller die net zo makkel-
ijk in de verdediging speelt, moest laatst 
worden verlengd. Maar daaraan had 
– stom, stom, stom – even niemand 
gedacht. Gevolg: Massi was transfervrij. 
Het altijd gewiekste Algiers United was 
er als de kippen bij om voor een koopje 
zijn slag te slaan. Massi werd onmid-
dellijk vastgelegd en deze topclub uit 
Algerije had volgens de kleine lettertjes 
ook nog het recht om dit talent uit de 
fameuze Kolping-opleiding per 1 mei al 
op te eisen!

Dat betekende zomaar ineens dat de 
uitwedstrijd bij Apollo, op 25 april, voor 
Massi de laatste zou zijn in het mooie 
zwart-witte shirt. Er kon, eenmaal in 
Hensbroek, geen discussie over zijn dat 
Massi de aanvoerdersband zou dragen. 
Zijn makkers van E4 beloofden plechtig 
Massi een gedenkwaardige afscheid-
swedstrijd te bezorgen. En ze hielden 
woord, hoe moeilijk het ook was. De te-
genstander was een E1-team met een 
aantal potige knapen in de ploeg, wisten 
we nog van de thuiswedstrijd. Wij had-
den de fi jne acties van onze kleine man-
netjes, maar zij hadden de kracht.

Na goed uitgespeelde aanvallen na-
men we brutaal een 0-2 voorsprong 
door een Dembele-achtig doelpunt van 
Tom en weer zo’n slim tikje van Roy, die 
een voorzet van Jonathan verlengde. 
Ook Massi kreeg een schietkans, maar 
het mocht niet zo zijn: de ook al grote 
keeper van Apollo wierp zich op de bal. 
In de slotfase van de eerste helft kwam 
Apollo met één van zijn harde schoten 
terug tot 1-2.

Dat beloofde nog een zware tweede helft 
te worden. Apollo gooide al zijn kracht in 
de strijd en we leken te bezwijken. Van 
1-2 was het binnen een paar minuten 
4-2! De koppies gingen omlaag, maar 
plots schoten ze omhoog: alle met de 
blik op de aanvoerdersband van Massi. 
Dit mocht niet gebeuren, zo’n afstraff-
ing, en zéker niet vandaag.

Tom, de motor op het middenveld, gaf 
het sein met zijn tweede doelpunt (4-3) 
en als leeuwen richtten de Kolping-stri-
jders zich op. Overal doken ze plotseling 
op tussen die langere Apollo-benen en 
ze gaven niet meer op. Roy, ook met zijn 

tweede doelpunt, zorgde voor gerech-
tigheid (4-4) en vooral voor een mooie 
ontknoping voor Massi.

In het stille dorpje Hensbroek schudde 
even later een kleedkamer op zijn grond-
vesten. Nog één keer met Massi in het 
midden werd de yell uitgeschreeuwd en 
de overwinningsliederen (want zo voe-
lde het, als een overwinning) galmden 
door de doucheruimte. We hadden Mas-
si toch een afscheidswedstrijd gegeven 
die hij zich nog lang zal kunnen herin-
neren!

Massi, en je ouders natuurlijk, veel suc-
ces, plezier en vooral geluk in Algerije.

Van je team E4: Tom (Smit), Jonathan, 
Sam, Nick, Tom (Koek), Justin, Roy, Jordi 
en de leiders Ronald en Henk.

St. Adelbert E3–Kolping Boys E16  1-4

Op een prachtige zaterdag, de zon 
scheen heerlijk, was het voor de man-
nen van de E16 weer tijd om de kicksen 
aan te doen en de benen te strekken. 
Vandaag 18 april stond de spannende 
uitwedstrijd tegen St. Adelbert op de 
agenda. Spannend omdat dit team op 
de 4de plaats staat van de competitie en 
zich ongetwijfeld voorgenomen had om 
zich te verweren tegen de voetbalkracht 
van Kolping Boys. Een soort Vitesse dus 
in de kampioenswedstrijd van AZ. 

Al heel snel werd in de wedstrijd duidel-
ijk dat onze mannen van plan waren 
om de winst te pakken. Mooi combina-
tiespel en al snel ook kansen. Nick, Ani-
no, Dean en Daan kregen kregen kleine 
kansen om de openingsgoal te scoren. 
St. Adelbert (en vooral de keeper) kon 
nog voorkomen dat de bal erin ging. Ook 
zij kregen kleine kansjes. Het spel ging 
over en weer.  

En toen kwam Daan aan de bal. Met een 
verwoestende knal maakte hij een einde 
aan de hoop van St. Adelbert. BENG 1-
0.  De spelers en speelsters van St. Adel-
bert waren duidelijk aangeslagen, want 
kort daarop kon Nick kon simpel intikken 
na een mooie combinatie tussen Jurian, 
Dean en Daan. 2-0. 

St. Adelbert richtte zich op en startte een 
tegenoffensief. Ze werden steeds sterk-
er en onze mannen hadden moeite om 
goed uit te verdedigen. Hier en daar werd 
het wat slordig en daar had St.Adelbert 
op gewacht. Met een prachtige uithaal 
maakte hun spits de 2-1. St.Adelbert 
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PUPILLENVERSLAGEN
wilde meer en zette nog een keer aan.  

Gelukkig hielden onze mannen het 
hoofd koel en wisten door goed combi-
natiespel onder de druk uit te komen. 
We kregen weer meer kansen en geluk-
kig stond vandaag het vizier van Daan 
scherp. Vlak voor de rust  nam hij de bal 
volop de wreef . DREUN!  Hoog in het 
dak van het doel. 1-3. 

Na de rust was de wedstrijd eigenlijk wel 
gespeeld. Kolping Boys controleerde de 
wedstrijd en St.Adelbert kon geen vuist 
meer maken. We kregen nog een paar 
grote kansen echter de scherpte was ook 
een beetje weg. De mannen waren in ge-
dachten misschien al een beetje bezig 
met AZ.  Allen Daan haalde nog een keer 
hard uit. WHAMMM 1-4.  Op het einde 
ging ook Ruben nog naar voren. Helaas 
kon hij de kans die hij kreeg niet verzil-
veren. Het bleef bij 1-4. Mannen, weer 
een prachtige overwinning. 

Herman (Vader van Jurian)

Reiger Boys F8– Kolping Boys F4

Dit was een wedstrijd die zou gaan bes-
lissen wie in ieder geval tweede zou 
worden achter Koedijk. De vorige keer 
eindigde de wedstrijd op “de Nollen” in 
0-0, een weinig voorkomende uitslag bij 
pupillen.

Afgelopen woensdag was er geen train-
ing maar was er door de pupillencom-
missie in het kader van het 70 jarig be-
staan een spellencircuit uitgezet. Onder 
schitterende omstandigheden werd er 
fanatiek door alle F-pupillen dit circuit 
afgewerkt. Hoogtepunt was toch wel 
het doelschieten waarbij de snelheid 
gemeten werd. Bij een aantal F4 spelers 
heb ik snelheden gezien van 35 tot 37 
km per uur, best hard. Na afl oop was er 
voor iedereen nog een Kolping bidon en 
een ijsje en ging iederen tevreden naar 
huis, met dank aan de organisatie en 
vrijwilligers.

Dan nu de wedstrijd: vrijwel compleet 
waren we bij Reiger Boys aangekomen, 
alleen Nassim E was er niet en had ook 
niet afbericht, gelukkig stond Evan te ki-
jken en mocht hij af en toe invallen bij 
vermoeidheid of blessures.

Het was weer duidelijk dat deze teams 
zeer aan elkaar gewaagd waren. Het 
veldspel was wel goed, maar er kwa-
men geen doelkansen uit voort. Bjorn 
probeerde het wel, vaak met Ashley als 

ondersteuning, maar het lukte niet. Te-
meer ook omdat Nassim B. niet echt uit 
de verf kwam, was hij te moe om goed 
aan het spel mee te doen? in ieder geval 
lukte niks en kon hij dus ook niks uit-
richten tegen de verdediging van Reiger 
Boys, ruststand 0-0.

In de rust wed Reiger Boys wel aange-
sproken door de eigen scheids, dat ze 
wat minder commentaar op de leiding 
moesten hebben.

In de tweede helft ging het lange tijd 
weer zo, maar toen maakte Bjorn ineens 
een mooi doelpunt, daar had Reiger 
Boys niet op gerekend. Na dit doelpunt 
begon Reiger Boys te drukken en harder 
te spelen, waaronder slidings van ach-
teren, duwen en schoppen en een coach 
die zomaar het veld instormde terwijl 
het spel gewoon doorging. Gelukkig ging 
onze F4 niet in dit spel mee en bleef de 
verdediging met een goede Eray en een 
prima spelende Joaquim goed opletten 
op de tegenstanders en bleef het 1-0. 
Ook Jur vocht weer als vanouds harde 
duels uit met de tegenstander, maar hij 
liet niemand langs.Na goed storen van 
Evan kon Bjorn via een mooie counter 
2-0 maken. Daarna was het verzet van 
Reiger Boys  gebroken en lieten ze zich 
alleen nog in hun frustraties gelden, 
maar aan goede aanvallen kwamen ze 
niet meer toe.

Jongens (en meisje, eigenlijk Ashley ben 
je gewoon ook 1 van de jongens) jullie 
hebben prima gespeeld, keihard gewerkt 
en verdiend gewonnen, we zijn allemaal 
erg trots op jullie. Na afl oop trakteerde 
de vader van Bjorn nog iedereen op een 
ijsje, heel attent en ook hartstikke ver-
diend!

Met een goed gevoel verlieten we het 
mooie complex van Reiger Boys en kon 
coach Rob met een gerust hart zijn ver-
jaardag gaan vieren, gefeliciteerd Rob, 
ik ben benieuwd wat je nu weer van je 
charmante egaa hebt gekregen!

vader van Jur

Kolping Bys F4– Foresters F4

Nadat vorige week de 1e verliespar-
tij van het jaar werd geleden, waren we 
erg benieuwd hoe de jongens de klap te 
boven waren gekomen.

De opkomst bij de woensdagtraining 
was erg belabberd, de helft was er niet. 
Had dit misschien met het slechte weer 

te maken, of met de beide invaltrainers, 
want de kwaliteiten van trainer Jaap zijn 
natuurlijk zo groot, dat hij niet door één 
man te vervangen is.

Onder prima omstandigheden ging de 
wedstrijd in het begin redelijk gelijk op, 
maar na een minuutje of tien scoorde 
Foresters dan toch, 5 man stonden te 
kijken hoe een aanvaller van Foresters 
mocht aanleggen en raak schieten, nie-
mand viel hem aan! Misschien dat ied-
ereen dat een ander het wel zou doen, 
dus jongens: afspraken maken en elkaar 
coachen, wie het dichtste bij staat pakt 
de speler op.

Na dit doelpunt begon Kolping wel beter 
te voetballen, werd er achter strakker 
gedekt en werd er scherper gespeeld. 
wederom was het Bjorn die zorgde voor 
de omslag met een doelpunt hoog in de 
hoek, 1 - 1.

In de tweede helft werd het goede spel 
voortgezet. de middenvelders Ashley, 
Nassim E. en de onvermoeibare Jonath-
an deden goed hun werk; meeverdedigen 
als het moest en mee aanvallen als het 
kon en glipte er nog iemand doorheen, 
dan waren er nog altijd Eray, Joaquim en 
Jur achterin die de boel dichthielden.Via 
nogmaals Bjorn en Nassim B. werd het 
3-1. Foresters probeerde daarna nog 
wel, maar onze dappere keeper Max liet 
geen bal meer door, een terechte uit-
slag!

vader van Jur


