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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

De Aftrap 

Dit is de laatste Treffer van het seizoen. Zo als eerder gemeld 
verdwijnt de papieren Treffer en zal er volgend seizoen alleen een digitale versie 
verschijnen. Voor ons als redactie veranderd er niks en kunt u alle stukjes 
zoals gewoonlijk naar detreffer@kolpingboys.nl mailen.

Wij wensen iedereen een spannende WK en een gezellige vakantie toe!

Groetjes,

De redactie,

Nico Kieft en Arthur Florijn

Jaargang 51, Nummer 21   Volgende digitale treffer 
25 mei 2010     17 augustus 2010
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Op papier: Kopij bus voor de kantine. Uiterlijke inlevertijd voor zondag 18:00.
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AFSCHEID PAPIEREN TREFFER

Aanvraagformulier Papieren clubblad ‘De Treffer’’
 
Zoals al eerder bekendgemaakt, verdwijnt met ingang van het seizoen 2010/2011 ons papieren club-
blad ‘de Treffer’ zoals we dat nu kennen, en gaan we voortaan alle club informatie verspreiden via onze 
website: www.kolpingboys.nl.
In plaats daarvan gaan we voortaan alle club informatie verspreiden via onze website: www.kolpingboys.
nl.
Als overgang gaan we in ieder geval volgend seizoen, op beperkte schaal, ook nog door met een ‘simpele’ 
uitgave (zonder kaft) van het clubblad.
 
Leden en vrijwilligers die geen internet hebben, en niet zonder een papieren clubblad kunnen, bieden wij 
de mogelijkheid om zich te abonneren op deze ‘simpele’ uitgave van het clubblad.
 
U kunt dit formulier in de brievenbus (Trefferbox) bij de kantine deponeren!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
AANVRAAGFORMULIER ‘PAPIEREN’ CLUBBLAD
 
Ik wil graag ook volgend jaar een papieren clubblad ontvangen:
 
NAAM:
 
ADRES:
 
REDEN:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Afscheid Treffer
Als bezorging van ons clubblad heb ik in 1958 de Treffer geboren zien worden. Nu na 52 jaar gaat hij ter ziele, wat volgens mij toch 
spijtig is, want buiten de informatie om was ‘t altijd weer een blad met veel leesplezier. Maar Ja, tijden veranderen, en de kosten 
worden te hoog. Dus nogmaals ‘t is jammer, ‘t zei zo.

Maar ik wil toch de mensen waar ik jaren mee heb samengewerkt namens de club bedanken. Dat zijn dus door de jaren heen, de 
drukkers, de rapers, de bezorgers, de ledenadministratie, en niet te vergeten mijn coördinatoren. Nogmaals namens de club heel 
veel dank en tot ziens op de velden.

Treffer bezorging

Wout van Dijk 
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Uitgeest 9-Foresters 8 (de wedstrijd die 10 seconden te lang duurde)
U zult wel denken, waarom staat dit verslag in de Treffer. Als u verslag uit leest zult u het begrijpen.

Het was een mooie dinsdagavond en wij waren op weg naar het complex van Foresters. Ja u leest het goed, 
Foresters wilde deze wedstrijd alleen thuis spelen. Doordat Peter een kratje bier voor zijn zoon Jelle moest kopen 
(hij was net geslaagd voor zijn autorijbewijs) waren wij 5 minuten te laat om de aftrap mee te maken. Aangekomen 
op het allerlaatste veld was Uitgeest net tot scoren gekomen,  1-0 voor de geel/groene formatie. Maar Foresters liet 
zich niet van het veld afspelen en creëerde een aantal mooie kansen. Vlak voor rust was het de spits van Foresters 
die uit een fraaie trap mooi raak kopte, 1-1. De scheids fl oot voor het rustsignaal.

Tijd voor een kopje koffi e in de gezellige kantine van de Heilooenaren.

De tweede helft was maar amper begonnen of de uitploeg (op papier) scoorde de 1-2. Wij konden het bijna niet 
geloven en begonnen zachtjes te denken aan een kampioenschap. Maar er moesten nog 40 minuten gespeeld 
worden, dus niet te vroeg juichen. Uitgeest deed er een schepje bovenop en kreeg kans op kans maar wist (nog) 
niet te scoren. In de 29e minuut was het de linkerspits die hem knap langs de keeper van Foresters in het doel wist 
te plaatsen, 2-2. Nog geen 5 minuten later was het weer Uitgeest die net wist te vinden, 3-2. Dit zullen ze wel niet 
meer uithanden geven dachten wij. Maar daar was ie weer die dekselse spits van Foresters, hij werd neergelegd in 
het strafschopgebied, penalty! De nummer 6 van de het team mocht hem nemen en knalde hem met precieze in de 
rechterhoek, 3-3.  Dit gebeurde in de 43e minuut. Als twee kleine kinderen zo blij waren wij. Dit kan toch bijna niet 
meer fout gaan, want met deze stand moest Uitgeest de laatste wedstrijd met 17-0 winnen om het kampioenschap 
binnen te halen. En anders waren wij:Kolping Boys 9 wederom kampioen. Door met de wedstrijd, want er moeten 
nog een paar minuten gespeeld worden. De scheids geeft aan dat er nog een minuut te spelen is. Met nog 10 sec-
onden op de klok maakte een verdediger van Foresters een domme overtreding aan de zijlijn. Nee hè, het zal toch 
niet gebeuren. En jawel, na een zeer mooie vrije trap was het een speler van Uitgeest die een aantal seconden voor 
het eindsignaal de bal (uit buitenspelpositie volgens de vlagger) in het doel wist te koppen, 4-3. Ongelofelijk dit kan 
je niet verzinnen. 

Wij wisten dat dit onze laatste kans was, want Uitgeest zal de laatste wedstrijd tegen het laaggeplaatste HSV wel 
winnen. En dat is helaas ook gebeurd, het werd 3-0 voor de geel/groenen.

Kolping Boys 9 werd 2e in de competitie met maar 3 verliespartijen. Uitgeest speelde er twee gelijk en verloor 1 
duel van ons. 

Spelers van het 9e  (ook jij Arjan) bedankt! Het was een gezellig, sportief en leuk seizoen met jullie! Ook wil ik 
Gerard (de vader van Onno) bedanken voor de fanatieke support langs de lijn! Hij was bijna alle wedstrijden aan-
wezig om ons naar de overwinning te schreeuwen.

Paul succes met het beklimmen van de Alpe d’Hueze! Er ligt een mooie premie (voor het KWF) te 
wachten als jij die puist 3x weet te beklimmen!
Op zaterdag 26 juni of zaterdag 10 juli gaan we het seizoen gezellig afsluiten met een leuk balspel, een hapje en 
drankje.

Groetjes van jullie coach,

Nico Kieft

UITGEEST 9-FORESTERS 8
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SEIZOENSOPENING
EINDSTAND SUPERTOTO 2009-2010
NR TEAMNAAM   DEELNEMER  PUNTEN 
1 Van de Sar naar Zuid Afrika!  Nico Kieft  1395    
2 Doki Boys    Cor Peperkamp  1340  
3 Sir Betweter   Jan Kraakman    1310  
4 fc 020    Robert Diependaal 1260  
5 The Mud Squad   Dirk Veel  1250  

PERIODE’s 

1 Wendy’s Winning Team  Wendy Weiland    525 

2 LSVV A1    Paul Diependaal    470  

3 Anas Roma   A. Siebenbrodt  370  

3 Binnenkant paal   Gerard Bobeldijk  370

3 Ursem Boys   Piet Ursem  370

Mixtoernooi + Seizoensopening
Zondag 16 mei is het mixtoernooi onder goede omstandigheden weer uitstekend verlopen. Uiteindelijk hadden 26 teams zich 
ingeschreven, 7 prestatief, 12 recreatief en 7 familiair. Vooral de familiaire poule genoot veel belangstelling van de kinderen 
en we hopen voor volgend jaar dat deze belangstelling alleen maar groter wordt.

Onze huisfotograaf Ron Hilhorst heeft de dag weer op de gevoelige plaat gelegd en de foto’s zijn te bekijken op zijn site, www.
ronhilhorst.nl.

Hierbij wil ik alle mensen bedanken welke bij hebben gedragen aan het succes van het toernooi!! Volgend jaar gaan we het 
wederom organiseren en eventuele op- of aanmerkingen kunnen jullie altijd bij mij kwijt.

Op zondag 29 augustus houden we weer onze seizoensopening voor de senioren. Onze buur Vrone hebben we uitgenod-
igd en zullen met 5 teams aanwezig zijn zodat de meeste seniorenteams tegen Vrone komen te voetballen. 29 augustus is 2 
weken voor de start van de nieuwe competitie. Zet deze datum dus alvast maar in de agenda.

Ook voor komend seizoen zal de commissie wederom uit Janneke Ruijs, Simon Reus, Ton Schut en Gerard Bobeldijk bestaan. 
Wij zijn nog op zoek naar iemand welke voor het nieuwe seizoen de terreindienst wilt gaan coördineren. Ben je geïnteresseerd 
dan kun je je bij mij aanmelden.

Rest mij nog om een ieder een fi jne zomerstop toe te wensen. Geniet van het WK voetbal en juich onze jongen naar de Cup!!

Namens de seniorencommissie

Gerard Bobeldijk



-5-

Uit  Historie van Kolping Boys “Geen toekomst zonder verleden” van Dick Veel
aangevuld met informa� e van onze archivaris Cor Venneker

Clubblad v.v. Kolping Boys (Deel 2)
Editiefrequenties van De Treffer:

Maandblad:  1 augustus 1958 tot 1 januari 1976
Weekblad:  1 januari 1976 tot 1 januari 1992
Tweewekelijks  1 januari 1992 tot heden

De eerste redactie bestond uit: Louis Steverink ,als voorzitter, en de medewerkers/commissieleden Siem Smit, Dirk 
Buisman, Jaap Tamis, Siem van Wonderen, Theo Mul  en Cor de Wit.
Vanaf de oprichting werden de wedstrijdprogramma’s gepubliceerd in de bekende kastjes aan de muur bij de café’s 
Meereboer en Spoorzicht (vanaf sept. 166). Later kwam het kastje voor Sint Pancras bij café Rust Wat te hangen.
Aan de kastjes kwam een einde toen de Treffer in 1975 de wedstrijdprogramma’s ging publiceren. De kastjes zijn nog 
korte tijd in gebruik gebleven om afgelastingen aan te geven maar toen ze in verval raakten werd er geen gebruik meer 
van gemaakt en werden ze verwijderd.
Deze kastjes waren op de zondagochtend na kerktijd een soort ontmoetingsplek voor de mensen van Kolping Boys, 
zowel voor spelers als voor supporters. Elke vrijdagavond prikte Tom Bos de laatste uitgave van wedstrijdprogramma’s 
in deze kastjes. Groot was de teleurstelling als hij dat eens was vergeten en ze pas in de loop van de zaterdag ophing.

De wedstrijdprogramma’s werden door de wedstrijdsecretarissen aangeleverd aan de redactie van de Treffer en deze 
stelde in combinatie met wedstrijdverslagen, bestuursmededelingen etc. Het clubblad samen. Dit vereiste veel type-, 
plak- en knipwerk van de redactie en haar medewerkers.

Vanaf 1996 kreeg elke commissie de taak om voor haar eigen afgesproken aantal pagina’s te zorgen. Ze konden 
getypt, op diskette of via e-mail bij de redactie worden afgeleverd. Dit scheelde enorm in de tijd van het oude typewerk 
en hiermee waren de soms verhitte discussies over de opmaak van de commissiepagina’s verleden tijd omdat men 
daar zelf voor verantwoordelijk voor was geworden.
Ook het oude plak- en knipwerk was darmee historie en de kwaliteit van de Treffer steeg met de introductie van de 
computerverwerking.  

De huidige en laatste redactie van de bestaande Treffer  bestaat uit Arthur Florijn en Nico Kieft. Zij stellen het blad op 
dit moment samen. Maar voor dat het blad bij u in de brievenbus komt wordt het gedrukt door Gerard Floris, Stef van 
Bakel en Freek Lem, bij elkaar geraapt door Niek en Riet Tamis, Margo Koks, Ko Kunst, P. Konijn, Tina Venneker, Ger 
van der Waal, Tinie Grootjes, Anja Stoop en Ineke Gonggrijp, en onder coördinatie van Wout van Dijk, bezorgd door 
zo’n 60 vrijwilligers.
 
Zullen er gemiddeld 800 bladen zijn gedrukt in de laatste 20 jaar? Dan zijn er veel Treffertjes aangemaakt.
Aantal: van 1992 tot heden: 20 per jaar  x  18  x   800 (gemiddeld) =  288.000
 
Aantal: van 1975 tot 1992:  40 per jaar  x   17  x   600 (gemiddeld)   =   408.000
 
Aantal: van  1958  tot  1975:  10 per jaar  x  17   x   200 (gemiddeld) =   34.000
 
In totaal dus zo’n 730.000 stuks sinds 1958!.

CLUBBLAD DE TREFFER
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Uit  Historie van Kolping Boys “Geen toekomst zonder verleden” van Dick Veel

Trefferredacties v.v. Kolping Boys
Het clubblad Detreffer is op 1 juni 1958 opgericht op initiatief van het latere hoofdbestuurslid en plaatselijke kapper 
Louis Steverink. Deze is bij zijn afscheid van de clubbladredactie in 1962 tot het dusver enige erelid van De Treffer 
benoemd.
Men vergaderde in die beginjaren maandelijks. Beurtelings bij café Meereboer en café Rust Wat.
Dit kwam omdat de kasteleins Piet (en Arie) Meereboer en Jan van Wonderen adverteerders waren in het clubblad. De 
redactieavonden werden doorgaans afgesloten met een spelletje ‘Tien over Rood’ waarbij de verliezer een rondje gaf 
aan de rest van de redactie.
Zelfs toen ons eerste clubhuis was gerealiseerd in 1969 heeft men nog een aantal jaren in die cafés doorvergaderd 
vanwege de gezelligheid.

De lijst van redactieleden van 1958 tot heden:

Louis Steverink Arie Louwen Ruud Slot
Sam Smit Peter Hageman Peter Groot
Dirk Buisman Jaap Buisman Ab Tamis
Ted Mul Henk Vis Menno Haga
Siem van Wonderen Klaas Wortel Henk van Balen
Cor de Wit Ab Bloothoofd IJs Broers
Jaap Tamis Piet Meereboer Ans Leegwater
Arie Kunst Trudy v/d Giesen Gerard Venneker
Cor de Wit Klaas Kieft Leon Floris
Piet Oud Frans Veldboer Frank Verhoeven
Cees Louwen Leo Wortel Ed van ’t Voort
Jan Giling Wim Appeldoorn Evelien van ’t Voort
Jan v/d Gragt Gerard Ursem Arnout van ‘t Voort
Cor Venneker Jan Witte Arthur Florijn
Ben Nuyens Jan Admiraal Nico Kieft
Pe Kunst Jan de Wit

CLUBBLAD DE TREFFER
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Treffer anekdotes en historische stukjes (2)

Van Ren Louwen (uit de tijd dat hij geleider was van het 3e, in de jaren van 1974 t/m 1984)

We moesten een keer thuis voetballen en dan kwamen ook vaak de kinderen kijken, zo ook Stef van Balen, zoon van Henk van 
Balen onze keeper.

Deze Stef kon zich nog al eens vervelend en irritant gedragen, zoals uitdagen waaronder de waterzak een schop geven en ga 
zo maar door, dat ik werd zo kwaad op hem, dat ik  greep  hem bij z’n kladden en pakte de hoekvlag en stak de stok hiervan 
boven bij zijn nek  in zijn trui en  onder er  weer uit, en zette deze weer in de grond, hij kon geen kant meer op en gilde als een 
speenvarken, hij vond het niet leuk maar zijn vader Henk lachte zich rot en  zei laat  hem zo maar een tijdje staan.                    
                                                                                                                                                   

We hebben later nooit meer last van hem gehad.

Op een keer moesten wij voetballen bij QSC in Wormerveer je weet wel achter het Station!     

Nu gingen wij nogal vroeg van huis en de vrouwen en kinderen kwamen er vaak later met de auto achteraan, dus ook deze 
zondagmorgen. Wat wil nu het geval Ank Klanker de vrouw van Dirk onze aanvoerder  kwam ook later met de auto, samen met 
Hanny haar zuster, en onze kinderen Petra en Dennis.  Ze reed  eerst  voorbij het veld en moest dus keren op de weg waar het 
nogal druk was, dat was geen goede keuze, want er  was een automobilist die dit niet op tijd in de gaten had, en haar pardoes in 
de zijkant raakte.  De auto had een fl inke schade en of dat nog niet genoeg was kreeg Dirk in deze wedstrijd een Rode Kaart, hij 
had zelfs nog nooit een Gele Kaart gehad.  Of het nog niet op kon nu moest hij ook nog met het Eerste Elftal mee als Reserve. 
Zo kwam alles tegelijk op 1 dag, het moet maar tegen zitten.

Vaak kwamen enkele spelers op Zondagavond bij ons kaarten, en dan moesten onze kinderen al in bed liggen want die waren 
5 jaar en 3 jaar oud, dus moesten wij er iets op vinden, en zette wij dan de klok af toe 10 minuten  vooruit, tot het 7 uur was, 
dit heeft wel een heel seizoen geduurd. Ze hebben het er nu nog wel eens over, want ze hadden later toch in de gaten. Het werd  
vorige maand nog door Dirk Molenaar opgenoemd, hij vergeet dit ook nooit meer.

We moesten een keer voetballen in Ilpendam, en reden gezamenlijk van Oudorp naar Ilpendam. Maar na de wedstrijd moest ik 
als geleider nog de nodige formulieren invullen en daar wachtte sommige spelers niet op, en gingen op eigen houtje terug naar 
Oudorp dachten ze, want ze hadden dorst. Maar als je de weg niet terug weet is het niet zo verstandig om niet op de geleider 
te wachten. Er  gingen dan ook enkele spelers die zich niet zo goed kunnen oriënteren op eigen houtje terug, maar toen wij al 
thuis waren, waren Peter Groot met zijn meerijders nog steeds niet in Oudorp. Toen wij al verschillende keren de pot hadden 
gespekt kwamen ze eindelijk binnen, en toen  wij vroegen waar komen jullie nu vandaan zeiden ze, we zagen een bord van 
Hoorn Groeit.  En toen dachten we, we zitten niet goed.

Dus de mannen waren helemaal verkeerd gereden en zaten bijna in de stad Hoorn. Toen ze er dan eindelijk weer waren, 
smaakten de biertjes evengoed weer heel lekker en werd het weer Knots gezellig. 

Groetjes Ren.

 TREFFER ANEKDOTES
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TOERNOOIPROGRAMMA JUNIOREN
Zondag 30 mei

Uit
Elftal Tegenstander   Aanvang  Vertrek 
A2 (zon) toernooi D.T.S.  14:00 13:00
A3 (zon) toernooi Oosthuizen 15:00 14:00
B2 toernooi D.T.S.  11:55 11:00
B3 toernooi Oosthuizen 15:00 14:00
B4 toernooi D.T.S.  11:55 11:00
C2 toernooi D.T.S.  09:25 08:30
C3 toernooi Oosthuizen 12:50 11:50
C4 toernooi D.T.S.  09:25 08:30
C5 toernooi Oosthuizen 12:30 11:30
C6 toernooi D.T.S.  09:25 08:30

Zondag 6 juni

Uit
Elftal Tegenstander    Aanvang  Vertrek 
A2 (zon) toernooi FC Medemblik 14:15 13:00
B2 toernooi FC Medemblik 14:00 12:45
B4 toernooi FC Medemblik 10:05 08:50
C3 toernooi FC Medemblik 10:05 08:50
C4 toernooi FC Medemblik 09:30 08:15
C5 toernooi FC Medemblik 09:30 08:15
 

Juniorencommissie

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

De extra-juniorentreffer komt er weer aan (Digitaal !!)
Volgens traditie wil de juniorencommissie haar leden op tijd inlichten over het aanstaande voetbalseizoen.
Ook dit jaar willen we een extra-Treffer uitbrengen, maar dan wel via de Kolping-site
Na half juli staat ’t erop.
Lees het aandachtig door, zodat je in augustus niet voor verrassingen komt te staan.

Begeleidersavond !
Dinsdag 25 Mei  worden alle begeleiders, trainers, verzorgers, commissieleden en andere juniorenmedewerkers in de kantine 
verwacht om het seizoen af te sluiten. We beginnen om 20.00 uur en zijn rond de klok van 9 uur klaar met het offi ciële gedeelte. 

We vragen aan iedereen om deze avond zaken als spelerspassen, sleutels en materialen mee te nemen.

Aanmelden en afmelden !
Natuurlijk is de maand mei het moment om te overwegen of je ook volgend jaar nog lid wil zijn van Kolping Boys. Of dat je juist 
lid wilt worden van deze mooie vereniging.
We vragen iedereen om op tijd je plannen kenbaar te maken aan de juiste mensen: de coördinator van jouw leeftijdsgroep of bij de 
ledenadministrateur Jacques Peetoom.
De juniorensecretaris is ook nog een mogelijkheid: raymond.deniet@grontmij.nl 
Dit geldt alleen voor jongens-junioren !!
31 Mei is de belangrijke datum ! Daarna gaan de coördinatoren de voorlopige indelingen weer maken.

Bedankt aan allen !
Zonder medewerkers(begeleiders, trainers, grensrechters, verzorgers, chauffeurs, secretariaatsmedewerkers en supporters) begint 
de juniorencommissie natuurlijk niets.
We danken ze hierbij oprecht voor hun bijdrage in het afgelopen seizoen !

Een speciaal woord van dank is er voor de voorzitter van de juniorencommissie, Richard Meijer.
Richard gaat de commissie na vele jaren verlaten. Al in de vorige eeuw was hij betrokken bij het jeugdvoetbal binnen Kolping 
Boys. Eerst als pupillenbegeleider en –trainer, later bij de junioren.
Al een aantal jaren voetballen zijn zoons niet meer, maar Richard blééf gewoon.
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NIEUWS JUNIOREN
Nu is het dus tijd voor hem om op te stappen. Evert volgt hem op.
Richard, vanaf deze plaats nog veel dank voor al jouw werk.

Maak er allen een mooie zomer van en hopelijk tot augustus/september als we het seizoen 2010-2011 beginnen !

Het wel en wee van de junioren (seizoensoverzicht) !!
Een bewogen seizoen voor een groot aantal elftallen !
Ga maar na: *kampioenschappenvoor maar liefst 3 teams: B3, B4 en C5.
  *knappe 2e plaatsen voor C3, C2 en de MB1.
  *het net behaalde kampioenschap voor de C1.
  *nacompetitie voor de A1 (komend weekend wordt bekend of zij zich gaan handhaven op 

  landelijk niveau. Veel succes.)
*de vele teleurstellingen die de meiden van MA1 hebben moeten doorstaan, doordat de
  tegenstanders weer eens niet kwamen opdagen.

De A-junioren :
We kunnen gerust stellen, dat de zat.A1 (dat in de 3e Divisie uitkwam) een teleurstellend seizoen achter de rug heeft. Een groot 
aantal met-één-doelpunt-verschil-nederlagen lagen hieraan ten grondslag. Op cruciale momenten werden er dure nederlagen 
geleden (b.v. Zouaven uit) of in de slotfase punten weggegeven (DEM en Purmerend thuis), zodat ze zich nu via promotie/
degradatiewedstrijden moeten zien te handhaven.
De zon.A1 (het oude A2 dus) heeft ook al een zwaar seizoen achter zich. Ze konden er slechts 1 ploeg onderhouden (Hugo Boys 
A1), maar dat was voldoende om niet te degraderen.
Van de begeleider van de zon.A2, Peter Verhoeven, horen of lezen we nog wel eens iets. Zo heeft zijn team ronduit gestunt in het 
Bekertoernooi tegen Odin en Peter deed daar uitgebreid verslag van. Hoe het bekeravontuur is afgelopen weten we niet. Daar heeft 
Peter geen verslag van gedaan. Ze zullen dus wel verloren hebben van V.S.V. A2, in de competitie ook al een maatje te groot.
Het laagste A-team, de zon.A3, wist ook 1 team onder zich te houden(Koedijk), maar heeft van alle recreatieteams wél de meeste 
wedstrijden gespeeld. Ze kregen als enige team ook 100 doelpunten tegen.

De B-junioren : 
De B1 heeft een seizoen zonder hoogte- of dieptepunten gedraaid. Al snel werd duidelijk, dat zij niet in aanmerking zouden komen 
voor een topplaats en dat ze te goed waren om naar onderen te hoeven kijken.
’t Is jammer, dat de KNVB voor dit soort elftallen geen periodetitels heeft. ’t Zou de competitie tot het einde toe spannend houden.
Na 2 seizoenen alleen maar bovenin (kampioen zelfs) te hebben meegedraaid, is het dit seizoen een stuk lastiger geweest voor de 
“Phranz-boys” (B2)een woordje mee te spreken. Tóch deden ze wel degelijk van zich spreken !
In de voorjaarsreeks wonnen ze in Heerhugowaard van de latere kampioen SVW en een paar weken later herhaalden ze die stond 
bij D.W.O.W, dat op dat moment aan kop stond. Laten we het maar op de vele blessures houden, mannen.
Komen we bij de kampioenen van B3. In de najaarsreeks werd al duidelijk, dat ze hoge ogen gingen gooien .
En dat zette zich door in het voorjaar. Slechts 1 gelijkspel lieten ze toe, de rest was 100 % winst, zodat ze al snel als kampioenen 
gehuldigd konden worden. Een felicitatie voor de mannen van coach Piet Brouwer.
Toch wel verrassend vinden wij het kampioenschap van de B4. Maar daarom niet minder verdiend !
Aanvankelijk leek het er op, dat K.S.V. de sterkste in de poule was, maar een oplettende KNVB-offi cial (een scheidsrechter dus) 
ontdekte dat de Kruizenaren met 2 ongerechtigde spelers wilden beginnen. En dat was het begin van het eind van KSV en de start 
van de triomftocht van B4 richting het kampioenschap.
Ook voor hen en “de koots” de welverdiende felicitaties.
Eindigen met de B5. B5, hadden we die ook dan ?
Jazeker, tot december heeft B5 ook gespeeld, maar met steeds minder spelers. Coördinator Evert kon niet anders doen dan dit team 
(was het wel een team ?) op te heffen.
Evert heeft zelfs na de winterstop een dappere poging gedaan B5 weer nieuw leven in te blazen, maar ook dat liep op de klippen. 
Exit B5 dus.

De C-junioren :
Wat waren de jongens van de C1, met trainer Jeroen Peetoom aan het hoofd, er dit seizoen dichtbij, zeg.
Het hele seizoen in de top 3 gestaan, maar uiteindelijk net tekort gekomen om AFC van het kampioenschap af te houden. Die ene 
dure nederlaag tegen de Zouaven, hè ?!
Een fraaie overwinning op de latere kampioen was daarna te kort om ze blauwgelen nog in te halen.
C2 heeft een leuk seizoen gedraaid. In de najaarsreeks werd al duidelijk, dat het team van Martijn en Dennis mogelijkheden had. 
En dat kwam er in het voorjaar best wel uit. Het resulteerde uiteindelijk in een 2e plaats achter kampioen Texel.
Hetzelfde kunnen we zeggen van C3. Slechts 1 elftal was er sterker van de Willem Tielbeke-boys: Egmondia C1.
Ze eindigden terecht boven de teams van Koedijk en Reiger Boys. Elftallen waar Willem niet zo te spreken over was. Gelukkig 
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werden ze op de Nollen door C3 “in de hoek”gezet.
Wat was er toch met de C4 aan de hand ? Als je ziet spelen, denk je “dat gaat lukken vandaag”, maar aan het eind stonden ze dan 
vaak met lege handen. Zo werd r maar liefst 4 x verloren van kampioen Reiger Boys.
Maar ze verrasten ook door gelijk te spelen tegen Apollo C1, waardoor Reiger Boys de vlag kon uithangen.
C5 eindigde in het najaar in de onderste helft van de middenmoot, hebben blijkbaar goed doorgetraind, want in het voorjaar 
stonden ze er !! En hoe !! Onbedreigd kampioen werden ze. Mannen van harte gefeliciteerd !
C6 daarentegen deed het tot de Kerst beter dan in 2010. Blijkbaar zaten ze in het voorjaar wat zwaarder ingedeeld, maar dat gaat 
volgend jaar zeker beter als ze 2e jaars C-junioren zijn.
Bijna kwam er een verrassing van de C7. Ze konden begin april zomaar nog kampioen worden. Helaas moesten ze toen ook nog 2x 
tegen Adelbert en dat werden 2 nederlagen. Wég kampioenschap.
Evengoed hebben ze, zeker na de winter, een leuk seizoen gedraaid.
Jammer dat C-coördinatrice Plien in de Treffer van zich moest laten horen w.b. dit elftal.

We hebben even de KNVB-gegevens op een rijtje gezet (inclusief de meisjes):

Elftal : Wedstrijden : Punten : Doelsaldo : Plaats op de ranglijst :
Zat. A1  22 22  40-48  10e

Zon. A1  19 14  30-66  10e

Zon. A2  14 24  57-20    4e

Zon. A3  21 11  26-100  13e

B1  26 38  55-44    8e

B2  10 14  23-20    3e (voorjaarsreeks)
B3    8 22  49-16  1e (voorjaarsreeks)
B4    9 19  45-25  1e (voorjaarsreeks)

C1  20 50  75-25  2e

C2  10 17  24-19  2e (voorjaarsreeks)
C3  10 17  36-16  2e (voorjaarsreeks)
C4  10   7  30-52  6e (voorjaarsreeks)
C5  10 25  46-22  1e (voorjaarsreeks)
C6  10 14  38-34  4e (voorjaarsreeks)
C7    9 18  38-24  3e (voorjaarsreeks)

MA1  10   6  15-28  6e

MB1  10 15  17-19  2e (voorjaarsreeks)
MC1  10 13  24-24  3e (voorjaarsreeks)

De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal !
B3 heeft inmiddels de BEKER al uitgereikt gekregen en tevens de daarbij behorende vanen.
B4 is defi nitief op de 2e plek geëindigd, hoewel ze het zichzelf nog wel lastig maakten door de laatste wedstrijd met maar liefst 7-7 
gelijk te spelen. C3 zit ze daardoor op de hielen.

De defi nitieve eindstand:

Plaats:  Elftal:  Wedstrijden: Punten: Doelsaldo: Gem.wedstrijdpunt:
  1e  B3   18   49  134-  30 2,72
  2e  B4   18   38    89-  43 2,11
  3e  C3   18   36    87-  22 2,00
  4e  C5   19   35    72-  62 1,84
  5e  MB1   20   36    58-  29 1,80
  6e  zon.A2   14   24    57-  20 1,71
  7e  MC1   19   32    63-  45 1,68
  8e  C6   21   34    68-  62 1,62
  9e  C7   18   27    62-  75 1,50
10e  B2   19   28    47-  34 1,47
11e  C4   19   20    77-  88 1,05
12e   MA1   10     6    15-  28 0,60
13e  zon.A3   21   11    26-100 0,52

NIEUWS JUNIOREN
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PROGRAMMA PUPILLEN

Zaterdag 29 mei Klaas Commandeur pupillentoernooi

Thuis
Elftal  Tegenstander    Aanvang   Aanwezig        
D5 Klaas Commandeur Toernooi  13:05  12:35
D6 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
D8 Klaas Commandeur Toernooi  09:35  09:05
D9 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
D10 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
MD1 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
E7 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E8 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
E9 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E10 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
E11 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E12 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
E13 Klaas Commandeur Toernooi  09:30  09:00
E14 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
F5 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30

Zondag 30 mei Klaas Commandeur pupillentoernooi

Thuis
Elftal  Tegenstander    Aanvang   Aanwezig       
D1 Klaas Commandeur Toernooi  13:05 
D2 Klaas Commandeur Toernooi  12:30 
D3 Klaas Commandeur Toernooi  09:35  09:05
D4 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
E1 Klaas Commandeur Toernooi  13:00 
E2 Klaas Commandeur Toernooi  12:30 
E3 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E4 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
E5 Klaas Commandeur Toernooi  13:00  12:30
E6 Klaas Commandeur Toernooi  12:30  12:00
F1 Klaas Commandeur Toernooi  09:25 
F2 Klaas Commandeur Toernooi  09:00 
F3 Klaas Commandeur Toernooi  09:25  08:55
F4 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30
F6 Klaas Commandeur Toernooi  09:25  08:55
F7 Klaas Commandeur Toernooi  09:00  08:30

Oproep aan alle begeleiders en trainers van de pupillen teams van het afgelopen- en komende seizoen, plus 
iedereen die volgend jaar ook mee wil helpen aan de begeleiding en training van onze pupillen!

Afsluitende Trainers- en begeleidersavond op maandag 31 mei.
Op maandag 31 mei is er een laatste afsluitende avond voor alle trainers er begeleiders van het afgelopen seizoen. Hierbij 
nodigen wij jullie allemaal uit.

De trainers worden verwacht om 18.30 uur. Hier zullen Dik Norder en Ton Berkhout nuttige en praktische trainingstechnieken 
en tips bespreken.

Vanaf 20.00 uur worden de begeleiders verwacht. Ook hier gaan we aan de slag met oefenmateriaal en coachingstech-
nieken. 

We gaan gezamenlijk het komende seizoen bespreken en vanaf een uur of 21.00 met een kleine borrel het afgelopen seizoen 
offi cieel afsluiten.

Ben je dit jaar nog niet betrokken geweest bij de training of begeleiding van een team? Lijkt het je wel leuk en wil je je ook inzet-
ten als begeleider of trainer van onze pupillen? Dan ben je ook van harte welkom op deze avond.
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Pupillennieuws

Pupillencommissie
De pupillencommissie bestaat voor komend seizoen uit de volgende personen

Voorzitter:                 Erik Zonneveld     Tel.  06-53554452

Wedstr.secretaris:    Leo Wortel            Tel.  072-5158200

D-coördinator:           Marcel Pranger     Tel   06-20405206

E-coördinator:           Sandra Peetoom   Tel.  072-5624754

F-coördinator:             Vacant

Activiteiten:   Vacant               

Nieuwe leden via de coördinator
Geboorteaar 1998 en 1999 is D-pupil

Geboorteaar 2000 en 2001 is E-pupil

Geboortejaar 2002 is 2e jrs F-pupil

Geboortejaar 2003 is 1e jrs F-pupil

Geboortejaar 2004 is Mini-pupil

Geboortejaar 2006 en 2006 is Kabouter                                    

Opzegging nieuwe seizoen 

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

START EERSTE TRAININGEN OVERIGE  PUPILLENTEAMS in HET NIEUWE SEIZOEN VOORLOPIG VASTGESTELD IN DE WEEK 
NA 21 AUGUSTUS. 

ELFTALINDELINGEN VOLGEND SEIZOEN

De elftalindelingen van de D-, E-, en 2e jaars F- pupillen zullen begin augustus op de website of in het clubblad vermeld worden. 
Staat uw naam van uw zoon of dochter hier niet bij, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de coördinator.

De leeftijdsindeling voor volgend seizoen is als volgt;

Geboorteaar 1998 en 1999 is D-pupil

Geboorteaar 2000 en 2001 is E-pupil

Geboortejaar 2002 is 2e jrs F-pupil

Geboortejaar 2003 is 1e jrs F-pupil

Geboortejaar 2004 is Mini-pupil

Geboortejaar 2005 en 2006 is Kabouter                                    

We starten volgend seizoen voorlopig met 9 D-teams, 11 E-teams en 6 of 7  2e jaars F-teams.  De 1e jaars F-pupillen en MINI-
pupillen spelen onderling. 
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Overzicht competitie Pupillen Seizoen 2009-2010
De najaarscompetitie verliep redelijk voorspoedig zonder veel afgelastingen. De poules bestonden in het najaar uit 12 
teams en speelden een halve competitie.
E8,E9,F1 en F4 werden in het najaar kampioen 
De voorjaarscompetitie werd niet door alle teams volledig uitgespeeld. In de maanden januari en februari werd vrijwel 
niet gevoetbald, vanwege de vele algehele afgelastingen.
De poules bestonden uit 6 teams en er werd een volledige competitie gespeeld.
D5, D10, E7,E9,E11,F1 en F3 werden in voorjaar kampioen.

Onderstaand de eindstanden van de diverse teams
   
D-pupillen
D1 speelde in de hoofdklasse een helejaarscompetitie en eindigde als 10e. 
 Najaar  Voorjaar Opmerkingen 
D2   5e  2e    
D3   6e  2e   
D4   11e  5e  
D5   4e  1e  Kampioen voorjaar
D6   3e  4e     
D7   10e  5e
D8 7e  2e    
D9        2e                      3e           
D10      4e                       1e                      Kampioen voorjaar    
MD1     4e                      6e 

E-pupillen
E1 speelde in de hoofdklasse een hele jaarscompetitie en eindigde als vijfde.  
      Najaar  Voorjaar Opmerkingen 
E2  2e  3e  
E3  8e  6e    
E4  8e  6e    
E5  2e  5e 
E6   5e  4e
E7   2e  1e  Kampioen voorjaar 
E8  1e  3e  Kampioen najaar  
E9   1e  1e  Kampioen najaar en voorjaar
E10 2e  2e  

E11 3e  1e Kampioen voorjaar
E12 7e  6e  
E13 4e  2e  
E14 10e  3e  

F-pupillen
 Najaar  Voorjaar Opmerkingen
F1 1e  1e  Kampioen najaar en voorjaar
F2 3e  4e
F3  7e  1e   Kampioen voorjaar
F4 1e  5e  Kampioen najaar
F5  7e  2e  
F6   2e   
F7    2e 
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De eerstejaars F-pupillen hebben dit jaar op de zaterdag de Champions League gespeeld. De Champions 
League bestaat uit 8 teams en per team zijn er vier tot vijf kinderen. Ze spelen drie onderlinge wedstrijden en 
doen één onderdeel techniek. Na zes weken wordt de wisselbeker uitgereikt aan het team wat bovenaan staat, 
en voor iedereen is er limonade en een snoepje. Daarna worden er dan weer nieuwe teams gevormd. Het eind 
van het seizoen krijgt iedereen een vaantje voor hun prestaties.

Na de winterstop zijn de F6 en de F7 gevormd uit eerstejaars F-jes die toe waren aan de competitie. Ze 
hebben het heel goed gedaan! Vanuit de mini’s is er ook een groep doorgestroomd naar de Champions 
League; ook zij waren toe aan een volgende stap.

De mini-pupillen hebben op de woensdag meegetraind met de eerstejaars F en op de zaterdag onderlinge 
wedstrijden gespeeld, alsook een onderdeel techniek.

De kabouters hebben elke woensdagmiddag een balletje getrapt, en leren overschieten, penalty’s nemen, om 
pionnen heen dribbelen, etc. 

Het is mooi om te zien hoe de kinderen gegroeid zijn in het spel en hoe enthousiast ze elke week weer spelen.

     
       

Aanvraagformulier Papieren clubblad ‘De Treffer’’
 
Zoals al eerder bekendgemaakt, verdwijnt met ingang van het seizoen 2010/2011 ons papieren club-
blad ‘de Treffer’ zoals we dat nu kennen, en gaan we voortaan alle club informatie verspreiden via onze 
website: www.kolpingboys.nl.
In plaats daarvan gaan we voortaan alle club informatie verspreiden via onze website: www.kolping-
boys.nl.
Als overgang gaan we in ieder geval volgend seizoen, op beperkte schaal, ook nog door met een ‘sim-
pele’ uitgave (zonder kaft) van het clubblad.
 
Leden en vrijwilligers die geen internet hebben, en niet zonder een papieren clubblad kunnen, bieden 
wij de mogelijkheid om zich te abonneren op deze ‘simpele’ uitgave van het clubblad.
 
U kunt dit formulier in de brievenbus (Trefferbox) bij de kantine deponeren!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
AANVRAAGFORMULIER ‘PAPIEREN’ CLUBBLAD
 
Ik wil graag ook volgend jaar een papieren clubblad ontvangen:
 
NAAM:
 
ADRES:
 
REDEN:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mini’s tournooi Fortuna Wormerveer

Op 15 mei hebben de Mini’s een prachtig 4 tegen 4 tournooi bij Fortuna 
Wormerveer gehad. Het weer zat mee en iedereen heeft een heerlijke 
middag gehad. We hebben een mooie beker voor de prijzenkast gewon-
nen en iedereen kreeg een medaille. 

De Mini’s deden mee met 2 teams, “jong oranje” en “het gouden team”. 
Steeds speelden jong oranje en het gouden team tegelijk tegen 2 teams 
van de andere partij. De scores werden daarna bij elkaar opgeteld. De 
eerste wedstrijd tegen Fortuna Rangers won het gouden team met 3-2, 
jong oranje speelde 0-0. De tweede wedstrijd werd verloren van Konin-
klijke HFC 1 met 2-5 en 3-4. Daarna was Uitgeest 2x te sterk, 2-5 en 0-
1. De wedstrijden tegen De Dijk Leeuwen uit Amsterdam-Noord won het 
gouden team met 3-2, jong oranje kon lang bijblijven maar 1 spelertje 
(een invallertje van de f-1) maakte er 5, uiteindelijk werd het 2-6. De vijfde 
wedstrijd tegen Fortuna United won het gouden team met 4-0 en speelde 

jong oranje 1-1. Hierdoor werden we in totaal 4e van de 12 deelnemende teams !! Een geweldige prestatie op het eerste tournooi 
van deze jongens ! Limmen won het tournooi en kreeg de reuzenbeker, Uitgeest won de penaltybokaal. De spelers van het gouden 
team: Stijn Koopman, Joram Swarts, Quinten Zijlstra, Jesper Mannes en Danny Danias Doega. De spelers van jong oranje: Jazzley 
Roobeek, Rick van Aarst, Brian Damsma, Joris den Drijver, Robin Kenemans en Luca Bethlehem. Jongens, wat hebben jullie het 
geweldig gedaan, ik ben hartstikke trots op jullie !! Trainer Ed

Reiger Boys F9 – Kolping Boys F6   3 – 2 
De laatste wedstrijd van de competitie moest tegen de Reiger Boys gespeeld worden, die onderaan op de ranglijst staan. Om zek-
er te zijn van de tweede plaats moest er gewonnen worden. De Alkmaarsche Boys, die slechts 2 punten onder de F6 staan en een 
wedstrijd minder hebben gespeeld, is het enige team, dat de F6 van de tweede plaats kan afhouden. De F6 was gewaarschuwd, 
dat ze de Reiger Boys, ondanks hun laatste plaats, niet moesten onderschatten en dat deze wedstrijd nog zeer belangrijk was 
voor de uiteindelijk stand.

De F6 zocht direct de aanval op en kreeg al vrij snel een goede kans. Helaas werd het schot door de keeper van de Reiger Boys 
gestopt. De tegenstander kon de bal niet goed het doelgebied uitwerken en er ontstond een rommelige situatie voor het doel van 
de Reiger Boys. Helaas lukte het de F6 niet om de bal in het doel te krijgen. Nadat de Reiger Boys een paar angstige momenten 
hadden moeten doorstaan, konden ze een tegenaanval opzetten en wist één van hun spelers door te breken. Keeper Mike had 
een goede redding op het afstandschot van deze doorgebroken speler. Even later kon de F6 weer een aanval opzetten, maar deze 
werd onderbroken doordat een speler van de Reiger Boys de bal buiten de lijn tikte. De F6 mocht redelijk dicht bij het doelgebied 
van de Reiger Boys ingooien en het schot wat direct op deze ingooi volgde, ging maar net naast. De tegenstander liet zich niet in 
de verdediging drukken en zo ging het begin van de wedstrijd redelijk gelijk op. Bij een volgende aanval van de Reiger Boys over 
de rechtfl ank, schoot de tegenstander de bal van een behoorlijke afstand hard over alle spelers heen en de bal vloog hoog over 
onze keeper Mike het doel in: 1-0. Nu knapte er iets bij de F6. De spelers bleven aanvallen en gingen op zoek naar de gelijkmaker, 
maar het liep niet meer zo lekker. De scherpte was weg bij de F6. Toch wisten de spelers nog een aanval op te zetten, maar het 
afstandschot van Ian werd geblokt. Dit resulteerde in een corner en de bal die Ian kreeg aangespeeld, schoot hij helaas hard over 
het doel heen. Vanwege deze corner stonden bijna alle spelers van de F6 in het doelgebied van de Reiger Boys en was de verd-
ediging weg. De tegenstander hervatte het spel weer snel en ze konden makkelijk uitbreken. Gelukkig was Tim achterin gebleven 
en wist hij het een doorgebroken speler van de Reiger Boys lastig te maken. Deze speler moest daarom vanuit een moeilijke posi-
tie schieten en zijn schot werd door keeper Mike gestopt. Kort daarna wist de F6 een aanval op te zetten en een mooie combinatie 
tussen Dave en Artinjo werd door de keeper van de Reiger Boys gestopt. Even later was daar dan toch de gelijkmaker. Quinten gaf 
een voorzet op Emre, die de bal diagonaal door het doelgebied, tussen alle speler door, in de verre hoek schoot: 1-1. Direct na 
deze gelijkmaker en kort voor de rust schoot een speler van de Reiger Boys van afstand, maar niet echt hard, op het doel. De bal 
stuitte nog een keer in het doelgebied en kon zo opgevangen worden. Echter keeper Mike was niet helemaal scherp, greep mis 
en de bal ging net tussen hem en de paal door het doel in: 2-1.

Dit was helemaal een domper, die de F6 niet goed kon verwerken en toen de tweede helft begon waren de spelers nog steeds 
een beetje van slag. De F6 werd direct de verdediging in gedrukt en de Reiger Boys konden een aantal keer op het doel schieten. 
De bal werd door verschillende spelers geblokt en keeper Mike wist de bal ook een paar keer tegen te houden, maar niet klem 
vast te pakken. Het bleef een rommelige en paniekerige situatie in het doelgebied van de F6 en Emre vond dat hij zijn keeper 
te hulp moest komen. Bij een schot van een speler van de Reiger Boys, tikte Emre de bal met zijn hand uit het doel, hetgeen in 
alle hectiek niet door de scheidrechter werd gezien (althans, er werd niet voor gefl oten). Bij het volgende schot op doel had Emre 
opeens de bal klemvast … Dit kon de scheidsrechter niet ontgaan en hij gaf een strafschop aan de Reiger Boys. Na een kleine 
woordenwisseling tussen een aantal speler van de Reiger Boys onderling, wie deze penalty zou gaan nemen, werd de strafschop 
hard over geschoten. De Reiger Boys bleven maar aanvallen, maar gelukkig had keeper Mike een aantal goede reddingen. Ook 
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trad Dave verdedigend nog sterk op. Bij een volgende aanval van de F6 schoot Shane op de paal, maar even later wist Artinjo de 
achterstand weg te werken en scoorde hij de 2-2. De F6 ging toch nog een beetje in een overwinning geloven en probeerde nu 
ook weer wat aanvallen op te zetten. Bij een aanval over de rechterfl ank, kon Dave een mooie voorzet geven, maar Shane, die 
helemaal vrij voor de keeper stond, kon er net niet bij en de bal rolde voor het doel van de Reiger Boys langs. De tegenstander 
viel nu over de linker kant aan en een speler van de Reiger Boys schoot de bal van een aardige afstand hard over alle spelers 
heen. De bal vloog hoog over keeper Mike het doel in: 3-2. Het doelpunt was identiek aan het eerste doelpunt van de Reiger 
Boys, alleen de aanval kwam nu over de andere fl ank. Kort voor het einde van de wedstrijd stond Shane nog helemaal vrij voor 
de keeper van de Reiger Boys, maar zijn schot werd gestopt, en wist Quinten nog door te breken, maar hij schoot naast. En zo 
werd de laatste, toch belangrijke wedstrijd, verloren en werd de tweede plaats op de ranglijst op het spel gezet! De F6 was nu 
afhankelijk van het resultaat van de Alkmaarsche Boys. Gelukkig hebben de Alkmaarsche Boys gelijkgespeeld tegen de Flamin-
go’s (2-2) en eindigen zij op 1 punt onder de F6. Soms moet je een beetje geluk hebben. En, een goed team dwingt geluk ook 
af … Mannen, gefeliciteerd met de tweede plaats op de ranglijst! Een fantastisch eindresultaat in de eerste competitie, waarin 
jullie nog maar een half jaar actief zijn!

Sander

Kolping Boys Kabouters slaan (bijna) hun slag!
(van speciale reporter Kasper Cornet  F7)

Tegen DTS. 1-0 door Matthijs na mooie uitgooi. Matthijs nog een keer 2-0.  Kans 3-0 doelpunt Rick. Nog een kans. 4-0 door 
Lennard. 2 keer tegen de paal. Redding Simon. Toch 4-1 en 4-2.  Weer een  prachtige kans voor Lennard. Gewonnen!

Tegen Den Helder. Eerste actie Lennard 1-0. Lennard  ook 2-0.  Goal Matthijs 3-0. Kans Den Helder 3-1. Mooie redding Simon.  
Matthijs 4-1.  Kans Lennard vrije trap.  Weer gewonnen.

Tegen SVW’27 - Thijs vrije trap, redding Rick. Spannend, ze geven alles! Schot Matthijs naast. Weer redding Rick. blessure 
Simon. SVW scoort 0-1. Jammer.

2e plaats!

Aanvraagformulier Papieren clubblad ‘De Treffer’’
 Zoals al eerder bekendgemaakt, verdwijnt met ingang van het seizoen 2010/2011 ons papieren club-
blad ‘de Treffer’ zoals we dat nu kennen, en gaan we voortaan alle club informatie verspreiden via onze 
website: www.kolpingboys.nl.
In plaats daarvan gaan we voortaan alle club informatie verspreiden via onze website: www.kolping-
boys.nl.
Als overgang gaan we in ieder geval volgend seizoen, op beperkte schaal, ook nog door met een ‘sim-
pele’ uitgave (zonder kaft) van het clubblad.
 
Leden en vrijwilligers die geen internet hebben, en niet zonder een papieren clubblad kunnen, bieden 
wij de mogelijkheid om zich te abonneren op deze ‘simpele’ uitgave van het clubblad.
U kunt dit formulier in de brievenbus (Trefferbox) bij de kantine deponeren!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
AANVRAAGFORMULIER ‘PAPIEREN’ CLUBBLAD
 
Ik wil graag ook volgend jaar een papieren clubblad ontvangen:
 
NAAM:
 
ADRES:
 
REDEN:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


