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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 

Help Kolping Boys aan de overwinning van FANSVANATOTZ!!!!!!!!!!!!! We staan 
nog maar 11 punten voor. Breng je stem uit op KOLPING BOYS, ga naar 
www.fansvanatotz.nl. Dit moet toch lukken met 1000 leden.

•  1.Kolping Boys 359    
•  2.FC Den Helder 348  
•  3.LSVV                261 
•  4.ZAP                  243 
•  5.AFC’34             174
AZ hoort in Alkmaar/Oudorp en niet in Den Helder!!!!!!!!!!!

Kolping Boys A1 heeft de eerste wedstrijd om promotie naar de derde divisie 
verloren tegen Zwanenburg, er volgen nog twee wedstrijden. Succes!

De redactie
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HET MIXTOERNOOI

MIXTOERNOOI ZONDAG 24 MEI 2009
De eerste aanmeldingen zijn binnen om mee te doen aan het Kolping Boys mixtoernooi. Deze wordt dit jaar georganiseerd op 
zondag 24 mei.

De volgende teams hebben zich reeds aangemeld:

1   Humphrey Keijner (Blue Diamonds) Pres  

2   Martijn van Dijk (Kolping 5) Recr  

3   Nico Kieft (Liever 9 poffertjes dan 1 pannenkoek) Recr

4   Nico Kieft (Old Kolping 9+) Vet  

5   Thijs vd Oord (Beachboys) Pres  

6   Thijs vd Oord (Sporting Platje) Pres  

7   Ashwin van der Flier (Dreamteam) Pres  

8   Piet Ruijs (Flierefl uiters) Recr/Vet 

9   Lida Pronk (......) Recr  

10 HansGroot (......) Recr

11 Fons Veel 1 (......) Pres

12 Fons Veel 2 (......) Recr

Met nog 2 weken te gaan hoop ik dat we dit aantal kunnen verdubbelen. Meld je aan, doe mee, en geniet van een gezellige 
middag bij KB met:

Woar sgeit de chijt, later op de middag BBQ en een DJ!!!!!

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 gatenschietdoek, hebben we live muziek (wie zal er optreden?) en gaan we weer 
BBQ-en!!! 

Wil je je als team zijnde aanmelden? Stuur voor 20 mei 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

Nieuwe trainer heren senioren 2 
Vincent Cleeren wordt met ingang van het nieuwe seizoen 2009-2010 de nieuwe trainer van KB heren 2. Vincent komt uit Uit-
geest, is 41 jaar en is in  het bezit van oefen meester 3 en het diploma keeperstrainer van Franshoek. Afgelopen 2 seizoenen is 
hij zeer succesvol geweest bij Castricum A1 spelend in de hoofd klasse

Vincent en Robin Ernest  gaan nauw met elkaar samenwerken om de selectie zo optimaal mogelijk in balans te brengen. 

Wij wensen Vincent veel succes toe voor de komend periode bij KB.      

De BTC
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Kolping Boys doet mee net de C1000 clubactie
 Kolping Boys is geselecteerd (uit ruim 80 kandidaten) om mee te mogen doen met de clubactie van C1000 Duijvelshoff 
(Muiderwaard/Alkmaar)  en C1000 Jélivé (Winkelwaard/Alkmaar).

 Tijdens de Clubactie, van 18 mei tot en met 13 juni, 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.

 Dus bent u klant van C1000 Muiderwaard, of C1000 Winkelwaard, spaar dan de clubmunten en deponneer de munten in de 
spaarpijp van Kolping Boys bij de kassa van een van de genoemde C1000 fi lialen.

 

Vrone 7-Kolping Boys 9 (Het kamioensduel of toch niet?)
Omdat de KNVB de competitie niet uit laat voetballen (ook voor teams die kampioen kunnen worden) konden wij na 20 
competitiewedstrijden tegen Vrone het kampioenschap binnen halen. Onze enig overgebleven concurrent Foresters 7 zou dan 
op 1 punt achterstand 2e worden, ook met 20 wedstrijden op de teller. Maar waar wij al bang voor waren was dat Foresters zelf 
een wedstrijd had aangevraagd, om maar boven ons te blijven.

Zij speelden afgelopen donderdag hun 21e wedstrijd tegen middenmoter GSV 3. Om er zeker van te zijn dat deze wedstrijd 
daadwerkelijk gespeeld zou worden, reisden we met een aantal spelers af naar Heiloo. Daar aangekomen bleken beide elftal-
len op het veld te staan. Onder het genot van een goudgele rakker bekeken wij deze bikkelharde wedstrijd. Waar eigenlijk 
13 gele en 2 rode kaarten getrokken diende te worden, besloot de jonge en onervaren scheidsrechter het bij 1 gele kaart te 
laten. Hij trok deze voor het uittrekken van het shirt voor de speler die de winnende treffer maakte. Na een 1-3 achterstand 
eindigde deze wedstrijd in een 4-3 overwinning voor Foresters. Bij het verlaten van de kantine was onze verbazing groot toen 
wij de champagne fl essen over de bar zagen gaan. Inderdaad als wij het bij 20 wedstrijden zouden laten dan eindigt Forest-
ers als eerste. Maar om de champagne al uit de koelkast te trekken terwijl je niet zeker weet of de concurrent de twee rest-
erende wedstrijden gaat spelen, dat leek ons wel heel voorbarig. Nog diezelfde avond Janneke gebeld of zij de twee laatste 
wedstrijden bij onze overgebleven tegenstanders wilde aanvragen. Binnen een half uur was dit geregeld, KLASSE JANNEKE 
NAMENS SENIOREN 9! De wedstrijd tegen Graftdijk 3 word donderdag om 19.00 uur in Graftdijk gespeeld en woensdag 20 
mei om 19.30 uur de laatste wedstrijd thuis tegen Limmen 11. 

Met een redelijk gehavend team (4 geblesseerde spelers en 1 op vakantie) vertrokken wij met gastspeler Jules (van de A3) 
naar buur Vrone. Gelukkig waren er geen feesten de vorige avond dus rook iedereen fris en fruitig. Met slechts 1 wissel (Andre 
die was weer eens te laat) begonnen wij aan de wedstrijd. Op een zeer slecht veld kwam ons spel in het begin weer moeizaam 
uit de verf. Door de zenuwen voor het misschien aanstaande kampioenschap werd er in de eerste 20 minuten veel gemopperd. 
In deze wedstrijd vielen er meer negatieve opmerkingen dan in alle voorgaande wedstrijden samen. Vrone hield veel mensen 
achterin waardoor er voor onze twee spitsen maar weinig ruimte was. Verder dan een paar afstandsschoten kwamen we tot dan 
toe niet. Uit het niets was het Mick die uit een kluts de bal via een polletje waardoor de bal zeker 20% van koers veranderde in 
het doel wist te krijgen, 0-1. Na de openingstreffer waren de koppies weer ontspannen en werd het taalgebruik tegenover de 
medespelers weer positief. Nog geen 5 minuten daarna was het Nico Koelman die met een schitterend afstandsschot de 0-2 
wist te scoren. Met deze stand gingen wij de rust in.

We starten de tweede helft waarmee we de eerste helft waren geëindigd, met goed voetballen. Met twee dotten van kansen 
was het Richard Mooser die dicht bij een doelpunt was. Beide keren wist hij het doel niet te vinden. Maar de derde grote kans 
was wel aan Richard besteed, hij kopte de bal snoeihard in de touwen, 0-3. Enkele minuten daarna was het gastspeler Jules 
die op aangeven van assistenkoning Arjan Brammer de bal bij de tweede paal in de goal kopte, 0-4. Daarna was het galleryplay 
van het 9e, Vrone werd helemaal zoek gespeeld. De hard ploeterende Nico Koelman zorgde in de 77e minuut voor de 0-5, hij 
draaide zich behendig vrij en schoot de bal laag in de verre hoek, 0-5. Richard sloot de zege af met de 6de goal, wederom een 
geplaatste kopbal op aangeven van vrije trappen specialist Nico Koelman. Een zeer goede wedstrijd op een bijzonder slecht 
veld. Met nog twee wedstrijden te gaan kan het 9e het enigste kampioenschap bij de senioren veilig stellen.

Plaats Elftal  G W GL V P DPV DPT

1. Foresters de 7  21 15 3 3 48 84 30     
2. Kolping Boys 9  20 13 4 2 46 66 26

Datum Tijd Wedstrijd   Accommodatie
Don 14-mei 19:00 Graftdijk 3 - Kolping Boys 9  Graftdijk sportp. - Graftdijk

Woe 20-mei 19:30 Kolping Boys 9 - Limmen 11  Nollen de sportp. - Kolping Boys

Nico Kieft

C1000 CLUBACTIE+HET 9E
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 17 en 18 mei

 Groep 4 en 3

Zon. 24 mei

 Groep 6 en 5

 

 

 

Woensdag 13 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
5e HSV 5  19:30 19:00 P. Kramer

Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1  VVIJ A1  14:30  Werff, A.P.F. van der 
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek
A3  L.S.V.V. 14:30 13:30  toernooi
B2  Jong Holland 10:45 09:45  toernooi

Woensdag 20 mei

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
9e Limmen 11  19:30 19:00 P. Kramer

Donderdag 14 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
9e Graftdijk 3  19:00 18:00
                  

Zondag 17 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
10e Sint Boys 4  12:00 11:00

Zaterdag 16 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1  Zouaven De A1  17:00  Steenbergen, R.

Complimenten voor de B3
Afgelopen zaterdag op het Klaas Commandeurtoernooi heeft de B3 (zonder 
begeleider) zich voorbeeldig en sportief gedragen!

Complimenten namens de scheidsrechterscommissie!

Scheidsrechterscursus
In september start er weer een BOS scheidsrechterscursus, de eerste cursisten 
hebben zich al aangemeld. Mocht je ook geintreseerd zijn dan kan je contact 
opnemen met Piet Ruijs, telefoon:06-51583134
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KOLPING BOYS 1
De mooie seizoensafronding van het 1e
Graag wilde ik u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen van het 1e gedurende de seizoensafronding. Na een zeer slechte 
eerste seizoenshelft (met 9 punten uit 12 wedstrijden) heeft het 1e zich namelijk veilig gespeeld door uit tegen EDO met 1-4 te 
winnen. Doordat West-friezen verloor van Flamingo’s betekende dit dat wij defi nitief veilig zijn. Eindstand onderin: 

Kolping  Boys  22-26
West-friezen    22-23
VSV                  22-23
Foresters         22-22

Dit houdt in dat uit de laatste 10 wedstrijden 17 punten werden gehaald, 3 weken terug verloren we echter nog met 3-0 van For-
esters. Ons team heeft zich echter wederom opgericht en won de laatste 3 wedstrijden. Het zegt veel over de wilskracht van dit 
elftal dat vanuit een (op papier) kansloze positie alsnog degradatie werd voorkomen. Ik wil u dan ook vertellen dat ik enorm trots 
ben op dit elftal,  van een Henk Zeegers en Louwensley Martina tot Joost Pepping en Said El Kaddouri, iedereen heeft zijn uiterste 
best gedaan  om dit te bewerkstelligen. 

Het is ook voor onze trainer (en inmiddels mijn vriend) Rob Klanker niet makkelijk geweest,  Rob kreeg in de winterstop te horen 
dat zijn contract niet werd verlengd  en dus moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Rob heeft echter de laatste 7 jaar van 
zijn trainerscarrière bij Kolping doorgebracht en ik denk dat het ook een onderdeel van zijn leven is geworden. Ik denk dan ook dat 
het niet makkelijk voor Rob is om afscheid te nemen. Desondanks is Rob altijd in lijfsbehoud blijven geloven en heeft hij keihard 
gewerkt om het team te verbeteren. Ik ben voor hem dan ook ontzettend blij dat het ons is gelukt om,  na 2 jaar van promoties,  
ons te handhaven op dit zware niveau. 

Het 1e van Kolping Boys gaat, en daar ben ik van overtuigd,  een mooie toekomst tegemoet. De huidige groep is nog jong en kan 
alleen maar beter worden, bovendien is het huidige A1-elftal een bron van talent. Als onze jongens maar blijven begrijpen dat 
zonder hard werken er  geen resultaten kunnen komen,  dan heb ik alle vertrouwen in een plek in de subtop van de 2e klasse. 

Tot slot wil ik nog een aantal mensen bedanken voor hun steun in dit stressvolle en zware jaar: voorzitter Jan Brammer voor zijn 
rust,  Jan Vrasdonk voor zijn ongeloofl ijke inzet,  Mark van Wonderen en zijn A-junioren voor hun meedenken en meedoen (zonder 
Ryan, Rodney, Rik, Patrick, Kisandro, Roy, Roy, Jochem en Said was het ons denk ik niet gelukt), Jan vd Bout voor alles en tenslotte 
Peter Spijker voor zijn onvoorwaardelijke steun. Dit jaar bewijst eens te meer dat in voetbal alles mogelijk is en dat meestal de 
geestelijke veerkracht bepaalt hoe ver een team kan komen. Ik wens u allen een mooie zomer.

Sandor van der Waal

Wedstrijdverslag H.F.C. Edo 1 – Kolping Boys 1
Vandaag was de laaste wetstrijt van het jaar op het programa. Edo moets tuis opnemen tege onse kolping jongens. Kolpig moets 
winnen om er in te bleiven dus gingen ze heeeeel erg hart hun best doen.

De wetstrijt begon niet goed, want hele tijt was Edo in de aanval met heel snelle jonges maar gelukkig bleeft het 0-0. Tot na 10 
minuuten A-speler Rik Klaver de bal kreegd. Hij ging heel hard holle met de bal en toen geeft hij een voorzet. Daar stond Fouad 
en hij zit erin. 0-1. 

Na deze doelpunt zijn de ploegen geleik, maar door een snellen jongen van Edo ging hij een vorzet geefen die raak word gekopd. 
1-1.

Maar de Kolping laat zijn hoofd niet somaar liggen. Er kwamen een korner die weg wert gekopd en die voor Jeroen Peetoom viel. 
Hij schoot de bal heeeeeel hart, maar raakde het niet so goet, want hij ging heel zagt. Hij ging er wel in. 1-2.

Toen was het rust en ging iedereen tee drinken.

Toen na ongeveer een kwartier kwamt idereen weer trug. Want se moesen noch een helft. Kolping kreeg heeeel veel kansen, 
maar die gingen er alemaal niet in, totdat weer Rik Klaver, die goet speelte de kieper voorbei gingt en heeeel mooi scoorte. 1-3

Weer iets laterder in de wetstrijt valt het laken voor Edo. Weer was Rik Klaver hierbei betrekt. Het waren een heel grappeg moment 
haha. Rik geeft de bal voor en een spelert van Edo verlenkt in de bal zijn ijgen doel. Toen was het 1-4 en was de wetstrijt af. Toen 
was het wachten op de uitslagen van de andere wetstreiden. Westfriezen, waar de Kolping geleik mee stont, hat verlooren en zo 
blijft Kolping in de Tweede Klasse.

Verry Veel, 25 jaar (beina 26)
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VRIENDEN CLUB KOLPING BOYS
Vriendenclub Kolping Boys in 2010 25 jaar jong !
Hoewel de festiviteiten rondom het 70-jarig bestaan nog maar net achter de rug zijn kijkt de Vriendenclub alweer uit naar een 
volgend jubileum. 

In 2010 bestaat de Vriendenclub namelijk 25 jaar! In deze gehele periode zijn er zeer veel zaken bij onze vereniging gerealiseerd 
mede dankzij de steun van de Vriendenclub, denk bijvoorbeeld maar aan de tribune, de verlichting, het panna-veldje, de speeltuin 
etc., etc.

Om zichtbaar te zijn en te blijven voor de leden van de Vriendenclub, én om de inspanningen van de Vriendenclub niet op dezelfde 
schouders te laten komen, hebben wij Henk Zeegers gevraagd om ons team te versterken. Henk wil daar graag zijn medewerking 
aan verlenen.  Deze rots in de branding bij ons 1e elftal (op trainingsdagen en in het weekend aanwezig op ons complex voor al 
uw vragen) zal zijn commerciële ervaring en kennis van het voetbalwereldje inzetten om de Vriendenclub verder te laten groeien 
en bloeien. 

Natuurlijk zullen we volgend jaar nadrukkelijk stil staan bij het 25-jarig jubileum van de Vriendenclub maar ons 1e doel is om 
dat jubileum met zoveel mogelijk Vriendenclubleden te vieren. Ons streven is om in ons jubileumjaar 300 leden te hebben. Van 
dit streefgetal zijn we nog 37 leden verwijderd en daarom ook vanaf deze plek de oproep om ons te komen versterken. Voor 50 
euro per jaar bent u lid, krijgt u prachtig plekje op ons bord, ontvangt u elke 2 weken de Treffer en ondersteunt u Kolping Boys bij 
het realiseren van een nog mooier complex voor spelers, supporters en hun kinderen. Daarnaast organiseren we regelmatig een 
gezellig samenzijn voor alle mensen die de Vriendenclub een warm hart toedragen.

Voor meer informatie en het aanmelden als lid kunt u terecht op onze website (http://vriendenclubkolpingboys.voetbalt.com)  
kunt u ons e-mailen (vriendenclub.kolping@hetnet.nl), kunt u ons bellen (072-5110171) of ons gewoon aanschieten (Minou, 
Kristin, Carla, Henk of Jacco).

Bestuur Vriendenclub

Feestweek Kolping Boys 70 jaar
Het zal jullie niet ontgaan zijn; dit jaar hebben we het 70 bestaan van Kolping Boys gevierd!! Na ¾ jaar van voorbereiden hebben 
we van 22 t/m 25 april feestgevierd.

De organisatie van deze week bestond uit: Arjan Brammer, Cor Venneker, Gerard Bobeldijk, Dirk Molenaar, Lotte de Kock, Michael 
Schelhaas en Gerben van der Waal.

En wat hebben we genoten! Middels tal van activiteiten hebben we voor ieder Kolping lid aandacht gegeven aan ons bestaan. De 
footbattle voor de jeugd, Barend en Barend voor de sponsors en vriendenclub, penaltyschieten voor de junioren, zeskamp voor 
een ieder, reunie voor de oudgedienden en afsluitend een feestavond voor iedereen met een zwart wit hart. 

Alle bovengenoemde activiteiten zijn vastgelegd door onze huisfotograaf Ron Hilhorst. Zijn foto’s zijn te bekijken, en na te bestel-
len, op de site www.ronhilhorst.nl

Zonder sponsors had ook deze week niet georganiseerd kunnen worden. Hierbij wil ik alle sponsors bedanken, te weten; Good-
Bookers, Floris, Spar Oudorp, Wijnhuis Oudorp, Brasserie ‘De Mare’, Drukkerij Impress, ‘Vos, Geerse, Reijntjes Notarissen’, 
Koekenbier, Slagerij Jonker, Hink Sport, Eetcafe ‘De Spoorzoeker’ en Partycentrum Meereboer

Hierbij bedank ik tevens alle mensen welke hun bijdrage hebben geleverd aan de feestweek. Speciale dank uiteraard aan de 
kantinemedewerkers, welke het feest zowel op de Nollen als in Meereboer een speciaal karakter hebben gegeven.

En, over 5 jaar bestaan we dan 75 jaar!! Dat is dan echt een jubileum jaar en deze zal een zeer speciale uitstraling krijgen. 

Nogmaals dank aan een ieder en tot ziens op de Nollen!!!

Namens de feestcommissie,

Gerard Bobeldijk

AZ tegen Kolping Boys ga naar www.fansvanatotz.nl en stem gratis  op Kolping Boys! 
Vergeet niet de clubkaart aanvraag aan  te vinken.
•  1.Kolping Boys  359    
•  2.FC Den Helder 348 
Laat AZ niet naar Den Helder gaan, want AZ hoort in Alkmaar/Oudorp!
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EINDUITSLAG SUPERTOTO VAN HET 1e

SUPERTOTO SEIZOEN 2008-2009
Het zit er alweer op, de supertoto nieuwe stijl van het seizoen 2008-2009. Jarenlang verzorgt door Piet Ursem (Piet  bedankt 
hiervoor!!!), nu georganiseerd door de trefferredactie. Wij zijn van plan om volgend seizoen ook weer en SUPERTOTO op te 
starten, en hopen dat jullie dan (samen met nog vele anderen) ook weer mee willen spelen. Dan volgt nu de EINDSTAND.

Plaats     Teamnaam  Deelnemer  Punten  Prijs
1              Nooitvoetbalmoe Peter Verhoeven  1650  € 47,50 +AZ wedstrijdshirt beschikbaar 
2              Polleke   Paul Diependaal II 1455  € 30,00         gesteld door Kolping Boys
3              Huphup!  Nico Kieft  1445  € 22,50
4              Korn United  E. Korn   1440  € 15,00
5              FC Diependaal  Paul Diependaal  1405  €   7,50

1e PERIODE  Deelnemer    Punten Prijs
Sir Betweter  Jan Kraakman    540  €   7,50
2e PERIODE
Kopstoot  Gerard Floris    430  €   7,50
3e PERIODE
De witte kanu  Richard Mooser      465  €   7,50

Op de foto overhandigt organisator Arthur Florijn het AZ shirt met de geld-
prijs aan de winnaar van de SUPERTOTO 2008-2009 Peter Verhoeven!!!!!

FANSVANATOTZ, de stand (FC Den Helder op kleine afstand)
De tussenstand per 11 mei nog 19 dagen te gaan

•  1.Kolping Boys 359    

•  2.FC Den Helder 348  

•  3.LSVV261                261 

•  4.ZAP243                  243 

•  5.AFC’34             174

Het grote gat is een klein gaatje geworden, in de afgelopen maand heeft FC Den Helder ons bijna bijgehaald, dit 
kunnen wij toch niet zomaar over ons heen laten gaan!  

Kolping Boys vrienden help ons aan  de wedstrijd tegen het AZ van Louis van Gaal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Met nog 18 dagen te gaan staan wij  nog nipt 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.
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HET 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

AZ tegen Kolping Boys ga naar www.fansvanatotz.nl en stem gratis  op Kolping 
Boys! Vergeet niet de clubkaart aanvraag aan  te vinken.
•  1.Kolping Boys  359    
•  2.FC Den Helder 348 
Laat AZ niet naar Den Helder gaan, want AZ hoort in Alkmaar/Oudorp!
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Nieuwe ereleden
Op zaterdag 25 april, tijdens de jubileum feestweek, zijn Cor Venneker en Dick Veel gehuldigd als Erelid van onze 
vereniging. Cor heeft zijn benoeming verdient voor zijn jarenlange inzet voor onze club. In het bijzonder als secretaris en lid van 
het Hoofdbestuur, maar ook als secretaris en voorzitter van de Pupillencommissie, als pupillen geleider, als clubarchivaris en 
als redacteur van ons Clubblad ‘De Treffer’. 

 Dick heeft deze onderscheiding verdient voor zijn inzet van in totaal 16 jaar als Hoofdbestuurder, waarvan 8 jaar als voorzit-
ter. Daarnaast is hij vanaf 2001 lid van de Beheerscommissie en al jaren verzamelaar en bewaarder van historische gegevens 
van onze club.

Cor en Dick zijn respectievelijk het 14de en 15de Erelid van Kolping Boys. De complete lijst met speciale leden kunt u vinden 
op onze website www.kolpingboys.nl onder clubinfo of  op het overzicht achter in de kantine, naast het bord van de Vrienden-
club.  Het bestuur feliciteert Cor en Dick met hun onderscheiding als Erelid.

 ERELEDEN+RIDDER GERARD FLORIS

Gerard Floris Koninklijk onderscheiden
 Gerard Floris (68) is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij zet 
zich al vanaf 1972 in voor onze vereniging, waar hij bestuurslid, vice-voorzitter, 
voorzitter/organisator van het zomeravondvoetbal, voorman van de werkploeg, 
drukker van het clubblad, verslaggever van de voetbalwedstrijden en gastheer bij 
wedstrijden van het eerste elftal is. Daarnaast is Gerard jarenlang actief gew-
eest als bestuurslid voetbalzaken bij de Sportaad Alkmaar, en als regiovertegen-
woordiger bij de KNVB.

Gerard Gefeliciteerd!
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN

Juniorencommissie

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

Woensdag 13 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B4 DTS B2  19:00 18:00

                  Zaterdag 16 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1  Zouaven De A1  17:00  Steenbergen, R.

Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1  VVIJ A1  14:30  Werff, A.P.F. van der 
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek
A3  L.S.V.V. 14:30 13:30  toernooi
B3 L.S.V.V. 10:00 09:00  toernooi
B4 L.S.V.V. 10:00 09:00  toernooi
B5 L.S.V.V. 10:30 09:30  toernooi
B6 L.S.V.V. 11:00 10:00  toernooi
B2  Jong Holland 10:45 09:45  toernooi
C2 Jong Holland 10:00 09:00  toernooi

        Zondag 24 mei

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
C1 A.F.C.’34 10:00   toernooi
C3 Wherevogels 09:30 08:15  toernooi

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 17 en 18 mei

 Groep 4 en 3

Zon. 24 mei

 Groep 6 en 5

 

 

 

Complimenten voor de B3
Afgelopen zaterdag op het Klaas Commandeurtoernooi heeft de B3 (zonder 
begeleider) zich voorbeeldig en sportief gedragen!

Complimenten namens de scheidsrechterscommissie!

Scheidsrechterscursus
In september start er weer een BOS scheidsrechterscursus, de eerste cursisten 
hebben zich al aangemeld. Mocht je ook geintreseerd zijn dan kan je contact 
opnemen met Piet Ruijs, telefoon:06-51583134
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UITNODIGING

    UITNODIGING
Aan alle begeleiders, trainers, vlaggers, verzorgers en commissieleden 
van de junioren !

Vrijdag 29 mei sluiten we het seizoen af met allen ,die bij onze 
junioren dit seizoen werk verricht hebben .
Vanaf 20.00 uur drinken we een kopje koffi e/thee en beschouwen 
het seizoen na.
We nemen afscheid van enkelen onder ons en sluiten na een half 
uurtje de avond met een borreltje af.
Tevens kunnen de (trainings)spullen en sleutels ingeleverd worden !

Tot de 29 e !!
de juniorencommissie.

AZ tegen Kolping Boys ga naar www.fansvanatotz.nl en stem gratis  op Kolping Boys! 
Vergeet niet de clubkaart aanvraag aan  te vinken.
•  1.Kolping Boys  359    
•  2.FC Den Helder 348 
Laat AZ niet naar Den Helder gaan, want AZ hoort in Alkmaar/Oudorp!
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JUNIORENNIEUWS
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal .
We naderen de climax van deze interne competitie voor de niet-selectieteams.
Veertien elftallen hebben er vanaf september om gestreden.
Al snel werd duidelijk dat de C6 hoge ogen zou gaan gooien. Met B4 in de achtervolging.
Beide teams gaan er dan ook met de vanen vandoor en C6 zelfs met de wisselbokaal.
C6 heeft de beker tijdens het Klaas Commandeurtoernooi mogen ontvangen en B4 krijgt tijdens hun kampioenswedstrijd bij DTS 
de vanen van de 2e prijs.

De stand na het weekend van 2 en 3 mei(de doordeweekse wedstrijden horen hier dus niet bij):

Plaats:  Elftal:  Aantal wedstrijden: Aantal punten: Gemiddeld: 
  1e  C6                21   63     3,00
  2e  B4   19   51     2,68
  3e  B5   18   44     2,44
  4e  B3   19   40     2,11
  5e  C4   20   41     2,05
  6e  C3   17   28     1,65
  7e  MC1   19   28     1,47
  8e  A3   17   24     1,41
  9e  MA1   13   15     1,14
10e  MB1   11   12     1,09
11e  MC2   19   15     0,79
12e  C5   19   14     0,74
13e  C7   19   11     0,58
14e  B6   21   12     0,57

Het wel en wee van de junioren.
We werken de competitie nu wat onoverzichtelijk af: veel doordeweekse wedstrijden en toernooien.

Als het goed is kunnen we na A1 en C6 een 3e kampioen begroeten: de B4 van Franz Bakker (alwéér !)
Ze zijn in zwaar gevecht geweest met ons eigen B5 om de bovenste plaats, maar uiteindelijk hebben ze 4 punten voorsprong weten 
te behouden. Profi ciat !

Inmiddels is de A1 zijn kampioensrace richting de Landelijke 3e Divisie begonnen tegen Zwanenburg A1.
Helaas liep dat op een teleurstelling uit, want er werd in de laatste minuut met 1-2 verloren.
Nu maar hopen, dat ze de draad tegen de Zouaven en VVIJ goed oppakken. Succes !

Verder weet C2 zich nu verzekerd van lijfsbehoud, ondanks een 1-6 nederlaag tegen Jong Holland (na een 1-0 voorsprong). Tóch 
knap voor dit fysiek toch wel wat lichte team.
Wat de C1 betreft is het nog erg spannend of ze zich wel handhaven in de Hoofdklasse. Deze week spelen ze hun laatste wedstrijd 
en wel tegen waarschijnlijk de a.s. kampioen VVZ. Tegelijkertijd speelt concurrent Reiger Boys in Alkmaar tegen plaatsgenoot 
AFC’34, wat ook nog kampioen kan worden. Bij een zelfde resultaat van zowel Reiger Boys als onze jongens heeft C1 zich 
gehandhaafd. Anders wordt het nog rekenen.
Handhaven was ook de doelstelling van de B2, maar dat is helaas niet gelukt, hoewel de laatste wedstrijd tegen DWV B2 nog in 
een 3-2 overwinning eindigde. Ze zijn één na laatste geworden.
Diezelfde positie bekleedt A2 nu ook na et verlies tegen Alcmaria. Volgt er een beslissingswedstrijd ?
B1 tenslotte sloot de competitie met een 2-2 gelijkspel af bij buurman Vrone.

Wat de overige teams betreft behaalde B5 een 100 % score uit de 2 duels tegen Koedijk (5-3 en 7-5).
Ook B6 speelde 2 keer en het werd 2 keer 3-1, maar  wél met 1 keer winst er bij, verrassend op Oosthuizen B1.
En ook B3 moest 2 keer de wei in. Dat was teveel, want ze wonnen weliswaar de 1e wedstrijd met 7-1 bij Vios B2, maar verloren 
onverwachts thuis van JVC B4 met 1-2.
Op zondag kwamen we een zeer teleurgestelde Peter Verhoeven tegen. Niet omdat zijn eigen seniorenteam verloren had, maar 
omdat Peter daardoor later bij de wedstrijd van A3 kwam en zijn kompaan Jan Mienes de tussenstand van dat moment niet durfde 
te vertellen. Nou, dan weet je het wel.
Het stond tegen het op papier gelijkwaardige DTS A1 na 25 minuten al 0-5 !
Gelukkig heeft Peter toch nog wat doelpunten van zijn eigen boys gezien (’t werd 3-6), maar blij was ie niet !
En dan de C6. Ze zijn over de 200 doelpunten heen, ze staan op 202 goals vóór ! Dat hoort ook bij een kampioen, hè ? In dezelfde 
poule verloor C7 met 1-3 van Alcm. Victrix C2. 
En zowaar won C5 weer eens. ’t Werd liefst 10-1, met een goal van Bart Groot zo meldde ons een trotse vader Hans ! C4 zag 
Foresters C5 met 7-5 winnen.



-13-

JUNIORENNIEUWS
Het Klaas Commandeur-juniorentoernooi.
Onder prima weersomstandigheden verliep dit toernooi, op wat kleine akkefi etjes na, goed.
Er was helaas een gebroken enkel, maar dat kan een keer gebeuren.
Verder moesten we een team diskwalifi ceren wegens verbaal wangedrag. Niet leuk, maar wél terecht.
Verrassend was de poulewinst van C7. Grote klasse, mannen.

De uitslagen van de Kolpingteams:

Elftal: uitslagen:  Hoe hoog geëindigd ?
C3 1-0, 1-1, 0-4  2e

C4 0-0, 4-1, 3-0  geen eindklassering toegekend
C5 1-1, 2-3, 2-2  4e

C6 1-1, 0-1, 2-1  2e

C7 5-0, 1-1, 2-1  1e

D4 0-5, 1-0, 2-2  2e

B3 0-0, 0-4, 1-0  2e

B4 1-1, 0-2, 4-0  2e

B5 1-0, 1-1, 0-4  3e

B6 1-0, 0-0, 0-3  3e

Klaas Commandeur Toernooi  Kolping Boys B4  09 mei 2009 

Voordat ik begin te schrijven, over de wedstrijden, wil ik de juniorencommissie bedanken voor 
het wederom goed georganiseerde toernooi.  De weergoden waren aangeschreven en lied de zon heerlijk 
schijnen.  De wedstrijden duurden 2 X 15 minuten. De B4 werd alvast voorbereid op volgend jaar. Alle 
tegenstanders speelden het afgelopen seizoen in de 2e klasse. Gelukkig tegenstand en kijken waar we staan.
De eerste wedstrijd was tegen LSVV B2 uit Zuid Scharwoude.  In het begin was het een gelijk opgaande 
strijd, de ruststand was dan ook 0-0.  In de 2e helft nam Kolping Boys B4 toch meer het heft in handen. In de 
10 min was het Wouter Korse die met een lucky schot binnen kant paal de goed keepende keeper van LSVV 
wist te passeren, 1-0.
 In de 12e min kreeg Wouter Korse de bal in het eigen strafschopgebied ongelukkig tegen zijn hand. De 
scheidsrechter wees resoluut naar de stip, de keeper van LSVV wist de toegekende penalty in een doelpunt 
om te zetten, 1-1. Dit was tevens eindstand.

De tweede wedstrijd ging tegen ODIN’59 uit Heemskerk.  Dit was een gelijk opgaande strijd, waarvan later 
ODIN’59 meer overwicht had. Na de 0-1 werd het vlak voor tijd 0-2 voor 
ODIN ’59. Jammer dat Justin van den Berg niet de bal over de lat tikte maar bij de 2e paal . Daardoor konden 
2 vrijstaande spelers van ODIN’59 uitkiezen wie er mocht scoren. Wouter Koster viel met een knieblessure 
uit in de 6 min na rust. Hij hoorde 2 keer knak en schrok heel erg. Het bleek gelukkig achteraf mee te vallen.

De derde wedstrijd was SVW’27 B3.  Zij hadden van LSVV gewonnen met 0-1, dus hadden
3 punten. Er vanuit gaan dat ODIN’59 wint van LSVV konden we bij winst 2e worden.
In de 3e min. was het Thiemo Koster de bal van een tegenstander kreeg in het strafschopgebied van SVW’27. 
Thiemo haalde uit 1-0, mooi meegenomen. In de 10e min was het Yannick Zuurbier die Steven de Jong 
in stelling bracht, 2-0  tevens ruststand. In de 11 min. narust was het van links dat Rick de Moel hoog 
voorzetten en Yannick Zuurbier met zijn hoofd de 3-0 maakte. In de 15e min kwam de assist van Robin van 
Velthuizen op 
Thiemo Koster, 4-0 tevens eindstand. 
Een mooie TWEEDE PLAATS op ons eigen toernooi is niet gek. Misschien met ons complete team had er 
meer ingezeten. 

Een Trouwe Supporter
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KOLPING BOYS B4
Kolping Boys B4 – Berdos B2  02 mei 2009  Uitslag 4 -4
Lekker voetbal weer en erg veel zin hadden we erin. Kolping B4 heeft nog maar 1 punt nodig om kampioen 
te worden.
We missen nog steeds Kevin Leeuwenkamp, Kevin was wel als toeschouweer aanwezig. Daarnaast misten 
we ook Johan van der Sluis (tennis) en Devon Hoogland (vakantie Parijs).
Na 4 minuten was het al bijna raak voor Kolping Boys B4. Het was Yannick Zuurbier die Wouter Korse 
aanspeelde en Wouter ging een mannetje voorbij. Hij speelde de bal op Jasper Bakker en die probeerde de 
keeper te omspelen, helaas mislukte dit. Maar in 12e min. onderschepte Steven de Jong de bal en passte deze 
door op Wouter Korse. Wouter begon aan zijn rush op het doel van Berdos en ging binnendoor en passeerde 
de keeper rechts, 1-0. Na wat gemiste kansen over en weer was het in de 25e min. dat Rick de Moel de bal 
van een speler van Berdos afnam en doorspeelde op Arthur Pijpeart. Arthur wist de bal naar buiten te plaatsen 
op Yannick Zuurbier, deze haalde hard uit, helaas de paal stond in de weg.
In de 27e min. Was het Jasper Bakker die de bal van Thiemo Koster kreeg en deze op de inkomende  Steven 
de Jong passte, Steven haalde grog uit, 2-0.  Dit was tevens de ruststand.
Kolping Boys had het beste van het spel dus wat mocht er misgaan.
Na de rust kwamen er 2 nieuwe spelers van Berdos B1 in het veld en mochten hun zwakke schakels het veld 
ruimen. Ze gingen met het nodige elan er tegen aan. In de 2e min. nam een afstand schot van Berdos met een 
simpel rolletje Justin van den Berg te grazen, 2-1.
In de 8e min. viel Arthur Pijpaert geblesseerd uit.In de 10e min was het Sander Makkes die de bal 
onderschepte en de bal door passte op Robin van Velthuizen. Robin speelde naar links op Yannick Zuurbier. 
Yannick verschalkte de keeper, 3-1. Gelukkig een marge van 2 doelpunten. Maar in de 11e  min. werd Sander 
Makkes door de snelle linksbuiten van Berdos weggespeeld en kon Berdos door een eenvoudig intikkertje 
3-2 maken. In de 12e min. was het wederom weer Berdos die middendoor vanuit hun verdediging kon komen 
en makkelijk de 3-3 kon scoren. Waar was ons middenveld?? 
In de 20e min. was het Thiemo Koster die op aangeven van Steven de Jong er 3-4 van kon maken.
Ondanks de vele kansen van onze voorhoede ging en wilde de bal er niet in. Dan roep je het onheil over je 
zelf af. Het was in de 34e min dat Berdos B2 de eindstand op 4-4 bepaalde.
Nu allen nog de wedstrijd tegen DTS B2 op woensdag 9 mei
Een mooie prestatie jongens 3 kampioen in 4 jaar. Volgend jaar wacht ons de 2e klasse.
 
Een Trouwe Supporter

AZ tegen Kolping Boys ga naar www.fansvanatotz.nl en stem gratis  op Kolping 
Boys! Vergeet niet de clubkaart aanvraag aan  te vinken.
•  1.Kolping Boys  359    
•  2.FC Den Helder 348 
Laat AZ niet naar Den Helder gaan, want AZ hoort in Alkmaar/Oudorp!
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DAMES EN MEISJES
Toernooien meisjes
De competitie zit er op, maar het seizoen nog niet. De volgende toernooien staan nog in de planning:

MA1: 16 mei toernooi Medemblik. vetrek vanaf Kolping Boys 13.15 uur. Wedstrijden: 14.25uur, 15.50uur, 17.15 uur 

          23 mei Toernooi Venray: informatie ontvangen jullie van je begeleider

MB1: 16 mei toernooi Medemblik. Vertrek vanaf Kolping Boys: 12.30 uur wedstrijden: 13.45 uur, 15.10 uur, 16.35uur

MC1: 16 mei toernooi Medemblik. Vertrek vanaf Kolping Boys: 8:45uur. wedstrijden: 10.00uur, 11.05 uur en 12.10 uur

MC2: 16 mei toernooi IVV Landsmeer. Vertrek vanaf Kolping Boys: 10.45 uur wedstrijden: 11.55 uur, 12.20 uur, 13.10 uur

          23 mei toernooi Vitesse ‘22/. Vertrek vanaf Kolping Boys: 13.00 uur.wedstrijden: 14.00uur, 15.00uur, 16.00 uur

 

MC2 auto’s:

Voor het toernooi bij IVV op 16 mei wil ik de volgende ouders vragen om te rijden:

Dilara, Jolien, Iris en Leonie

Voor het toernooi van Vitesse’22 op 23 mei wil ik vragen of de ouders van: 

Jenna, Rosa en Talitha kunnen rijden.

Mocht het niet uitkomen, dan wil ik jullie vragen zelf iets anders te proberen regelen en mocht dit niet lukken kunnen jullie 
contact met mij opnemen. groeten, Marion

 

MC2: Woensdag 13 mei krijgen we een zaalvoetbaltraining van zaalvoetbalvereniging Plubos. We vetrekken hiervoor om 
18.00 uur vanaf Kolping Boys, met de fi ets. We gaan dan naar sportcomplex de Oosterhout.

Zorg dat je sportschoenen meeneemt ipv veldvoetbalschoenen!

Rest ons nog om alle trainers, begeleiders, speelsters en ouders te bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen en we ho-
pen iedereen na de zomerstop weer op de velden te zien.

FANSVANATOTZ, de stand (FC Den Helder op kleine afstand)
De tussenstand per 11 mei nog 19 dagen te gaan

•  1.Kolping Boys 359    

•  2.FC Den Helder 348  

•  3.LSVV261                261 

•  4.ZAP243                  243 

•  5.AFC’34             174

Het grote gat is een klein gaatje geworden, in de afgelopen maand heeft FC Den Helder ons bijna bijgehaald, dit 
kunnen wij toch niet zomaar over ons heen laten gaan!  

Kolping Boys vrienden help ons aan  de wedstrijd tegen het AZ van Louis van Gaal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Met nog 18 dagen te gaan staan wij  nog nipt 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.
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Woensdag 13 mei

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

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zaterdag 16 mei

Thuis
Elftal    Aanvang Aanwezig 
D5 Toernooi Kolping Boys 13:05 12:30  toernooi
D6 Toernooi Kolping Boys 12:30 11:55  toernooi
D7 Toernooi Kolping Boys 09:35 09:00  toernooi
D8 Toernooi Kolping Boys 09:00 08:25  toernooi
MD1 Toernooi Kolping Boys 09:00 08:20  toernooi
E5 Toernooi Kolping Boys 09:00 08:30  toernooi
E6 Toernooi Kolping Boys 09:00 08:30  toernooi
E7 Toernooi Kolping Boys 09:30 09:00  toernooi
E8 Toernooi Kolping Boys 09:30 09:00  toernooi
E9 Toernooi Kolping Boys 12:30 11:55  toernooi
E10 Footbattle Kolping Boys 12:00 11:30  toernooi
E11 Footbattle Kolping Boys 12:00 11:30  toernooi
E12 Toernooi Kolping Boys 12:30 11:55  toernooi
E13 Toernooi Kolping Boys 13:00 12:25  toernooi
E14 Footbattle Kolping Boys 12:00 11:30  toernooi
E15 Footbattle Kolping Boys 12:00 11:30  toernooi
E16 Footbattle Kolping Boys 12:00 11:30  toernooi
MP1 Mini pupillen Footbattle 10:00 09:30  toernooi
MP1 Kabouters Kolping Boys 10:00 09:30  toernooi
MF1 1e jaars F-pupillen Footbattle 11:00 10:30  toernooi

Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang  Vertrek 
E1 Toernooi FC Weesp  13:25   toernooi
E2 Toernooi FC Weesp  13:25   toernooi
E3 Toernooi PSCK Wijdewormer 13:00   toernooi
E4 Toernooi PSCK Wijdewormer 13:20   toernooi
 

Zondag 17 mei

Thuis
Elftal    Aanvang Aanwezig 
D1 Toernooi Kolping Boys 13:05   toernooi
D2 Toernooi Kolping Boys 12:30   toernooi
D3 Toernooi Kolping Boys 09:35 09:00  toernooi
D4 Toernooi Kolping Boys 09:00   toernooi
F1 Toernooi Kolping Boys 13:00   toernooi
F2 Toernooi Kolping Boys 13:00   toernooi
F3 Toernooi Kolping Boys 12:30 12:00  toernooi
F4 Toernooi Kolping Boys 12:30 12:00  toernooi
F5 Toernooi Kolping Boys 09:00 08:30  toernooi
F6 Toernooi Kolping Boys 09:00 08:30  toernooi
F7 Toernooi Kolping Boys 09:30 09:00  toernooi

Woensdag 20 mei

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

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 Ka-
bouter                                    
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

 of       072-5158200

E-coördinator:      

Ed Verberne        072- 5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling     06-57033302 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator
Geboorteaar 1996 en 1997 is             
D-pupil
Geboorteaar 1998 en 1999 is            
E-pupil
Geboortejaar 2000 en  2001 is         
F-pupil
Geboortejaar 2002 is Mini-pupil
Geboortejaar 2003 en 2004 is Ka-
bouter                                    

Donderdag 21 mei

Uit
Elftal    Aanvang  Vertrek 
D1 SVW 27 Heerhugowaard 13:25   toernooi
E8 SVW 27 Heerhugowaard 09:40 08:40  toernooi
F2 Toernooi Monnickendam ?   toernooi
 

Zaterdag 23 mei

Uit
Elftal    Aanvang  Vertrek 
D6 Toernooi Vios Warmenhuizen 13:00 12:05  toernooi
F3 Fortuna Wormerveer 14:00 12:45  toernooi
F4 Fortuna Wormerveer 09:00 07:45  toernooi
F5 Fortuna Wormerveer 09:00 07:45  toernooi
F6 Toernooi Vios Warmenhuizen 09:00 08:05  toernooi
F7 Toernooi Vios Warmenhuizen 09:00 08:05  toernooi
 
Zondag 24 mei

Uit
Elftal    Aanvang  Vertrek 
D2 Alkmaarse Boys  11:00   toernooi
E3 Fortuna Wormerveer 14:00   toernooi
E4 Fortuna Wormerveer 14:00   toernooi
E5 Fortuna Wormerveer 09:15 08:00  toernooi

Zaterdag 30 mei

Uit
Elftal    Aanvang  Vertrek 
E11 KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15   toernooi
E12 KFC Koog a/d Zaan 13:50 12:35   toernooi
E13 KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15   toernooi
E14 KFC Koog a/d Zaan 13:50 12:35   toernooi
E15 KFC Koog a/d Zaan 13:30 12:15   toernooi
E16 KFC Koog a/d Zaan 13:50 12:35   toernooi
F3 KFC Koog a/d Zaan 09:00 07:45   toernooi
F4 KFC Koog a/d Zaan 09:20 08:05   toernooi
F5 KFC Koog a/d Zaan 09:00 07:45   toernooi

Maandag 1 juni

Uit
Elftal    Aanvang  Vertrek 
D5 toernooi Kadoelen  ?   toernooi
D7 toernooi Kadoelen  ?   toernooi
E3 toernooi Kadoelen  ?   toernooi
E4 toernooi Kadoelen  ?   toernooi
F1 Toernooi ‘t Gooi  08:45   toernooi

Zaterdag 6 juni

Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang    
F1 toernooi KFC Koog a/d Zaan ?   toernooi
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Trainers Selectie F, E en D pupillen.
Graag voor 1 juni a.s. de defi nitieve selecties aan de commissie doorgeven. Dus geen kinderen mee laten trainen in de voor-
bereiding waarvan je het nog niet zeker weet. Eventueel ruimte in je selectie houden voor aanvulling

De pupillencommissie

Afscheid BBQ D pupillen 5 juni
Alle D pupillen die naar de C junioren gaan ontvangen deze week een persoonlijke uitnodiging. 
We hebben 68 brieven verstuurd en willen minimaal 30 deelnemers hebben om e.a. door te 
laten gaan. Reageer dus snel,en informeer ook even bij je teamgenoten!!

Wil je een oud begeleider trainer even een panna geven, meld hem dan ook aan!!

Gerard Twisk, Leo Wortel  pupillen@kolpingboys.nl

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

Bijeenkomst pupillenscheidsrechters 19 mei 
Dinsdag 19 mei om 19:00 uur worden de volgende pupillenscheidsrechters uitgenodigd om hun ervaringen met ons uit te 
wisselen over het afgelopen seizoen.

Iris Berkhout  Nick Molenaar     Tobias Sluijter
Dex Bakkum  Dex Bakkum     Duncan Bons
Jesse Tielbeke Emiel Langedijk
Steven Dekker Ruben v.d. Velden
Jasper Keuken Justin v.d. Berg

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 onderstaande spelers nog geen pasfoto ontvangen. Graag op 
16 mei of 17 mei tijdens het Klaas Commandeur toernooi inleveren. Indien het formulier niet meer in bezit is dan alleen de 
pasfoto inleveren met vermelding van naam en geboortedatum op de achterkant van de foto. Zonder spelerspas kan er volgend 
seizoen niet gevoetbald worden 

Erdal  Abiri   Yara  Hoogland  Gilliano  Pawiroastro
Özcan  Alagöz   Lucia de Jager  Mickey  Peereboom
Terry  Ammeraal  Bowi Dean Jong  Kris  Ransijn
Bas van Beijnen  Joey  Kerkvliet  Tom  Raveneau
Salim  Bejaoui   Michael  Kok  Beau de Rooij
Ian  Blind   Jonathan  Kooij  Joeri  Roozen
Jonas  Bottelier  Bas  Leinarts  Kevyn  Smit                          
Gijs van Buitenen Rachella  Machielse Dylan  Soeters
Bo  Dienske   Jasper  Martens  Nick van der Voort
Zoë  Duinmayer  Anil  Mazmanoglu Jeroen Rooseboom de Vries
Mert  Duru   Monkid  Miled  Jesse de Vries
Ivan  Gemin   Wessel  Molenaar Ryan joël  Vroling
Youri  Groeneveld Daan  Muis  Dries  Wit
Rickie van den Hoek Max  Munnikhuizen Marc  Zuurbier

PUPILLENNIEUWS

AZ tegen Kolping Boys ga naar www.fansvanatotz.nl en stem gratis  op Kolping Boys! 
Vergeet niet de clubkaart aanvraag aan  te vinken.
•  1.Kolping Boys  359    
•  2.FC Den Helder 348 
Laat AZ niet naar Den Helder gaan, want AZ hoort in Alkmaar/Oudorp!
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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.

Begeleiders en Trainers
Het verzoek aan de begeleiders en trainers die na dit seizoen stoppen en in bezit zijn van bijv. ballen,sleutels,  en/of hesjes  
deze in te leveren bij iemand van de pupillencommissie. 

Huldiging kampioenen
9 Mei werden de laatste competitie wedstrijden gespeeld. Teams die na deze datum bovenaan in hun klasse zijn geëindigd 
zullen tijdens het Klaas Commandeur toernooi op 16 en 17 mei gehuldigd worden.

D4, D8, E8, E12, E15 en E16 zijn reeds kampioen. E13 speelt 12 mei nog voor het kampioensschap

Oefenwedstrijd E-pupillen (geboortejaar 1998) op groot veld
Dinsdagavond 19 Mei spelen onderstaande spelers op een groot veld ter voorbereiding voor het volgend seizoen. Aanvang 
18:45 Aanwezig 18:20 uur

E5 Naam   E6 Naam    E7 Naam
  Wouter  Groot    Nassim  Elboumeshouli    Erdal  Abiri
  Tymo  Berger    Martijn van der Stroom    Ryan joël  Vroling
  Roel  Homan    Mert  Duru     Bas  Ernsting
  Max     Jochems    Gijs van Buitenen    Yara  Hoogland
  Glenn  Pieterse    Bo  Dienske     Lars  Gardien
  Yemi  Cole     Behruz  Abdul     Kris  Ransijn
  Sem  Dieke    Monkid  Miled     Robin de Vroome
  John dirk Peter Ruig   Lucas  Oud     Dion  Dijkstra
  Vince  Beeets    Jim  Polderman    Sam Raaijmakers
       Joeri  Roozen  
     
E8 Naam   E9 Naam    E10 Naam
  Ian  Blind     Bas  Leinarts     Rachella  Machielse
  Joras  Gootjes    Mike van Zijl     Daan  Smid
  Terry  Ammeraal    Imme  Mansoer     Lucia de Jager
  Jasper  Martens    Wiebe  Sluijter                 Youri  Groeneveld
  Lukas  Kubelka    Tom  Smit     Nick van der Voort  
  Jesse   de Vries     Bowi Dean Jong     Michael  Kok
  Salim    Bejaoui    Beau de Rooij     David  Oosterhof
  Max  Munnikhuizen    Roald Klein Robbenaar    Darcy S Amatkasan
  Jonas  Bottelier    Marc  Zuurbier     Selcuk  Mathatun
  Dries  Wit    
      
E11 Naam   E12 Naam    E14 Naam
  Ivan  Gemin    Zoë  Duinmayer    Mick van Kerkhof
  Duncan  Kapteijn         Anil  Mazmanoglu
  Özcan  Alagöz         Teddy  Klanker
  Joey  Kerkvliet    
  Dylan  Soeters    
  Bas van Beijnen    
      
E15 Naam   E16 Naam  
  Naiem  Bholai    Rickie van den Hoek  
  Naiem  Bholai    

PUPILLENNIEUWS


