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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 

Het seizoen is weer bijna ten einde. Afgelopen donderdag promoveerde de A1 
naar de 3e divisie. Een schitterend succes voor dit kampioensteam.

Bij de senioren werd de 9e keus van deze afdeling kampioen in de 
8e klasse 806. Profi ciat jongens!

Verder wil ik een allerlaatste oproep doen aan iedereen.

Meld je aan als fanvanatotz en stem op Kolping Boys. Afgelopen maandag 
is FC Den Helder op de koppositie gekomen met 30 stemmen meer. Help 
Kolping Boys om AZ naar de Nollen te krijgen. Vraag in je naaste omgeving 
via Hyves en E-maildressen of je vrienden, familie en  kennisen ook lid wil-
len worden. Schrijf je in bij www.fansvanatotz.nl en stem op Kolping Boys!   
Vergeet niet de clubkaart aanvraag aan te vinken.

1.FC Den Helder 432

2.Kolping Boys  403

3.ZAP   346

De eerste Treffer van het seizoen 2009/2010 verschijnt op dinsdag 
18 augutus! Iedereen een fi jne vakantie toegewenst en tot volgend seizoen!

De redactie
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KOLPING BOYS 9 KAMPIOEN
Kampioenen 
Afgelopen woensdag is het 9e KAMPIOEN geworden in de 8e klasse 806. Vorige week donderdag werd  Graftdijk 3 
met 7-0 aan de kant gezet. En woensdagavond won de 9e keus van de seniorenafdeling Kolping Boys met 3-0 van 
Limmen 11. 

Gefeliciteerd: Nico Koelman, Mick de Regt, Paul Vessies, Tom Kooge, Peter Verhoeven, Arjan Brammer, Arthur Florijn 
,Bas Nieweg, Robert Groot, Ties Boon, Michael Klaver, Andre Klaver, Nico Kieft, Rob Bakker,Richard Mooser, Kees 
van Weelden, en Rob Dolsma (ontbreekt op de foto vanwege vakantie verplichtingen). En deze kampioensformatie 
blijft volgend jaar in zijn geheel behouden voor de club!

Kolping Boys 9 kampioen 2008/2009

Kolping Boys doet mee met de C1000 clubactie
Kolping Boys is geselecteerd (uit ruim 80 kandidaten) om mee te mogen doen met de clubactie van C1000 Duijv-
elshoff (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. Het gewonnen geld word besteed aan het nieuwe jeugdhonk.

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.

Er kunnen ook 10 muntjes via internet gedoneerd worden. Meld je aan voor de nieuwsbrief, ga naar 
www.c1000.nl/acties/clubactie
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SENIORENNIEUWS

SENIORENNIEUWS
 Het seizoen 2008/2009 zit er weer op!! Helaas was er weinig medewerking van de KNVB om alle wedstrijden uit te 
spelen maar afgelopen week konden we uiteindelijk toch nog een kampioen huldigen bij de senioren, Het Negende! 
Profi ciat!

Sportief gezien staken de resultaten van het negende en het eerste (behoud 2e klasse) er bovenuit. Echter, de wil om 
terreindienst te lopen bij een aantal teams was afgelopen seizoen wel erg bedroevend. Ik hoop toch echt dat we dit 
het komend seizoen beter gaan invullen vanuit de teams. Ook de opkomst en de wil om te voetballen viel niet altijd 
mee. 

 Al met al is afgelopen zondag het mixtoernooi weer positief verlopen. Met 22 teams werd er weer ouderwets ges-
treden om de bekende eer. Ook Bokito was weer aanwezig en bracht de nodige hilariteit bij het onderdeel ‘Woar sgeit 
de chijt!’. Hoewel ik het niet heb kunnen zien heeft de geit toch echt gescheten. Hierbij dank aan de familie Groot voor 
het beschikbaar stellen van Bokito!

De volgende sponsors maakten het mixtoernooi dit jaar weer mogelijk:

Leeskring Reyne, de Timmerwinkel, Bar Nico de Groot, Tegelzetter Hans Stoop, Intersport Megastore, drukkerij Im-
press, Mooij en Koomen, Super de Boer vd Voort, Slijterij Ab Tamis, Floris Tweewielers, Overdie Staal, Lobo Snack-
house, Vink Automaterialen, Vriendenclub KB, Systeem Wandelarij Hans Groot, Bouwbedrijf J. Klaver, Rodi Media 
Alkmaars Nieuwsblad, Rodi Media Alkmaar op Zondag. Hartelijk dank voor de sponsoring.

Ieder jaar proberen we het toernooi weer beter en anders te organiseren. Mochten er ideeën of suggesties zijn dan 
verneem ik deze graag. Voor foto’s van dit prachtige evenement ga naar www.ronhilhorst.nl
Komend seizoen (2009/2010) hebben we uiteraard ook weer de seizoensopening. Deze staat gepland op zondag 30 
augustus 2009!!! Op deze dag spelen alle lagere seniorenelftallen een onderlinge voetbalwedstrijd op de Nollen met 
afsluitend een BBQ. Noteer deze datum alvast in de agenda. De eerste wedstrijdronde in de competitie staat gepland 
op zondag 13 september voor de lagere senioren.

 Voor het komend seizoen zal de seniorencommissie bestaan uit Janneke Ruijs, Ton Schut en Gerard Bobeldijk. Ger-
ben van der Waal stopt met het coördineren van de terreindienst. Deze werkzaamheden zullen door mijn persoon 
worden overgenomen. Gerben, bedankt voor je inzet voor de seniorencommissie.

De invulling van het wedstrijdsecretariaat verliep dit seizoen grandioos. Alle medewerkers bedankt voor het afgelopen 
seizoen en speciale dank aan Janneke welke de bezetting van het secretariaat heeft gecoördineerd.

Hierbij wens ik jullie allen een prettige zomervakantie en tot ziens in het nieuwe voetbalseizoen.

 Met sportieve groet,

Gerard Bobeldijk

Zaalvoetballers gevraagd!
Paul Jongkind, Mathijs Douma en nog 2 vrienden van rond de twintig, willen graag bij Kolping Boys zaalvoetballen en 
zijn op zoek naar nog 4 of 5 enthousiaste jongens die samen een team willen vormen.

Bel voor meer informatie met de zaalvoetbalcoördinator Peter Verhoeven 072-5153952.

Voetbalteue en schoenen gevraag
Wie kan ons helpen aan een Kolping Boys tenue (ongeveer mt. 140), scheenbeschermers en voetbalschoenen 
(mt. 37)?

Reacties graag naar Vicky van Overbeeke: albertenvicky@online.nl of telnr. 072-5110226.

www.fansvanatotz.nl de stand
1.FC Den Helder 432
2.Kolping Boys  403
3.ZAP   346

Nog 5 dagen te gaan, help Kolping Boys aan de wedstrijd tegen AZ. Ga naar www.fansvanatotz.nl
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KOLPING BOYS 7

Het nazitten overigens willen de heren sowieso wel 
op (jeugd)seniorenniveau handhaven.
“Waar kom jij zo laat vandaan” vroeg mijn Gien 
laatst. “Je zou toch maar één joetje doen?” Ik 
zeg “schat, wat ik je nu gaan vertellen zal je niet 
geloven”.

Peter Groot

Kolping Boys 7 : het verboden woord is eindelijk gevallen.
Aan het einde van weer een prachtig voetbalseizoen is het misschien goed even over de schouder terug te kijken. De 
helft van de wedstrijden gewonnen, de andere helft verloren. Geen gelijke spelen. En, last but not least: we leven nog. 
Kolping Boys 7 volkomen in balans zou je zeggen. Zelf kon ik het na 5 jaar afwezigheid toch niet laten om weer te gaan 
ballen. Bewegen was noodzakelijk geworden en waar kan je dat beter doen dan bij de club die in je hart zit en met 
jongens die je je hele leven al kent?

Voetbal blijft nu eenmaal het allerleukste spelletje dat er is. Mensen die zweren bij tennis, nordic walken, golf, bridge 
en blaasvoetbal moeten dat zeker blijven doen. Ik miste het slappe geouweneel in de kleedkamer van elf volwassen 
kerels die op de zondagmorgen de rol van  mafketel op zich nemen en die rol met verve op de planken zetten. Maar, 
de leeftijd. Niet alleen bij mij bleek dat de coördinatie tussen wat de geest nog met de bal in petto heeft en hoe het 
lichaam daar vervolgens mee omgaat, niet meer is zoals dat in de zestiger jaren ging. Stof tot nadenken.

Het verboden woord dat de spelers van Kolping Boys 7 al jaren vermijden is echter gevallen. Het woord dat, wanneer 
het door een voorbijganger werd geuit, meteen in de kiem werd gesmoord. Spreek dit woord niet uit! Het is als een 
vloek uit een geheim boek met toverspreuken dat al duizenden jaren in een donker bos door een of andere heks wordt 
bewaakt.

Het v-woord. Het elftal van vedetten zal men zeggen. Inderdaad. Dirk Klanker, uit het vermaarde geslacht van Klank-
ers, die al vanaf z’n 18e (nu dus 35 jaar) in de senioren van Kolping Boys speelt. Mike van Dekken, niet meer weg te 
denken van de velden. Ed Pronk, nog steeds niet versagend. Dirk Molenaar die het weer wil gaan proberen (ja, u leest 
het goed!). Piet van Baar kan het ook nog steeds niet laten. Ronald Keijner, alles al meegemaakt op voetbalgebied. 
Hans Groot (de kleine bruine man). Ze staan aan de vooravond van een dag waarop een belangrijke besluit zal worden 
genomen. Een dag die onze wereld defi nitief kan gaan veranderen.

Of gaat het over de gebruikelijke conversaties tussen deze heren? De drie v’s van vrouwen, voertuigen en voetbal? 
Neen. Het is allemaal heel erg.

Het gebeurde op een zondag dat nota bene Armand Reus de gelederen voor één keer kwam versterken. Niet een 
jongen die je qua postuur vraagt “weet je moeder dat je hier zit?”. Maar qua leeftijd komt die snotaap natuurlijk nog 
maar net kijken! Uitgerekend hij sprak na een kansloze 0-6 tegen een jong team van Alkmaarsche Boys het woord uit 
dat op een Harry Potter-achtige wijze nooit werd uitgesproken. Of we niet eens aan een veteranencompetitie moesten 
gaan denken! Ogenblikkelijk werd dit woord afgezwakt naar 35+, diplomaten zijn we nietwaar! Maar toen was het al 
te laat, het hoge woord was er uit.

Het viel me op dat de jongste spelers er wel wat voor voelden. De oudsten reageerden variërend van “we zien wel” tot 
“ik ben tegen, dit is zo defi nitief”. Op 13 juni a.s. tijdens de jaarlijkse feestdag van Kolping Boys 7 zal op het allerhoog-
ste niveau worden vergaderd. Dan nemen de mannen een beslissing. We houden u uiteraard op de hoogte. Want ja, 
hoe kijkt de vaste supportersschare (waaronder de hooligans) hier tegen aan?
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NOG 5 DAGEN TE GAAN!

              

   SEIZOEN 2009/2010       

KOLPING BOYS-AZ?
De actie van WWW.FANSVANATOTZ.NL is bijna ten einde en 

wij staan niet meer bovenaan.

Met nog 5 dagen te gaan is dit de stand:

1 FC Den Helder   432
2 Kolping Boys 403

3 ZAP 345

We laten ons toch niet door een club uit Den Helder 
verslaan!

Ga naar www.fansvanatotz.nl en meld je aan als gratis lid, 
vergeet niet de gratis clubkaart aan te vinken. Stem dan 
op je favoriete amateurclub Kolping Boys. Er kunnen ook 
meerdere familieleden op een E-mailadres aangemeld 

worden!

De gehele opbrengst van entreegelden zullen worden 
besteed aan het nieuw te bouwen jeugdhonk!
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A1 PROMOVEERT NAAR 3e DIVISIE
Promotie A1
Met een uiteindelijk ruime 6-1 overwinning in de thuiswedstrijd tegen VVIJ A1 heeft de A1 promotie afgedwongen naar de 3e 
divisie.

Marc, Jos, Jaap en alle spelers van de A1 GEFELICITEERD!

Zaalvoetballers gevraagd!
Paul Jongkind, Mathijs Douma en nog 2 vrienden van rond de twintig, willen graag bij Kolping Boys zaalvoetballen 
en zijn op zoek naar nog 4 of 5 enthousiaste jongens die samen een team willen vormen.

Bel voor meer informatie met de zaalvoetbalcoördinator Peter Verhoeven 072-5153952.

Kolping Boys doet mee met de C1000 clubactie
Kolping Boys is geselecteerd (uit ruim 80 kandidaten) om mee te mogen doen met de clubactie van C1000 Duijv-
elshoff (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. Het gewonnen geld word besteed aan het nieuwe jeugdhonk.

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.

Er kunnen ook 10 muntjes via internet gedoneerd worden. Meld je aan voor de nieuwsbrief, ga naar 
www.c1000.nl/acties/clubactie
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UITNODIGING JUNIORENAFDELING

    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.

www.fansvanatotz.nl de stand
1.FC Den Helder 432
2.Kolping Boys  403
3.ZAP   346

Nog 5 dagen te gaan, help Kolping Boys aan de wedstrijd tegen AZ. Ga naar www.fansvanatotz.nl
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JUNIORENNIEUWS
Zondag 7 juni

Uit
Elftal Toernooi  Aanvang    Vertrek
B6 Nieuwe Niedorp   09:30 08:30
   

Begeleidersavond .
We wijzen alle begeleiders, trainers, verzorgers, vlaggers en commissieleden van de junioren er op, dat de afsluitende 
avond gepland is op vrijdag 29 mei. We beginnen om 20.00 uur en denken binnen een half uurtje met de offi ciële 
zaken klaar te zijn om dan informeel af te sluiten met een drankje. Kun je niet, bericht dan even af bij jouw coördinator. 
We vragen de begeleiders om de spelerspasjes mee te nemen om ze weer centraal te kunnen bewaren.

Extra Treffer.
Natuurlijk brengt de juniorencommissie eind juni weer een extra (eigen) Treffer uit, waarin alle laatste nieuwtjes staan: 
de voorlopige indelingen, de trainingstijden, de oefen wedstrijden en nog veel meer nieuws, dat belangrijk is om het 
seizoen in augustus te kunnen starten. Bewaar deze extra-Treffer goed; je kunt je in augustus niet beroepen op het feit 
dat je niet goed geïnformeerd was.

Einde van ’t seizoen nadert………….
En dat houdt in, dat er leden zullen zijn die gaan nadenken over het nieuwe seizoen, dat in augustus van start gaat. Wil 
je stoppen, dan is het handig, dat wij dat op tijd weten i.v.m. de voorbereidingen voor ’t nieuwe seizoen. Een mailtje 
naar de juniorensecretaris is voldoende: raymond.deniet@grontmij.nl Wil je ’t schriftelijk doen, schrijf dan een briefje 
naar Raymond de Niet, Potgieterstraat 5, 1702 EA Heerhugowaard. Dit geldt alleen voor jongens-junioren !!!!!!!!! 
Denk je dat jouw kansen liggen bij een andere vereniging (we kunnen het ons haast niet voorstellen), dan dien je voor 
31 mei overschrijving geregeld te hebben. Je dient dan bij je nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier te halen 
en dan met dat formulier naar ons toe te komen.

Ook nieuwe leden willen we graag bijtijds inschrijven. Telefonisch aanmelden kan nog net deze week.
Bel even naar Raymond de Niet: 06-53607334.

De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal.
De spanning was er al een tijdje van af, maar we vinden ’t wel netjes om de totale eindstand te vermelden.

Plaats: Team:  Wedstrijden: Punten: Gemiddeld: Doelsaldo: Eindstand competitie:
  1e C6           21       63      3,00  202-  22      1e

  2e B4           20       54      2,75  114-  27   1e

  3e B5           19       47      2,47    98-  42   2e

  4e C4           20       41      2,05  100-  54   4e

  5e B3           20       40      2,00    78-  34   5e

  6e C3           18       28      1,56    44-  39   5e

  7e MC1           20       28      1,40    27-  23   6e

  8e A3           18       24      1,33    51-  50   6e

  9e MB1           13       16      1,23    28-  23   9e
10e MA1           15       16      1,07    26-  27   7e
11e MC2           20       18      0,90    39-  69     8e

12e C5           19       14      0,74    47-  99   7e

13e B6           22       15      0,68    45-  95   12e

14e C7           20       11      0,55    49-113   12e

Het wel en wee van de junioren.
Alle puzzelstukjes vielen dan toch nog op de juiste plaats !!!
Handhaving voor senioren 1, Pupillen D1, en ons eigen C1 !  En afgelopen donderdag wist A1 middels een eclatante 
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KOLPING BOYS B4
6-1 zege op poule-winnaar VVIJ  promotie te bewerkstelligen. Profi ciat, mannen.
En zodoende is het een bijzonder geslaagd seizoen geworden voor de junioren met 3 kampioenschappen (A1, B4 en 
C6).

Even een overzicht van alle teams.
A1 heeft zich dus via de kampioensnacompetitie geplaatst voor de 3e Divisie Landelijk. Een terechte beloning voor het 
team van trainer Marc van Wonderen, begeleider Jos Winder en vlaggenist Jan de Vries.
Ze hebben het gehele seizoen bovenaan gestaan, waarvan driekwart ongeslagen. 
Wat A2 betreft zijn we in het ongewisse, omdat ze gelijk met Vrone A1 zijn geëindigd in een poule van 13.
De KNVB heeft niets van zich laten horen, dus gaan we uit van handhaving van A2 in deze zware poule.
Voor het commentaar over A3 hoef je alleen maar naar hun doelsaldo te kijken (51-50). Een gemiddelde ploeg op een 
gemiddelde positie(6e) met een gemiddeld doelsaldo. Dus Peter en Jan….moeten we ook nog iets over jullie vertellen ?

Bij de B-junioren natuurlijk hulde aan kampioen B4. Daar is al van alles over geschreven. En dat ons eigen B5 hun 
enige grote concurrent was, weten we ook al.
B6 eindigde het seizoen dan toch nog met een overwinning op Oosthuizen B1. Voor de rest was het een mager seizoen 
met veel nederlagen en een enkele overwinning. Volgend jaar maar weer, mannen.
B3 heeft een heel aardig seizoen gedraaid met een 5e plaats als beloning.
Voor B2 zijn de druiven wel erg zuur, want ze zijn gedegradeerd na een teleurstellend seizoen.
B1 deed het redelijk goed en eindigde keurig in de middenmoot. Kampioen Zouaven was hier ongenaakbaar.

Het verhaal van C1 mogen we inmiddels als bekend veronderstellen. Ze zijn knap teruggekomen !
Martijn van Dijk van C2 kan zeer trots zijn op zijn C2. Ze hebben zich, na een zwaar seizoen, ternauwernood 
gehandhaafd. Een knappe prestatie.
Lange tijd werd de C3 gezien als een titelkandidaat, maar dat konden ze na de winter helaas niet waarmaken. Ze zakten 
weg naar een 5e positie op de ranglijst.
Iets beter deden de mannen van coach Piet Brouwer(C4) het; zij werden 4e. Keurig.
Cees Louwen van de C5 heeft het met zijn mannen zwaar gehad, maar wisten uiteindelijk toch nog aan de onderkant 
van de middenmoot te eindigen.
Over C6 is dit seizoen al veel geschreven. Logisch, want ze werden ongeslagen kampioen !!
Tenslotte de C7, al jarenlang het stiefkind van de C-junioren. En ook dit jaar hebben ze het weer moeilijk gehad. Met 
veel moeite werden er 11 punten verzameld. Hopelijk worden ze volgend seizoen niet meer zo zwaar ingedeeld.

De juniorencommissie wenst eenieder een fi jne zomertijd toe. Tot in augustus !!

DTS B2 - Kolping Boys B4  13 mei 2009   Uitslag 1 -7
Woensdagavond ging er een stoet auto’s naar Oudkarspel om het op te nemen tegen DTS  B2.Het was voor de B4 
de laatste wedstrijd in de competitie. Wouter Korse was geblesseerd geraakt op het Klaas Commandeur Toernooi 
en Devon Hoogland had nog last van zijn rug. Daarom deed Bram Stoker mee. We begonnen fel, we waren al kam-
pioen dus we waren de te kloppen ploeg. In de 4e min kregen we een hoekschop, Steven de Jong bracht de bal bij 
de tweede paal in de voeten van Robin van Velthuizen, Robin schoot tegen Thiemo Koster aan en de bal ketste voor 
de voeten van Yannick Zuurbier, Yannick tikte de 0-1  in.

Nog een paar opgelegde kansen, welke er niet in wilde, maar we hielden de moet erin . In de 10e min. onderschepte 
Jasper Bakker de bal op het middenveld, ging een mannetje voorbij en rende naar de achterlijn. Daar trok hij laag 
voor, zodat Yannick de 0-2 kon intikken. 

In de 11e min bracht DTS  de stand terug naar 1-2.  In de 21e min. onderschepte Sander Makkus de bal en speelde 
deze op Johan van der Sluijs. Johan tikte door op Thiemo Koster welke op zijn beurt de bal binnendoor lanceerde 
op Jasper Bakker. Jasper ging er behendig met de bal vandoor en kwam alleen voor de keeper te staan. In eerste 
instantie wist hij de bal nog te stoppen, maar uit de rebound mist Jasper als nog te scoren, 1-3. Nog geen 6 minuten 
later was nam Steven de Jong weer een corner deze kwam precies op het hoofd van Thiemo Koster, die de keeper 
van DTS kansloos lied, 1-4.  In de 35e min. liep Justin van den Berg verkeerd uit, maar Joost Huese redde nog op 
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FUTSAL
de doellijn. De ruststand was 1-4.

Na de limonade was het pas in de 14e min. dat Yannick Zuurbier, die de bal van Arthur Pijpaert kreeg en deze door 
speelde op Kevin Leeuwenkamp. Kevin trekt met de bal aan zijn voeten naar het midden en legt de bal terug op 
Steven de Jong, 1-5.  In de 23 min. was het Steven de Jong die Thiemo Koster instaat stelde om te scoren, 1-6.  In 
de 25e min was er een grote kans voor DTS, maar Justin van den Berg redde in een één op één situatie. Zie wel 
dat je het kan.

In de 30e  min. kreeg Bram Stoker de bal van Joost Huese centraal op het middenveld, hij tikte de bal op Robin van 
Velthuizen. Robin gaf een steekpass op Kevin Leeuwenkamp. Kevin rent op de uitlopende keeper en wist de bal in 
het net te krijgen, 1-7. Dit was tevens de einduitslag. Na de wedstrijd kregen van de Junioren Commissie, verteg-
enwoordig door Richard Meijer en Raymond de Niet, een mooie zonnebloem en lovende woorden. Tevens kregen 
we nog het vaantje voor de 2e plaats in de Herman de Reus Bokaal. Natuurlijk mag ik niet vergeten dat de  kam-
pioensmedaille al om onze nekken hingen. Na dat we omgekleed waren mochten we nog een drankje gebruiken in 
de kantine van DTS. Rest ons allen nog het Toernooi op Hemelvaartsdag bij LSVV. 

Een Trouwe Supporter

LSVV Toermooi  Kolping Boys B4  20 mei 2009 
Het was ’s morgens om 09:00 uur vertrekken, deed ons aan de F- pupillentijd denken. 

We speelden 3 wedstrijden van elk 1 x 30 min. De geblesseerde waren Devon Hoogland. Wouter Korse en Johan 
van der Sluijs. Het team werd aangevuld, met Ruben Haverkate en Bram Stoker.

De eerste wedstrijd was tegen Diemen B3 uit Diemen. Dit team komt uit in de 1e klasse B in de regio Amsterdam. 
In het begin was Kolping Boys B4 sterker dan de tegenstander. In de 6e min. nam Steven de Jong een mooie vrije 
trap, welke de keeper van Diemen maar net kon overtikken. In de 8e min. kwam Kolping Boys op voorsprong, door 
een mooie pass van Rick de Moel op Jasper Bakker. Jasper schoot van afstand en krulde de bal in het doel, 1-0. In 
de 11e min. kwam Diemen langszij, uit een counter van Diemen en hoewel Ruben Haverkate de bal nog blokte, ging 
deze er toch nog in, 1-1.  In de 22e min. was het geluk aan de zijde van Diemen, 1-2 voor Diemen. Eerlijk gezegd 
Diemen nam een beetje de overhand op dat moment.

De tweede wedstrijd ging tegen DTS B2 uit Oudkarspel. Dit waren de laatste tegenstanders van ons in de com-
petitie. In de 7e min. was het Rick de Moel die een pass op Yannick Zuurbier gaf. Yannick schoot rustig in, 0-1. In 
de 11e min. nam Bram Stoker een corner. Welke beheerst door Rick de Moel achter de keeper van DTS geschoten 
werd, 0-2.  In de 15e min was het weer Jasper Bakker die de bal onderschept en deze op Yannick Zuurbier passte. 
Yannick maakt een rush richting achterlijn en geeft de bal voor op Bram Stoker.  Bram tikte de 0-3 rustig in. In de 
laatste minuut van de wedstrijd was het Kevin leeuwenkamp die de bal weer op Bram Stoker gaf. Bram tikte de 0-4  
in. Dit was tevens de einduitslag. 

De derde wedstrijd was LSVV  B2.  Zij hadden tegen Diemen gelijk gespeeld met 1-1. In het Klaas Commandeur
toernooi hadden ze ons in de laatste minuut twee punten afgepakt door een penalty te verzilveren. Deze wedstrijd 
duur niet 30 minuten maar 38 minuten. Ondanks we steeds het beste van het spel hadden wilde de bal er maar 
niet in. Het duurde dan ook tot de 23e  min. toen de keeper van LSVV de bal in de voeten van Bram Stoker speelde, 
Bram bedacht zich geen moment van dit buiten kansje en maakte de 0-1. Maar de scheidsrechter vond het zeker 
zielig want in de 35e min. maakte LSVV gelijk, 1-1. Hij lied maar doorspelen en  Phranz Bakker nu als grensrechter,  
hem nogmaals vertelde dat het al lang tijd was.

De beste man besloot in de 38e min. om maar af te fl uiten. Zijn excuus was dat hij het centrale toeter niet gehoord 
had. Een mooie TWEEDE PLAATS op dit toernooi is niet gek, het leverde ons geen beker of vaantje op, maar een 
schaaltje met leverworst en jong belegen kaas.

Voor die gene die ons volgend seizoen willen volgen, we gaan verder als Kolping Boys B3.

Een Trouwe Supporter
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NOG 5 DAGEN TE GAAN!

              

   SEIZOEN 2009/2010       

KOLPING BOYS-AZ?
De actie van WWW.FANSVANATOTZ.NL is bijna ten einde en 

wij staan niet meer bovenaan.

Met nog 5 dagen te gaan is dit de stand:

1 FC Den Helder   432
2 Kolping Boys 403

3 ZAP 345

We laten ons toch niet door een club uit Den Helder 
verslaan!

Ga naar www.fansvanatotz.nl en meld je aan als gratis lid, 
vergeet niet de gratis clubkaart aan te vinken. Stem dan 
op je favoriete amateurclub Kolping Boys. Er kunnen ook 
meerdere familieleden op een E-mailadres aangemeld 

worden!

De gehele opbrengst van entreegelden zullen worden 
besteed aan het nieuw te bouwen jeugdhonk!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

 of       072-5158200

E-coördinator:      

Marcel Pranger       06-20405206

F-coördinator:    

Vacant       Tijdelijk:

Gerard Twisk           072-5112281 

Mini en kabouter coördinator:  

Patrick Mannes         072-5115172

Activiteiten:             

Monique Ebbeling     06-57033302 

Ineke Verberne

Zaterdag 30 mei

Uit
Elftal Toernooi    Aanvang  Vertrek Opmerkingen
E3 Kadoelen Amsterdam Noord  13:00  E3 speelt voor E2 op toernooi
E4 Kadoelen Amsterdam Noord  13:00   
E8 KFC Koog a/d Zaan  13:30 12:15  prijsuitreiking 17:00 uur E8 speelt voor E11 op toern.
E12 KFC Koog a/d Zaan  13:50 12:35  prijsuitreiking 17:00 uur 
E13 KFC Koog a/d Zaan  13:30 12:15  prijsuitreiking 17:00 uur 
E14 KFC Koog a/d Zaan  13:50 12:35  prijsuitreiking 17:00 uur 
E15 KFC Koog a/d Zaan  13:30 12:15  prijsuitreiking 17:00 uur 
E16 KFC Koog a/d Zaan  13:50 12:35  prijsuitreiking 17:00 uur 
F3 KFC Koog a/d Zaan  09:00 07:45  prijsuitreiking 12:30 uur 
F4 KFC Koog a/d Zaan  09:20 08:05  prijsuitreiking 12:30 uur 
F5 KFC Koog a/d Zaan  09:00 07:45  prijsuitreiking 12:30 uur 

Maandag 1 juni

Uit
Elftal Toernooi     Aanvang  Vertrek 
D5 Kadoelen Amsterdam Noord  09:30    08:00
D7 Kadoelen Amsterdam Noord  10:00    08:30
F1 ‘t Gooi   08:45 

Zaterdag 6 juni

Uit
Elftal Toernooi  Aanvang    
F1 KFC Koog a/d Zaan   ?   

Nieuwe leden via de coördinator

Geboorteaar 1997 en 1998 is D-pupil
Geboorteaar 1999 en 2000 is E-pupil
Geboortejaar 2001 is 2e jrs F-pupil
Feboortejaar 2002 is 1e jrs F-pupil
Geboortejaar 2003 is Mini-pupil
Geboortejaar 2004 en 2005 is Kabouter                                    

START EERSTE TRAININGEN OVERIGE  PUPILLENTEAMS in HET 
NIEUWE SEIZOEN VOORLOPIG VASTGESTELD IN DE WEEK NA 22 
AUGUSTUS. 

www.fansvanatotz.nl de stand
1.FC Den Helder 432
2.Kolping Boys  403
3.ZAP   346

Nog 5 dagen te gaan, help Kolping Boys aan de wedstrijd tegen AZ. Ga 
naar www.fansvanatotz.nl
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PUPILLENNIEUWS

ELFTALINDELINGEN VOLGEND SEIZOEN
De elftalindelingen van de D-, E-, en 2e jaars F- pupillen zullen in het eerste clubblad in augustus vermeld worden. 
Staat uw naam van uw zoon of dochter hier niet bij, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de coördinator. 
We streven ernaar de teamindelingen ook zo snel mogelijk op de website van Kolping Boys te vermelden.

De leeftijdsindeling voor volgend seizoen is als volgt;

Geboorteaar 1997 en 1998 is   D-pupil

Geboorteaar 1999 en 2000 is   E-pupil

Geboortejaar 2001 is    2e jrs F-pupil

Feboortejaar 2002 is    1e jrs F-pupil

Geboortejaar 2003 is    Mini-pupil

Geboortejaar 2004 en 2005 is  Kabouter                                    

We starten volgend seizoen voorlopig met 10 D-teams, waarvan 1 meisjes team, 13 of 14 E-teams en 4 2e jaars 
F-teams.  De 1e jaars F-pupillen en MINI-pupillen spelen onderling. 

Toernooiverslag en bedankje (E-4)
De E-4 had op zondag 24 mei een toernooi bij  Fortuna Wormerveer. De eerste wedstrijd hadden we hard gewerkt 
maar Fortuna Wormerveer E-3 was hellaas net iets sterker dan ons dus verloren we met 7-0. De tweede wedstrijd 
ging beter maar ook daar verloren we met 2-0.  De derde wedstrijd verloren we weer met 5-0. Daarna speelde we 
de eerste kruisfi nale. We begonnen sterk en maakte dan ook snel de 1-0. Direct daarna kregen we weer tegenslag, 
1-1. Het werd nog erger door de 1-2 achterstand gelukkig werd het 5 seconden voor tijd 2-2. Omdat we gelijk had-
den gespeelt moesten we strafschoppen nemen. Helaas verloren we die met 3-2. De laatste wedstrijd ging het weer 
mis, 6-0 verloren. Resultaat achtste van de acht. Ik wil graag alle trainers, spelers, begeleiders en ouders bedanken 
voor hun inzet en hulp.

Het was een fi jn jaar en daarom bedankt voor alles.

Tom Smit (keeper bij de E-4)

Pasfoto’s E pupillen geboortejaar 1998
In de maand april heeft iedereen een brief ontvangen met het verzoek om een pasfoto in te leveren voor de 
VERPLICHTE SPELERSPAS. Elke speler/speelster heeft vanaf de D pupillen een spelerspas nodig!!!!!!! 

ZONDER SPELERSPAS wordt er dus NIET gevoetbald in de D pupillen.

In de vorige Treffer heeft ook een oproep gestaan om een pasfoto in te leveren. Van de 52 spelers/speelsters heb-
ben er ondertussen 34 een pasfoto ingeleverd. Helaas missen wij nog steeds 18 pasfoto’s. Tot op heden hebben 
wij van de onderstaande spelers/speelsters helaas nog GEEN FOTO ontvangen.

Terry  Ammeraal  Bowi Dean Jong  Mickey  Peereboom
Bas van Beijnen  Michael  Kok   Tom  Raveneau
Salim  Bejaoui   Anil  Mazmanoglu  Beau de Rooij
Ian  Blind    Monkid  Miled   Dylan  Soeters
Zoë  Duinmayer  Daan  Muis   Nick van der Voort
Rickie van den Hoek  Max  Munnikhuizen  Ryan joël  Vroling

Wij willen graag voor 1 juni 2009 een pasfoto, met achterop naam en geboortedatum, ontvangen.

Inleveradres: J. Peetoom of L.Wortel

 Amstelstraat 36  Runmolen 7

 1823 EV Alkmaar  1823 GH Alkmaar 
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PUPILLENNIEUWS
Klaas Commandeur toernooi weer succes.
Ook dit jaar kijken we weer tevreden terug op een mooi toernooi. Het weer zat niet altijd mee, al was het beter dan 
de voorspellingen aangaven. De loterijtent was een trekpleister met mooie prijzen en goede opbrengst. Dames 
bedankt voor de inzet, Erik Zonneveld had als toernooiopperhoofd  de leiding en dat ging hem keurig af. Jenny, 
Jacques, Erik, en vele anderen bedankt voor de inzet!

De Pupillen commissie 

Afscheid Ronald  Gongrijp en Ed Verberne
Na vele jaren coördinator te zijn geweest stoppen Ed en Ronald met hun functie als coördinator. Voor de E pupillen 
hebben we Marcel Pranger bereid gevonden deze werkzaamheden op te pakken.Marcel welkom bij de pupillen 
commissie. F coördinator is even vacant en wordt tijdelijk waargenomen door Gerard Twisk Ed blijft betrokken bij 
de jongste jeugd van Kolping en zal de dames van activiteiten ondersteunen.  Ed en Ronald, namens veel pupillen, 
ouders, begeleiders en mede commissieleden.

Bedankt voor de prettige samenwerking!

Pupillen commissie Kolping Boys.

F coördinator gezocht voor seizoen 2009-2010
Helaas is de pupillencommissie voor aankomend seizoen nog niet op volle sterkte. Wij zoeken nog een 
F coördinator. Als coördinator ben je het aanspreek punt voor begeleiders /ouders van de F pupillen. Je maakt de F 
team indelingen, trainingstijden, etc. In begin van het seizoen is de even druk maar als je even kijk bij jeugdvoetbal 
maakt dat alles weer goed. Daarnaast ben 1 keer per 4 a 5 weken op de zaterdagochtend aanwezig waarbij altijd 
tijd is om bij je eigen kinderen te kijken, en doe je waar mogelijk ,mee aan F activiteiten. Je komt in een commissie 
met veel ervaring en waarin iedereen bereid is je te helpen.

Meer informatie? /bel met Gerard Twisk  072-5112281

Aanmelden afscheid BBQ D pupillen.
Alle D pupillen die naar de C junioren zijn persoonlijk uitgenodigd voor de afscheid BBQ op vrijdag 5 juni. Helaas 
hebben we nog maar 18 aanmeldingen binnen. Om het door te laten gaan willen minimaal 30 deelnemers heb-
ben.

Aanmelden kan per E mail aan pupillen@kolpingboys.nl tot uiterlijk 28 mei 20.00 uur.

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 22 AUGUSTUS. 

Voetbalteue en schoenen gevraag
Wie kan ons helpen aan een Kolping Boys tenue (ongeveer mt. 140), scheenbeschermers en voetbalschoenen 
(mt. 37)?

Reacties graag naar Vicky van Overbeeke: albertenvicky@online.nl of telnr. 072-5110226.


