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DE TREFFER 
Jaargang 52, Nummer 18,12april 2011  Volgende treffer 26 april 2011  
   

V.V. KOLPING BOYS

Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
www.kolpingboys.nl

CONTRIBUTIES
Giro: 4017695
T.n.v. Contributierekening 
v.v. Kolping Boys

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van 
adreswijzigingen uitsluitend schriftel-
ijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl

AANLEVERING KOPIJ DE  
TREFFER:
Via de mail: detreffer@kolpingboys.nl  
Uiterlijke inlevertijd voor maandag 15.00

AFGELASTINGEN: 
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 
603
Telefonisch: 0900-9311 

West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, Da2, A1, 
B1,C1, D1
West 1 cat. B=Overige elftallen

Dagelijks bestuur
Voorzitter:                 Jan Brammer 072-5128206
Secretaris: Jenny Scholte 06-52493164
Penningmeester: Rob Vermist 06-29037974/072-5613074

Seniorencommissie
Voorzitter:                 Gerard Bobeldijk 072-5405918
Penningm./coördinator: Ton Schut 072-5625755
Wedstrijdsecretaris:  Janneke Ruijs 06-23128469

Damescommissie
Voorzitter:                 Paul Vessies              06-24105181

   
Zaalvoetbalcommissie
Voorzitter/secretaris:         Peter Verhoeven 072-5153952

Juniorencommissie
Voorzitter:                 Evert v. Dronkelaar     072-5721403
Secretaris/penningm.:  Raymond de Niet     06-53607334
Wedstrijdsecretaris:  Piet Ursem              072-5152633/06-15477268
A-coördinator:           Michael Filmer 06-39319807
B-coördinator:          Jan Bolt 072-5617928
C-coördinator:          Plien Kok                 072-5626923/06-13643036
Meisjes -coördinator: Lotte van der Klein 06-29428660

Pupillencommissie
Voorzitter:                 Erik Zonneveld             06-53554452   
Wedstrijdsecretaris:  Leo Wortel                   06-16640262/ 072-5158200
D-coördinator:           Marcel Pranger 06-20405206
E-coördinator:          Jaap de Vries (tijdelijk) 072-5617201 
F-coördinator: Ton Bosman 06-33587028 
Mini-Kab. coördinator:       Rob Bakker 06-13245134 
Activiteiten: Vacant
 

Overige functies
Hoofdtrainer: Marc van Wonderen 06-15517773
Hoofd jeugd: Dik Norder 06-15941252
Terreindienst: Gerard Bobeldijk 06-55875274
Algemene zaken: Dirk Veel 072-5128581
Ledenadministratie: Jacques Peetoom 072-5119980
Scheidsrechtercoördinator: Piet Ruijs 06-51583134
Vrijwilligerscoördinator: Gerard Venneker 06-22986200
Redactie clubblad: Arthur Florijn 06-23897776
Redactie clubblad: Nico Kieft 06-41819270

Ereleden
1998: Gerard Floris 
2002: Ger van der Waal
2009: Cor Venneker
2009: Dirk Veel

http://www.kolpingboys.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m maandag 2e paasdag 25 april

Thuis
Dag Datum Team Tegenstander Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter Info
dinsdag 12-apr D8 Victoria O D3 19:00 18:30 Velden, Ruben van der

zaterdag 16-apr 1e jr F 1e jr F 09:00 08:40 
zaterdag 16-apr Mini’s Mini’s 09:00 08:40 
zaterdag 16-apr A2 HCSC A1 14:45 14:00 Kokkelink, Angelo
zaterdag 16-apr B1 Foresters de B1 13:00  Doodeman, C.N.
zaterdag 16-apr B3 Adelbert St B1 14:45 14:00 Mienes, Jan
zaterdag 16-apr B5 HSV B3 14:45 14:00 Jongh, Sean de
zaterdag 16-apr MB1 Concordia sv MB1 13:00  Otte, Marcel
zaterdag 16-apr C2 Koedijk C2 14:45 14:00 Vrasdonk, Ton
zaterdag 16-apr C4 VVS 46 C2 13:00 12:15 Kraakman, Jan
zaterdag 16-apr C6 Reiger Boys C5 13:15 12:30 Velden, Arjen van der
zaterdag 16-apr MC1 Jisp MC1 14:45 14:00 Dronkelaar, Evert van
zaterdag 16-apr MC2 Foresters de MC2 13:00 12:15 Wit, Jan de
zaterdag 16-apr D4 Koedijk D4 11:30 11:00 Velden, Ruben van der
zaterdag 16-apr D6 Adelbert St D2 09:00 08:30 Tielbeke, Jesse
zaterdag 16-apr D7 Duinrand S D4 10:15 09:45 Esseveld, Brian van
zaterdag 16-apr D9 KSV D4 10:15 09:45 Groot, Bart
zaterdag 16-apr D10 Meervogels 31 D3 11:30 11:00 Twisk, Gerard
zaterdag 16-apr MD2 Callantsoog MD1 10:15 09:45 Grotenhuis, Iefke
zaterdag 16-apr E1 Koedijk E1 10:15  Berghammer, Herman
zaterdag 16-apr E2 Foresters de E3 09:00  Goede, Kees de
zaterdag 16-apr E5 Foresters de E5 10:15  Savonije, Laura
zaterdag 16-apr E8 GSV E1 11:30 11:00 Jong, Bruce de
zaterdag 16-apr E11 SVW 27 E9 11:30 11:00 Wasity, Ahmed
zaterdag 16-apr E14 KSV E9 10:15 09:45 Brederode, Tim van
zaterdag 16-apr F1 Foresters de F1 09:00 08:30 Groot, Wouter
zaterdag 16-apr F4 DTS F2 09:00 08:30 Iseger, Samuel den
zaterdag 16-apr F6 HCSC F2 09:00 08:30 Gonggrijp, Steven

zondag 17-apr 5 (zon) SVA 5 (zon) 12:00 11:30 Kokkelink, Angelo
zondag 17-apr 6 (zon) Adelbert St 3 (zon) 10:00 09:30 Otte, Marcel
zondag 17-apr 7 (zon) Uitgeest 8 (zon) 12:00 11:30 Visser, Marco
zondag 17-apr 11 (zon) KSV 8 (zon) 10:00 09:30 Kasaza, Juvenal
zondag 17-apr DA2 (zon) Purmerend DA1 (zon) 12:00 11:30 Kramer, Paul
zondag 17-apr A1 (zon) Schagen A2 (zon) 14:00 13:30 Hamersveld, Jelle van

woensdag 20-apr MB1 Concordia MB1 19:30  Otte, Marcel
woensdag 20-apr D3 Hoofddorp s.v. D3 19:00
  
maandag  25-apr 9 (zon) SVW ‘27 10 (zon) 10.00 09.30 
maandag 25-apr DA2 (zon) SDO DA1 (zon) 12:00 11:30 Hamersveld, Jelle van

 

 
 
 
 
 
  
 
   
   

http://http://www.mijnclub.nu/wedstrijden?lokatie=&periode=&team_id=225&ordering=teams
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
Wedstrijdprogramma alle elftallen t/m maandag 2e paasdag 25 april

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 16-apr Koedijk B2 B2 13:15 12:15  competitie
zaterdag 16-apr Duinrand S B2 B4 14:30 13:30  competitie
zaterdag 16-apr Hercules Zaandam sc C1 C1 12:30  Johari, M. El competitie
zaterdag 16-apr Meervogels 31 C3 C5 12:30 11:30  competitie
zaterdag 16-apr Zouaven De D1 D1 13:00   competitie
zaterdag 16-apr VZV D1 D3 10:00   competitie
zaterdag 16-apr Jong Holland D2 D5 11:15 10:20  competitie
zaterdag 16-apr Reiger Boys D8 D8 09:00 08:05  competitie
zaterdag 16-apr Egmondia D2 MD1 09:30 08:30  competitie
zaterdag 16-apr Koedijk E4 E3 10:15 09:20  competitie
zaterdag 16-apr Reiger Boys E4 E4 11:05   competitie
zaterdag 16-apr Duinrand S E2 E6 10:30 09:35  competitie
zaterdag 16-apr Meervogels 31 E5 E7 09:00 08:05  competitie
zaterdag 16-apr Vrone E5 E9 10:30 09:35  competitie
zaterdag 16-apr SVW 27 E11 E10 10:15 09:20  competitie
zaterdag 16-apr Bergen E2 E12 10:00 09:05  competitie
zaterdag 16-apr KSV E8 E13 10:30 09:35  competitie
zaterdag 16-apr Victoria O F1 F2 09:30 08:35  competitie
zaterdag 16-apr SVW 27 F2 F3 11:30 10:35  competitie
zaterdag 16-apr AFC 34 F4 F5 09:00 08:05  competitie
zaterdag 16-apr Koedijk F6 F7 08:45 07:50  competitie

zondag 17-apr Vitesse 22 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Stroobach, A.B. competitie
zondag 17-apr Hugo Boys 2 (zon) 3 (zon) 11:00 10:00  competitie
zondag 17-apr SVW 27 10 (zon) 9 (zon) 11:00 10:00  competitie
zondag 17-apr Vitesse 22 8 (zon) 10 (zon) 14:00 13:00  competitie
zondag 17-apr Koedijk A1 A1 11:30  Koopman, C.R.M. competitie

woensdag 20-apr Volendam (rkav) D3 D7 19:00 18:05  beker
 
zaterdag 23-apr Koedijk 11 (zon) 11 (zon) 17:00 16:00  competitie
zaterdag 23-apr Zaandijk DA1 (zon) DA2 (zon) 17:00 16:00 Petten, H.P. competitie
zaterdag 23-apr Volendam B2 B1 13:00   oefen
zaterdag 23-apr Overbos E2 13:15 12:00  toernooi
zaterdag 23-apr FC New Amsterdam E3 wordt nader bekend  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos E5 13:15 12:00  toernooi
zaterdag 23-apr sv Diemen E9 11:40 10:25  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos E10 13:35 12:20  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos E14 13:35 12:20  toernooi
zaterdag 23-apr sv De Meer F3 09:00 07:45  toernooi
zaterdag 23-apr sv De Meer F5 09:00 07:45  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos F7 09:20 08:05  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos F8 09:20 08:05  toernooi
zondag 24-apr Overbos MD1 Elftal 09:25 08:10  toernooi

maandag 25-apr VSV 1 (zon) 1 (zon) 14:00 12:00 Dumont, R.W.H.J. competitie
maandag 25-apr Overbos D2 10:30 09:15  toernooi
maandag 25-apr Overbos D4 10:55 09:40  toernooi
maandag 25-apr sv Diemen D5 09:00 07:45  toernooi
maandag 25-apr Aalsmeer United D6 wordt nader bekend  toernooi
maandag 25-apr Overbos D7 10:30 09:15  toernooi
maandag 25-apr sv Diemen D8 09:00 07:45  toernooi
maandag 25-apr Hoofddorp D9 09:00 07:45  toernooi
maandag 25-apr Aalsmeer United D10 wordt nader bekend  toernooi

 
 
 
 
  
 



…voor een betere kwaliteit van leven

Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar • Tel. 5649376
www.healthcenterhoornsevaart.nl

SPECIALE AANBIEDING

Leden van Kolping Boys mogen 
op vertoon van deze advertentie 
onbeperkt trainen voor € 29,00

per maand.

Ook trainen op sportpaspoort 
voor € 4,75 per keer.

ONBEPERKT TRAINEN VOOR
MAAR € 29,00 PER MAAND!

Voetverzorging Marian 

De pedicure bij u thuis 
 

Loop niet langer door met pijnlijke voeten
Bel of mail voor een afspraak 

06 - 46 44 50 99
info@voetverzorgingmarian.nl
www.voetverzorgingmarian.nl
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Toernooienschema uit junioren en pupillen

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zaterdag 23-apr Overbos E2 13:15 12:00  toernooi
zaterdag 23-apr FC New Amsterdam E3    toernooi
zaterdag 23-apr Overbos E5 13:15 12:00  toernooi
zaterdag 23-apr sv Diemen E9 11:40 10:25  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos E10 13:35 12:20  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos E14 13:35 12:20  toernooi
zaterdag 23-apr sv De Meer F3 09:00 07:45  toernooi
zaterdag 23-apr sv De Meer F5 09:00 07:45  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos F7 09:20 08:05  toernooi
zaterdag 23-apr Overbos F8 09:20 08:05  toernooi

zondag 24-apr Overbos MD1 Elftal 09:25 08:10  toernooi

maandag 25-apr Overbos D2 10:30 09:15  toernooi
maandag 25-apr Overbos D4 10:55 09:40  toernooi
maandag 25-apr sv Diemen D5 09:00 07:45  toernooi
maandag 25-apr Aalsmeer United D6    toernooi
maandag 25-apr Overbos D7 10:30 09:15  toernooi
maandag 25-apr sv Diemen D8 09:00 07:45  toernooi
maandag 25-apr Hoofddorp D9 09:00 07:45  toernooi
maandag 25-apr Aalsmeer United D10    toernooi

zaterdag 14-mei Schagen E3    toernooi
zaterdag 14-mei Schagen E7    toernooi
zaterdag 14-mei Schagen E8    toernooi
zaterdag 14-mei Schagen E10    toernooi
zaterdag 14-mei Schagen E11    toernooi
zaterdag 14-mei Schagen E13    toernooi
zaterdag 14-mei Wherevogels F1    toernooi
zaterdag 14-mei Wherevogels F3    toernooi

zondag 15-mei Oosthuizen B2    toernooi
zondag 15-mei FC Castricum B3    toernooi
zondag 15-mei oosthuizen B4    toernooi
zondag 15-mei FC Castricum B5    toernooi
zondag 15-mei Oosthuizen C3    toernooi

zaterdag 21-mei Wherevogels MD1 Elftal    toernooi
zaterdag 21-mei FC Castricum D5    toernooi
zaterdag 21-mei Alkmaarsche Boys D7    toernooi
zaterdag 21-mei Alkmaarsche Boys D8    toernooi
zaterdag 21-mei Alkmaarsche Boys D9    toernooi
zaterdag 21-mei Alkmaarsche Boys D10    toernooi
zaterdag 21-mei Alcmaria Victrix E2    toernooi
zaterdag 21-mei VVW E4    toernooi
zaterdag 21-mei VVW E5    toernooi
zaterdag 21-mei VVW E7    toernooi
zaterdag 21-mei WSV F5    toernooi
zaterdag 21-mei WSV F7    toernooi
zaterdag 21-mei WSV F8    toernooi

zondag 22-mei Always Forward 1e jr F (3x)    toernooi
zondag 22-mei Medemblik B2    toernooi
zondag 22-mei KSV B3    toernooi
zondag 22-mei Medemblik B4    toernooi
zondag 22-mei KSV B5    toernooi
zondag 22-mei Medembliik C2    toernooi
zondag 22-mei KSV C3    toernooi
zondag 22-mei Medemblik C4    toernooi
zondag 22-mei KSV C5    toernooi
zondag 22-mei Medemblik C6    toernooi

PROGRAMMA JEUGDTOERNOOIEN UIT
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Toernooienschema uit junioren en pupillen

UIt
Dag Datum Tegenstander Team Aanvang Vertrek  Scheidsrechter Info
zondag 22-mei Alcmaria Victrix D3    toernooi
zondag 22-mei Alcmaria Victrix D4    toernooi
zondag 22-mei VVW D6    toernooi
zondag 22-mei FC Castricum E3    toernooi
zondag 22-mei FC Castricum E6    toernooi
zondag 22-mei FC Castricum E8    toernooi
zondag 22-mei FC Castricum E9    toernooi
zondag 22-mei FC Castricum E11    toernooi
zondag 22-mei FC Castricum E12    toernooi
zondag 22-mei FC Castricum E13    toernooi
zondag 22-mei Always Forward F1    toernooi
zondag 22-mei Always Forward F2    toernooi
zondag 22-mei Always Forward F3    toernooi
zondag 22-mei Always Forward F4    toernooi
zondag 22-mei Always Forward F6    toernooi

zaterdag 28-mei Vitesse A2    toernooi
zaterdag 28-mei Vitesse A1 (zon)    toernooi
zaterdag 28-mei Vitesse C2    toernooi
zaterdag 28-mei Vitesse C4    toernooi
zaterdag 28-mei Vitesse C5    toernooi

zondag 29-mei Vitesse B2    toernooi
zondag 29-mei Vitesse B3    toernooi
zondag 29-mei Vitesse B4    toernooi
zondag 29-mei Vitesse B5    toernooi

donderdag 2-jun FC Lisse C1    toernooi
donderdag 2-jun FC Lisse D1    toernooi
donderdag 2-jun FC Lisse E1    toernooi

vrijdag 3-jun Fortuna Wormerveer Mini’s (2 x 8)    toernooi
vrijdag 3-jun Nieuwe Niedorp C3    toernooi
vrijdag 3-jun Nieuwe Niedorp C6    toernooi
vrijdag 3-jun Top Oss E1    toernooi
vrijdag 3-jun Top Oss E2    toernooi

zaterdag 4-jun Nieuwe Niedorp A1    toernooi
zaterdag 4-jun Nieuwe Niedorp A2    toernooi
zaterdag 4-jun Nieuwe Niedorp B3    toernooi
zaterdag 4-jun Jong Holland B4    toernooi
zaterdag 4-jun Nieuwe Niedorp B5    toernooi
zaterdag 4-jun Jong Holland C5    toernooi
zaterdag 4-jun Jong Holland C6    toernooi
zaterdag 4-jun Fortuna Wormerveer F2    toernooi
zaterdag 4-jun Fortuna Wormerveer F4    toernooi
zaterdag 4-jun Fortuna Wormerveer F6    toernooi
zaterdag 4-jun Fortuna Wormerveer F8    toernooi

zondag 5-jun Fortuna Wormerveer E4    toernooi
zondag 5-jun Fortuna Wormerveer E7    toernooi
zondag 5-jun Fortuna Wormerveer E12    toernooi

zaterdag 11-jun KFC E10    toernooi
zaterdag 11-jun KFC F5    toernooi
zaterdag 11-jun KFC F7    toernooi

maandag 13-jun ‘t Gooi F1    toernooi

 

PROGRAMMA JEUGDTOERNOOIEN  UIT 
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DIENSTEN

DIENSTEN: 

Volgend weekend

Kantine:  

Terreindienst:  

Zaterdag:   23 april

08:30 uur:   ----------------------------

13:00 uur:    ----------------------------

 

Maandag 2e paasdag:  25 april

10:00 uur:    ----------------------------

13:00 uur:    ----------------------------

Secretariaat:  

Zaterdag:    23 april

12:00 uur:    -----------------------------

Maandag 2e paasdag:  

08:30 uur:    Co Joppe

DIENSTEN: 

Aankomend weekend

Kantine:  

Zaterdag/Zondag 16 en 17 april

   Groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag:   16 april

08:30 uur:   Senioren 10

13:00 uur:    Senioren 10

 

Zondag:    17 april

10:00 uur:    Junioren C1

13:00 uur:    Junioren C1

Secretariaat:  

Zaterdag:    16 april 

12:00 uur:    Paul Konijn en Ton Groot

Zondag:    17 april

08:30 uur:    Simon Reus

13:00 uur:   Jan Romeijn
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U bent ook altijd van harte welkom als lid van de ’vriendenclub Kolping Boys’.
De vriendenclub ondersteunt de vereniging en geeft op verschillende manieren

blijk van zijn vriendschapsband met onze voetballers en voetballertjes.
Hij springt bij waar dit nodig is, overal binnen de vereniging.
Leden van de Vriendenclub ontvangen het clubblad gratis.

Inlichtingen: Minou Stoop, 06-152 524 68
e-mail: vriendenclub.kolping@hetnet.nl

Tel.: 072-5209189
Fax: 072-5209188

www.amgbouw.nl
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ZAALVOETBAL
Programma t/m dinsdag 28 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
--------------
Heren 2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Dinsdag 19-apr 22:00 Thuis De Oostwal WS 7 166441 wel scheids
Dinsdag 26-apr 22:00 Uit De Oostwal Vrone 13 166436 wel scheids

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 20-apr 21:05 Uit Het Vennewater HZV-Het Vennew. VE2 215005 wel scheids

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 15-apr 19:15 Uit Geestmerambacht B Hink Sport LSVV DA3 22076 wel scheids

Junioren A1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 15-apr 19:15 Thuis De Hoornse Vaart ZHO/De Weyer A2 167936 wel scheids

Zin om volgend seizoen te zaalvoetballen? Heb je 8 spelers/speelsters en een begeleider, informeer dan naar 
de mogelijkheden bij Peter Verhoeven tel.nr.: 072-5153952.    

MIXTOERNOOI ZONDAG 5 JUNI 2011
Over 2 maanden maanden is het zover!!! Dan vindt ons jaarlijks terugkerende mixtoernooi plaats!! Deze wordt 
dit jaar georganiseerd op zondag 5 juni 2011.   
De eerste teamaanmeldingen hebben we al ontvangen, te weten: Familie Esther de Vries, Familie Humphrey 
Keijner, Endy Willems, Kiki Pronk en Familie Hans Groot!!!!!  

De teams gaan opgesplitst worden in een recreatieve-, prestatieve- en familiepoule:
-  Prestatief; teams strijdend voor elke meter, gezegend met een sterke conditie en de wil om de finale te behalen 
spelen zij hun wedstrijden.  
-  Recreatief; insteek is iets anders; gezellig een potje willen voetballen en waar winnen of verliezen minder 
belangrijk is. Uiteraard zijn hierbij ook onze junioren van harte welkom!!!   
-  Familiepoule; teams bestaan hier uit een mix van volwassenen en kinderen. Dit kunnen allemaal familieleden 
zijn maar het kan ook zijn dat vrienden en vriendinnen met hun kinderen gezamenlijk een paar wedstrijdjes 
willen voetballen. Net als vorig jaar willen we sterk promoten dat het ook mogelijk is voor de D, E, F-pupillen, 
Champions League deelnemers en kabouters, om gezamenlijk met de ouders in teamverband deel te nemen 
aan het familietoernooi. Zo hebben we vorig jaar diverse pupillenteams op ons toernooi mogen verwelkomen. 
Maak er een ouder-kind dag van en sluit je aan bij ons toernooi!  
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.  

Uiteraard staat er weer een springkussen, hebben we live muziek (wie zal er optreden?) en gaan we weer BBQ-
en!!! 
Wil je je als team zijnde aanmelden? Stuur dan een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij aan 
of je prestatief, recreatief of in de familiepoule wilt gaan voetballen. Inschrijven kan alleen in teamverband en 
staat open voor iedereen, zowel leden als niet leden van Kolping Boys.  

Inschrijven kan ook bij Ton Schut, Simon Reus of Janneke Ruijs. 



RUTTE WEGENBOUW
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Broeker Werf 8,
1721 PC  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 33 11
Telefax (0226) 33 33 22

Grotendorst 14,
1721 CW  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 33 11
Telefax (0226) 33 33 22

Grotendorst 14,
1721 CW  Broek op Langedijk

Telefoon (0226) 33 10 20
Telefax (0226) 33 10 29

Adverteren in één van onze uitgaven?
Uw eigen krant laten drukken?

Of uw eigen drukwerk laten verspreiden?
Bij ons bent u aan het juiste adres!

Check onze site voor alle informatie:

www.rodi.nl

��������������������������� �������������������������
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Kolping Boys B2 sterker dan vechtlustig B3
 Het moest eigenlijk niet mogen: twee elftallen van dezelfde club in dezelfde competitie. En als het hogere elftal dan ook nog 
eens rijkelijk kan putten uit een reservoir van de allerhoogste selectiespelers, dan is er op z’n minst sprake van een bij voorbaat 
ongelijke strijd. We hebben het over het duel Kolping Boys B2 tegen B3. Een aantrekkelijke wedstrijd waarbij het selectieteam 
B2 uiteindelijk een beetje geflatteerd aan het langste eind trok: 6-3. Toch ontwikkelde de wedstrijd zich aanvankelijk in het voor-
deel van underdog B3. Zeker in de eerste helft had de ploeg van coach Gerard Twisk het beste van het spel. Toen zijn collega 
en oud-coach van B3,Willem Tielbeke, in de tweede helft een drietal spelers inzette die regelmatig meespelen met de B1 was 
het pleit beslecht. Aan het eind van de wedstrijd gaf de betere conditie van B2, dat sowieso meer traint, de doorslag. Na wat 
aftasten gooide B3 de schroom van zich af. De nog niet helemaal van rugklachten herstelde Quinn Veenstra brak door, maar 
werd door B2-back Tim Schmidt van achteren onderuit gehaald. Scheidsrechter Jan Mienes kon niet anders dan de verdediger 
voor vijf minuten naar de kant te sturen. Het belette B2 niet om de score te openen. Koen de Goede zette van rechts voor en 
spits Dimaggio Senchi nam de bal meteen op de schoen: 1-0. B3 verwerkte de tegenslag goed en zette een tegenoffensief 
in. Met name Quinn Veenstra was met twee mooie acties dicht bij de gelijkmaker. Die kwam er uiteindelijk toch, zij het door 
een gelukje. Bij een duel tussen B2-doelman Tim Hemels en spits Amin Charik liet de laatste zich wel erg makkelijk vallen. Hij 
verzilverde zelf de toegewezen penalty: 1-1. Vlak voor rust kwam B3 tegen de verhouding in toch nog op voorsprong. Bij een 
ogenschijnlijk ongevaarlijke aanval verschalkte Koen de Goede de B3-verdediging: 2-1. 

Na rust pakte B2 met verse wissels de zaken voortvarend aan. Jochim Berkhout soleerde knap door de B3-verdediging en 
rondde beheerst af: 3-1. Maar weer vocht B3 zich terug. Dankzij twee goals hield Quinn Veenstra – man of the match – zijn 
ploeg in de wedstrijd. Eerst via een solo vanaf de linker kant: 3-2. En even later zeilde zijn als voorzet bedoelde bal over de ver-
bouwereerde doelman Hemels: 3-3. Naarmate de wedstrijd echter vorderde deed de betere conditie van B2 zich meer en meer 
gelden. Rechtsbuiten Thomas Hessels die tot dan toe door B3-back Charlie Plas goed in bedwang was gehouden, ontsnapte 
een moment aan diens aandacht. De gave voorzet van de snelle rechtsbuiten belandde panklaar op het hoofd van Dimaggio 
Senchi die slechts hoefde te knikken: 4-3. Kolping Boys B3 boog het hoofd. Ondanks het uitstekende meeverdedigen van aan-
valler Julian Vos was het beste eraf. Toen een vrije trap van buiten het strafschopgebied doorschoot was doelman Leon Met 
kansloos, ook al omdat zijn zicht werd belemmerd. Vlak voor tijd maakte Koen de Goede er nog 6-3 van, maar dat was voor de 
statistieken. 

Door deze overwinning behoudt B2 alle kansen op de titel. B3 heeft de potentie om een goede slotpositie te realiseren en krijgt 
nog de kans op een revanche. 

© Paulus Plas

Kolping Boys B3 deelt punten met Koedijk in ‘duel van niks’
Het begon al met het ontbreken van een scheidsrechter. Maar ook op het verdere verloop van de wedstrijd tegen het voor 
Kolping Boys altijd lastige Koedijk rustte geen zegen. Een 2-0 voorsprong realiseren en je tegenstander dan nog langszij laten 
komen, voelt als een nederlaag.  Het duel ontwikkelde zich aanvankelijk als een zomeravondwedstrijd. Twee gezapige ploegen 
die slordig voetbalden. De eerste Kolping-goal was daar een illustratie van. De inzet van middenvelder Emiel Langendijk was 
in de ogen van invalscheidsrechter Mark Melchers een twijfelgeval: wel of niet over de doellijn? Maar op aanwijzing van de 
(Koedijk-)grensrechter kende hij het doelpunt toe: 1-0.  Tot aan de rust bleef het een slome wedstrijd waarbij beide ploegen on-
doordacht en te vaak de lange bal speelden. Die schoten meestentijds door en waren een prooi voor de keepers. Gelukkig liep 
Kolping al snel in de tweede helft uit. Een gelukje: middenvelder Maurice Twisk zette vanaf links voor en een Koedijk-verdediger 
gleed de bal in eigen doel: 2-0. De race leek gelopen, maar Koedijk vocht zich verbeten terug. 

 In de 7e minuut belandde een schot van de gasten tegen de paal. Je zou denken dat Kolping gewaarschuwd was, maar de 
ploeg bleef doorsukkelen. Mogelijk was de afwezigheid van coach Gerard Twisk daar debet aan. Met name de verdediging, 
waarin alleen linksback Charlie Plas een voldoende haalde, had een zwakke middag. In de 17e minuut leidde het tot de aans-
luitende treffer van Koedijk: 2-1. En drie minuten later sneed de zwartgele voorhoede als een mes door Kolping-defensie die 
uit los zand bestond: 2-2. In die fase leek het Oudorpse doel wel een schiettent en met kunst- en vliegwerk werd een fataal 
Koedijk-doelpunt voorkomen. De frustratie vierde daarna weer eens hoogtij bij spits Amin Charik, die tot dan toe bitter weinig 
had laten zien. Mogelijk ontbeerde hij de assistentie van Quinn Veenstra die nog steeds met rugklachten kampt. Koedijk-verd-
edigers strooiden zout in de wonde van de Kolping-topscorer en de domoor trapte met open ogen in hun provocaties. Aanvan-
kelijk kwam hij nog goed weg toen hij openlijk natrapte. Maar toen Charik een Koedijk-verdediger vijandig bejegende door hem 
met twee handen op de borst weg te duwen, kon de tweede gelegenheidsscheidsrechter Pieter Brouwer niet anders dan hem 
van het veld te sturen. 

De sfeer was weer eens verpest, maar gescoord werd er niet meer. Kolping had vandaag in de stand over Koedijk heen kun-
nen gaan, maar schiet met deze teleurstellende uitslag niet veel op. Je vraagt je daarnaast af of het niet eens tijd wordt voor 
ingrijpende disciplinaire maatregelen binnen de Kolping-gelederen. 

© Paulus Plas
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Zaterdag 19 maart 2011

Kolping Boys B4–Uitgeest B2    3-4
Na het eerste verlies tegen Berdos B2 opnieuw tegen een concurrent in de strijd om de titel.

Voor het eerst op het A-veld en prima weer dus daar zou het niet aan moeten liggen. Na het eerste fluitsignaal was het al vrij 
snel 0-1 door niet attent verdedigen. Vervolgens golfde het spel wat op neer waarbij Kolping iets sterker was maar de kansen op 
een doelpunt niet benutte. Het was Uitgeest dat via een counter wist te scoren, 0-2. Vlak voor rust werd Ugur goed aangespeeld 
vanuit het middenveld door Daniel. Vanaf de middenlijn was er vrije doorgang naar het doel en beheerst scoorde Ugur de 1-2. 
Echter kort daarna de 1-3 uit weer een counter van Uitgeest. Na de thee een feller Kolping. Uitgeest werd met de rug tegen 
de muur gezet en al snel was het 2-3. Vigo stuurde Ugur goed in de diepte aan en met een bekeken schuiver scoorde Ugur 
zijn tweede van de dag. Niet veel later werd Suleman goed gelanceerd en deze zorgde met een fraaie treffer voor de 3-3. Het 
was wachten op meer treffers van Kolping maar hoe groot het overwicht ook was de bal wilde niet in. Uitgeest beperkte zich 
uitsluitend tot verdedigen. Ruben wist met een fraaie redding een tegengoal te voorkomen na een spaarzame counter van Uit-
geest. Kort daarna toch de 3-4. De verdediging van Kolping kreeg weer geen vat op een lange haal van een van de boomlange 
verdedigers van Uitgeest en de rappe eenzame spits van Uitgeest scoorde hieruit de 3-4. 

Jammer genoeg betekende dit de tweede nederlaag. Volgende keer maar dan maar weer winnen.

Zaterdag 26 maart 2011 

Bergen B1–Kolping Boys  B4   uitslag: 2-6
Na twee nederlagen op rij was het tijd om weer een keer te winnen. De Koots was er dit keer niet bij ivm een mountainbike 
weekend in Zuid-Limburg. Gelukkig was Wilco er om de zaken in goede banen te leiden. Het werd uiteindelijk een knappe over-
winning en zo is Kolping na de nederlaag van Berdos nog volop in de strijd om de titel.

Zaterdag 2 april 2011  

HSV B2–Kolping Boys B4  uitslag: 0-6
Een zonovergoten middag. Thuis ruimschoots gewonnen, maar het was zaak te waken voor onderschatting. Al snel bleek dat 
HSV een maatje te klein was voor Kolping.

Al na twee minuten lag de eerste bal in de goal. Ugur werd op links goed aangespeeld en na een goede voorzet was het Vigo 
die de bal met een uiterste poging bij de verste paal in het doel wist te werken, 0-1. Na vijf minuten een mooie aanval door 
het midden. Falco verlengde de bal met een hakje en Ugur kon vrijgezet voor de keeper beheerst scoren, 0-2. Eigenlijk was de 
wedstrijd hiermee al gespeeld. HSV kon nauwelijks iets terug doen. Vlak voor de rust een glaszuiver doelpunt afgekeurd omdat 
de grensrechter het buitenspel vond. Er werd hierover iets gezegd en vervolgens vond de begeleider van HSV het nodig als een 
dol geworden stier tekeer tegaan tegen de Koots! Vigo raakte in de resterende tijd voor de pauze nog een keer de lat. De teller 
bleef op 0-2 staan.

Na de pauze voerde Kolping het doelsaldo iets op. In de 15e minuut kreeg Riduan de bal van de keeper in de voet geworpen en 
het was een koud kunstje voor hem om de 0-3 aan te tekenen. Kort daarna speelde Roy Ugur de bal goed aan en dit betekende 
0-4. Ugur trof vervolgens nog de lat en Roy liet ook enkele mogelijkheden onbenut. Het werd 0-5 door een uithaal van Suleman 
en vlak voor het einde maakte Ugur er na twee panna’s door de benen van een HSV verdediger er nog 0-6 van. Een gemakkeli-
jke overwinning!

De Koots!

Zaterdag 19 maart 2011

Kolping Boys B4–Vrone B2 (4-2)
Het is ongemeen spannend in de strijd om het kampioenschap. Uitgeest, Berdos, Kolping en Vrone zijn allen nog in de race 
om de titel. Vandaag tegen Vrone dat gelijk in punten staat en afgelopen week Uitgeest met 6-2 had verslagen. Dat geeft te 
denken! We kennen onze buren ondertussen, Vrone trad aan met een enkele A-spelers! Een uitdaging dus om er flink tegen 
aan te gaan. Na 5 minuten zette Roy Ugur goed in stelling en laatstgenoemde scoorde uit de eerste de best mogelijkheid de 
1-0. Vrone gooide er flink fysiek geweld in en enkele minuten later was het 1-1 uit een goed uitgespeelde aanval.  Halverwege 
de eerste helft de 1-2. Ruben verkeek zich op een hoge inzet en de bal plofte achter hem in het doel, 1-2. Kolping liet de kop 
niet hangen en ging er weer vol tegen aan. Vlak voor de rust speelde Vigo Falco goed aan in de diepte en deze schoot vervol-
gens vanaf de zijlijn van zeker 20 meter de bal in de linker bovenhoek. Roy werd kort daarna nog gevloerd in de zestien maar 
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de scheidsrechter gaf geen penalty.

Na de rust was Vrone nauwelijks meer gevaarlijk. Ruben moest nog een keer handelend optreden en dat was het ongeveer wel. 
Het was ook de verdienste van de hard werkende verdedigers van Kolping en de goed spelende middenvelders dat Vrone in bed-
wang gehouden werd. In de 10e minuut wel een penalty. Weer was het Roy die aangetikt werd binnen de beruchte lijnen. Ugur 
schoot de toegekende strafschop feilloos binnen. Daarna diverse kansen voor Kolping maar met name Ugur was een aantal 
maal niet gelukkig in de afronding. Een minuut of 10 voor het einde de nekslag voor Vrone. Falco werd vanuit het middenveld 
goed aangespeeld en zijn voorzet kwam in de voeten van Ugur die vervolgens makkelijk kon scoren, 4-2.  Kolping hield de boel 
vervolgens goed dicht en de 3 kostbare punten waren binnen!

Berdos heeft 3 wedstrijden meer gespeeld dan Kolping en 8 punten voorsprong. Als Kolping de resterende wedstrijden weet te 
winnen (waaronder die tegen Berdos) dan is de titel zomaar een feit!

Als er gespeeld wordt zoals vandaag moet dat kunnen!

De Koots!

Kolping Boys E6-Reiger Boys E7
Zonder Eray en Joaquim trad onze E.6 aan tegen directe concurrent Reiger Boys. De uitwedstrijd was in Heerhugowaard ver-
loren, dus er moest wel wat rechtgezet worden. Het belangrijkste was om de spits van Reiger Boys kort te houden. Deze jongen 
zat vol met acties en beweging en was daardoor continu gevaarlijk. Gelukkig hadden Ashley, Jur en Tom gezamenlijk dit gevaar 
goed ingedamd. Ik durf zelfs te zeggen dat dit Tom zijn beste wedstrijd van het seizoen was: kort op de man en de bal, veel bal-
len veroverd en vaak ook nog een goede voortzetting!

Eigenlijk ging de wedstrijd in het begin wat heen en weer, zonder dat er een ploeg gevaarlijk werd, tot Reiger Boys een corner 
mocht nemen. Deze corner werd heel slecht voorgegeven. Niemand van Kolping reageerde bij de 1e paal, geen van de drie 
verdedigers en ook de keeper niet, nu werd iets, dat nog niet eens een kans was toch een doelpunt, heel knullig eigenlijk.

Gelukkig hebben we altijd Bjorn nog, altijd bezig in de spits, fanatiek, fel, soms wat overmoedig en soms wat egoïstisch, maar 
dankzij goed doorzetten van hem werd het voor de rust toch nog 1-1. Na de rust werd er wat beter gespeeld; Nasim en Jonathan 
kwamen wat meer voor de goal en Arman kon door zijn snelheid en bewegelijkheid ook voor wat meer dreiging zorgen. Na een 
leuke aanval over links kreeg Nasim een schietkans, deze werd door de keeper nog tegengehouden, maar Jonathan kon van 
dichtbij intikken: 2-1. Iedereen was heel blij, want dit was niet de wedstrijd dat er veel gescoord zou worden. Toch kreeg Kolping 
nog een doelpunt. Uit een mooie corner van Ashley kon Jur al springend (en een beetje leunend) boven de verdediger van Reiger 
Boys uitkomen en met een halve achterwaartse kopbal ging de bal met een mooie boog over de keeper heen: 3-1!

Reiger Boys ging ook nog eens aanzetten en uit een corner stond weer iedereen te slapen. Niemand bewoog naar de bal toe 
zodat de kleinste man van het veld de bal zomaar kon intikken en werd het toch weer spannend. Ik denk dat we de meeste 
doelpunten tegen krijgen uit corners, hopelijk gaat dat in de toekomst beter. Gelukkig hield Max zijn doel verder schoon en kon 
de 3-2 overwinning uitbundig gevoerd worden.

groetjes van Loet

Kolping Boys F2–VIOS W F2  (4–1)
Nadat vorig weekend de Kolping Boys F2 onnodig met 2-1 hadden verloren bij VIOS W in Warmenhuizen, konden de spelers van 
de F2 dit weekend in de thuiswedstrijd tegen VIOS W direct laten zien wie eigenlijk de betere ploeg was. Meteen na de aftrap 
zette VIOS W de F2 onder druk en de tegenstander wist een aantal goede aanvallen op te zetten. Keeper Mike had een paar 
uitstekende reddingen en kon hiermee een snelle voorsprong van VIOS voorkomen. De F2 kwam verder in de verdrukking en bij 
een volgende aanval van VIOS W schoot een speler van de tegenstander de bal laag richting de verre hoek. Keeper Mike dook 
goed naar de bal; hij strekte zich helemaal, maar kon er niet meer bij. Gelukkig kwam het schot tegen de paal en kon Ian de bal 
wegwerken, voordat een speler van VIOS W de bal kon intikken. Na enige tijd wist de F2 zich langzaam te herpakken en wer-
den de eerste tegenaanvallen opgezet. Bij één van deze aanvallen, wist Mats goed door te breken, maar zijn schot ging naast. 
Een volgende aanval, die door de VIOS-verdediging werd afgeslagen, leverde de F2 een corner op. Dave krulde deze cornerbal 
perfect voor het doel van de tegenstander. De keeper van VIOS W kon de bal niet pakken en de VIOS-verdedigers kregen de 
bal niet weggewerkt. In een rommelige situatie, waarbij de F2 meerdere keren van dichtbij op het doel kon schieten, was het 
uiteindelijk verdediger Ruben, die tussen alle spelers een klein gaatje vond en de 1-0 scoorde en hiermee zijn eerste competi-
tiedoelpunt van het seizoen maakte. VIOS W ging direct op zoek naar de gelijkmaker, maar keeper Mike stond iedere keer op de 
juiste plek of kwam goed uit zijn doel, zodat de tegenstander niet wist te scoren. Een volgende aanval van VIOS W resulteerde 
in een hoekschop. De F2-verdediging kon de bal niet goed wegwerken, zodat VIOS W nog op het doel kon schieten. Het schot 
ging naast en de bal kwam in het zijnet terecht. Bij een verre uittrap van keeper Mike op de vrijstaande Dave, wist Dave de bal 
goed aan te nemen en stoomde hij meteen op over de rechterflank. De door het midden opkomende Artinjo versnelde direct, 
trok een sprint en liep zijn tegenstander eruit. Dave gaf een perfecte voorzet op Artinjo, die nu helemaal alleen op het doel van 
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VIOS W afstormde. Op het moment, dat de keeper uit wilde komen, schoot Artinjo de bal hard en laag in het doel en scoorde 
de 2-0. Door deze “riante” voorsprong verslapte de aandacht bij de spelers van de F2 en de tegenstander liep met meerdere 
spelers dwars door de verdediging van de F2 heen. Keeper Mike had een mooie redding op het harde schot van een VIOS-
speler, maar hij was kansloos toen een andere speler van VIOS W de afgeslagen bal kon inschieten: 2-1. Kort voor de rust, kon 
de tegenstander nog een goede aanval opzetten, maar weer had keeper Mike een uitstekende redding op het schot van de 
doorgebroken speler van VIOS W.

In de rust werden de spelers van de F2 gewaarschuwd, dat de wedstrijd nog niet gewonnen was. Ondanks de voorsprong, 
moest er meer inzet getoond worden om de wedstrijd in de tweede helft niet uit handen te geven. De voetbalkwaliteiten van 
de F2 waren duidelijk beter, dan die van VIOS W, maar de spelers moesten het wel laten zien. Dit keer bleek de “pep-talk” wel 
goed te werken: vaak verslapt de F2 in de tweede helft en is de inzet minder, maar nu kreeg de F2 meer grip op de wedstrijd. 
Deze betere inzet, resulteerde in een aantal goed opgezette aanvallen. Toen de VIOS-verdediging een volgende aanval van 
de F2 wist af te slaan, kon Mats een slecht weggewerkte bal goed onderscheppen en de 3-1 scoren. Door goed verdedigend 
optreden van Tim en Ruben kreeg VIOS W in de tweede helft nauwelijks nog een kans. Als de tegenstander toch wist door te 
breken, vonden ze keeper Mike op hun pad, die niet te passeren was. Tegen het einde van de wedstrijd, schoot Quinten van 
een redelijke afstand op het doel. Hij krulde de bal richting de verre hoek. De VIOS-keeper dook naar de bal, maar kon er niet 
meer bij. Met dit doelpunt bepaalde Quinten de eindstand op 4-1. Goed afgemaakt in de tweede helft, mannen! Meer inzet 
levert direct weer een overwinning op.

Sander

       

         

HELPT U ONS MEE VAN DE LOTERIJ EEN GROOT SUCCES TE MAKEN?

Beste ouder(s),

Klaas Commandeur Toernooi
Een van de activiteiten waar de pupillen elk jaar weer naar uitkijken, is ons tweedaags Klaas Commandeur Toernooi eind mei. 
Tijdens dit toernooi wordt er altijd een loterij georganiseerd. De opbrengst hiervan komt ten goede aan onze pupillen en best-
eden we aan het Sinterklaasfeest, zaalvoetbal in de winter, bekers voor de Champions League, nieuwe voetballen en pupillen-
doeltjes.

De loterij een succes: Hoe kunt u helpen?

We willen u vragen om ons te helpen van de loterij een succes te maken! Dit kan door:

•een of enkele prijzen beschikbaar te stellen. Misschien een ongebruikt kerstpakket. Of nooit gelezen boeken. Nooit gebruikt 
speelgoed. Of u koopt wat prijsjes. Alles is welkom, alles is goed!

•door een (kleine) financiële bijdrage te geven op genoemd rekeningnummer, waarvoor wij mooie prijzen kunnen kopen. 

•Een dag(deel) achter de loterijtafel te staan tijdens het toernooi om de lootjes te verkopen en de prijswinnaars gelukkig te 
maken.

•Als u nog andere creatieve ideeën heeft, wij horen het graag!

Helpt u mee? Dank u wel!

Een vriendelijke groet, namens de pupillencommissie,

Esther de Vries

esther.de.vries@xs4all.nl

06 29 38 45 08

Triodos Bank 21.24.10.199            
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      05 juni 2011       
zondag

MIXTOERNOOI
7 TEGEN 7

PRESTATIEF, RECREATIEF, FAMILIAIR

IEDER TEAM MINIMAAL 1 DAME

AANVANG 12 UUR

BBQ-EN OM 17 UUR

SPRINGKUSSEN

DJ ANDREW

‘VOOR IEDEREEN’
DAMES, HEREN, SENIOREN, JUNIOREN, PUPILLEN, CHAMPIONS LEAGUE, KABOUTERS, KB 

LEDEN, NIET KB LEDEN

Aanmelden bij Janneke Ruijs, Ton Schut, Simon Reus of Gerard Bobeldijk

MIXTOERNOOI 2011



-18-

SERVICE EN DIENSTEN
• TPG POST-Servicepunt: verkoop van o.a.

postzegels, buskaarten en telefoonkaarten
• Giromaat, Pin en Chip betaalmogelijkheid

(extra geldopname)
• Kopieerservice (ook in kleur)
• Bezorgservice op donderdag en vrijdag
• Bake-off afdeling
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Bericht van de Vriendenclub !  
 
Nu we zo langzaam maar zeker naar het einde van seizoen toegaan is het 
goed om elkaar weer bij te praten over onze Vriendenclub. 
 
Dit seizoen hebben we 2 grote projecten mede gefinancierd: 

 Het kunstgrasveld en alle zaken die eromheen gerealiseerd zijn; 
 De start van de verbouwing van ons clubhuis  

 
Daarnaast wordt onze bank naast het pannaveld al veelvuldig door jong en oud 
gebruikt en is daarmee een mooi symbool voor onze club. 
 
Iedereen begrijpt dat wij na deze donaties weer flink moeten sparen om onze kas weer 
gevuld te krijgen. Dit doen we echter graag want voor ons is de hoofddoelstelling om  
met zoveel mogelijk leden van de Vriendenclub van  Kolping Boys onze club te 
ondersteunen bij de realisatie van een nog mooier sportcomplex voor onze voetballers 
en supporters. 
 
En dus hebben we uw blijvende steun nodig !  
 
Dat velen dit beseffen en een harde kern vormen van onze Vriendenclub is fantastisch 
en daarnaast ons daarbij graag willen blijven helpen blijkt ook uit een aantal nieuwe 
aanmeldingen de afgelopen maanden. 
 
We zijn hiermee nog maar 20 leden af van onze doelstelling om dit seizoen ons 300e 
Vriendenclublid te mogen verwelkomen, dus mocht u nog geen lid zijn of iemand 
weten die nog geen lid is: voor 50 euro per jaar hoort u er bij en ondersteunt u 
Kolping Boys ! Als dit een zakelijk lidmaatschap moet/mag zijn kost dit 75 euro per 
jaar. 
Eén berichtje naar: Vriendenclub.kolping@hetnet.nl is voldoende !! Of spreek één 
van onderstaande mensen aan! 
 
Namens het bestuur van de Vriendenclub:  
Jacco, Minou, Kristin, Carla en Henk. 

VRIENDENCLUB
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Penalty-schieten

Woensdag 11 mei is dan de grote finale-avond.
Onder leiding van de scheidsrechters Evert en Herman zullen onze selectiekeepers Patrick de Vries en Mark 
Steenstra onder schot genomen worden door de finalisten.  Plien zal ’t woord via de microfoon voeren !         

Het penaltyschema is als volgt:
19.00 C-junioren
19.45 B-junioren    
20.15 A-junioren
Om ong. 20.45 is de prijsuitreiking.

Ook de Herman de Reus-Vriendenclubbokaal zal deze avond uitgereikt worden.

De volgende spelers hebben zich voor de finale geplaatst:
A-junioren:                                B-junioren:          C-junioren:
Bora Yucel    Jolien de Vries    Juliëtte Godthelp
Chris Kanapi    Winona de Rooy   Fleur v. Kessel
Thijs Kaandorp   Jamilla de Rooy   Tamara Kerkhof
Roell v. Somsbeek   Nick Kossen    Anna v.d. Hoek
Wouter Korse    Mitchell Kooij    Willemijn Burger
Justin v.d. Berg   Rodney de Bonte   Pauline Glandorf
Joost Huese    Sietze Blom    Hannah Droogh
     Bart de Goede    Romy v.d. Vorst
     Koen de Goede   Ted v. Lammeren   
     Chanlie Plas    Jasper v. Hanegem
     Maurice Twisk   Martin Jongejan
     Amin Charik    Berry Moolenaar
     Dennis Jong    Tobias Sluijter
     Ruben v.d. Velden   Melvin Wit
     Falco Wijnstekers   Bilal Nassiri
     Romaio Olymph   David Emellianov
       Chanel Stange    Selim
     Stephan de Leur   Battal Kolukissa
          Levi Sam Jong
          Jelmer v. Rossum
          D. Hooghiemstra
          Dayne Boerenkamp
          Sam den Iseger
          Eloy Zuurbier
          Jur Dekker
          Ahmed Al Wasity
          Rick Mors
          Martijn Reijntjes
          Bruce de Jong
          Evio Pauw

PENALTYSCHIETEN JUNIOREN
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Stationsweg 27 - 1815 CA Alkmaar - Tel. 072 - 5123539
www.gkamper.nl

• Sportbekers in diverse modellen
• Medailles
• Gedenkpenningen
• Herinneringstegels
• Massasportplaquettes
• Vanen en Linten
• Trofeeën
• Sportstandaards, enz.

Uitgebreide showroom

Prijzen uit voorraad leverbaar

Eigen graveerinrichting
Conijn Parket B.V.

Tel. 072 - 520 65 64 • Fax 072 - 511 73 01
info@conijnparket.nl www.conijnparket.nl

Openingstijden zijn van
dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 -16.00 uur
maandag gesloten

of anders na telefonische afspraak

Meer dan 160 jaar
ervaring met hout
Meer dan 70 jaar

professioneel
met parket!
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De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal !!
We naderen ’t einde van de reguliere competitie en dus wordt ’t spannend.  Te meer, daar koploper B4 punten 
gemorst heeft en teams als C5 en Za.A2 achter zich aan blijft houden. ’t Is dus nog niet beslist !
De stand (per 4 april):

Plaats: Elftal:  Wedstrijden: Punten: Gemiddelde wedstrijdpunt:
  1e B4       17     45    2,65
  2e C5   16     39    2,44
  3e Za.A2   16     34    2,13
  4e B3   17     32    1,88
  5e C4   18     29    1,61
  6e MC2   18     24    1,33
  7e MB1   16     17    1,07
  8e C3   19     20    1,05
  9e B5   18     13    0,72
10e C6   19     12    0,63
11e Zo.A1   19       8    0,42
12e Mc1   16       4    0,25

MIXTOERNOOI ZONDAG 5 JUNI 2011

Over 2 maanden maanden is het zover!!! Dan vindt ons jaarlijks terugkerende mixtoernooi plaats!! Deze wordt 
dit jaar georganiseerd op zondag 5 juni 2011.   
De eerste teamaanmeldingen hebben we al ontvangen, te weten: Familie Esther de Vries, Familie Humphrey 
Keijner, Endy Willems, Kiki Pronk en Familie Hans Groot!!!!!  

De teams gaan opgesplitst worden in een recreatieve-, prestatieve- en familiepoule:
-  Prestatief; teams strijdend voor elke meter, gezegend met een sterke conditie en de wil om de finale te behalen 
spelen zij hun wedstrijden.  
-  Recreatief; insteek is iets anders; gezellig een potje willen voetballen en waar winnen of verliezen minder 
belangrijk is. Uiteraard zijn hierbij ook onze junioren van harte welkom!!!   
-  Familiepoule; teams bestaan hier uit een mix van volwassenen en kinderen. Dit kunnen allemaal familieleden 
zijn maar het kan ook zijn dat vrienden en vriendinnen met hun kinderen gezamenlijk een paar wedstrijdjes 
willen voetballen. Net als vorig jaar willen we sterk promoten dat het ook mogelijk is voor de D, E, F-pupillen, 
Champions League deelnemers en kabouters, om gezamenlijk met de ouders in teamverband deel te nemen 
aan het familietoernooi. Zo hebben we vorig jaar diverse pupillenteams op ons toernooi mogen verwelkomen. 
Maak er een ouder-kind dag van en sluit je aan bij ons toernooi!  
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.  

Uiteraard staat er weer een springkussen, hebben we live muziek (wie zal er optreden?) en gaan we weer BBQ-
en!!! 
Wil je je als team zijnde aanmelden? Stuur dan een mailtje naar g.h.bobeldijk@kpnplanet.nl. Geef hierbij aan 
of je prestatief, recreatief of in de familiepoule wilt gaan voetballen. Inschrijven kan alleen in teamverband en 
staat open voor iedereen, zowel leden als niet leden van Kolping Boys.  

Inschrijven kan ook bij Ton Schut, Simon Reus of Janneke Ruijs. 

HERMAN DE REUS VRIENDENCLUBBOKAAL








