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      REDACTIE:  
        Ed, Evelien en Arnout van ’t Voort l Saturnusstraat 59 l Oudorp l           
                                                                                                   Tel.5111917                         

                   KOPIJ INLEVEREN: 
      l Pupillen kopij: zaterdag tot 13.30 uur in het wedstrijdsecretariaat, 
            of voor zaterdagavond 20.00 uur bij Jaap de Vries, Sleperstraat 24. 
  l Dames & Meisjes kopij: voor zondag 20.00 uur bij M. Corsten,                       

                               Herman Heijermansstraat  63 of per e-mail: damesenmeisjes@kolpingboys.
nl  

        l Alle andere kopij: voor zondag 20.00 uur bij bovenstaande 
              redactie adres of in de kopij-bus voor de kantine.  

      ACTUEEL KOLPING BOYS NIEUWS: 

      l   http://www.kolpingboys.nl 

       
 

     AFGELASTINGEN: 

     l Teletekst     Pagina 603           Ned 1/2/3 1e, 2e, 3e, Dames 1, A1, A2, B1, B2, C1,  
     l A.N.P             0900-9311             B2, C1, C2 en d1 ( West1 cat A) Rest: West 1 cat. B 

                                       

Ouders graag gezien 

Winterstop 

Vriendenclub 

Het weer werkte de afgelopen weken niet erg mee om een vol pro-
gramma af te werken. 
Op de zaterdag beginnen de pupillen in de regen voortvarend met hun 
wedstrijdjes. 
Maar door de neerslag en de kou haalt menig gestarte wedstrijd niet 
het einde. 
De middagwedstrijden op de zaterdag werden nagenoeg allemaal af-
gelast. 
Op de zondag was het nog erger op zondag 1 februari werd in het ge-
heel niet gevoetbald en op zondag 8 februari kwamen alleen de 
dames 2 in actie. 
 
Nu maar hopen dat het weer de komende weken 
beter wordt en alle teams aan spelen toekomen.  

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 
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                        Oefenwedstrijden bij Kolping Boys 
 

Het seizoen zit op de helft, maar de technische staf van Kolping Boys kijkt al-
weer een seizoen vooruit: 
In oefenwedstrijden kijken we hoe spelers zich ontwikkelen en het doen op an-
dere plaatsen in het elftal. 
Zijn we gestart met onder de 21 jaar elftallen.  Nu zijn daar al weer enkele 
leeftijdsgroepen en ook de dames bijgekomen.  Dat leidt tot een leuk en druk 
programma van wedstrijden. 
 

Woensdag 11 febr. 18.00 uur K.Boys onder 12 jaar - H.S.V. Dl 
Woensdag 11 febr. 19.30 uur K.Boys onder 16 jaar - Volendam Cl 
Woensdag 18 febr. 19.30 uur K.Boys onder 23 jaar - Reigerboys 1 
Woensdag 25 febr. 18.00 uur K.Boys onder 12 jaar - Berdos Dl 
Woensdag 25 febr. 19.30 uur K.Boys Dames 1 - Reigerboys dames 1 
Woensdag 10 maart 19.30 uur K.Boys Onder 18 jaar - Reigerboys A1 
 

Onder 21 competitie start 9 of 10 maart uit tegen Uitgeest onder 21 jaar. 
 

Wij verwachten net zoals vorig jaar mooie wedstrijden van jeugdige onbevan-
gen voetballers die er weer voor gaan. 
De kantine is open dus tot ziens. 
 
Frans Geurtsen en Gerard Twisk 



 
 
Zondag 15 februari 2004 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                        Tijd                                Aanwezig                     Scheidsrechter 
5de        HSV 6                                                      12.00 uur                       11.00 uur                       N. Neuvel 
8ste        vrij  
A1       Almere A1                                              11.30 uur                       …..                                 E.G.E.M. Bachmohr 
A2       KSV A1                                                   14.00 uur                       13.15 uur                       C.F. Dekker 
Da2      OFC Da1                                                 12.00 uur                       11.15 uur                       W. Appeldoorn 
B2        vrij  
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                         Tijd                                Aanwezig                     Vertrek!! 
1ste        Blokkers 1                                               14.00 uur                       …..                                 ….. 
2de        Velsen 2                                                  11.30 uur                       …..                                 ….. 
3de        Purmerend 2                                           11.30 uur                       10.05 uur                       10.15 uur 
6de        Uitgeest 9                                               12.45 uur                       11.35 uur                       11.45 uur 
7de        Vitesse 4                                                 11.00 uur                       09.50 uur                       10.00 uur 
9de        Foresters 8                                             11.00 uur                       09.55 uur                       10.05 uur 
10de      Victoria 7                                                14.30 uur                       13.25 uur                       13.35 uur 
11de      Berdos 9                                                 14.00 uur                       13.00 uur                       13.10 uur 
Da1      Almere Da1                                            14.30 uur                       …..                                 ….. 
 
 
 
Zondag 22 februari 2004 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                        Tijd                                Aanwezig                     Scheidsrechter 
2de VS  SVW 2                                                     12.00 uur                       …..                                 D. Hageman 
5de VS  Limmen 4                                                14.00 uur                       13.00 uur                       W. Appeldoorn 
7de        Uitgeest 7                                               12.00 uur                       11.15 uur                       Sj. Schut 
Da1      Zaandijk Da1                                          14.00 uur                       …..                                 M. Macht                      
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                         Tijd                                Aanwezig                     Vertrek!!! 
6de        Foresters 6                                             14.00 uur                       12.50 uur                       13.00 uur 
8ste        Hugo Boys 3                                          11.00 uur                       10.00 uur                       10.10 uur 
A2       LSVV A1                                                 14.00 uur                       12.40 uur                       12.50 uur 
 
 
 
 
 
DIENSTEN: 
Kantine                         : 14-02 en 15-02 groep .. en .. , 21-01en 22-02 groep .. en .. 
Terreindienst               : 14-02 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur        8ste senioren 
                                         15-02 11.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur         B6 
                                         21-02 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur        11de senioren 
                                         22-02 11.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur        6de senioren 
Secretariaat                  : 15-02  09.00 uur Simon en da.comm.  22-01 09.00 uur Simon en sen.comm.  
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WINTERSTOP 
 
Het is nat, het is donker, het is koud.  Het weeralarm waait over Noord-Holland.   
Maar ze zijn er allemaal.  Drie pupillenteams.  Een van die kleine voetballers is al weken thuis.  
Kinkhoest.  Hij heeft het nog wel geprobeerd, hij wil ook graag, maar bij iedere hoestbui lagen 
den longetjes weer op het veld. 
Donderdag 29 januari, 18.00 uur.  Het trainingsveld biedt nog een enkele droge plek.  De oranje 
hesjes komen vies en nat uit het ballenhok. 
Het lijkt ze allemaal niks uit te maken.  ‘s middags, direct na school, komen de telefoontjes.  
“wordt er wel getraind vanmiddag?” en voordat de hoorn op de haak gaat, hoor ik nog net het 
yesss.... ! Door de lijn sissen.  Daarvoor was er al intensief contact tussen de trainers.  Jongens, 
moeten we het wel door laten gaan?  Waar ligt de grens?  Het KNMI gaf een weeralarm. 
Sneeuw, harde wind, gladheid.  Toe maar, is de slotsom, ze willen zo graag. 
Het is nat, het is donker, het is koud.  Maar ze zijn er. 
Aan het einde van de training zijn ze bijna onherkenbaar.  Net als het trainingsveld, waar een van 
de lichtgewicht aluminium doelen door de wind werd omgeblazen.  De kleine keeper kon met 
een mooie duik net ontsnappen.  Dat gold overigens later niet voor zijn iets oudere collega.  De 
tranen zijn sneller gedroogd dan het trainingspak.  De modder zit in de haren, de prut druipt uit 
de jasjes.  “bah je stinkt naar voetbal”, zegt een zusje thuis.  Het maakt allemaal niets uit, want 
Zaterdag is de wedstrijd.  Toch? 
Ongerust trekken ze aan de grote trainersjas.  “gaat de wedstrijd door?” “Ik denk het niet jon-
gens”. De gezichten zakken naar de meest treurige stand die een kindergezicht kan heb-
ben.”Wéér niet?" Nou ja, probeer ik optimistisch, het is nog niet afgelast, dus wie weet. Het 
helpt even.  In het donker dansen de rode achterlichtjes over het fietspad.  Dat kunnen we geen 
weken meer volhouden.  Maar het is januari.  Het is nat, het is donker,  het is koud.  Het is win-
ter.  Eén keertje is er al gespeeld, op kunstgras.  Na twee minuten de eerste sliding, de eerste 
tranen.  Een half team met eerstegraads brandwonden in de kleedkamer.  En nog met 4-1 verlo-
ren ook.  In de auto werd alweer gezongen.  De jeugd waant zich altijd kampioen.  Maar hoe hou 
je dertig(duizend) pupilletjes enthousiast als de wedstrijd van Zaterdag weer niet door kan gaan?  
Hoe hou je ouders enthousiast op Zaterdagochtend (veel te) vroeg als de kou en het vocht door 
de zolen omhoog trekt?  Hoe hou je ze bij de club, bij de bond, bij het voetbal?  Eigenlijk is het 
antwoord verbluffend simpel.  Door ze te laten voetballen in de maanden dat er kan worden ge-
voetbald.  Tien wedstrijdjes, van begin maart tot eind mei.  In een korte broek.  Nee, zegt de 
KNVB, we gaan gewoon door.  Totdat het laatste dansende achterlichtje op het fietspad is ge-
doofd? 
 

Zaterdag   31 januari  Uitslag  Zaterdag   7 februari  Uitslag 

Kolp. Boys C1 - Hellas Sport  C1 1 – 2  Kolp. Boys B4 - Koedijk B5 Gestaakt 

Zondag    1 februari    Zondag    8 februari   

       Kolp. Boys Da.2 - SVY Da.1 6 – 5 

Alle overige wedstrijden werden wegens de slechte weersomstandigheden afgelast. 



                                                                        

TOPPERS 
 
 

* Jaap en Rob de Wit 
De organisatoren van onze 
maandelijkse klaverjasdrive. 
 
 
*   Dames 2 
Afgelopen zondag werd alleen 
deze wedstrijd van onze 
senioren niet afgelast. 
En dan ook nog met 6 – 5 
winnen van SVY Dames 1. 
Klasse dames. 

De volgende Treffer :         Dinsdag     
                                24 februari 2004 
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Klaverjassen               Klaverjassen               Klaverjassen               Klaverjassen               Klaverjassen 
 
Hallo lui, wij nodigen alle klaverjasliefhebbers uit om vrijdag 20 februari a.s. aanwezig te zijn op onze vijfde klaverjas 
drive. Dit jaar zijn er ook weer 7 drives iedere 3e vrijdag van de maand tot en met april 2004. 
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie 
superprijzen. 
Evenals voorgaande jaren is de HOOFDPRIJS beschikbaar gesteld door: 
VAKANTIE REIS en AVONTURENWINKEL GOOD BOOKERS 
Gedempte Nieuwesloot 4, 1811 KT  Alkmaar tel. 072-5153833 
Het betreft een prachtig arrangement van drie dagen naar Groningen en 
bestaat uit: 
- Twee overnachtingen met ontbijtbuffet in het viersterren hotel Mercure 
Martiniplaza. 
- Viergangen diner op de aankomstdag 
- Koffie met gebak in de stad 
- Entree Holland Casino 
- Een dagretour met de boot naar Schiermonnikoog met gebruik van fiets 
aldaar. 
Groningen is  een prachtige stad waar ook cultureel veel te doen is. 
Voor alle duidelijkheid. Het hotel beschikt over een zwembad en er kan ook een fiets worden geleend. 
Het arrangement is voor twee personen en heeft een waarde van € 300.  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
Kortom het is de moeite waard om deel te nemen aan de klaverjasdrive op vrijdag 20 februari a.s. 
Het streven is er nog steeds op gericht om de kaarten te 
schudden om 20.00 uur. Inschrijven kan vanaf  19.30 uur in 

ATTENTIE HEREN TRAINERS VAN 
SENIOREN EN JUNIOREN 
Namens de pupillencommissie verzoeken wij 
aan alle trainers om op donderdagavond na 
afloop van de trainingen het kunstgrasveld vrij 
te maken van alle doelen. 
Op zaterdagmorgen voor het begin van de 
wedstrijden hebben wij hiervoor geen 
mankracht genoeg, daar de terreindienst 

        PUPILLENSCHEIDSRECHTERS 
A -,B -en C -junioren die belangstelling hebben 
voor het fluiten van pupillen-wedstrijden kunnen 
zich aanmelden bij Jaap de Vries. Tel. 
5617201 
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De 3e thema –avond voor ouders, begeleiders en trai-
ners 
Dinsdagavond 17 februari 2004 
 

Hoofdonderwerp : Herkennen van talent op alle nivo’s.  
              •    U bent welkom om 19:15 uur 
                   •    Zie voor meer informatie de pupillenpagina      
 

De jaarlijkse feestavond voor de vrijwilligers, georganiseerd door de seniorencommissie. 
 
Hierbij een toelichting van de seniorencommissie. 
Zoals gebruikelijk heeft de seniorencommissie ook dit jaar weer een feestavond in pet-
to. De datum is vastgesteld op: 
                                      Zaterdag 13 maart 2004 om 20.45 uur.   
Wegens het positieve resultaat van vorig jaar zal er dit jaar weer een  warm/koud buffet 
worden verzorgd. De avond zal worden opgeluisterd  met live muziek verzorgd door o.a. 
Jan Steltenpool en Willem van Doorn; veel Ierse volksmuziek, jaren 60 en Nederlandstalige meezin-
gers !!! Kortom veel jolijt en gezelligheid. 
 
De consumpties zijn uiteraard gratis en voor het buffet vragen we een “kleine” bijdrage van € 6,-- per 
persoon. 
 
Binnenkort komen wij bij u langs om te horen of u komt en met hoeveel personen en eventueel om het 
bedrag dat u verschuldigd bent, in ontvangst te nemen. 
 
P.S. de kantine is om 20.30 uur open. 
 
Groetjes van de seniorencommissie 
 
                                                          
                                                         BEDANKJE 
          
 
                                                                              BESTE Stylo s 
  
Ik wil jullie via deze weg bedanken voor jullie steun en aandacht tijdens mijn ziekte periode in de afgelopen 4 maan-
den. 
De bezoekjes in het ziekenhuis zowel in november en afgelopen januari, de smsjes , e-mails, kaarten, kadootjes en 
thuishulp (lowy). 
En ook Jan bedankt voor je bezoek en kadootjes in deze ook voor jou drukke tijden PUNT! 
Dit sterkt mij alleen maar weer!!! 
Voor jullie doe ik het Tre' en laris . 
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Het programma !!! 
 
Zaterdag 14 februari 2004 . 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang     Aanwezig    Scheidsrechter 
b3            Egmondia b1                                                              14.30                14.00                 C.Venneker 
b4            S.V.W.’27 b3                                                              14.30                14.00                 N.Kieft 
c2            Alcm. Victrix c1                                                          14.30                    -                     P.N.M. Oud 
c3            W.M.C. c2                                                                  13.00                12.30                 H.Berghammer       
c7            S.V.W.’27 c8                                                               13.00                12.30                 E.v.Dronkelaar 
ms.ju. b1  vrij  
 
Sekretariaat:                                                                             Bestuursdienst:                      Ton Vrasdonk 
                         

Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal   Gaat naar                                               Aanvang     Vertrek 
b1            D.E.M. b1                                                                    14.30                       -                  Op zondag spelen: A1 + A2 ! 
b5            L.S.V.V. b3                                                                  14.30                13.30                                                    B2 is vrij ! 
b6            K.S.V. b2                                                                     14.30                13.45 

c1            Hoofddorp c2                                                             14.30                      -                   Terreindienst:zondag 15 febr:B6 ! 
c4            Alcm. Victrix c2                                                          12.30                11.30 
c5            A.F.C.’34 c3                                                                12.45                11.45 
c6            Bergen c2                                                                    12.00                11.00 
ms.ju. b3  H.S.V. ms.ju. b1                                                        12.30                11.30 
                 
Zaterdag 21 februari 2004. 
 

Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang     Aanwezig    Scheidsrechter 
b1            Limmen b1 (vr.sch.)                                                   14.30                       -                  P.Ruijs  
b2            H.S.V. b2 (vr.sch.)                                                     14.30                       -                  E.v.Dronkelaar 
b3            Limmen b3 (vr.sch.                                                    13.00                12.30                 H.v.Ginkel 
b6            Reiger Boys b2 (vr.sch.)                                           13.00                12.30                 J.Kraakman 
c2            Vios c1 (vr.sch.)                                                         14.30                       -                  R. Aafjes 
c3            Limmen c3 (vr.sch.)                                                   13.00                12.30                 N.Kieft 
c4            Limmen c4 (vr.sch.)                                                   13.00                12.30                 H.Berghammer 
ms.ju.b3  Hollandia T. ms.b1 (vr.sch.)                                    14.30                13.45                       ? 
                 
Sekretariaat: Paul Konijn                                                       Bestuursdienst: Helen Rowinkel 
                          

Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal   Gaat naar:                                              Aanvang     Vertrek 
c1            H.S.V. c1 (vr.sch.)                                                      12.00                        -                 Op zondag speelt A2 !! 
 
 
Op de volgende bladzijde volgt de Poule-indeling van het Paastoernooi 2004 !! 
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Paastoernooi:poule-indeling !!!! 
Na veel wikken en wegen zijn we tot de volgende poule-indeling gekomen: 
 
B-junioren:                                                         C-junioren: 
AZ                              Coventry City                        Crystal Palace                       AZ 
sc. Heerenveen          FC Groningen                     Kolping Boys                        sc. Heerenveen 
kon. Sint-Truiden       Kolping Boys                      Stormvogels/Telstar               RBC Roosendaal 
Sparta                         P.S.V.                                  RKC Waalwijk                       KVC Westerlo 
 
Hoe komen we tot deze indeling ?  

-       de op papier sterkere teams worden gescheiden op de eerste dag ;  
-       en dus worden ook de op papier zwakkere teams gescheiden; 
-       teams die elkaar al in competitieverband treffen proberen we op ons Paastoernooi te scheiden; 
-       de Kolping Boys-elftallen spelen niet tegelijk; een dergelijk verzoek is er ook van AZ binnengekomen; 
-       een verzoek van P.S.V. b.v. om niet in de vroege serie te hoeven voetballen; 
-       we hebben rekening te houden met de reistijden; 
-       per poule dient er één buitenlands team ingedeeld te worden. 

 
En wellicht vergeten we nog een enkele reden . Zo zie je maar, dat we niet over één nacht ijs gaan . 
 
Nog steeds kan onze man van de grote loterij prijzen gebruiken . Wie iets heeft liggen of de juiste kanalen weet te vinden hoe wij 
aan fraaie prijzen kunnen komen, kan Harry even bellen: 5111583 ! 
 

VOETBALWEEK 2004 ! 
De K.N.V.B. organiseert van maandag 9 augustus t/m vrijdag 13 augustus 2004 de voetbalweek op het sportcomplex van Blauw 
Wit Amsterdam te Amsterdam. 
Speelsters en spelers geboren tussen 1 januari 1988 en 31 december 1995 kunnen deelnemen voor  € 60,- 
Heb je interesse ? Inschrijfformulieren zijn op te vragen bij Jan Kraakman(5742132). Je moet vóór 10 maart reageren ! 
 

 
Scheidsrechtersavond op donderdag 26 februari !!! 
Alle eigen Kolping Boys-scheidsrechtersworden deze avond vanaf 19.30 in de Bestuurskamer verwacht voor de 2e avond van dit 
seizoen. Er worden dan afspraken gemaakt betreffende de toernooien, de spelregelkennis wordt weer even aangescherpt en ieder-
een kan zijn/haar hart luchten over alles wat met scheidsrechteren te maken heeft. 
Kun je niet, bericht dan even af bij één van de secretarissen . 
 

 
Gevonden voorwerpen van het zaalvoetballen. 
Voor een aantal gevonden voorwerpen hebben de eigenaren zich gemeld. 
De 2 volgende artikelen zijn nog door opgeëist:                 * Kolping Boys-shirt 

* zwart wollen petje. 
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          Feestavond der vrijwilligers 
 

      Zaterdag 20 maart 2004, aanvang 20:00 uur 
          Voor de dames, junioren, kantine en pupillen vrijwilligers. 
 
          De pupillen cie. 
                                                                                                                                  



          Feestavond der vrijwilligers 
 

      Zaterdag 20 maart 2004, aanvang 20:00 uur 
          Voor de dames, junioren, kantine en pupillen vrijwilligers. 
 
          De pupillen cie. 
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SVY dames 1 - Kolping Boys dames 2  
Uitslag: 5-6 
 
Eigenlijk ging iedereen ervan uit dat de wedstrijd afgelast werd, maar die 
ging tot onze verbazing toch door. Gelukkig maar want we waren er weer 
helemaal klaar voor nog een wedstrijd te winnen. 
Na 10 minuten werd het 1e doelpunt gemaakt door Lisette, gevolgd door 2 
doelpunten van Josien en Lindsey. We stonden 0-3 voor! Helaas maakte de 
tegenstander hun 1e doelpunt, 1-3. 
Nog net voor de rust scoorde Josien weer een doelpunt en we gingen de rust 
in met 1-3 voorsprong. 
De 2e helft hadden we heel erg wind tegen, maar dat maakte blijkbaar niet 
uit, want Josien maakte 1-5 voor Kolping. Daarna scoorde SVY weer 2-5. Maar 
Jessica strafte dat gelijk af door het 6e doelpunt voor Kolping te scoren. 
Het leek alsof er niks fout meer kon gaan, maar toen kwam SVY op dreef, en 
ze kwamen terug, 5-6. 
De laatste 5 minuten was de spanning te snijden maar het bleef gelukkig 5-6 
voor ons! 
Ondanks de harde wind, regen, sneeuw en hagel hebben we weer goed gespeeld 
meiden! 
 
Jessica en Samantha, bedankt voor het keepen! 
 
 

Kantinedienst 
14 feb. Lotte van der Klein 
21 feb. Nienke Jonkman 

De rijbeurten voor de eerstvolgende uitwed-
strijd van dames 2 zijn: 
 
Marloes, Rina en Josien 
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Programma t/m  26 maart 2004 
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HEREN 1 9358 vrij 27 feb Kolping Boys 1 - WMC 1 20.10 uur De Myse 

 9362  ma  1 mrt Jong Holland 2 - Kolping Boys 1 19.15 uur De Enterij 

 9370 vrij 12 mrt Kolping Boys 1 - FC Marlene 4 19.15 uur De Myse 

 9373 vrij 19 mrt DGAC 1 - Kolping Boys 1 20.10 uur De Blinkerd 

                     ZAALDIENST   MAANDAG 22 MAART   19.00 UUR AANWEZIG   DE MEENT 
        

HEREN 2    ZAALDIENST   MAANDAG 01 MAART   19.00 UUR AANWEZIG   DE MEENT 

 13293 din   2 mrt Kolping Boys 2 - Fast Five Rjnaarts2 20.10 uur  De Oostwal 

 13297 vrij 12 mrt DGAC 4 - Kolping Boys 2 19.15 uur  De Blinkerd 

 13306 wo 17 mrt Kolping Boys 2 - Sporting S 2 19.15 uur De Oostwal 
 13322 vrij 26 mrt FC Hoogtepunt 2 - Kolping Boys 2 20.10 uur  De Enterij 
        

HEREN 3 17267 vrij 20 feb Inside 1 - Kolping Boys 3 22.00 uur De Meent 

 17274 vrij   5 mrt Kolping Boys 3 - SVW’27 3 19.15 uur De Oostwal 
 17286 vrij 19 mrt Kolping Boys 3 - WMC 6 19.15 uur De Oostwal 

 17278 vrij 26 mrt DEV/Verberne 2 - Kolping Boys 3 19.15 uur De Myse 

        

HEREN 4 30670 vrij 20 feb SVW ‘27 10 - Kolping Boys 4 21.05 uur  De Stap 

                     ZAALDIENST   MAANDAG 23 FEBRUARI   19.00 UUR AANWEZIG   DE MEENT 

 30676 ma 23 feb Kolping Boys 4 - Vrone 4 19.15 uur De Meent 

 30671 ma   1 mrt Kolping Boys 4 - Hovocubo 12 20.10 uur  De Meent 

 30664 ma 22 mrt Kolping Boys 4 - Schelvis Boys 3 20.10 uur De Meent 

 

Wil je meer weten over zaalvoetbal, of wil je met een heel team gaan zaalvoetballen???  

Bel Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 

 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden?  

Bel: 072-5643709 of  
                    per e-mail benhovenkamp@planet.nl 



                                  
 

 
ZATERDAG   14 FEBRUARI 

                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D3      Koedijk       D4    09.00                     P.de Moel        D1     Zaanlandia  D1   12.00 
D5      Foresters    D3    11.30       11.00   H. v.Ginkel         D2     SVW            D2   09.00 
D9      Koedijk       D8    10.15       09.45   B.v.Esseveld     D4     BOL              D2   10.30        09.40       
E1      Koedijk       E3    09.00                                               D6     Diemen        D8   13.30                
E2      MeervogelsE2    10.15                    B.Wijnen           D7     LSVV           D6   12.30        11.40       
E3      KSV             E2    10.15       09.45   K.de Jongh        D8     Egmondia    D2   10.30        09.35 
E8      Vrij                                                                                 E4     HSV             E4   10.30        09.35 
F1      Foresters    F1    09.00       08.15                              E5     SVW            E8   10.15        09.25 
F4      Limmen      F2    09.00       08.30                              E6     KSV              E5   10.45        09.55 
F5      Foresters    F7    10.15       09.45                              E7     SSV              E2   10.00        09.10 
F8      J. Holland   F5    10.15       09.45                              F2     Meervogels  F2   11.30        10.30 
                                                                                                  F3     Foresters     F4   09.00        08.10       
                                                                                                  F6     KSV              F3   09.30        08.40       
                                                                                                  F7     Reig.Boys   F11 10.30        09.45       
                                                                                                  F7     J.Holland     F5   11.30        10.40      
            
                                                                                                  Mini   vervalt                                                    
                                                                                                             
                                                           
 
 
                                                                                                                                                                                                   

ZATERDAG   21 FEBRUARI 
                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D2      AFC 34       D2    11.30                    P.Konijn           D1     Bergen         D1   10.00 
D9      Zeevogels   D3    10.15       09.45   J. de Vries         E1     Foresters     E1   11.45         
E2      SVW           E2    10.00                    R.Rowinkel       F2     Foresters     F2   11.45        10.55       
E6      Duinrand S E4    11.30       11.00   B. Wijnen           D8     Foresters     D4   13.00        12.10 
F1      Foresters    F1    10.00       09.15                                                                                         
F6      Duinrand S F6    10.15       09.45                                                                                         
MINI  Zeevogels   Mini  10.15       09.45                                                                       
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KNVB VOETBALKAMP 2004 
Maandag 19 juli t/m zaterdag 24 juli 2004 organiseert de KNVB distrikt West 1 een voetbalkamp 
op het sportcomplex van  
de voetbalvereniging TYBB in Haarlem.  
De deelnemers moeten geboren zijn na 1-1-1988 en voor 1 -1-1995 en de kosten bedragen EUR 
130,--. 
Voor nadere informatie en inschrijfformulieren neem contact op met Jaap de Vries 
 
 
 

PUPILLENSCHEIDSRECHTERS 
Op 14 februari aanvang 9.00 uur worden de volgende aankomende pupillenscheidsrechters uit-
genodigd: 
Thijs Groot, Paul van Wanrooij, Yuri Scholte, Joep Godijn en Bono van de Berg. 
Na een korte uitleg over de spelregels worden om 10.15 enkele pupillenwedstrijden gefloten.   
 
A-,B-en C-junioren die belangstelling hebben voor het fluiten van 
pupillenwedstrijden kunnen zich aanmelden bij  
Jaap de Vries. Tel. 5617201 
 
 
 
 
 

ATTENTIE HEREN TRAINERS VAN SENIOREN EN JUNIOREN 
Namens de pupillencommissie verzoeken wij alle trainers om op donderdagavond na  
afloop van de trainingen het kunstgrasveld vrij te maken van alle doelen. 
Op zaterdagmorgen voor het begin van de wedstrijden hebben wij hiervoor geen mankracht ge-
noeg, daar de terreindienst  meestal niet  aanwezig is !!!!!!!!!  
  
 
 
                                                                                                                                                                             
                               
 
 
 

                              Feestavond der vrijwilligers 
 

      Zaterdag 20 maart 2004, aanvang 20:00 uur 
          Voor de dames, junioren, kantine en pupillen vrijwilligers. 
 
          De pupillen cie. 
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De 3e thema –avond voor ouders, begeleiders en trainers 
Dinsdagavond 17 februari 2004 
 

Hoofdonderwerp : Herkennen van talent op alle nivo’s. 
 

Agenda : 
 

�   Welkom om 19:15 uur 
�   Inleiding tot opleiding 
�   Bewegende beelden van de module “het trainen van F     

pupillen” 
�   Herkenen van talent in de praktijk m.b.v. het talenten-

formulier 
�   Overzicht en afspraken oefen- en selectiewedstrijden 
�   Overzicht toernooien 2004 
�   Vragen 
�   Sluiting om 21:00 uur 
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Kolping Boys D2-KSV D1 
Uitslag: 5 - 0 
Na de winterstop en een afgelaste 
wedstrijd moesten we weer spelen. 
We begonnen flink in de aanval. 
Na ongeveer tien minuten kregen we 
een penalty door een handsbal. 
Vinnie schoot de penalty erin. 
Vlak daarna scoorde Matthijs met een 
lob over de keeper. 
We kregen veel kansen en Vinnie 
schoot buiten de 16 over de keeper in 
de kruising. 
Na een corner van Chris werd er veel 
geprutst met de bal en uiteindelijk 
schoot Matthijs de bal erin. 
We gingen goed de eerste helft uit. 
We verzwakten in de tweede helft. 
Op het laatst kregen we uit een corner 
een doelpunt van Jermaine. 
Goed gespeeld jongens, volgende keer 
net zo goed spelen tegen Bergen. 
Matthijs   
 
Zaterdag 7 februari. 
Kolping Boys D4 – SVW D3 
Uitslag: 4 - 1 
Regen regen en nog eens regen. Voet-
bal in de regen. 
We begonnen al nat aan de wedstrijd 
maar dat gaf niets. 
Eindelijk weer eens voetballen. 
De eerste helft veel kansen gehad 
maar helaas niet gescoord. 
De tweede helft wilde de tegen party 
stoppen maar wij niet. 
Nat waren we toch al. We deden wel 
even droge shirts aan. 
Gelukkig gingen we door en wat denk 
je...1-0 het werd snel 1-1 maar wij 
bleven voetballen. Het werd 2-1, 3-1 en 
uiteindelijk 4-1. 
Ouders bedankt dat jullie er weer wa-
ren. 
Na afloop nog even een buik sliding in 
de modder en het was 
gewoon weer leuk om te voetballen. 
Max 
 
Foresters F5 – Kolping Boys F2 
Uitslag: 1 - 3 
Storm, regen, kou, modder… De jon-
gens van de F2 zijn wel wat gewend, 
maar de weersomstandigheden tijdens 
de wedstrijd tegen de Foresters waren 
eigenlijk te slecht om te voetballen. 
Maar ja, bij aanvang om 9.00 uur was 
het nog niet zó erg, en de jongens wil-

len altijd graag voetballen, dus ook 
vandaag… 
Wisten zij veel. Na de aftrap wakkerde 
de wind verder aan, werden de regen-
druppels groter en daalde de tempera-
tuur langzaam richting het nulpunt. De 
ouders hadden het zo druk met het in 
bedwang houden van hun papaplu’s en 
overleggen hoe lang dit nog door 
moest gaan, dat het grootste deel van 
de wedstrijd aan ze voorbijging. 
Na een half uur werd het echt te koud 
en stopten we terecht. De F2’ers pers-
ten er een laatste sprintje uit richting 
kleedkamer, waar de warme douches 
wonderen deden. Binnen de kortste 
keren waren de Kolping-mannen al-
weer in een opperbeste stemming: er 
was immers wel gewonnen met 1-3!  
Goed gedaan, kerels! 
Pieter Hoogesteijn 
 
Kolping Boys F2- Koedijk F4 
Uitslag: 3 - 0 
Weer veel wind, weer regen, weer 
modder… Het enige verschil tussen 
het weer van vandaag en dat van vorige 
week (zie het stukje hierboven) was de 
temperatuur. Echt koud was het niet. 
De velden waren niet afgekeurd, en zo-
als altijd wilden de jongens gewoon 
voetballen. Dat gold in nog sterkere 
mate voor de Koedijkers, want die had-
den na de winterstop nog niet kunnen 
spelen. 
Dus werd er opnieuw afgetrapt in de 
stromende regen. Al snel bleken onze 
jongens sterker te zijn: de Koedijker-
tjes waren allemaal wat jonger en net 
een koppie kleiner. Met de wind in de 
rug had de F2 al snel het beste van 
het spel, en de 1-0 bleef dan ook niet 
lang uit. 
Intussen gedroegen de weersomstan-
digheden zich exact zoals vorige 
week. De wind trok aan, de regen nam 
in hevigheid toe en de temperatuur 
daalde met sprongen tegelijk. Na twin-
tig minuten, het was inmiddels 3-0 ge-
worden, was het geen doen meer en 
besloten we opnieuw om voortijdig de 
warme douches op te zoeken. 
Even later zagen we de Koedijkse 
mannetjes alweer vrolijk rondstappen 
in de kantine. Ja, het was wel koud 
geweest en ze hadden verloren, maar 
ze hadden tenminste gevoetbald, zei-
den ze, lurkend aan hun sportdrank-
jes…Ook de Kolpingers waren niet on-

tevreden: alweer gewonnen, en sinds 
de winterstop geen punt meer ingele-
verd… Komt natuurlijk door hun ijzer-
sterke, door weer en wind gestaalde 
spieren!  
Pieter Hoogesteijn 
 
Kolping Boys F4 - Limmen F3 
Uitslag : 7 - 1 
De tweede wedstrijd van het nieuwe 
jaar.  Het was een regenachtige dag. 
Tom en Jesper waren niet aanwezig, 
dus hadden we geen wissels. 
Limmen wel. De aftrap. Rodney schoot 
de bal naar voren en Dave scoorde 1 - 
0. 
Even later Dave met zijn tweede goal. 
Nog later had Dave zijn hattrick ge-
maakt. 
Dat was de ruststand : 3 - 0 voor ons. 
De tweede helft hadden we de wind te-
gen. Ik had de 4 - 0 gemaakt. 
Door een fout van onze verdediging 
werd het 4 - 1. 
Daarna Dave nog 1 x , toen Gijs een 
keer en in de allerlaatste minuut Dave 
nog 1 x, die daarmee de eindstand 
bracht op 7 – 1. 
Emiel Langedijk 
 
Alkmaarsche Boys F3 - Kol-
ping Boys F5             
Uitslag: 2 - 2 
Eindelijk de eerste wedstrijd in het 
nieuwe jaar. Na diverse afgelastingen 
moest het nu weer gebeuren. 
We moesten verzamelen om 08.15 
( brr wat vroeg voor de ouders ) en het 
regende al een beetje. 
Toch gingen we vol goede moed van 
start en Mustafe maakte na 10 minu-
ten 0-1 We dachten hè dat gaat lekker 
en Leon maakte 0-2 door goed samen-
werken. 
Wat er toen gebeurde begrepen we 
niet echt zij kwamen terug door 2x een 
rommelgoal te maken. 
Jongens we moeten niet elkaar in de 
weg lopen hoor !!!! Ruststand 2-2. 
In de tweede helft ging het echt kei-
hard regenen en we waren allemaal 
doorweekt en koud niemand bewoog 
echt meer in het veld van de kou ook 
de tegenstander niet. Na overleg met 
de trainer van Alkmaarsche boys en 
onze trainer besloten we na ongeveer 
8 minuten in de tweede helft de wed-
strijd te beëindigen. Eindstand 2-2. 
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De toeschouwers van Kolping waren 
erg blij met deze beslissing. Dus heer-
lijk een warme douche na de wedstrijd 
en de jongens kwamen weer tot leven. 
Hopelijk de volgende wedstrijd weer 
beter. De verkleumde begeleider Peter   
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