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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 

                                       

Vriendenclub 

Wedstrijdverslag Kolping Boys < 23 jaar 

Voetbaltoto 

Wij ontvangen veel kopij via E-mail. Maak van uw mail geen 
zoekplaatje. Geef in het onderwerp duidelijk aan dat het gaat 
om kopij voor de Treffer. 
Ter voorkoming van virussen worden onduidelijke mails    
zonder te lezen door de redactie direct naar de prullenbak gek-
likt. 
Tevens verzoeken wij een ieder kopij aan te leveren via een 
Word document of als tekst in de E-mail.  
Hiermede maakt u het voor de redactie mogelijk om uw     be-
richt snel op te nemen in de komende   
Treffer. 
Wij danken u bijvoorbaat voor uw  medew-
erking 
 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                              Kolping Boys 1 – Zouaven 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
Reclame Reus                                                       
Berenkoog 42a, 1822 BJ  Alkmaar                                  
Reclameborden, lichtbakken, zelfklevende teksten/logo’s en span-
doeken.    

Tel.  072-5614739 
Fax. 5644124 
Q8 Tankstation                                             
Nollenweg 11, 1823 DM  Alkmaar. Nu ook tanken met de Q8 dealercard.
Tevens shop en carwash  072-5624008 
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Kolping Boys Onder 23 - Reigerboys 1 
 

Eindstand: 3 - 3 
Ruststand: 1 - 0 
 
De tweede wedstrijd voor dit team.  Door blessures van een aantal jong senioren gingen we spelen met een 

zeer jeugdig team.  De wedstrijd speelde zich af met een vrij hoog tempo, dit vooral volgens 
de trainer van de tegenstander.  Hierdoor van beide kanten aardig wat foute passen, dit werd 
vooral veroorzaakt door het in eens spelen van de bal, terwijl aannemen - spelen de afspraak 
was. Het dekken van het middenveld liep tot vlak voor tijd erg goed.  Na 20 minuten kwa-
men we op 1 -0.  Nick Geurtsen ging alleen op de keeper af. De keeper pareerde zijn inzet, 
maar de goed meegelopen Rachid maakte alsnog de 1 -0. 

 
In de rust twee licht geblesseerden.  Wesley en Rachid werden vervangen door Calvin en Michel.  In de 

tweede minuut na rust een penalty tegen. De meeverdedigende Calvin vloerde een tegenstan-
der wat uiteraard door de resoluut leidende scheidsrechter werd gezien, 1 -1.  We kwamen 
wederom op voorsprong.  Een steekbal van Nick op Yoeri werd op weergaloze wijze afge-
rond met een lobje.  Niet veel later een onderschepping van een breedte bal door Nick die 
resoluut van 20 meter binnen schoot. 

 
Toen begonnen de laatste tien minuten waarin slecht werd gedekt, waardoor Reiger Boys op 3-2 kwam en 

zelf nog tot 3-3 in de laatste minuut. 
 
Al met al een redelijke goede partij met de complimenten aan onze sportieve tegenstander. 
 
Frans Geurtsen (Hoofdopleiding) 



 
Zondag 29 februari 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                           Tijd                                Aanwezig                     Scheidsrechter 
5de         vrij  
6de         vrij  
7de         Flamingo’s 4                             12.00 uur                       11.15 uur                       K. de Goede 
8ste        Alkm. Boys 8                            14.00 uur                       13.15 uur                       J. Oudejans 
A2        Andijk A1                                 14.00 uur                       13.15 uur                       A.C.Q. Nannes 
Da2      Zaandijk Da2                            12.00 uur                       11.15 uur                       N. Neuvel 
C1         Purmersteyn C1                        12.00 uur                       …..                                 Th. De Graaf 
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                           Tijd                                Aanwezig                     Vertrek!! 
1ste        MFC 1                           14.00 uur                       …..                                 ….. 
2de         VVA Spartaan 2                       11.30 uur                       …..                                 ….. 
3de         VVZ 3                                         14.30 uur                       12.50 uur                       13.00 uur 
9de         Dynamo 5                                  12.30 uur                       11.20 uur                       11.30 uur 
10de       Dynamo 6                                  10.30 uur                       09.20 uur                       09.30 uur 
11de       Vrone 9                                      14.00 uur                       13.00 uur                       13.10 uur 
Da1      Sp. Krommenie Da1                 14.00 uur                       …..                                 …… 
 
Zondag 7 maarti febr 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                           Tijd                                Aanwezig                     Scheidsrechter 
1ste        Zouaven 1                                 14.00 uur                       …..                                 N.J. Theissens 
2de         Argon 4                                     11.00 uur                       …..                                 M. Kossen 
3de         RCZ 2                                         12.00 uur                       11.00 uur                       C.F. Dekker 
9de         Vrone 7                                      10.00 uur                       09.15 uur                       K. de Goede 
10de       Koedijk 9                                   10.00 uur                       09.15 uur                       Sj. Schut 
11de       Koedijk 10                                 12.00 uur                       11.15 uur                       N. Neuvel 
Da1      Roda’46 Da1                             14.00 uur                       …..                                 A.C.Q. Nannes 
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                           Tijd                                Aanwezig                     Vertrek!!! 
5de         SVW 6                                       11.00 uur                       09.50 uur                       10.00 uur 
6de         De Rijp 4                                    11.00 uur                       09.50 uur                       10.00 uur 
7de         Castricum 4                               11.00 uur                       09.50 uur                       10.00 uur 
8ste        Dynamo 3                                  12.30 uur                       11.20 uur                       11.30 uur 
A1        KFC A1                                     10.00 uur                       …..                                 ….. 
A2        Purmersteyn A2                       14.00 uur                       12.20 uur                       12.30 uur 
Da2      Saenden Da1                            12.00 uur                       10.35 uur                       10.45 uur 
B2         AFC B2                                      12.00 uur                       10.50 uur                       11.00 uur 
C1         DCO C1                                     10.00 uur                       …..                                 ….. 
 
DIENSTEN: 
Kantine                        : 28-02 en 29-02 groep 4 en 3, 06-03 en 07-03 groep 6 en 5 
Terreindienst               : 28-02 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur         A1 junioren 
                                         29-02 11.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur          9de senioren 
                                         06-03 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur         A2 junioren 
                                         07-03 09.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur         B1 junioren 
 
Secretariaat                  : 29-02  10.00 uur Simon en sen.comm.   

        07-03 09.00 uur Simon en J. v/d Hoeve en jun.comm. , 13.00 uur Simon en Ans de Boer en jun.comm. 
 
Kassa                            : 07-03 Dhr. B. Frederiks en Mevr. A. van Wonderen  
Poortloterij                   : 07-03 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids.        : 07-03 Dhr. G. Floris  
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Zater/zondag   14/15 februari  Uitslag  Zater/zondag   21/22 februari  Uitslag 
Kolp.B. 1 - Blokkers 1 2 - 2  Kolp.B. 1 - Limmen 1 1 - 3 
Kolp.B. 2 - Velsen 2 1 - 3  Kolp.B. 2 - SRC (Beker) 2 0 - 2 
Kolp.B. 3 - Purmerend 2 2 - 3  Kolp.B. 3 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. 5 - H.S.V. 6 11 - 0  Kolp.B. 5 - Limmen 4 Uitgesteld 
Kolp.B. 6 - Uitgeest 9 6 - 1  Kolp.B. 6 - de Foresters  6 7 - 0 
Kolp.B. 7 - Vitesse 4 2 - 5  Kolp.B. 7 - Uitgeest 7 7 - 1 
Kolp.B. 8 - Vrij  Vrij  Kolp.B. 8 - Hugo Boys 3 4 - 1 
Kolp.B. 9 - de Foresters 8 8 - 2  Kolp.B. 9 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. 10 - Victoria O. 7 7 - 1  Kolp.B. 10 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. 11 - Berdos 9 3 - 2  Kolp.B. 11 - Vrij   Vrij 

               
Kolp.B. A1 - Almere A1 1 - 0  Kolp.B. A1 - Hollandia (vr.s.) A1 0 - 2 
Kolp.B. A2 - K.S.V. A1 0 - 2  Kolp.B. A2 - L.S.V.V. A1 Uitgesteld 

               
Kolp.B. B1 - D.E.M. B1 3 - 1  Kolp.B. B1 - SVW '27 B1 5 - 0 
Kolp.B. B2 - Vrij   Vrij  Kolp.B. B2 - Vrij   vrij 
Kolp.B. B3 - Egmondia B1 3 - 1  Kolp.B. B3 - H.S.V. (vr.sch.) B2 6 – 1. 
Kolp.B. B4 - S.V.W. '27 B3 2 - 3  Kolp.B. B4 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. B5 - L.S.V.V. B3 13 - 4  Kolp.B. B5 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. B6 - K.S.V. B2 4 - 4  Kolp.B. B6 - Reiger Boys (vrs) B2 Niet gesp. 

                
Kolp.B. C1 - Hoofddorp C2 4 - 0  Kolp.B. C1 - H.S.V. (vr.sch.) C1 2 - 0 
Kolp.B. C2 - Alcm. Victrix C1 0 - 1  Kolp.B. C2 - Vios (vr.sch.) C1 1 - 7 
Kolp.B. C3 - W.M.C. C2 1 - 5  Kolp.B. C3 - Limmen (vr.sch.) C3 Onbekend 
Kolp.B. C4 - Alcm. Victrix C2 6 - 0  Kolp.B. C4 - Limmen (vr.sch.) C4 19 - 1 
Kolp.B. C5 - A.F.C. '34 C3 2 - 3  Kolp.B. C5 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. C6 - Bergen C2 8 - 1  Kolp.B. C6 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. C7 - S.V.W. '27 C8 0 - 13  Kolp.B. C7 - Vrij   Vrij 

               
Kolp.B. Da.1 - Vrij Da.1 8 - 3  Kolp.B. Da.1 - Zaandijk Da.1 0 - 1 
Kolp.B. Da.2 - Almere Da.1 1 - 2 gest  Kolp.B. Da.2 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. Msj.1 - Vrij   Vrij  Kolp.B. Msj.1 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. Msj.3 - H.S.V. Msj.1 0 - 7  Kolp.B. Msj.3 - Hollandia T  Msj.2 1 - 1 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

*           Junioren B1 
    5 – 0 winst tegen SVW B1 
 
 
*           Junioren C4 
    19 – 1 winst tegen Limmen  

De volgende Treffer :         Dinsdag      
                                         9 maart 2004 
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Klaverjassen           Klaverjassen           Klaverjassen           Klaverjassen 
 
Uitslag klaverjasdrive 5 van dit seizoen. De belangstelling was weer heel goed, maar liefst 18 tafels 
bezet, dus 72 deelnemers, prima. Brenda en José, de winnaars van de poedelprijs van drive 4, hebben 
heel snel revanche genomen en wisten deze drive zelfs winnend af te sluiten met maar liefst 5661 
punten, klasse meiden. 
Dan nu de prijswinnaars 
1e       Brenda Dekker – José Stiemer                       5661 punten 
2e       Diana – Jan Kraakman                                    5527   -- 
3e       André Schot – Ben Schot                                5326   -- 
4e       Afra – Co Kunst                                              5314   -- 
5e       Erik van Dronkelaar – Rick Schröder               5296   -- 
6e       Ton Vrasdonk – Walter van Veen                    5260   -- 
7e       Eric Schot – Kuke van Bijnen                         5244   -- 
8e       Chris Venneker – Ronald Keyner                    5216   -- 
9e       Melissa Brakels – Astrid Schröder                  5037   -- 
10e      Marjan Vingerling – Gré Schuiling                   4926   -- 
Poedelprijs Tanja – Paul                                           3508   --. 
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.  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
De volgende drive is op vrijdag 19 maart. Aanvang 20.00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur.  
De laatste drive met trekking van bovengenoemde prijzen is op vrijdag 16 april. 
           

 
Op zaterdag 14 februari ging ik 
voetballen tegen de Foresters 
D3. Toen ik ‘s avonds thuis op 
mijn horloge wilde kijken, bleek 

dat ik hem nog in de kleedkamer had laten liggen. 
Ik dacht dat hij intussen al wel gestolen zou zijn. 
De dag daarna (zondag 15 feb.) ging ik bij de 
Kolping Boys kijken en daar hadden ze hem 
gevonden. Gelukkig zijn er ook nog eerlijke 
mensen, en ben ik blij dat ik mijn horloge terug 
heb. Bedankt van Raoul uit D5. 

Wie heeft mijn keeperhandschoenen gevonden? Ze zijn zwart met een grijze pijl erop van het 
merk: Reusch. Ik ben ze waarschijnlijk op maandag 9 februari kwijtgeraakt. 
Dus als je ze hebt gevonden bel dan naar het nummer: 072-5624807 Chris van Dijk 
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Nieuwe Jeugd selectie trainers 

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn 2 nieuwe selectie trainers aangenomen.  
Mark van Stipriaan: 

Mark gaat vanaf volgend seizoen de A -selectie trainen en begeleiden.  Mark is zeker geen onbekende binnen Kol-
ping Boys.  Hij heeft namelijk bij onze club gevoetbald.  Zijn trainers carrière begon bij Alkmaarsche Boys.  Hier 
heeft hij gedurende 6 jaar de D t/m de A jeugd getraind.  Vervolgens ging hij naar Hollandia T, waar hij drie jaar 
werkzaam was.  Na Hollandia T. ging hij naar de senioren selectie van Dirkshorn.  Bij Dirkshorn is Mark twee jaar 
werkzaam geweest.  De laatste vijf jaar van zijn trainerscarrière is hij trainer bij de D -selectie van Haarlem.  Maar 
buiten een goede veldspelertrainer is Mark ook een goede keeperstrainer.  Mark zocht een andere club om meer 
tijd te hebben voor zijn gezin.  Gelukkig kon Kolping Boys hieraan voldoen. 
 
Marlous van Eijben 
Marlous is 23 jaar en woont in Wormerveer.  Ze speelt actief voetbal bij Fortuna Wormerveer (koploper dames 
hoofdklasse).  Vanaf haar 16e heeft Marlous in alle vertegenwoordigende elftallen van Nederland gespeeld, met als 
beste prestatie Europees kampioen met het Nederlands elftal. 
Marlous werd ontdekt op haar trainersopleiding TC3, de opleiding die zij met zeer hoge cijfers voltooide.  Op dit 
moment is Marlous bezig met TC2, waar ze het eerste deel alweer glansrijk heeft doorstaan.  Voor haar TC2 op-
leiding moet ze ook stagelopen bij een senioren elftal.  Dit doet ze bij Zaanlandia 1, waar ze ook mee doet met de 
mannen in oefenwedstrijden. 
Wij zijn erg blij met de aanstelling van deze twee nieuwe trainers en wensen ze veel succes bij het opleiden van on-
ze jeugd. 
Ronald Gongrijp (voorzitter BTC) en Frans Geurtsen (Hoofd opleidingen) 
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KOLPING BOYS VOETBALTOTO 2003-2004 

Met 51 deelnemers is de Kolping Boys voetbaltoto van start gegaan. De eerste speelronde op het formulier 

is vervallen omdat wij de mogelijkheid tot inleveren met 1 week wilden verlengen. 

Van het wedstrijdprogramma van 23 november 2003 moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden, t.w. Flamingo's - 

Westfriezen en MFC - FC Den Helder(inmiddels gespeeld, uitslag wordt bij de volgende tussenstand meegenomen) 

Als enige behaalde P.M.Oud op 26 oktober de maximale score van 6 goed ! 

Slechts 12 deelnemers hadden Westfriezen als winnaar van de 1e periode juist voorspeld. 

Met nog 8 speelronden voor de boeg zijn er nog voldoende mogelijkheden om de beide koplopers te achterhalen. 

Stand bijgewerkt tot en met zondag 15 februari. 

plaats punten naam 
   

1. 36 Peter Verhoeven 
  P.M.Oud 

2. 34 Paul Diependaal 

3. 33 Piet Hooiveld 

4. 32 C.korn 

5. 30 Jos vader 

6. 29 Jaap de Wit 

Rob de Wit 
Ed Pronk 
Anko Floris  

Peter Oomes 
Marjon Peperkamp  

plaats punten naam 
   

7. 28 P.J. Ursem 
  Joost Pepping 

    Robert Diependaal 
   Dirk Veel 

8. 27 Bianca Vader 

9. 26 Jack Darphorn 
  Dick Pepping 

  Alie Floris  

10. 25 Jan Giling 
  Marjan Diependaal 
  Paul Timmer 

  G. Korn 
  Serena Kraakman 

  Nel Appeldoorn 
  J. Teerhuis  

plaats punten naam 
   



Het programma !!! 
 

Zaterdag 28 februari 2004. 
 

Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang     Aanwezig    Scheidsrechter 
b1            Volendam b2                                                              14.30                      -                   A.M. Eijkenboom 
b4            Reiger Boys b2                                                          14.30                14.00                 N.Kieft 
c2            Jong Holland c1                                                         14.30                      -                   H. Roosloot 
c6            Duinrand S c2                                                            13.00                12.30                 C. Venneker 
ms.ju.b3  Koedijk ms.ju.b2                                                       13.00                12.15                 H.Berghammer 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                                       Bestuursdienst:  damescommissie 
                         

Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal   Gaat naar                                               Aanvang     Vertrek 
a1            Elinkwijk a2                                                                 12.45                        -                 Op zondag spelen:A2 + B2 + C1 !! 

b3            H.S.V. b2                                                                     14.30                13.15                 Terreindienstzat. 28 febr.: A2 !! 
b5            B.O.L. b1                                                                     13.00                12.15 
b6            S.V.W.’27 b6                                                              13.15                12.15 
c3            L.S.V.V. c2                                                                  13.00                12.00 
c4            Hugo Boys c1                                                            14.00                13.00 
c5            Berdos c2                                                                    13.00                12.00 
c7            Koedijk c8                                                                   11.30                10.30 
ms.ju.b1 VRIJ ! 
 
Zaterdag 6 maart 2004. 
 

Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang     Aanwezig    Scheidsrechter 
b1            Kon. HFC b1                                                              14.30                    -                     Th.P.Pijnacker 
b5            K.S.V. b2                                                                     14.30                14.00                 N. Kieft 
b6            Vrone b2                                                                     14.30                14.00                 E.v.Dronkelaar 
c4            Alkm.Boys c2                                                             14.30                14.00                 H. Burger 
c5            Duinrand S c1                                                            13.00                12.30                 H. Berghammer 
c6            Jong Holland c2                                                         13.00                12.30                 H. v. Ginkel 
ms.ju.b1  de Blokkers ms.ju.b1                                                13.00                12.15                 P.Ruijs  
                 
Sekretariaat: Paul Konijn                                                       Bestuursdienst:  Piet Ursem 
                          

Een UITwedstrijd voor: 

Elftal   Gaat naar:                                              Aanvang     Vertrek 
b3            Sint adelbert b1                                                          14.00                12.45                 Op zondag spelen:A1 + A2 + B2 +  
b4            Jong Holland b2                                                        12.30                11.30                 + C1  !! 
c2            West Frisia c1                                                            14.30                13.00 

c3            S.V.W.’27 c3                                                               14.45                13.45                 Terreindienst:zat. 6 maart:A1 !! 
c7            DFS Alkmaar c1                                                         13.30                12.45 
ms.ju.b3  Hollandia T. ms.ju.b1                                               13.00                12.00 
 

Scheidsrechters  , vergeten jullie niet om de komende donderdag  vanaf  19.30 de scheidsrechtersavond te bezoeken  ? 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2003–2004 

    7 



 
 

Paastoernooi           !!!!!!! 
Kleine uitroeptekens, maar een zeer groot evenement ! 
Nog groter dan de afgelopen 8 afleveringen ! Zo komt P.S.V., levert AZ zijn 2 jeugdselecties en wordt het Belgische Westerlo 
door maar liefst 30 ouders gegangmaakt. De Belgen komen met een heuse dubbeldekker ! 
GOEDE VRIJDAG  9 april gaan we het comp lex weer piekfijn in orde maken. En dat is als vanouds een zeer gezellige dag. 
Dranghekken, vlaggenmasten, boardingmateriaal en allerlei andere feestartikelen zorgen dan voor een geweldige aankleding. 
We hebben reeds zo’n 10-tal medewerkers aangemeld gekregen, maar we hopen en rekenen op meer werkers. 
Bel of geef het door aan Jan Kraakman (5742132) of een ander lid van de commissie ! 
 

Trainers van selecties bekend ! 
Afgelopen weken is de trainersstaf voor volgend seizoen , althans waar het de selecties betreft, rondgekomen. 
Voor de A-junioren is Mark van Stipriaan de nieuwe trainer. Mark is oud-Kolping Boyslid en trainde de afgelopen jaren de jeugd-
selectie van HFC Haarlem. 
Nick Geurtsen gaat gewoon door bij de B-junioren en met hem hopen we dat dat op het landelijk niveau gaat gebeuren ! 
Bij de C-junioren wordt Peter Spijker (die naar de senioren gaat) afgelost door Marlous Eijben(ex-dames-international !) 
De keepers blijven ook komend seizoen getraind worden door ons kwartet onder leiding van Armand Reus. 
We zijn blij, dat nu al de trainersstaf rond is voor de selecties. Nu dus aan de slag voor de overige teams !  
 

Het wel en wee van de junioren !! 
 
B1 : TOPPIE !!!! 
In de Treffer rond de Kerst hebben we reeds gewag gemaakt van de goede positie die de B1 innam. 
Twee uitwedstrijden later tegen niet de minste tegenstanders( D.E.M. en S.V. W.) en 6 punten rijker is de positie van de mannen 
van het kwartet Geurtsen, van Rooden, Peetoom en van der Hoeven zelfs zeer interessant te noemen. 
De stand bij een gelijk aantal wedstrijden is nl. als volgt: 
1e            D.E.M.                                     30 punten 
2e            Kolping Boys                        29 punten 
3e            Kon. H.F.C.                            29 punten 
4e            de Blokkers                            28 punten 
5e            Zaanlandia                             27 punten 
 
Vooral de overwinning op koploper D.E.M. was er één van importantie (3-1) ! Afgelopen zaterdag werd S.V.W. met 5-0 van de ei-
gen grasmat gespeeld !  
De komende 2 weken staan er 2 thuiswedstrijden op het programma. Het onberekenbare Volendam is een tegenstander om voor op 
te passen. Op 6 maart staat de topper tegen H.F.C. op het programma. Mannen, veel succes ! 
 
A1: ook al top ! 
Zelf winnen van Almere en concurrent Huizen met maar liefst 5-1 zien verliezen van titelkandidaat nummer 3 Spakenburg. 
Dát was het scenario wat voor A1 prima was. De komende 2 uitwedstrijden konden wel eens van cruciaal belang zijn . 
Leveren die 6 punten op (uit naar Elinkwijk en K.F.C.), dan mag die toppositie daarna toch niet meer in gevaar komen, zou je zo 
denken. In ieder geval wensen we de mannen van trainer Rob Klanker veel succes !  
 
De overige teams  !! 
Slechts 1 serieuze speelronde, waarin vooral C4 goede zaken deed, daar concurrent Alkmaarse Boys verloor bij de nummer 3 Koe-
dijk. Zelf won de Dekker/Burger-combinatie met 6-0. Een kampioenschap hebben ze nu in eigen hand ! 
Voor de C5 is de toppositie verder weg dan ooit. Een 2-3 nederlaag deed de Lieftingformatie wegzakken. 
Dat geldt zeker niet voor de C6 van coach Gerrit van Loon. Met een 8-1 overwinning blijven ze meedoen. 
Voor C7 is het een moeizaam verhaal. Geschorste spelers die ook nog vervelend langs de lijn doen maken het er voor de goedwil-
lenden zeker niet leuker op. SVW was met 0-13 de veel sterkere ! 
Ook C3 maakt een moeizaam seizoen door. Trainer/coach Michel doet wat ie kan doen, maar punten levert het nagenoeg niet op. 
Nu weer was WMC c2 met 5-1 te sterk. 
C2 dacht tegen Alcmaria c1 kans te hebben, maar greep ook nu weer naast de winst(0-1). Ze werkten wederom zeer hard en voet-
ballen kunnen ze ook, maar……….helaas. 
Voor de C1van scheidend trainer Spijker was de 4-0 winst bij Hoofddorp een normale uitslag. 
De B3 verrastte ons met een 3-1 zege op Egmondia b1. Keurig ! Dat B4 van S.V.W. b3 verloor was verwacht, maar de 2-3 deed ho-
pen op meer. Jammer, mannen 
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Kolping boy Da2 – OFC Da1 
Uitslag: 1 - 2 
Vandaag moesten tegen de nr.4. 
De eerste helft begonnen we sterk en kwamen dus al snel 
voor met 1-0, door Josien. 
We speelden veel op hun helft, maar door een goede actie van OFC 
 kwamen hun op 1-1. We bleven toch goed voetballen en kregen kansen maar die  
benutten we niet. Door een fout in de verdediging van ons werd het 1-2. Vlak voor rust 
kwam een speelster van OFC ongelukkig ten val en moest naar het ziekenhuis en daarom werd de 
wedstrijd gestaakt. 
 
Groetjes jessica 
 
Almere - Kolping Boys da1 
Uitslag: 3 - 8 
Na een onderbreking van enkele weken konden we vandaag weer ballen in  
Almere. De eerste helft verliep vrij moeizaam en Almere nam het heft in  
handen. Toch was het kolping dat de score opende na een actie van Amy en  
toen het vlak hierna 2-0 werd door wederom Amy leek de wedstrijd al snel  
beslist. Almere wist echter snel de 1-2 te scoren uit een prachtige vrije  
trap maar het was Irene die een corner bij de 2e paal kon binnen rommelen  
waardoor onze marge weer 2 was. In de 2e helft besloot Almere ver van de  
goal af te gaan spelen en het was voornamelijk Brigitte die hier wel raad  
mee wist. Eerst bediende ze Leonie op maat (1-4) en even later kon ze zelf  
doorlopen en de 1-5 tegen de touwen aanschieten. Hierna speelden we de  
wedstrijd rustig uit en konden Irene, Nienke en Brigitte nog met fraaie  
afstandsschoten scoren en ons zodoende op 1-8 zetten. Toen de scheidsrechter  
besloot dat Almere ook nog wat doelpunten verdiende konden zij terugkomen  
naar 3-8 maar daar bleef het ook bij. 
 
Kolping Boys Da1- Zaandijk 
Uitslag: 0 - 1 
Vandaag stond de wedstrijd tegen oude rivaal Zaandijk op het programma en  
alle ingrediënten voor een mooie pot voetbal waren aanwezig. Weer een  
nerveus begin zoals ook vorig jaar en toen Steffy na 10 minuten geblesseerd  
uitviel bleek al dat het vandaag heel moeilijk ging worden.De eerste kanzen  
waren voor ons maar zowel Irene als Leonie konden alleen voor de keepster  
niet tot scoren komen. Aan de andere kant wist Zaandijk onze verdediging wel  
een x uit te spelen en konden zo de score openen (0-1). Toen ook Amy  
geblesseerd uitviel leek het wel of er een stekker werd uitgetrokken,  
iedereen liep uit positie en zelfs simpele passes kwamen niet aan.In de rust  
probeerden we nog het een en ander recht te zetten maar al snel bleek dat  
het niet meer lukte en ondanks dat we maar 0-1 achterstonden is Zaandijk  
geen moment meer in de problemen geweest en had het zelfs nog kansjes om de  
score uit te bouwen. Ook een kleine wijziging in de speelwijze bracht niet  
het gewenste resultaat alhoewel we nu wel wat beter gingen spelen. Vlak voor  
tijd kregen we nog wel 2 vrije trappen maar ook deze lukte niet en zodoende  
kon Zaandijk wederom een verdiende overwinning van de Nollen meenemen. 
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kantinediensten:  
28 februari Ylva Dalenbout 
6 maart Lisette Nijkamp  
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Programma t/m  26 maart 2004 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2003-2004 

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 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 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. 

Beste vrienden en vriendinnen 
 
Een wens van de Vriendenclub gaat in vervulling, namelijk 
een kinderspeelplaatsje  op ons complex. 
Dit speelplaatsje, een geschenk van de Vriendenclub wordt 
circa 100 m². De locatie is tussen de kantine en het  kunst-
grasveld, net achter de ballenvanger. 
Het plan is om het te realiseren voor de finaledag van het 
jeugdvoetbal. 
 
Extra hulp is altijd welkom. Mocht u , of weet u iemand die 
mee wil sponsoren, neem dan contact op met      Gerben v/

d Waal, telefoon: 5128612 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

Bel: 072-5643709 of 



                                  
ZATERDAG   28 FEBRUARI 

                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D1      Alw.ForwardD1  14.30                                               D2     Reiger BoysD1   10.30 
D3      Victoria O   D1    09.00                    P. de Moel         D4     HSV             D3   12.30        11.35 
D6      Purmerend D9    11.30                    B.v.Esseveld   D7     Reiger BoysD6   09.00        08.15      
                                 
E1      DTS             E2    09.00                                               E2     De Rijp         E3   11.15                
E4      Alc. Victrix  E3    11.30       11.00   B.Wijnen            E3     DTS              E3   11.30        10.40       
E5      Koedijk       E6    10.15       09.45    Thijs Groot       E8     Kolping        E7   11.30        11.00 
E7      Kolping       E8    11.30       11.00    Yuri Scholte     F1     Meervogels  F1   09.30        08.20 
F2      Alkm.Boys  F1    10.15       09.45    K. de Jongh      F3     Alc.Victrix    F2   09.00        08.15 
F7      Limmen      F5    09.00       08.30   Paul v.Wanrooij    F4     Victoria O    F2   10.00        09.10 
                                                                                                  F5     KSV              F4   09.30        08.40 
                                                                                                  F8     Berdos    M F1   11.00        10.10 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                  

ZATERDAG   6  MAART 
                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D1      ADO 20      D1    10.15                    P.Konijn            D3     DEM             D2   12.30 
                                                                                                  D6     DEM ComE1/2   10.45         
D4      DEM            D3    09.00       08.30   R.Rowinkel        E2     DEM             E3   10.30                
D5      DEM            D5    09.00       08.30   P. de Moel          E6     DEM             E7   09.30        08.25 
D7      DEM            D6    11.30       11.00   H.v.Ginkel          E8     DEM             E9   09.30        08.25 
D9      DEM            D7    10.15       09.45   B.v.Esseveld      F1     DEM             F1   10.30        09.20       
E3      DEM            E4    10.15       09.45   B. Wijnen           F4     DEM             F3   09.30        08.25 
E4      DEM            E5    10.15       09.45   Paul v.Wanrooij  F5    DEM             F5   10.30        09.25 
E5      DEM            E6    11.30       11.00   K. de Jongh       F7     DEM             F7   09.30        08.25 
E7      DEM            E8    11.30       11.00   J. Godijn            F8     DEM             F11 09.30        08.25       
F2      DEM            F2    10.15       09.45   Bono v.d. Berg 
F3      DEM            F4    09.00       08.30  Yuri Scholte         
F6      DEM            F6    09.00       08.30   Thijs Groot                                                                           
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DIT IS JE KANS OM ERBIJ TE KOMEN 

Wij zijn op zoek naar de Nieuwe:  
 

Paul de Lange,Arvid Smit of Dorus de Vries 
 

Daarom organiseert Stormvogels Telstar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Op  

WOENSDAG 3 MAART 2004 
WEDEROM EEN 

 

TALENTENDAG 
 

BEN JE ZO’N TALENT EN GEBOREN TUSSEN 
1 JANUARI 1992 EN 31 DECEMBER 1995 

MELD JE DAN AAN VIA  
www.stormvogelstelstar.nl 
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Zaanlandia D1 – 
Kolping B. D1 

Uitslag: 1 – 3 
Dit is weer de eerste wedstrijd voor 
ons na de winterstop. We begonnen 
goed aan de wedstrijd. Beide partijen 
gingen er fel tegenaan. Een goede bal 
van Arjan naar Joël,maar die schoot 
net naast (jammer). Vijf minuten voor 
de rust kreeg Ludo een mooie pass 
van Joël en ja hoor we stonden één te-
gen nul voor.  
Na de pauze gaf Zaanlandia niet op en 
zij kregen een goede kans, maar voor 
keeper Kevin was het een gemakkelij-
ke prooi. Lars was in tweede helft aan-
voerder, omdat Rik eruit was gegaan. 
Lars scoorde de 0 –2. De spits van 
Zaanlandia was zo snel en daarom 
kwam hij een keer langs onze verdedi-
ging en scoorde 1 – 2. Uiteindelijk gaf 
Rowell een voorzet aan Lars en die 
schoot de bal keihard achter de kee-
per, 1 – 3. Dit was ook de eindstand. 
Goed gespeeld Kolping, op naar de 
volgende overwinning.    
Rowell. 
 
Bergen D1- Kolping Boys D1 
Uitslag: 1-3 
De drie punten van de wedstrijd waren: 

�      Veld slecht  
�      Scheids slecht  
�      Over ons maar niet te spreken 

Lars 
 
SVW ’27 D2 – Kolping Boys D2 
Uitslag: 2 - 6 
Zaterdag 14 februari moesten we ‘s 
morgens vroeg om 8 uur vertrekken 
naar SVW. De eerste helft begonnen 
we redelijk sterk, waarbij de tegen-
standers weinig  op onze helft hebben 
gevoetbald. We hadden veel kansen 
maar uiteindelijk scoorden we er maar 
3. De tweede helft begonnen we zeer 
zwak en kreeg SVW veel kansen, 
maar we maakten wel 4-0.  Echter 
door 2 lange ballen over de verdediging 
heen scoorden ze ook 2 keer. Hierdoor 
gingen we beter spelen en scoorden 
we er nog 2. Deze wedstrijd leverden 
ons weer 3 punten op. 
GA ZO DOOR JONGENS!! 
Boyd.    
 
Kolping Boys D3 – Koedijk D4 
Uitslag: 4 - 2 
In de eerste helft ging het best goed. 
Willemijn scoorde 1-0, daarna was er 
een snelle aanval van Koedijk en zij 

maakten gelijk. Na de rust kwamen we 
weer op voorsprong. Kenny maakte 2-
1. Dit duurde niet lang, want Koedijk 
maakte als snel 2-2. 
Het werd 3-2 doordat een verdediger 
van Koedijk de bal in eigen doel gleed. 
Jeroen maakte met een mooi schot 4-
2. Goed gespeeld jongens! 
Steven. 
 
Kolping Boys E1 – Koedijk E3  
Uitslag: 4 – 1 
Zo, vandaag kon d’r eindelijk weer ge-
voetbald worden onder normale weers-
omstandigheden, geen regen en koude 
wind, gewoon voetballen met de grote 
V. Mike was door ziekte niet van de 
partij, dus geen wissel, en werd er lek-
ker 8 tegen 8 gebald. Op een aantal 
posities waren er door Joske kleine 
wijzigingen aangebracht, voornamelijk 
in de verdediging. Keessie zou dit pot-
je fluiten (met dank aan de zooltjes.) 
Wat zaterdagen “stilgestaan” was de 
boys wel aan te zien. De drang naar 
was er wel maar wilde in het begin niet 
echt lukken. Tot ongeveer in de 12e mi-
nuut Nick op aangeven van Koen zorg-
de voor de openingstreffer. Deze goal 
werd uitbundig door de boys gevierd. 
KB had veldoverwicht, maar Koedijk 
bezorgde KB toch de nodige hoofdbre-
kens door zo nu en dan voor herrie te 
zorgen in de buurt van onze goalie 
Stefan. Daarvan moet gezegd worden 
hij een berepot stond te keepen. De 
ene fraaie redding volgde de andere 
op. Hij was het die de 1e helft Kolping 
op de nul hield. In de rust werden de 
mannen op z’n zachtst gezegd even 
“bijgepraat” De boys wilden natuurlijk 
meer goals maken. Dit gebeurde al vrij 
rap na de aftrap, waar het Mitchell was 
die de bal van Ralph in de voeten aan-
gespeeld kreeg, hij op zijn beurt op-
nieuw Nick bediende en die de 2 – 0 
aantekende! KB was los vanaf dat mo-
ment, Kees kon het rappe tempo van 
de jongens maar net aan volgen 
(dankzij z’n zooltje) De 3e goal was in 
de maak ditmaal over links waar Mike, 
Dimitri en vervolgens Koen cross aan-
speelde. Koen wat technische pas-
seerbewegingen maakte, breed legde 
op Brian. Brian raakte niet de bal maar 
de keeper, zodat de bal van de keeper 
afkaatste en Koen in de rebound de 
3 – 0 in het net schoot. De volgende 
aanval werd opgezet door Maurice, die 
Mitchell aanspeelde en het was toch 

Brian die, na zijn ongelukkige aanva-
ring met de keeper, de 4e er voor de 
boys intikte. Natuurlijk was de wed-
strijd op dat moment gespeeld. De 
beste man van het veld werd op het 
laatst toch één keer gepasseerd, maar 
dat mog de pret niet drukken, onze 
jongens hadden gewonnen!!                
KO 
 
Zaterdag 14 februari 2004 
KSV E5  -  Kolping Boys E6   
Uitslag: 2-6 
De tegenstanders waren flink uit de 
kluiten gewassen. Al snel bleek dat ze 
ook goed konden voetballen. Gaetano 
kreeg de eerste goede kans nadat hij 
de bal goed aangespeeld had gekre-
gen van Jason. Helaas stond het vizier 
nog niet op scherp. Het was Kolping 
die de score opende. Een corner van 
rechts werd door Erim goed voor het 
doel geschoten. Een verdediger maak-
te hands en de scheids gaf een penal-
ty. Hoewel de keeper er dicht bij zat 
was het schot van Jason niet te hou-
den, 1-0. KSV kwam daarna goed te-
rug en Jelle, Ryan, Dennis en Justin 
moesten alle zeilen flink bijzetten. Ry-
an kopte nog een keiharde bal uit het 
doel. Tot drie keer toe ging er een bal 
op de paal! Vigo moest  een keer zijn 
leven wagen door vol voor een aanvaller 
te duiken. Een uitval van Kolping bete-
kende 0-2. Erim, die zeer goed speel-
de en een goed aanvalskoppel vormde 
met Jason, kreeg de bal goed aange-
speeld en zijn uithaal vloog bij de eer-
ste paal in het doel. KSV voerde de 
druk op en uiteindelijk werd het 1-2 
omdat de bal niet goed weggewerkt 
werd. Vlak voor de rust een uitbraak. 
Gaetano gaf goed af op Jason, die met 
zijn buitenkant rechts de bal in de ui-
terste hoek plaatste, 1-3. In de tweede 
helft bleef KSV gevaarlijk, maar het 
was Jelle die enkele goede reddingen 
verrichte. De 1-4 was een juweeltje! 
Van achteruit speelden Erim en Jason 
in een vloeiende 1-2 zes tegenstan-
ders uit. Uiteindelijk gaf Jason op Ga-
etano af, die de hoek voor het uitkie-
zen had. Kort daarna 2-4. Een af-
standskogel trof Jelle vol, die vervol-
gens met bal en al in het doel belande! 
Het slotakkoord was voor Jason die in 
goede samenwerking met Erim nog 
tweemaal doel wist te treffen, zodat de 
einduitslag 2-6 was. Een ouder!  
 
Zaterdag 21 februari 2004 
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Kolping Boys E6 – Duinrand E4   
Uitslag: 2-6 
Een lichtbevroren en glad veld. Dennis 
was afwezig en dat was een groot ge-
mis zou later blijken. Na vijf minuten 
opende Jason, die er al een wedstrijd 
met E2 had opzitten, op prachtige wij-
ze de score. Een schot van zo’n meter 
of twintig vloog hard en hoog in het 
doel. Daarna kwam Duinrand sterk te-
rug en kort erna was het 1-1. Geatano 
die op doel stond, zat er vervolgens 
twee keer niet goed bij en dat beteken-
de een ruststand van 1-3. In de tweede 
helft ging het niet veel beter. Het liep 
totaal niet en er waren geen openingen 
te vinden in de goede en stevige Duin-
rand verdediging. Jelle verrichte enkele 
goede reddingen, maar net als bij Ga-
etano, ging er nu ook een bal op een 
Pipo de clown manier het doel in, 1-4. 
Het werd nog erger, want een afstand 
schot vloog onhoudbaar in de kruising, 
1-5. Uiteindelijk werd het zelfs nog 1-6, 
totdat Jason met een hard afstands-
chot voor de 2-6 zorgde. Er zijn van die 
dagen dat het een keer niet loopt, dat 
was vandaag! Snel vergeten en volgen-
de keer beter.                           Een 
ouder! 
 
Kolping Boys F1 – Foresters F1 
Uitslag: 0 – 2 (competitie) 
Voor onze jongens is het even wennen 
in de hoge poule waar we na de winter-
stop terecht zijn gekomen. Foresters 
F1 bleek een heel aardig 11-tal te heb-
ben en was in de duels net even feller. 
Toch heeft de verdediging van Kolping 
F1 te weten Bart, Bert, Nick en Steven, 
samen met hulp van het middenveld in 
de persoon van Stein en een lekker 
keepende Tim, (penalty gestopt bij 0-1) 
lang stand gehouden. Door het felle 
voetballen van Foresters was het voor 
onze jongens moeilijk om Ronald, Den-
zel of Rutger te bereiken. Toch wisten 
we nog wel een kansje te creëren maar 
het bleek deze zaterdagmorgen niet 
mee te vallen om de bal in het net te 
krijgen. Dit lukte Foresters wel 2 keer 
uit een dood spelmoment en dat was 
dan ook de eindstand: 0-2 
René 
 
Kolping Boys F1 – Foresters F1 
Uitslag: 0 – 1 (beker) 
Deze koude zaterdagmorgen is de te-
genstander weer Foresters! Maar nu 
een wedstrijd om de beker.Het laatste 

bekerduel was een zeer spannend duel 
tegen Alcmaria Victrix wat wij met 1-0 
wonnen.  Ook dit duel zou een span-
nend treffen worden. Kolping begon 
met een vliegende start en had in de 1e 
minuut de 1-0 in kunnen  tikken. Fores-
ters heeft echter een uitstekende kee-
per. Met Bert op doel en Nick, Steven 
en Tim achter had F1 de zaken goed 
voor elkaar. Kansen waren er over en 
weer maar we gingen met 0-0 rusten. 
Na de rust was het veld minder glad en 
gingen we weer voortvarend van start. 
Ronald kwam door een prachtige pass 
alleen voor de keeper maar wilde te 
mooi afronden en schoot op de paal!! 
Zo waren er nog wel meer kansen met 
mooie rushes van bijv. Denzel en Stein. 
Door een overtreding op de rand van 
ons 16 metergebied mocht Foresters 
een vrije trap nemen. Deze werd zeer 
goed ingeschoten en was onbereikbaar 
voor keeper Steven: 0-1  
Kolping rook nog wel een paar keer 
aan de 1-1 maar ook omdat voor de lei-
ding een verlenging qua tijd geen optie 
was bleef de teller staan op 0-1. Jon-
gens uitstekend gevoetbald, de volgen-
de winnen wij!        René 
 
Meervogels F2 – Kolping B. F2 
Uitslag 1 – 4 
De F2 gaat lekker. Alle wedstrijden 
sinds de winterstop gewonnen, en dus 
fier bovenaan. Met een gemiddelde van 
een half tegendoelpunt per wedstrijd is 
het bovendien nauwelijks een probleem 
meer om een keeper tussen de palen 
te krijgen. Dit keer tegen Meervogels 
trekt Joris in de eerste helft onver-
schrokken de keepershandschoenen 
aan. Dapper, want tijdens het inschie-
ten blijken die Meervogels best fors van 
stuk en bovendien redelijk schotvaar-
dig. Maar koploper Kolping heeft zelf-
vertrouwen, en dat laten de jongens 
meteen vanaf het begin merken. Hup, 
meteen lange ballen naar voren en er 
achteraan rennen: soms is voetbal heel 
simpel. Na een paar minuten is het dan 
ook raak. Na een mooie lange bal van 
achteruit wordt de bal fraai binnen ge-
prikt: 0 – 1. De Akersloters zijn zo ge-
schrokken dat ze in de rest van de 
wedstrijd bijna niet meer op de Kolping-
helft komen. Joris houdt zijn doel keu-
rig schoon, en ook zijn vervanger in de 
tweede helft doet het prima met 
slechts één tegengoal. Vooral in de 
tweede helft bouwt Kolping de stand 

verder uit naar 1 - 4 en hebben de jon-
gens hun koppositie verstevigd. De 
volgorde weet ik niet meer, maar de 
doelpuntenmakers waren Sacha, Siet-
ze (2 x) en Jochem. En zonder het 
goede werk van Joris, Stefan, Lars, 
Dylan en Anton (en invalcoach Edwin, 
die natuurlijk een droomdebuut maak-
te) was de overwinning uiteraard niet 
tot stand gekomen. Goed werk man-
nen!  
Pieter Hoogesteijn 
 
Foresters F4 – Kolping Boys F3 
Uitslag: 2 – 2 
Na enige afwezigheid de F3 weer in het 
clubblad en gelijk met goed nieuws! 
Een goeie eindstand, een nieuwe aan-
winst (Wesley) en een super invalbeurt 
van Jesse (E8) De eerste helft Max op 
doel en alle taken waren goed verdeeld. 
De Foresters bleken een echte vech-
tersmentaliteit te bezitten en met veel 
gooi en smijtwerk kwamen wij 1 – 0 
achter. Na goede acties achterin van 
Westey en Bojan en een paar goed ge-
houden ballen van Max kwam Kolping 
F3 op gang en met goed overspel wist 
Maarten voor rust gelijk te maken. In 
de rust was aandacht aan ons midden-
veld besteed, want daar  bleef het erg 
rustig.  
De tweede helft werd opnieuw goed 
overgespeeld, Max (2) en Mark waren 
erg actief en de ene na de andere actie 
volgde en uit een schitterende voorzet 
van een hard werkende Thomas werd 
het 2 – 1 voor Kolping. Een hard tegen-
offensief volgde. Ruw spel, niet altijd 
afgefloten, maar met Jesse op doel 
wisten wij er veel te stoppen. 
Uiteindelijk vonden de Foresters een 
gaatje en werd het 2 – 2. Een terechte 
eindstand voor een mooie wedstrijd 
met veel kansen en mooie acties. Met 
een goed gevoel en een lekkere trakta-
tie van een bijna jarige Mark was het 
lekker douchen. 
Tot de volgende keer . Plien  
 
Kolping Boys F5 – Foresters F7 
Uitslag: 0 - 4 
Eindelijk weer een mooie zaterdagoch-
tend zonder regen. We mochten weer 
de groene wei in. Ja we hadden er zin 
in. Maar helaas we hadden nog een af-
bericht gekregen dus we moesten met 
6 man voetballen. In de eerste helft 
brak ons dat al op door met 3 -0 achter 
te komen. Maar ja jongens we hebben 
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ge- voetbald als leeuwen. De trainers 
kwamen ook kijken en die zeiden dat 
jullie er niets aan konden doen. 
De tweede helft ging Tom op doel voor 
Stefan. En ja hoor het ging toch weer 
een beetje beter en we kregen kansen. 
Maar helaas Foresters scoorde nog 
een goal   0-4. 
Stefan heeft heel wat kilometers ge-
maakt, Leon liep overal zelfs met een 
bloedneus, Sam was moe van het vele 
lopen, Mustafe goed verdedigd, Dex 
ook een loper over het hele veld. Jon-
gens prima gewerkt. 
Hopelijk volgende keer weer een volle-
dig elftal.               Peter Wortel 
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