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BESTUUR 
VOORZITTER 
Jacco Buisman ……...06-51137072 
VICE-VOORZITTER 
Dick Veel ...............…. 5128581 
SECRETARIS 
Gerard Venneker.......…..5155432 
PENNINGMEESTER 
Leo van der Waal...…...5613298   
2e SECRETARIS 
Anko Floris ............….….5121812 
SENIOREN 
Ton Schut ................…5625755 
JUNIOREN 
Richard Meijer… .……..5744278 
PUPILLEN 
Jacques Peetoom....…...5209168 
KANTINECOMMISSIE 
Jan Beers ..……………5743559 
VRIJWILLIGERSBELEID 
Gerard Min …………….5623917 
ALGEMENE ZAKEN 
Gerard Floris…………..5115230 
BTC 
Ronald Gonggrijp……..5641442 
 

AFDELINGEN 
SENIOREN   
Ton Schut………………5625755 
JUNIOREN 
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PUPILLEN 
Inge Ursem ..................5152633 
DAMES 
Marlies Pluijmers……...5619399 
ZAALVOETBAL  
Peter Verhoeven ...…...5153952 
 

OVERIGE FUNCTIES 
HOOFDTRAINER 
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HOOFD-JEUGD 
Rob Klanker……………..5153521 
TERREINDIENST 
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CONTRIBUTIES  
Jacques Peetoom .......5209168 
PUBLIC RELATIONS 
Peter Groot…………….….5619708 
BEZORGING CLUBBLAD 
Wout van Dijk .........….5115723 
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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 

                                       

Het Paastoernooi 

Oudervoetbal 

Een zeer geslaagd Paastoernooi met winnaars waarmee het to-
ernooi nog meer aanzien krijgt: 
 
Bij de B junioren:             PSV  
 
Bij de C junioren:    Crystal Palace  
 
 
Dit smaakt naar meer.  
Welke verenigingen weet de organisatie van 
het Paastoernooi in 2005 naar de Nollen te 
krijgen? Wij zijn zeer benieuwd. 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 

Contributie 2004/2005 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd: Kolping Boys 1 –  Vitesse ‘22 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
Conijn Parket en Projectvloeren                                                
Kamerlingh Omnesstraat 15,  
1821 BP  Alkmaar 
Parket-Sport en Bedrijfsvloeren voor projecten en particulieren. 
Tel. 072-5206564 

 
Bos Tuin en Dier 
Vronemeerweg 27 
1834 AX  St. Pancras 
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Het Paastoernooi  
 
Het is dinsdagmiddag en ik zit zo is te denken aan ons Paastoernooi.  
Dan pas realiseer je je hoeveel vrijwilligers er nodig zijn om zo'n voetbal- 
 
feest te laten slagen.  
En geslaagd was het,zeker weten !  
Met de inzet van de opbouwers,het kantine personeel (heel leuk met de zelf-
de 
kleding)  
De snackbar,loterij,en weet ik veel wat nog meer.  
Vergeet ook de schoonmaakploeg en de opvang niet.  
Zoveel mensen ,wat een organisatie !  
En vandaag weer zoveel mensen om het af te breken dan denk je toch bij je 
zelf !  
wat treft de club het toch met deze mensen die dit toernooi voor de 9e keer 
op ons  
complex op poten hebben gezet.  
IN EEN WOORD GRANDIOOS!!!  
MARJON DIEPENDAAL. 



Zondag 25 april 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                            Tijd                                 Aanwezig                                     Scheidsrechter 
1ste         Vitesse 1                                                   14.00 uur                        …..                                               R. hartland 
2de         Vitesse 2                                                   11.00 uur                         …..                                               G.J.F. Mol 
3de         Fortuna W’veer 3                                     12.00 uur                         11.00 uur                                      F. Hemminga 
8ste         Sporting S 3                                              14.00 uur                         13.15 uur                                      J. Oudejans 
9de         Alkm. Boys 10                                         10.00 uur                         09.15 uur                                      K. de Goede 
10de       Berdos 8                                                   10.00 uur                        09.15 uur                                      T. Vrasdonk 
Da1       Vreeswijk Da1                                          14.00 uur                         …..                                               A.C.Q. Nanninga 
Da2 en A2         vrij  
C1         Wherevogels C1                                                    10.00 uur                        …..                                               J.A. van Leeuwen 
 

Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                          Tijd                                 Aanwezig                                     Vertrek!! 
5de         Duinrand 3                                               12.00 uur                         10.35 uur                                      10.45 uur  
6de         Alkm. Boys 5                                           14.00 uur                         12.50 uur                                      13.00 uur  
7de         Alkm. Boys 6                                           12.00 uur                         10.50 uur                                      11.00 uur 
B2         Monnickendam B1                                   11.00 uur                         09.20 uur                                      09.30 uur  
 

Woensdag  28 april 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                            Tijd                                 Aanwezig                                     Scheidsrechter 
11de       Bergen 6                                                   19.00 uur                         18.15 uur                                      K. de Goede 
A1        Omniworld A2                                          19.00 uur                         …..                                               F.W. Landzaad 
 

Zondag 2 mei 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                            Tijd                                 Aanwezig                                     Scheidsrechter 
5de  en 10de         vrij  
6de         Sporting S 2                                              12.00 uur                         11.15 uur                                      N. Neuvel 
7de         Assendelft 4                                             10.00 uur                         09.15 uur                                      K. de Goede 
8ste         SVW 7                                                       14.00 uur                        13.15 uur                                      J. Oudejans 
A1        Purmersteyn A1                                                    11.30 uur                         …..                                               J.C.H. Hes 
A2        Hugo Boys A1                                          14.00 uur                         13.15 uur                                      R.J. Hoekstra 
B2         Hollandia B2                                            10.00 uur                         09.15 uur                                      Sj. Schut 
Da2       Limmen Da1                                            12.00 uur                         11.15 uur                                      W. Appeldoorn 
 

Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                          Tijd                                 Aanwezig                                     Vertrek!!! 
1ste         Victoria 1                                                 14.00 uur                         …..                                               ….. 
2de         ADO 3                                                      11.00 uur                         …..                                               ….. 
3de         WSV 3                                                       14.00 uur                         12.20 uur                                      12.30 uur  
9de         Duinrand 6                                               10.00 uur                         …..                                               ….. 
11de       Victoria 8                                                 14.30 uur                         13.20 uur                                     13.30 uur  
Da1       Zaandijk Da1                                            14.00 uur                         …..                                               ….. 
C1         KHFC C1                                                 10.00 uur                         …..                                               ….. 
 

Woensdag 5 mei 2004 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                          Tijd                                 Aanwezig                                     Vertrek!!! 
A2        LSVV A1                                                  19.00 uur                         18.00 uur                                      18.05 uur  
 

Donderdag 6 mei 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal    Tegenstander                                            Tijd                                 Aanwezig                                     Scheidsrechter 
A1        DFS A1 (wedstr. Alkm. 750 jr)                          19.00 uur                         …..                                               N. Neuvel   
 

Een uitwedstrijd voor: 
Elftal    Naar                                                          Tijd                                 Aanwezig                                     Vertrek!!! 
1ste         DFS 1    (wedstr. Alkm. 750 jr)                          19.00 uur                        …..                                               …..           
 

DIENSTEN: 
Kantine                          : 24-04 en 25-04 groep 1en 2, 01-05 en 02-05 groep 3 en 4 
Terreindienst                  : 24-04 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur   8ste senioren 
                                         25-04 09.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur   B3 junioren 
                                         01-05 08.00 - 13.00 uur en 12.00 - 17.00 uur   B2 junioren 
                                         02-05 09.00 - 13.00 uur en 13.00 - 17.00 uur   B4 junioren 
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Zater/donderdag   10 t/m 15 april  Uitslag  Zater/zondag   17/18 april  Uitslag 
Kolp.B. 1 -        Kolp.B. 1 - MFC 1 2 - 2 
Kolp.B. 2 - Hoofddorp 2 1 - 0  Kolp.B. 2 - VVA  Spartaan 2 1 - 1 
Kolp.B. 3 -        Kolp.B. 3  VVZ 3 1 - 2 
Kolp.B. 5 -        Kolp.B. 5 - Vrij 7 Vrij 
Kolp.B. 6 - Victoria 4 3 - 2  Kolp.B. 6 - Vrij 6 Vrij 
Kolp.B. 7 -       Kolp.B. 7 - Flamingo 's 4 1 - 7 
Kolp.B. 8 - KSV 4 4 - 0  Kolp.B. 8 - Alkm.Boys 8 2 - 1 
Kolp.B. 9 - DFS Alkmaar 10 0 - 3  Kolp.B. 9 - Dynamo 5 1 - 3 
Kolp.B. 10 - Alkm.Boys  11 1 - 2  Kolp.B. 10 - Dynamo 6 2 - 1 
Kolp.B. 11 -        Kolp.B. 11 - Vrone 9 0 - 1 

               
Kolp.B. A1 -        Kolp.B. A1 - Elinkwijk A2 4 - 2 
Kolp.B. A2 -        Kolp.B. A2 - Andijk A1 7 - 3 

               
Kolp.B. B1 -       Kolp.B. B1 - Volendam B2 1 - 2 
Kolp.B. B2 -     Kolp.B. B2 - De Rijp B1 1 - 3 
Kolp.B. B3 -     Kolp.B. B3 - HSV B2 4 - 2 
Kolp.B. B4 - Jong Holland B2 3 - 2  Kolp.B. B4 - Reiger Boys B2 1 - 3 
Kolp.B. B5 -     Kolp.B. B5 - BOL B1 5 - 0 
Kolp.B. B6 -     Kolp.B. B6 - SVW ' 27 B6 13 - 0 

               
Kolp.B. C1 - Fortuna W. (Vr.s) C1 2 - 4  Kolp.B. C1 - Purmersteyn C1 2 - 1 
Kolp.B. C2 -     Kolp.B. C2 - Jong Holland C1 1 - 7 
Kolp.B. C3 -     Kolp.B. C3 - LSVV C2 1 - 0 
Kolp.B. C4 -     Kolp.B. C4 - Hugo Boys C1 5 - 1 
Kolp.B. C5 -     Kolp.B. C5 - Berdos C2 0 - 1 
Kolp.B. C6 - Jong Holland C2 0 - 5  Kolp.B. C6 - Duinrand S C2 gestaakt 
Kolp.B. C7 -     Kolp.B. C7 - Koedijk  C8 2 - 0 

               
Kolp.B. Da.1 - Winkel  Da.1 4 - 0  Kolp.B. Da.1 - Sp. Krommenie Da.1 4 - 0 
Kolp.B. Da.1 - Hellas Sport Da.1 1 - 3  Kolp.B. Da.2 - Zaandijk Da.2 5 - 2 
Kolp.B. Msj.1 -     Kolp.B. Msj.1 - Andijk Msj.1 0 - 2 
Kolp.B. Msj.3 -     Kolp.B. Msj.3 - Koedijk  Msj.2 2 - 1 

 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
* Organisatie Paastoernooi 
 
 
* Pupillen D7 
Door met 4-4 gelijk te spelen 
tegen L.S.V.V. werd dit team 
kampioen van de 
voorjaarscompetitie. Proficiat!! 
 
 
* Pupillen E8 
Dit team versloeg MFC met 
maar liefst 19 – 0.  
Klasse mannen!! 

De volgende Treffer :         Dinsdag      
                                         4 mei 2004 
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Klaverjassen          Klaverjassen           Klaverjassen          Klaverjassen 
 
Uitslag laatste klaverjasdrive seizoen 2003/2004 van vrijdag 16 april 2004. De belangstelling was weer 
goed te noemen18 tafels bezet, dus 72 deelnemers, prima.  
Dan nu de prijswinnaars 
1e       Gerard Min – Kees Zuurbier                           5727 punten 
2e       Erik Born – André Dekker                    5614   -- 
3e       Willem Romeyn – Martin Schuiling                 5555  -- 
4e       Chris Venneker – Ronald Keyner                    5248  -- 
5e       Piet Ruys – Ton Vrasdonk                             5217  -- 
6e       Paul Vessies – Tanja Olbers                          5095  -- 
7e       Leo Wortel – Matthé van Schie                      5034  -- 
8e       Melissa Brakels – Bobby Zwanenburg            4942  -- 
9e       Harm Beemsterboer – Ed van ‘t Voort             4863  -- 
10e     Maureen Schimmel – Gillian                          4840  -- 
Poedelprijs Kees Tros – Harry van der Lem               3292  --. 
 
De Hoofdprijs, een prachtig arrangement van drie dagen in Groningen beschikbaar gesteld door: 
VAKANTIE REIS en AVONTURENWINKEL GOOD BOOKERS 
Gedempte Nieuwesloot 4, 1811 KT  Alkmaar tel. 072-5153833, 
werd gewonnen door Erik Schot.De twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50 werden gewonnen 
door respectievelijk Henk Rood en Co Admiraal. Allen proficiat. 
Het gemiddeld van dit seizoen was een bezetting van 17 tafels, uitstekend dus. 
De eerste drive van het seizoen 2004/2005 is op vrijdag 
16 oktober.  
Iedereen een prettige vakantie en mooi weer 

     GeborenGeboren                         BramBram 
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Geboren 
op maandag 5 april 2004  

weegt 3360 gram en is 50 cm lang  
 

Dick v. d. Gragt en Diana Blom 
Meeuwenlaan 46 

1834 VV St. Pancras 
Tel. 072 - 562 26 73 

Wilt u beschuit met muisjes komen 
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Van het hoofdbestuur : 
 
De volgende afspraken zijn gemaakt om het contributie verkeer komend seizoen 
beter te laten lopen.  

•     Ieder reeds ingeschreven lid is akkoord met onderstaand contributie reglement 
•     Ieder nieuw lid dient een getekend exemplaar naast het inschrijfgeld in te leveren 
•     Blijf je voetballen of stop je ermee, lees de onderstaande afspraken en handel daarna. 

 

Contributie reglement “VV Kolping Boys” 
• Het bijgevoegde inschrijfgeld bedraagt éénmalig €10,= en wordt bij de eerstvolgende  

automatische incasso van de contributie afrekening vermindert.  
• Wordt er niet gekozen voor automatische incasso dan zijn de € 10,= bestemd voor administratie kosten. 
• Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei van het daaropvolgende jaar, bedanken dient uitsluitend 

schriftelijk of per E-mail te geschieden voor 1 juni en alleen bij de contactpersoon ledenadministratie en 
contributie. Dit houdt in dat bij bedanken na 1 juni een geheel jaar contributie verschuldigd is. 

• Ieder lid boven de 16 jaar is verplicht om 2 maal per jaar terrein of zaaldienst (heren) of kantinedienst 
(dames) te draaien en wordt geacht 2 grote club actie loten af te nemen. 

• Bij aantoonbaar vrijwilligerswerk binnen de voetbalvereniging word je ontheven van de  
terrein, zaal of kantine dienst. 

• Bij vandalisme of ander ontoelaatbaar gedrag dat de naam van Kolping Boys in diskrediet brengt is het 
hoofdbestuur van Kolping Boys gemachtigd om betreffend lid te royeren zonder teruggave van contributie-
geld. 

• De hoogte van de door de leden verschuldigde contributie wordt ieder jaar door de ledenvergadering vast-
gesteld. 

• Voor seizoen 2004/2005 gelden de volgende bedragen incl. loten grote club actie 
• Kabouters                 € 32,50=      
• (Mini) pupillen         € 72,50= 
• Junioren C&B           € 89,00= 
• Junioren A               € 101,50,= 
• Senioren                   € 124,50,= 
• Zaalvoetbal              € 103,00= 

• De contributie moet in 1 termijn betaald worden, in zijn geheel en voor de start van het seizoen. 
• Betaling geschiedt alleen op de daarvoor bestemde rekening of rechtstreeks aan de ledenadministratie en 

contributie . 
• Bij het niet tijdig betalen van de contributie zijn de volgende voorwaarden van kracht: 

• Contributie dient binnen 30 dagen te zijn voldaan na dagtekening acceptgiro opdracht  
of bij automatische incasso voor 1 september. 

• Blijft betaling uit, dan krijgt het lid een onmiddellijk speelverbod opgelegd. 
• Dit speelverbod wordt pas opgeheven als het volledige bedrag incl. €5,= administratiekosten op de 

rekening van V.V. Kolping Boys is bijgeschreven. 
 
• Mocht ook dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan de vereniging een incassobureau inschakelen. 

De kosten die daarmee gemoeid zijn (€25 dossier en 15% van het totale bedrag) komt voor rekening van het 
(niet meer) spelende lid. 

 
Met vriendelijke sportgroet 
Jacques Peetoom 
ledenadministratie@kolpingboys.nl 
 



Het programma !!! 
 
Zaterdag 24 april 2004 . 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang    Aanwezig   Scheidsrechter 
b1           Velsen b1                                                                    14.30                     -                    J.B.A. IJpelaan 
b4           Zeevogels b1                                                             14.30                 14.00                 T. Vrasdonk 
b6           Kolping Boys b5 (woensdag 21 april  om 19.00 uur !) 
c2            HSV Sport c1                                                             14.30                     _                   H. Roosloot 
c3            S.V.W.’27 c3                                                              13.00                 12.30                 N. Kieft 
c6            Kolping Boys c7                                                       13.00                 12.30                 H. Berghammer 
ms.ju. b3 Jong Holland ms.ju. b1                                            13.00                 12.15                 C. Venneker 
 
Sekretariaat:Paul Konijn                                                        Bestuursdienst: de damescommissie 
                         

Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal   Gaat naar                                               Aanvang    Vertrek 
a1            Huizen a1                                                                    14.30                     -                    Op zondag spelen  B2 + C1 ! 
b3           Jong Holland b1(zondag 25 april terreindienst) 10.30                    9.30                                                   A2 = vrij ! 
b5           Kolping Boys b6 (woensdag 21 april om 19.00 uur )                                                                                 
c4            Koedijk c4                                                                  13.00                 12.00 

c5            Koedijk c7                                                                  11.30                 10.30                 Terreindienst zondag 25 april:B3 ! 
c7            Kolping Boys c6                                                       13.00                 12.28 
ms.ju. b1 vrij  
 
Woensdag 28 april 2004 . 
A1 speelt de uitermate belangrijke inhaalwedstrijd tegen Omniworld a2. Zijn ze inmiddels al kampioen ? Wordt dit dan de kampi-
oenswedstrijd  of moet het komend weekend tegen Purmersteijn gaan gebeuren ? We zullen het zien. Aanvang is 19.00 en de 
scheidsrechter is de heer F.W. Landzaat . Heel veel succes, mannen ! 
 
Zaterdag 1 mei 2004. 

Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal   Tegenstander                                         Aanvang    Aanwezig   Scheidsrechter 
b3           vrij  
b5           Hugo Boys b6                                                           14.30                 14.00                 E. v. Dronkelaar 
c3            L.S.V.V. c2                                                                  13.00                 12.30                 H. Berghammer 
c4            vrij  
c5            Vrone c2                                                                     13.00                 12.30                 N. Kieft 
c7            Duinrand S c2                                                            13.00                 12.30                 H.v. Ginkel 
ms.ju. b3  Z.A.P. ms.ju. b2                                                       13.00                 12.15                 J. Kraakman 
                 
Sekretariaat: -                                                                          Bestuursdienst: Jan van den Bout 
                          

Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal   Gaat naar:                                              Aanvang    Vertrek 
b1           Sporting Krommenie b1                                           13.00                     -                    Op zondag spelen A1 + A2 + B2 +  
b4           de Foresters b2( zondag 2 mei:terreindienst !)    14.30                 13.30                 + C1 
b6           S.V.W.’27 b4                                                              13.15                 12.15 
c2            Zwaluwen’30 c1                                                        10.15                    -                     Terreindienst:zondag 2 mei: B4 ! 
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c6            Sint George c2                 13.30 13.30 
ms.ju. b1 Marken ms.ju.b1                 11.15   9.45 
Woensdag 5 mei 2004. 
A2 speelt een inhaalwedstrijd bij L.S.V.V. in Langedijk. Aanvang 19.00 uur. Vertrek: 18.00 uur !!! 
 

Het Paastoernooi 2004: oftewel kan het nog mooier ? 
 
Goede Vrijdag 9 april. 
Om 9 uur meldden zich zo’n 40 vrijwilligers zich in de kantine om allerlei klussen uit te voeren. De werkploeg van vrijdag had er 
toen al wat klussen opzitten en op de donderdagavond was Helen met een aantal dames óók al aan het schoonmaken geweest. 
Diezelfde donderdag was Jos Klanker met z’n maten vanaf 5 uur bezig geweest om de de Boer-tent op te zetten. Hulde dus voor de 
donderdagploeg ! 
Vrijdagochtend dus. Iedereen aan de slag en vanaf een uur of 10 gingen een 15-tal c-junioren ook aan de slag. 
En Marion, Robert en Saskia maar broodjes smeren in de kantine:200 + 3 Paasbroden ! Je zou er niet voor naar Polen gaan! 
Half één: lunch ! Welverdiend ! Het complex ziet er al aardig uit. Na de middag de finesses nog aanbrengen ! 
En zo gebeurde dus, want om een uur of 4 keken projectleider van den Bout en zijn assistent Martin tevreden neer op een fraai ,
Kolping Boys-waardig, aangekleed complex. Biertje verdiend dus ! 
 
Paaszaterdag 10 april. 
Zou iedereen wel (op tijd) komen. 
Tja, de Engelsen waren vrijdag al op Schiphol geland en door de bus van Hans Schipper op de goede plaats gebracht. 
Ook de Belgen van Westerlo waren er al vrijdag. 
De eersten die zich meldden, kwamen helemaal uit Sint Truiden. ’s Morgens al om half 6 vertrokken ! 
Ook de overige teams kwamen successievelijk binnendruppelen. We konden starten, want ook ons meer dan voortreffelijke 
scheidsrechterscorps gaf acte de présence !  Loterijtent en snackkar ook geopend ? Jawel ! Aftrappen maar ! 
Er werd geweldig gestreden en ons C1 opende direct met een verrassing door Telstar met 2-1 te kloppen ! Het bleek later de enige 
zege. B1 kon niet één partij naar z’n hand zetten. Jammer. Ook verliezersronde dus ! 
Vertegenwoordigers van de BVO’s verbleven graag in de ontvangstruimte, waar Lotte en Stephanie ze uitstekend verzorgden. 
Het toernooi verliep voortreffelijk. Weinig werk voor onze EHBO-ers en spannende wedstrijden. 
 
1e Paasdag 11 april. 
Nog mooier weer dan op zaterdag ! Iedereen goed gegeten en lekker geslapen ! 
Om 8 uur al liep lijnenopperhoofd Nico Tamis al zijn lijnen weer te trekken. Wát een ambitie, zeg ! 
Harry weer met Kees paraat in z’n loterijtent en al om half 1 los ! Uitverkocht ! Eén meneer kocht Harry’s halve stal in 1 keer op ! 
Onze assistent-scheidsrechters, Ton, Henk en Piet, kregen hulp van een 4e kracht uit de Waard. 
Heel, heel veel volk op de been, die konden genieten van zeer spannende wedstrijden. Vooral bij de winnaarsgroep van de B-
junioren. Ga maar na…4 van de 6 wedstrijden eindigde in 0-0. P.S.V. won de overige, dus werd toernooiwinnaar ! 
Daar Crystal Palace bij de c-junioren won, kregen we twee prachtige winnaars . 
Onze eigen B1 en C1 wonnen hun laatste wedstrijd en eindigden beide als 7e . 
Om 4 uur kreeg iedere club weer z’n vlag mee van Co of Simon en konden we nagenieten van dit prima verlopen toernooi. 
 
Iedereen die meegeholpen heeft dit festijn tot een succes te maken, hartstikke bedankt ! 
                                                                                                                                                                                        de toernooicommissie . 
 

Het wel en wee van de junioren . 
Glen Bouwstra van de C6 is de grote pechvogel van het weekend. Scoort ie fraai tegen Duinrand S, breekt ie daarbij zijn kuitbeen. 
Glen veel succes met het herstel en wellicht zien we je volgend seizoen weer optreden ! 
C7 moet ook zeker vermeld worden. Eindelijk weer een overwinning(2-0 bij Koedijk !). 
Verder mogen we de invallers van C1 niet vergeten: ze sleepten hun ploeg er tegen Purmersteijn doorheen.(2-1 winst) 
Ook A2 had reden tot lachen. Andijk werd middels een zevenklapper verslagen. Mooi werk dus ! 
In een midweekse inhaalwedstrijd gaf C6 zich definitief over aan Jong Holland(0-5), maar won de B4 daarentegen wel van de oran-
jehemden ! Verder grote overwinningen van B5(5-0 op BOL b1 “ze hadden er zin in !”) en B6(13-0 op SVW, thuis nog 29-0!).De B-
selectie deed slechte zaken: B1 verloor van laagvlieger Volendam met 1-2 en ook B2 moest via een 1-3 in het stof bijten. De man-
nen van Remco(B3) deden het beter door in Heiloo van H.S.V. te winnen met 4-2. 
Wat is er toch met C3 aan de hand ? Al maandenlang zijn ze ongeslagen. Nu weer werd er met 1-0 gewonnen. Prachtig hoor !! 
C2 werd door topper Jong Holland maar met 1-7 verslagen en dat was een goed resultaat volgens ingewijden. 
O ja, C5 speelde ook en verloor met 1-0. Jammer . 
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18 / 4  KOLPING BOYS  DA 2  -  ZAANDIJK DA 2        
Uitslag: 5 – 2 
Het was weer erg fijn vandaag met die wind; ons favoriete weer. Maar dat kon de 
pret niet drukken, we hadden er zin in. IEDEREEN OP TIJD en met Ad als coach, be-
gonnen we na een tactische bespreking aan de wedstrijd. Na verschillende kansen 
op voorsprong; ballen laag ingeschoten, was het Jessica die de score opende met een hoge bal; 1-0. Dat was met een zeer goede 
keeper op doel de enige mogelijkheid om te scoren, bleek! Nancy scoorde; 2-0, ook door een mooie hoge bal, onder de lat. Toen 
dacht Josien dat ga ik ook proberen en ja, hoor; 3-0. Nancy beoordeelde een  bal vanuit de lucht goed, door de bal, voordat hij de 
grond raakte ( een volley dus! ), erin te knallen vlak voor de neus van de keeper; 4-0. Een mooie ruststand, straks met tegenwind 
een lekkere voorsprong. In de rust een tactische zet, door minder aanvallend en goed op de man te spelen; i.v.m. afstandschoten. 
We openden  weer de score door Jessica 5-0, die duidelijk iets geconcentreerder speelde als anders! HOE KAN DAT JESSI-
CA?????? Toen sloeg Zaandijk toe met een afstandschot en daar was de 5-1. Kort daarna maakten ze nog 5-2, maar daarna lieten 
we geen steekje meer vallen! Nikita kreeg nog de kans op 6-2, maar doordat de keeper goed uitkwam werd dit voorkomen. Keurig 
gedaan meiden, ga zo door!!! Nikita, bedankt voor je inzet, alsmede Kick bedankt voor het vlaggen en natuurlijk Ad voor het coa-
chen, vandaag waren we een SUPERTEAM. 
RIJDERS  EERSTVOLGENDE UITWEDSTRIJD;  SAMANTHA – LISETTE - MARLOES 
 

 
Paastoernooi 2004 

 
Het begon allemaal op goede vrijdag, met het gereed maken van het complex met de C1. Dit was erg gezellig en is 
naar mijn mening ook dit jaar weer goed gelukt. 
 

Omdat ik dit jaar helaas zelf niet mee kon doen, moest ik alle wedstrijden vanaf de bank bewonderen. 
 

Later kwam ik op het idee om er een verslag van te maken. 
 

De eerste wedstrijd liep voor de C1 goed af. We wonnen met 2-1 van Stormvogels/telstar! Mooi voor Steven ook, want 
die scoorde twee schitterende goals. Een mooi begin dus en dit smaakte naar meer. 
 

De volgende tegenstander was RKC, op het A-veld. In de eerste helft kwam Lahcen een op een met de keeper, maar 
had te veel tijd nodig om tot scoren te komen. Het ging vrij gelijk op, maar in de tweede helft wist RKC wel tot scoren te 
komen (na kinderlijk verdedigen van de C1). Erg jammer dus. 
 

De derde wedstrijd speelden we tegen onze Engelse gasten Crystal Palace. Helaas waren we tegen deze jongens niet 
opgewassen en werden we afgedroogd met 3-0. 
 

De eerste dag zat erop! 
 

’s Avonds hebben we bij Peter de verzorger(geen idee hoe de man van zijn achternaam heet) nog even gezellig geze-
ten. Bedankt Peter! 
 

De tweede dag. De eerste wedstrijd was tegen onze Alkmaarse collega’s AZ tevergeefs. We verloren met 2-0. Jammer 
jongens. 
 

De tweede wedstrijd stonden we wederom tegenover Stormvogels/Telstar. Die op revanche uit waren na de eerder opge-
lopen nederlaag van de vorige dag. 
Dat is ze ook gelukt met een ruime overwinning. Het werd 3-0. 
 

De afsluiting van de dag en tevens de laatste wedstrijd van het toernooi was tegen RBC. We kwamen 1-0 voor door een 
doelpunt van Rodney. Daarna wisten de Roosendalers nog terug te komen tot 1-1. Maar toen ging de C1 even voetbal-
les geven aan deze jongens uit Roosendaal. Wederom was het Rodney die er weer een wist in te prikken. Daarna ging 
Lahcen er zich mee bemoeien en wist ook 2 goals te maken. Tot slot was het Allart die er nog een wist te verzilveren. 
Een 5-1 overwinning dus. Een monsterscore tegen een BVO!  
 

We wisten dus twee keer te winnen van de zes wedstrijden. Niet echt slecht dus. 
Ik hoop er volgend jaar wel weer bij te zijn, want frustrerend is het wel om met zo’n toernooi langs de kant te zitten. 
 
Namens de C1 en begeleiding wil ik de organisatie nog bedanken voor dit geweldige spektakel.  
 
Groeten Robin de Vries C1 
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Kantinediensten:  
24 april        Lisa van Poppel   
1 mei           Josien Bakker 
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Programma t/m  28 mei 2004 
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HEREN 1                               ZAALDIENST   VRIJDAG 23 APRIL   19.00 UUR AANWEZIG   DE MYSE 

 9388 vrij 23 apr Kolping Boys 1 - FC Hoogtepunt 1 21.05 uur De Myse 

        

HEREN 2 13332 vrij   7 mei Kolping Boys 2 - Unil Motoroils 1 21.05 uur De Myse 

        

HEREN 3 17298 vrij 23 apr Kolping Boys 3 - Postiljon 1 19.15 uur De Oostwal 

 142356 vrij   7 mei Kolping Boys 3 - SVW’27 13 19.15 uur De Oostwal 
 17310 wo 12 mei Jasa 1 - Kolping Boys 3 22.00 uur De Oostwal 

        

HEREN 4 30674 vrij 23 apr Jong Holland 14 - Kolping Boys 4 20.10 uur  Alkmaar-Noord 

 31195 do 29 apr Kolping Boys 4 - HZC’89/Redeker 4 21.05 uur De Myse 

 140840 vrij   7 mei DGAC 8 - Kolping Boys 4 21.05 uur De Blinkerd 

 30671 ma 10 mei Kolping Boys 4 - Hovocubo 12 22.00 uur Hoornse Vaart 

 

Dit zijn de laatste wedstrijden van dit seizoen!!! Een prettige vakantie en tot volgend seizoen!!!  

 

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 Vriendenclubgaat in vervulling, name-
lijk een kinderspeelplaatsje  op ons complex. 
Dit speelplaatsje, een geschenk van de Vriendenclub 
wordt ca. 110 m². De lokatie is tussen de kantine en het  
kunstgrasveld, net achter de ballenvanger. 
De speeltoestellen zijn uitgekozen en worden eind mei 
geplaatst. De opening is voor de finaledag van het Alk-
maarse jeugdvoetbal. 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

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



                                  
ZATERDAG   24 APRIL 

                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D1      Wherevgls   D1    10.15                    J. de Vries      D6     Hoofddorp   D11    13.00 
D4      Kolp.Boys            10.30       09.45   H. van Ginkel                                                                                       
                                                                                                   
 
OEFENWEDSTRIJDEN      Aanvang 10.30 Aanwezig 09.45  Scheidsrechter   P.de Moel             
Als voorbereiding op het nieuwe seizoen  spelen alle spelers met geboortedatum 1992 en 1993 
uit de D7, D8, D9, E1,E2,E3,E5,E6 en E7 onderlinge oefenwedstrijden op een groot veld.            
                                                                                                            
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                    
ZWALUWENTOERNOOI   F- PUPILLEN  24 APRIL                                    
UIT                                                                                                                                 Aanvang   Vertrek 
F2 speelt  op het veld van Adelbert                                                                           09.00        08.10       
            
F4 speelt  op het veld van HSV                                                                                  09.00        08.10      
            
F5 speelt  op het veld van Hugo Boys                                                                      09.00        08.10 
F6 speelt  op het veld van Victoria O                                                                        09.00        08.10       
F8 speelt  op het veld van  KSV                                                                              09.00       08.10       
 
THUIS                                                                                                                                                       
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechters      
F1                                    09.00       08.15  Barry Wijnen en Kayleigh de Jongh 
F3                                    09.00       08.30  Thijs Groot en Paul v.Wanrooij                                                    
F7                                    09.00       08.30  Joep Godijn en Yuri Scholte 
 
Alle teams spelen 4 wedstrijden van 10 minuten tegen diverse tegenstanders. 
De laatste wedstrijden eindigen om 10.30 
 
 
            
                                                          ZATERDAG  1 MEI 
                      THUIS                                                            UIT 
KB     Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter       KB    Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D2      MeervogelsD1    11.30                     P.Konijn              D1     ZilvermeeuwD1  12.30                
D6      Victoria       D7    11.30                     H. van Ginkel    D3     SVW            D5   10.15                     
E5      DFS Alkm   E1    10.15                     B.Wijnen         D9     BOL              D3   10.00        09.10 
E6      LSVV          E6    11.30       11.00    K. de Jongh    E1     De Rijp         E1   11.15         
E7      Berdos        E5    11.30       11.00    J.Godijn            E3     BOL              E2   09.00        08.10 
F3      Vrone          F3    09.00       08.30    Thijs Groot     E8     Reig.Boys   E10 09.00        08.15 
F6      Apollo          F2    10.15       09.45    Yuri Scholte   F1     Koedijk        F1   10.00        09.00 
F7      Koedijk       F8    09.00       08.30    Paul v.WanrooijF4     Hugo Boys  F2   10.00        09.10       
Mini    Uitgeest      Mini  09.00       08.30                              F8     LSVV           F9    09.30       08.40 
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Afgelopen weekeinde enkele opvallende uitslagen.  
D2 won met 8-1 van SVW 
E5 won met 10-0 eveneens van SVW 
F7 verpletterde Reiger Boys met 13-0 

E8 speelde uit bij MFC in Medemblik en won met maar liefst  19-0                                  
                                                                                                                                                                  
Zwaluwentoernooi 
Aanstaande zaterdag 24 april spelen de “gezonde” kinderen voor hun gehandicapte kameraad-
jes, 
de opbrengst van dit toernooi gaat nl. naar de Zwaluwen jeugdactie, een actie om gehandicapte  
kinderen in staat te stellen ook te kunnen sporten. Voor elk deelnemend team stort Kolping Boys  
een bedrag van EURO 10,--.   
 
4 X 4 pupillen 
Dinsdagavond                                D-pupillen                                                     Aanwezig         17.45   
Woensdagmiddag                         F-en Mini pupillen                                        Aanwezig         13.45 
Woensdagavond                           E-pupillen                                                      Aanwezig         17.45 
 
Oefenwedstrijden 
Voor de spelers die geboren zijn in 1992 en 1993 worden 24 april twee oefenwedstrijden ge-
speeld op een groot veld.  
Dit reeds als voorbereiding op het komende seizoen. Aanvang 10.30      Aanwezig         09.45 
 

D7  Kampioen 
Door gelijk te spelen tegen de meisjes van LSVV, uitslag 4-4, is de D7 kampioen van de voor-
jaars- 
competitie geworden. Namens de pupillencommissie van harte gefeliciteerd Boys.  
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4 X 4 PUPILLEN  
Dinsdagavond 20 april  
Voor alle D pupillen : aanwezig 17:45 uur, start 18:00 uur, einde 20:00 uur. 
 

Woensdagmiddag 21 april  
Voor alle F en M pupillen : aanwezig 13:45 uur, start 14:00 uur, einde 
16:00 uur. 
 

Woensdagavond 21 april 
Voor alle E pupillen : aanwezig 17:45 uur, start 18:00 uur, einde 
20:00 uur. 
 

Vrijdag 23 april,  
Verjaardag V.V. Kolping Boys (65 jaar) 
 FINALES  
Aanwezig 17:45 uur, start 18:00 uur, einde 20:00 uur, 
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Beste Leiders en pupillen, 
 
Horen jullie ook zo vaak aanwijzingen van goedbedoelde ouders/verzorgers, opa's, oma's en trainers langs 
de kant ?  
 

Lastig hé     NU KOMT JULLIE KANS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Geef ze op voor het oudervoetbal. 
 

Wanneer :        Vrijdag 7 mei 2004 
Waar :           Sportpark "de Nollen"  
Hoe laat :        van 19.00 tot 21.00 uur 
 

Elftal naam :                                                                                
Aanvoerd(st)er :                                                                            
Speler 2 :                                                                                   
Speler 3 :                                                                                   
Speler 4 :                                                                                   
Speler 5 :                                                                     
Individueel opgeven kan natuurlijk ook, wij zorgen voor een indeling. 
( formulier inleveren voor 1 mei bij de pupillen cie a.u.b.) 

De prijs voor de poulewinnaars :  

1 rondje voor het gehele team. 
De prijs voor het team met de meeste goals tegen : 
1 rondje fris voor het gehele team. 



Verslag van het toernooi bij Overbos 
 
De 1e wedstrijd moesten we tegen Over-
bos D1. Ze stonden 7e in de hoofdklas-
se,een lastige tegenstander dus. 
Aan het begin van de wedstrijd werd er 
nog niet zo fel gespeeld en veel kansen 
kwamen er ook niet. Dat bleek wel uit de 
ruststand, namelijk 0-0. De 2e helft kwa-
men we veel beter in de wedstrijd en 
daardoor ontstonden er  
meer kansen. Een van die kansen werd 
door Rik goed benut met het hoofd door 
een voorzet  
op maat van Kishandro. De 1e 3 punten 
waren binnen. 
 
De 2e wedstrijd moesten we tegen Hel-
las Sport D1. Hellas Sport zit zelf ook bij 
ons in de competitie en wisten uit erva-
ring dat dit een lastige wedstrijd zou wor-
den. Dat bleek wel uit de wedstrijd. Aan 
het begin van de wedstrijd ontstond er 
een grote kans voor Hellas Sport toen de 
spits plotseling 1 op 1 met Kevin kwam te 
staan maar Kevin zorgde ervoor dat de 
stand 0-0 bleef met een prachtige red-
ding. Met die stand gingen we de rust in. 
De 2e helft werd er door Hellas Sport een 
overtreding gemaakt net buiten de zes-
tien.Kishandro stond klaar om de vrijet-
rap te nemen. Hij schoot hem prachtig in 
het kratje. Een paar minuten voor de wed-
strijd was afgelopen scoorde Hellas nog 
een doelpunt. De wedstrijd eindigde in 
een 1-1 stand. Het was jammer dat in de-
ze wedstrijd de 3 punten niet behaald 
werden. 
 
De 3e wedstrijd moesten we tegen Am-
stelveen Heemraad D1. De wedstrijd 
moest gewonnen worden om 1e te wor-
den. Met dat bericht in hoofd begonnen 
aan de wedstrijd. De 1e helft was niet zo 
heel erg goed. Er werd veel onnodig bal-
verlies geleden.Daarom ook de ruststand 
0-0. De 2e helft was wel beter. Bij vlagen 
lieten we erg goed voetbal zien. In een 
fase waarin wij veel druk zetten viel de bal 
voor Rik zijn linkerbeen. Hij twijfelde niet 
en schoot zo de 0-1 binnen. Toen de 
scheids affloot wisten we dat we kampi-
oen waren geworden. 
De D1 had dit toernooi dus klasse afge-
rond met een 1e plek. 
En Joel, David en Kevin, gefeliciteerd met 
jullie goeie bericht. 
Groetjes Lennart 
 
Kolping B. D1 – Hellas Sport D1 
Uitslag: 2 - 0 
Vandaag moesten we tegen concurrent 

Hellas Sport. Gelijk na de af-
trap begonnen we fel en kregen daar-
door ook kansen. Een ven die kansen 
was voor Arjan, die op de 16 meterlijn 
stond en in de hoek schoot, maar de 
goede keeper van Hellas stompte de 
bal weg. Hellas kreeg ook nog een 
paar kansen maar daar gingen ze slor-
dig mee om. Tien minuten voor de rust 
scoorden we verdiend de 1-0 na een 
snelle counter over rechts, waar Joel 
de bal laag over de grond speelde en 
de keeper er niet bij kon, was het voor 
Lars een eitje om de bal in het doel te 
schieten. In de tweede helft zette Hel-
las ons onder druk. Maar weer scoor-
den wij. Uit een corner van Kishandro, 
die niet goed werd weggewerkt stond 
David op de 16 meterlijn die met een 
volley de bal in het doel schoot. Even 
voor tijd ontsnapten we nog maar net 
aan de 2-1. Na een communicatiefout 
van Florian en Roy was de spits van 
Hellas voor het doel met Roy in de ach-
tervolging. Roy tikte hem aan waardoor 
de keeper hem kon oprapen. Zo had-
den we dus weer eens 3 belangrijke 
punten om derde te worden.  
van Kevin 
 
Foresters D1 – Kolping Boys D1  
Uitslag: 2 - 0  
Het was een mooie dag om te voetbal-
len en de zon ging net onder. 
Toen de wedstrijd begon waren we in 
de eerste 5 tot 10 minuten best wel 
goed bezig. 
Maar na ongeveer tien minuten kwa-
men we op een 1-0 achterstand.  
Na een tijdje raakte Lennart gebles-
seerd en Roy moesten we ook al mis-
sen, omdat hij geblesseerd was aan 
zijn knie. Toen het rust was moesten 
we bijna allemaal op een andere positie 
spelen, omdat we te weinig verdedigers 
hadden. 
In de 2e helft speelden we weer niet 
goed en alles mislukte in de laatste 10 
minuten kregen we nog een doelpunt 
tegen 2-0 en dat was ook de eind-
stand.  
Zonde jongens en volgende keer beter. 
door Rik Klaver D1 
 
Kolping B. D1-Always Fw.D1    
Uitslag: 0-3 
Toen de wedstrijd begon was het een 
mooie dag om te voetballen. 

We waren aan elkaar gewaagd en er 
werden harde overtredingen gemaakt. 
Het ging een beetje heen en weer. 
We kregen ook nog kansen, maar we 
schoten de bal er gewoon niet in. 
Vlak voor rust maakte ze de 0-1. 
Toen liet de scheids zijn fluitje horen. 
De tweede helft zakten we af en toe 
een beetje in. 
We kregen nog een paar kansen en we 
kregen weer de bal 
maar niet tussen de lat en de 2 palen. 
Toen scoorde ze de 0-2 en later ook 
nog de 0-3. 
Volgen de keer beter jongens. 
                                    David, D1 
 
Kolping Boys D5 - SVW ‘ 27 D4 
(3 april ) 
Uitslag: 5 – 2  
Op het zonnige veld van Kolping Boys 
speelde D5 een goede wedstrijd tegen 
SWV. 
Wat mij deze keer vooral opviel, was 
de goede samenwerking tussen de 
aanvallers Stefan, Jan, Barend, Rutger 
en Barri, en de al even goede samen-
werking tussen de verdedigers Raoul, 
Jasper, Yuri en Jelle. Ook de komst 
van Barri als invaller (wij waren aanvan-
kelijk maar met 10 spelers) heeft ons 
team versterkt. 
Meteen na de eerste aftrap was D5 lek-
ker bezig met een goed aanvallend 
spel, en na een klein kwartier maakte 
Stefan het eerste doelpunt. Een paar 
minuten later maakte Barri, met een 
voorzet van Barend, nog een doelpunt. 
Ons team had nu duidelijk de smaak te 
pakken en binnen een paar minuten 
had Barend, met een voorzet, deze 
keer van Rutger, nog een doelpunt ge-
maakt. Maar de tegenpartij, weliswaar 
minder snel en minder gecoördineerd, 
was in staat om Lucas (in deze helft 
als invaller in het doel) te verrassen en 
maakte een doelpunt. Na nog een paar 
aanvallen van onze kant was het tijd 
voor de pauze. 
In de tweede helft was het duidelijk dat 
de tegenpartij het een en ander van hun 
coach in de pauze had meegekregen: 
ze waren iets beter (sneller) in het aan-
vallen. Maar ook hier bewees de uitste-
kende verdediging van Jasper, Jelle, 
Yuri en Raoul zichzelf keer op keer. Op 
één uitzondering na, een doelpunt na 
ongeveer 27 minuten, waren ze niet in 
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staat de verdediging van de D5 te door-
dringen. En het lukte de D5 niet meer 
om nog een doelpunt te maken (Lucas 
had er wel bijna een gemaakt met een 
kopbal), maar wij kregen een eigen 
doelpunt van SVW als cadeau. In de 
tweede helft deed Yöran het voortreffe-
lijk als (inval)doelman. Het was een erg 
leuke wedstrijd om te zien. 
Colm, vader van Lucas. 
Kolping Boys E4 – HSV E4 
Uitslag: 1 - 4 
Gezien de hoge verwachting die we als 
team hadden om vandaag te gaan win-
nen tegen HSV, waren onze jongens 
erg gemotiveerd. Met Piet Brouwer als 
scheidsrechter en het team opstelling 
als volg. Mahad, Dion en Youri in de 
voorhoede en Chris, Nick en Ricardo in 
de verdediging en Kevin op doel moet 
het gaan lukken. Piet floot voor de af-
trap om 9 uur Precies en de wedstrijd 
kon beginnen. Voor mijn gevoel had-
den we te maken met twee teams van 
gelijke sterkte. Maar al gauw bleek dat 
HSV in de spits sterke troeven hadden 
ingezet met resultaat in de vijfde mi-
nuut tot een 1-0 score bracht in voor-
deel van HSV. Wat ik wat jammer vond 
is dat Kolping E4 geen coördinatie in 
het spel heb weten te brengen. Hoewel 
ze hun uiterste best hebben gedaan. In 
de elfde minuut werd de hoeveelheid 
spelers uit gebreid met 9 man per 
team, hierdoor kon Michael het team 
versterken.  
In de 14e minuut lukte HSV weer een 
doelpunt te scoren en een 2-0 voor-
sprong te bereiken. Maar Kolping gaf 
de moed niet op en kon door Mahad in 
de 17e minuut na een behoorlijke voor-
zet van Kevin het scorebord doen ver-
anderen in 2-1. Helaas kon de jongens 
niet verkomen dat vlak voor de rust een 
doel tegen werd gemaakt. Waardoor 
we de rust ingingen met 3-1 tegen. Na 
aanmoediging van de Coach en tacti-
sche aanwijzing, begon de strijd weer. 
Maar deze keer waren onze jongens 
beter maar kon toch niet het gewenste 
resultaat bereiken die ze wilden. De 
strijd ging gelijk op en in de 23e minuut 
werd door HSV het eind stand ge-
bracht in een 4-1 score. 
Ik vind het heel sneu voor onze jon-
gens want ze deden heel goed hun 
best maar helaas lukte het niet. Ik 
hoop alleen dat ze toch veel voetbal 
plezier hebben beleefd, want dat is ook 

heel belangrijk. Kolping boys kop op! 
Volgende keer beter. 
 
 Kolping Boys F1 – Koedijk F1 
Uitslag: 1 -  1 
Vandaag treden we aan tegen de num-
mer 2 uit onze competitie. En dat we-
ten we dan ook maar meteen. Koedijk 
start flitsend en weet onze jongens bij-
na te verrassen. Ze krijgen in de begin-
fase 3 á 4 goede kansen. Maar de ver-
dedigers: Bart, Nick, Stefen en Tim en 
vooral keeper Ronald weten de 0 te 
houden. Zo, Kolping is wakker ge-
schud en blijkt ook gelukkig echt wak-
ker te zijn. Onze jongens beginnen di-
rect feller te voetballen en zetten de 
goede lijn van vorige week door. Nu is 
het Kolping Boys wat de tegenpartij 
onder druk zet met mooie acties van 
Rutger, Stijn, Bert en Denzel. Na een 
mooie actie van Denzel is het dan ook 
dik verdiend 1-0. Na rust blijft Kolping 
goed voetballen maar laat in de dek-
king af en toe wat steekjes vallen. 
(lucht in plaats van spelers). Dan weet 
Koedijk te scoren: 1-1. Kolping geeft 
niet op en zet weer aan. In een zeer 
rommelige situatie weet Stijn te sco-
ren, maar... de scheidsrechter heeft 
een overtreding gezien! Er tuimelde wel 
een Koedijk- speler in het doel maar 
een overtreding? Doelpunt afgekeurd. 
De eindstand blijft 1-1, maar wij doen 
net of we met 2-1 gewonnen heb-
ben. Jongens, we hebben weer een he-
le leuke wedstrijd gezien!! 
René 
 
Foresters F1 – Kolping Boys F1 
Uitslag: 3 – 2 
Op dit zeer vroege zaterdagse uur 
(althans voor de schrijver dezes) togen 
wij naar Heiloo alwaar wij mochten 
aantreden tegen de nummer 1 van on-
ze competitie . Onze jongens bleken 
niet onder de indruk van de positie die 
Foresters op de ranglijst innemen. De 
F1 `stond goed` en ging er vanaf het 
begin flink tegenaan. Dit resulteerde, 
behalve in een plezant kijkspel, in een 
aantal zeer goede mogelijkheden om 
de score te openen. De kansen wer-
den helaas niet benut en zoals een on-
geschreven voetbalwet dan luidt valt ie 
aan de andere kant! Zo ook nu: 1-0. 
Toch liet Kolping het betere voet-
bal zien, met hele leuke combinaties 
(af en toe waren er ware driehoekjes 

waarneembaar) waar lange tijd geen 
foresters been eraan te pas kwam. Na 
een mooie opbouw via Stefan en Stijn 
werd Rutger, die goed vrij voor het doel 
stond, op zijn wenken bedient en 
maakt met een mooi droog schot ge-
lijk: 1-1. Kolping voelde dat er meer in 
zat en zette nog maar eens aan. Vlak 
voor rust had Stijn de 1-2 moeten ma-
ken maar zijn fraaie schot ging rake-
lings langs de verkeerde kant van de 
paal. Na rust stond de F1 behoorlijk 
anders en dat was aan het spel te 
zien. De jongens moesten even wen-
nen aan de nieuwe posities. Maar dat 
duurde gelukkig niet al te lang en al 
gauw begon het weer te swingen. Den-
zel werd aangespeeld en gaf een 
mooie pass op Ronald, die met een 
mooie droge knal kon afronden: 1-2. 
Winst tegen de koploper. Zie je wel dat 
die jongens kunnen voetballen!!. Maar 
wij en ook de jongens hadden te vroeg 
gejuicht. 
Door deze oer Hollandse mentaliteit 
van "we zijn er" was het plotseling 2-2. 
Nog vervelender werd het dat Foresters 
door een mooi schot de winst binnen-
haalde: 3-2. Jammer maar niet ge-
treurd want de manier waarop ook van-
daag weer werd gevoetbald stemt ons 
positief voor de toekomst. Bert, Bart, 
Tim, Stijn, Nick, Stefan, Ronald, Rut-
ger en Denzel, weer bedankt, wij heb-
ben genoten. 
René 
 
Kolping Boys F2 – Zeevogels 
F1 
Uitslag: 0 - 6 
Het is een belangrijke dag vandaag. 
Als we deze wedstrijd winnen, zijn we 
kampioen! Onze concurrent Alkmaarse 
Boys kan ons dan namelijk niet meer 
inhalen. 
We zijn in de winning mood, want vori-
ge week hebben we bijna het paastoer-
nooi in IJmuiden gewonnen. Toen won-
nen we, met Bart van de F1 erbij als 
invaller, drie van de vijf wedstrijden en 
er speelden we twee keer gelijk. Na 
uitgebreid onderzoek bleek uiteindelijk 
dat we tweede zijn geworden. 
Na de aftrap blijkt dat Zeevogels een 
heel sterk team heeft. Al snel is het 
verdedigen geblazen en valt het eerste 
tegendoelpunt. De jongens (en 1 meis-
je) van Zeevogels houden steeds heel 
goed twee mannetjes achterin als ze 
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aanvallen, en twee mannetjes voorin 
als ze moeten verdedigen. We kunnen 
tegen hun spel niets beginnen, en bij 
rust staan we dan ook met 0-5 achter. 
In de rust geeft Edwin ons een stevige 
oppep-speech. Dat helpt, want in de 
tweede helft spelen we stukken beter. 
Achterin werken Jochem, Joris en Ste-
fan heel goed samen, waardoor Zeevo-
gels bijna geen kansen meer krijgt. 
Ook Sacha, Dylan en Lars spelen veel 
feller dan in de eerste helft. Helaas we-
ten ze niet te scoren. Af en toe gaat 
ook Jochem helemaal mee naar voren, 
maar dat loopt niet altijd af. Hij duikelt 
met zijn neus hard in het gras en is 
daardoor even aangeslagen.  
Uiteindelijk weet de tegenstander doel-
man Sietze nog maar één keer te pas-
seren: eindstand 0-6. 
Goeie tweede helft gespeeld, kerels! 
Nou maar afwachten wat Alkmaarse 
Boys verder doet… 
Jochem en Pieter  Hoogesteijn 
 
Foresters F7 - Kolping B.F5     
Uitslag: 1 - 2 
Het was een vroege ochtend. We gin-

gen een bezoekje brengen aan De Fo-
resters. 
De 1e helft ging het goed de bal ging in 
het doel in de 6e minuut door Mustafe. 
De Foresters kreeg die bal niet in het 
doel bij Stefan. 
In de rust gaven de vader van Mustafe 
en de vader van Tom een paar tips om 
die bal in het doel te krijgen. In de 2e 
helft begon het niet zo goed: De Fores-
ters hadden in ons doel gescoord En 
toen was het 1-1. Dus het bleef span-
nend. En ja hoor in de 2e helft scoort 
Mustafe weer. 
Uiteindelijk kwam bleef deze stand tot 
het einde 1-2 en toen had de F5 ge-
wonnen. 
Tom wortel zoon van Peter 
 
Toernooi mini's 
Zaterdag 10 april was het zover, het 
eerste toernooi van het jaar. In Driehuis 
moest het allemaal gaan gebeuren. Na 
een rommelig vertrek vanaf ons eigen 
terrein, kwam iedereen ruim op tijd aan 
bij R.K.V.V. Velsen. Nadat trainer 
Henk zich had gemeld, hebben we ons 
allemaal in ons prachtig mooie, nieuwe 

tenue en trainingspak gestoken. We 
waren er helemaal klaar voor en onder 
de naam Lazio, begonnen we aan het 
toernooi. 
De eerste wedstrijd hebben we gewon-
nen met 7-0. Daarna kregen we van de 
vereniging allemaal een blikje drinken 
en een zakje chips. Toen kwam de 
tweede wedstrijd. Na een lange tijd 0-0 
wist de tegenpartij toch te scoren. He-
laas verloren we met 1-0. 
Na de wedstrijd gingen we meteen 
door naar het volgende spel: Topshot. 
Je moest de bal op het doel schieten 
en dan werd er gemeten hoe hard je 
schot was. Dit was wel erg spannend. 
Sjoerd schoot het allerhardst, wel 45 
km per uur. Gevolgd door Rick met 41 
km en Nick met 40 km. 
We waren net klaar met schieten en 
moesten meteen weer door voor de 
laatste partij. Ook deze leek te eindi-
gen met een 0-0 eindstand, maar werd 
op het laatst toch nog 1-0 voor de te-
genpartij.  
We zijn ook nog met zijn allen op de 
foto geweest. Zelfs de trainer ging mee 
(eigenlijk wilde hij niet!). Helaas duurde 
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