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BESTUUR 
 
VOORZITTER 
Jacco Buisman ……….....06-51137072 
 

VICE-VOORZITTER 
Dick Veel ...............…………. 5128581 
 

SECRETARIS 
Gerard Venneker........………..5155432 
 

SENIOREN 
Gerard Bobeldijk.......…………5405918 
 

JUNIOREN 
Richard Meijer… .……………..5744278 
 

PUPILLEN 
Gerard Twisk…………………..5112281 
 

KANTINECOMMISSIE 
Ed Pronk……………………….5628519 
 
 

SPONSORCOMMISSIE 
Fons Veel……………………...5600345 
 
 

AFDELINGEN 
 

SENIOREN  
Ton Schut………………………5625755 
 

JUNIOREN 
Jan Kraakman .............…...….5742132 
 

PUPILLEN 
Jaap de Vries.............………..5617201 
 

DAMES 
Marlies Pluijmers……………...5619399 
 

ZAALVOETBAL 
Peter Verhoeven ...…………...5153952 
 
 
 

OVERIGE FUNCTIES 
 

HOOFDTRAINER 
Rob Klanker……………………5153521 
 

TERREINDIENST 
Theo Vingerling………………..5151901 
 

CONTRIBUTIES  
Jacques Peetoom .......………5209168 
 

BEZORGING CLUBBLAD 
Wout van Dijk .........………….5115723 
 
 

LEDENMUTATIES 
Aan- , afmeldingen en doorgeven 
van adreswijzigingen uitsluitend 
schriftelijk of per E –mail. 
Ledenadministratie@kolpingboys.
nl 
 
 
 

ERE-LEDEN 
1981     Arie Groot 
1998     Gerard Floris 
2002     Ger v/d Waal 
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     REDACTIE:  
        Ed, Evelien en Arnout van ’t Voort  Saturnusstraat 59  Oudorp           
                                                                                                  Tel.5111917                        
     KOPIJ INLEVEREN: 
       Pupillen kopij: zaterdag tot 13.30 uur in het wedstrijdsecretariaat, 
             of voor zaterdagavond 20.00 uur bij Jaap de Vries, Sleperstraat 24. 
   Dames & Meisjes kopij: voor zondag 20.00 uur bij M. Corsten,                     

                                 Herman Heijermansstraat  63 of per e-mail: damesenmeisjes@kolpingboys.nl 
        Alle andere kopij: voor zondag 20.00 uur bij bovenstaande 
               redactie adres of in de kopij-bus voor de kantine.  
        E-mail (detreffer@kolpingboys.nl) mag ook.  

     ACTUEEL KOLPING BOYS NIEUWS: 

       http://www.kolpingboys.nl  

      
 

    AFGELASTINGEN: 

     Teletekst     Pagina 603          Ned 1/2/3 1e, 2e, 3e, Dames 1, A1,  B1, C1, en D1 
     A.N.P           0900-9311             ( West 1 cat A) Rest: West 1 cat. B 

                                   

Data om te onthouden 

De pen van C1 

Afgelastingsregeling pupillen 

Het Paastoernooi toch nog niet volledig. 
 
Met de afzegging van FC Groningen is een  Zweeds team als 
vervanger vastgelegd. Dit brengt de inbreng uit de Skandinav-
ische landen op 2. Een ander team die reeds eerder was vast-
gelegd komt uit Finland. 
 
Nu nog het laatste team. Hiervoor zijn een Engels en een 
Deens team in de markt. 
 
De laatste deelnemer wordt vermeld in de 
volgende Treffer. 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                           Kolping Boys 1 – BKC 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 

Bos Tuin en Dier 

       Vronermeerweg 27 1834 AX St.Pancras. 

       072-5614444. 

  
 Jako Sports,  
de kledingsponsor van Kolping Boys, verkrijgbaar bij Inter 
Sport Megastore. 
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D.W.V c1- KOLPING BOYS c1     
Uitslag: 0 - 1 
  
We moesten om 12 uur spelen, het begon al lekker, want we hadden twee scheidrechters 
die het duel allebei wilden fluiten. 
De "man" van D.W.V (van het bestuur) moest erbij komen en die besloot om een man van 
de bond erbij te halen die er niet ver vandaan woonden ondertussen stonden wij al een 
kwartier kou te vatten op het veld. Later kwam de man van de bond erbij en die besloot 
weer dat de 2e scheidrechter het duel mocht gaan fluiten. Ondertussen waren we een half 
uur verder en we begonnen met de wedstrijd. 
Rodney was er niet want die had een blessure. We werden meteen al onder druk gezet 
door D.W.V., maar uiteindelijk waren de kansen over en weer. Tenslotte gingen wij toch 
met de 3 punten er vandoor. Uit een mooie voorzet van Yuri, kopte Jochem van Weelden 
de winnende in het doel: klasse! Daarna kreeg D.W.V een ontzettende kans maar het schot 
belandde op de paal.  
  
PASCAL HARTOG  
ik geef de pen van de c1 door aan Bon......   
 

De pen van C1.                 De pen van C1          De pen van C1          De pen van C1 
 



Zondag 30 januari 2005 
 
Een thuiswedstrijd voor:  
 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                            Scheidsrechter 
1ste                 BKC 1                                  14.00 uur                   …..                                      N.Th. Bakker 
3de                  WGW 2                               12.00 uur                   11.15 uur                             N. Neuvel 
5de                  Koedijk 3                            12.00 uur                   11.15 uur                             Sj. Schut 
7de                  DFS 7                                  10.00 uur                   09.15 uur                             C. de Goede 
8ste                 DTS 4                                  14.00 uur                   13.15 uur                             J. de Wit 
A1                 EDO A1                              11.30 uur                   …..                                      F.Chr. Wierenga 
A2                 Egmondia A1                       14.00 uur                   13.15 uur                             M. Hoogervorst 
A3                 Hollandia A2                       12.00 uur                   11.15 uur                             GSB 
B2                  Alw. Forward B2                10.00 uur                   09.15 uur                             GSB 
 
Een uitwedstrijd voor: 
 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                            Vertrek!! 
2de                  Fort. W’veer 2                     11.00 uur                   …..                                      ….. 
6de                  DFS 6                                  14.30 uur                   13.50 uur                             14.00 uur 
9de                  Flevo 6                                12.00 uur                   10.20 uur                             10.30 uur 
10de                Apollo 3                              13.00 uur                   11.50 uur                             12.00 uur 
A4                 Foresters A2                        11.00 uur                   09.50 uur                             10.00 uur 
Da1                Zaandijk Da1                       14.00 uur                   …..                                      ….. 
Da2                Woudia Da1                        11.30 uur                   …..                                      10.00 uur 
C1                  Purmerend C1                     09.30 uur                   …..                                      ….. 
 
Zondag 6 februari 2005 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                            Scheidsrechter 
Da1                Odyssens ’91 Da1 (Beker)  12.00 uur                   …..                                      N. Neuvel  
Da2                Apollo Da1                          12.00 uur                   …..                                      C. de Goede 
 
Een uitwedstrijd voor: 
 
Elftal             Naar                                    Tijd                Aanwezig       Vertrek!!! 
1ste                 Duinrand 1                          14.00 uur        …..                 ….. 
 
DIENSTEN: 
Kantine                     : 29-01 en 30-01 groep 6 en 5, 05-02 en 06-02 groep 1 en 2 
 
Terreindienst            : 29-01           08.00 - 12.30 uur Dennis Louwen 

              12.30 - 17.00 uur Patrick Matulessy 
                                   30-01           09.00 - 13.00 uur Richard Mooser 

              13.00 - 17.00 uur Arjan Meijer 
                                   05-02           08.00 - 12.30 uur       Robin Messerschmidt 

              12.30 - 17.00 uur Tom Kooge 
                                   06-02           11.30 - ……  uur Paul Meijer 
 
Secretariaat               : 30-01 09.00 uur Simon en Ome Jaap, vanaf 13.00 uur Nel Appeldoorn en Juniorencommissie 

       06-02 09.00 uur Simon 
Kassa                        : 30-01 Dhr. B. Frederiks  
Poortloterij               : 30-01 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheidsr.     : 30-01 DB 
Geluid                       : 30-01 Dhr. R. Peeters  
Bestuurskamer          : 30-01 Tiny en Kristen 
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zater/zondag   15/16januari  Uitslag  zater/zondag   22/23 januari  Uitslag 
Kolp.B. 1 - Hollandia T 1 7 - 3  Kolp.B. 1 - Vrone 1 3 - 3 
Kolp.B. 2 - ZAP 2 Afg.  Kolp.B. 2 - West Friezen 2 0 - 3 
Kolp.B. 3 - Schagen  2 Afg.  Kolp.B. 3  Duinrand S 2 3 - 2 
Kolp.B. 5 - Foresters  5 0 - 3  Kolp.B. 5 - DFS Alkmaar 4 2 - 4 
Kolp.B. 6 - Watervogels 3 4 - 1  Kolp.B. 6 - WGW 4 5 - 5 
Kolp.B. 7 - Hollandia T 4 Afg.  Kolp.B. 7 - Alkm. Boys 6 4 - 7 
Kolp.B. 8 - Uitgeest 7 6 - 3  Kolp.B. 8 - Vrone 4 9 - 1 
Kolp.B. 9 - Foresters 8 3 - 0  Kolp.B. 9 - LSVV 8 3 - 2 
Kolp.B. 10 - Berdos 7 Afg.  Kolp.B. 10 - Vitesse 9 1 - 3 

               
Kolp.B. A1 - WGW A1 0 - 1  Kolp.B. A1 - Stormv./Telstar A2 0 - 2 
Kolp.B. A2  Alcm. Victrix A1 7 - 1  Kolp.B. A2  Zeevogels A1 2 - 1 
Kolp.B. A3  Egmondia A2 Afg.  Kolp.B. A3  Graftdijk A1 2 - 5 
Kolp.B. A4 - Flevo A1 Afg.  Kolp.B. A4 - VZV A2 3 - 1 

               
Kolp.B. B1 - Zaanlandia B1 1 - 3  Kolp.B. B1 - AFC ' 34 B2 1 - 2 
Kolp.B. B2 - Hugo Boys B1 Afg.  Kolp.B. B2 - RKEDO B1 8 - 1 
Kolp.B. B3 - SRC B3 7 - 4  Kolp.B. B3 - VZV B1 3 - 0 
Kolp.B. B4 - ADO ' 20 B2 2 - 8  Kolp.B. B4 - ADO ' 20 B3 3 - 3 
Kolp.B. B5 - Koedijk B5 2 - 3  Kolp.B. B5 - KSV B2 3 - 3 

               
Kolp.B. C1 - DWV C1 1 - 0  Kolp.B. C1 - AFC C2 3 - 3 
Kolp.B. C2 - ALC C1 4 - 1  Kolp.B. C2 - DEK C1 0 - 2 
Kolp.B. C3 - Vrone C2 2 - 4  Kolp.B. C3 - de Foresters C2 1 - 1 
Kolp.B. C4 - Reiger Boys C2 7 - 0  Kolp.B. C4 - Limmen C2 4 - 2 
Kolp.B. C5 - Jong Holland C3 1 - 3  Kolp.B. C5 - Bergen C2 0 - 4 
Kolp.B. C6 - Sporting S C1 1 - 5  Kolp.B. C6 - Reiger Boys C3 4 - 7 

               
Kolp.B. Da.1 - DEK Da.1 Afg.  Kolp.B. Da.1 - Vreeswijk Da.1 2 - 0 
Kolp.B. Da.2 - LSVV Da.1 4 - 5  Kolp.B. Da.2 - Valken Da.1 0 - 1 
Kolp.B. Msj.1 - Limmen Msj.2 6 - 0  Kolp.B. Msj.1 - VVS '46 Msj.1 16 - 0 
Kolp.B. Msj.2 - Limmen Msj.1 0 - 5  Kolp.B. Msj.2 - Hollandia T Msj.1 0 - 5 

 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

Bel: 072-5110171 of 
per e-mail wja.stoop@hetnet.nl 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Onno de Kock 
4x raak tegen Hollandia T. 
 
 

* Dames 1 en junioren A2 
Weten beide de koppositie de 
afgelopen weken in handen te 
houden respectievelijk te 
verstevigen. 
 
 

* Meisjesjunioren 1 
Een geweldige uithaal tegen VVS 
‘ 46. 
Het werd maar liefst 16-0. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       8 februari 2005 

    5 

Klaverjassen                    Klaverjassen                    Klaverjassen                    Klaverjassen 
 

Uitslag klaverjasdrive nummer 4 van vrijdag 21 januari 2005. De belangstelling was weer heel 
groot namelijk 16 tafels is 64 personen, niet verkeerd.   
Dan nu de koppels die in de prijzen vielen 
1e       Mark Brands - Piet                                          5751 punten 
2e       Harm Beemsterboer – Ed van ‘t Voort            5383    -- 
3e       Simon Eskes – Jan Bolt                                 5369    -- 
4e       Martin Schuiling – Willem Romein                  5271    -- 
5e       Romke Sluis – Gerrit Kamerbeek                   5130    -- 
6e       Salvatore – Michiel Lefering                           4982    -- 
7e       Co Joppe – Jerry Beentjes                             4969    -- 
8e       Co Admiraal – Gerard Bakker                        4929    -- 
 

Poedelprijs Brends Dekker – José Stiemer              4086    --. 
 

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 ‘s Hertogenbosch.  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
De winnaars van bovenstaande prijzen worden bekend gemaakt op de laatste drive van dit 
seizoen. De volgende drive is op vrijdag 18 februari. We willen om 20.00 uur beginnen. Inschrijven kan 
vanaf 19.30 uur. Tot dan allemaal. 
                                               Groeten Jaap de Wit 

OPROEP                   Oproep                    OPROEP 
 
Welk team heeft de rode shirts geleend (14 stuks) en deze 
nog niet teruggebracht. 
 
S.V.P. gewassen  terug bezorgen op zondag bij Simon 
Reus in het wedstrijdsecretariaat. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

         Scheidsrechtersavond 
 
Donderddag 10 februari om 19.30 uur in 
de bestuurskamer. 
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Hier weer een update van de prestaties van het zesde van Kolping Boys uitkomend in de reserve zevende klasse. 
We waren gebleven bij een overwinning van het zesde op 21 november tegen Winkel, maar daarna hebben we toch al weer 
wat wedstrijden gespeeld met behoorlijk verschillende resultaten. 
In ieder geval zijn we nog wel in de race voor de eerste plaats, maar begint het toch steeds moeilijker te worden aangezien we het niet meer in 
eigen hand hebben. Alkmaarsche Boys heeft namelijk na dit weekend 1 verliespunt minder dan Kolping Boys, maar we geven het nog niet op.  
 
Een overzicht: 
28 november    : Vios 6 – Kolping Boys                                     Uitslag              : 1 – 1               Doelpunt(en)    : Paul 
 
Een ontzettende harde wedstrijd van de kant van VIOS. Ze bleken meer oog voor de schenen en enkels van ons te hebben, dan voor de bal. We 
waren hier dan ook niet tegen bestand en in een moeizame wedstrijd en toch wel wat kansen beleven we steken op 1-1. Opmerkelijk: bij Rene 
Lengers kwam het oerinstinct overleven naar boven tijdens de duels met zijn directe tegenstander waarbij alles mocht en kon. Ook voetballend 
liet hij zien op dat hij nog steeds het niveau aan kan. 
 
5 december      : Kolping Boys  - Alkmaarsche Boys 5              Uitslag  : 1 – 3               Doelpunt(en)    : Nico Koelman 
 
Een topper, maar het leek wel of alleen de tegenstander dat vond. Onder andere door het ontbreken van een aantal spelersbleek dat wij tegen 
Alkmaarsche Boys weinig in te brengen hadden. Waar zij veel strijd en redelijk voetbal lieten zien. Waren wij niet vooruit te branden. Binnen 
een aantal minuten stonden we al 1 – 0 achter en hoewel het nog gelijk werd waren we die dag gewoon kansloos en nam Alkmaarsche Boys de 
koppositie van ons over en kwam ZAP 4 gelijk te staan met ons. 
 
12 december    : Kolping Boys – vrij                                          Dus dat is makkelijk 
 
19 december    : Kolping Boys  – Bergen 4                                Uitslag              : 5 – 2               Doelpunt(en)    : Dennis (4) en Paul 
 
Een lastige wedstrijd, Bergen is een redelijke ploeg die alleen op de verkeerde momenten de punten laat liggen en vorig jaar toch een keurige 
derde plaats hadden behaald. Bij opkomst van het team van Bergen (1 minuut voor de aftrap) hadden wij al het vermoeden dat het niet een hele 
moeilijke middag hoefde te worden, aangezien wij om 12.00 uur in de middag spontaan aangeschoten raakten van de helft van het team van 
Bergen. Ze hadden een feestje gehad. We stonden dan ook binnen een half uur op een 4 – 0 voorsprong en daarna werden ze een beetje nuchter, 
zodat wij nog maar 1 keer scoorden en zij twee keer. 
 
9 januari           : Kolping Boys – DFS 6                                      Uitslag  : 5 – 0               Doelpunten       : ???? 
 
Laten we het er maar op houden dat we weinig gezien hebben van de tegenstander. 
 
16 januari         : Watervogels 3 – Kolping Boys                        Uitslag              : 1 – 4               Doelpunten      : Nico Koelman (2), Dennis en  
                                                                                                                                                                                                Gerard 
 
Wat een slechte wedstrijd. In het begin liep het allemaal nog wel en speelden we de bal goed rond en kwamen we op een verdiende 1 – 0 voor-
sprong door goed attent reageren van Nico die de bal over de doellijn hielp. Daarna werd echter alleen nog maar slechter en door onder andere 
verkeerd ingrijpen van Paul kon de spits van watervogels in buitenspel positie de bal achter Peter werken. Gelukkig hervonden we ons nog een 
beetje en geholpen door de keeper van Watervogels (hij liet de bal door zijn benen glippen) kon Gerard de bal simpel over de doellijn werken. 
Watervogels was leeg gespeeld en zodoende scoorden Dennis en Nico nog een doelpunt en werd het alsnog 1 – 4. 
 
23 januari         : Kolping Boys – WGW 4                                  Uitslag              : 5 – 5               Doelpunten      : Jacco, Nico Koelman (2), Paul  
                                                                                                                                                                                                en Gerard 
 
2 – 1 voor en nog 10 minuten te spelen en met 2 – 3 de rust in gaan dan is er iets niet goed gegaan. Terwijl wij veel meer in bal bezit waren en 
redelijk wat kansen kregen had WGW aan vier kansen genoeg om drie keer te scoren. In de tweede helft besloten we dan ook om er vol in te 
gaan, maar ondanks goede aanvallen en met schoten op de lat en paal en de armen van WGW bleef dezelfde stand op het scorebord. Tot dat 
WGW weer aan het counteren sloegen en zij op 2 –5 kwamen door een dwarrel schot en een eigen doelpunt. Op het moment dat er nog 10 mi-
nuten te spelen waren en een speler van ons er voor vijf minuten werd uitgestuurd (we noemen geen namen) dachten zelfs onze trouwe suppor-
ters dat het gelopen was en zij zochten de warme kantine op. Helaas voor hun, maar ze hebben 10 mooie minuten gemist. In 10 minuten tijd 
scoorden we nog drie keer en bij 5 – 5 werd er ook nog eens twee keer op de paal geschoten. Helaas bleef het bij een gelijkspel, maar toch een 
knappe prestatie. 
 
De stand:                G        P 
Alkmaarsche Boys        13         30 
Kolping Boys                12         26 
ZAP                                13         23 
WGW                             13         23 
 
Het blijft spannend. 
 
Groeten 
 
Kees 



Het programma !!! 
 
Zaterdag 29 januari 2005. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b1          D.E.M. b1                                                           14.30                 -                 J.H.N. Koppes 
b4          Vitesse’22 b3                                                      14.30             14.00             N. Kieft 
c3          B.O.L. c1                                                            13.00             12.30             E.v. Dronkelaar 
c4          DFS Alkmaar c1                                                 14.30             14.00             H. Berghammer 
ms.ju.b2 Uitgeest ms.ju. b1                                              13.00             12.15             J. Kraakman 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Piet Ursem 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar                                              Aanvang    Vertrek 
b3          D.W.B. b1                                                          14.30             13.30             Op zondag spelen:alle A-junioren + 
b5          L.S.V.V. b2                                                        14.45             13.45             + B2 + C1 !! 
c2          Reiger Boys c1                                                   10.00                 - 
c5          Koedijk c5                                                          13.15             12.15 
c6          Vrone c3                                                             12.30             11.45 
ms.ju.b1 L.S.V.V. ms.ju.b2                                              14.45             13.45 
 
Zaterdag 5 februari 2005. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
a1          D.W.V. a1 (vr.sch.)                                            14.30                -                  P. Ruijs 
b1          ADO’20 b1                                                         14.30                -                  J. te Kloeze 
b4          Schagen b2 (vr.sch.)                                           14.30             14.00             H. Berghammer 
c1          de Foresters c1 (vr.sch.)                                     13.00                -                  J. Kraakman 
c2          A.D.O.’20 c2 (vr.sch.)                                        13.00                -                  N. Kieft 
c3          Kolp.Boys ms.ju. 1 (vr.sch.)                               13.00             12.30             P. Ruijs 
c5          A.D.O.’20 c5 (vr.sch.)                                        13.00             12.30             E. v. Dronkelaar 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Ton Vrasdonk 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
c6          Sporting S c1                                                      14.00             13.00 
ms.ju.1 Kolp.Boys c3 (vr.sch.)                                         13.00             12.15 
 
Alle niet-genoemde teams zijn vooralsnog VRIJ ! 
 
Scheidsrechters opgelet !! 
Donderdag 10 februari om 19.30 uur worden jullie weer in de Bestuurskamer verwacht voor het halfjaarlijkse overleg. 
Iedereen krijgt zo mogelijk nog een persoonlijke uitnodiging, maar schrijf deze datum alvast maar op ! 
Afberichten natuurlijk liever niet, maar moet het dan toch, bel even naar Martin, Piet, Jaap of Janneke. 
 
Jubileumpaastoernooi 2005. 
Is Harry van der Lem geen lid meer van de Paascommissie, vroegen enkele coryfeeën binnen onze vereniging zich af . 
Hij stond niet vermeld in de vorige Treffer. Abuis natuurlijk, want Theo Schmidt stond er 2 keer in. We doen Harry tekort door 
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hem niet te vermelden.  Weten we het nog ? Harry is de man van de grote verloting:hoofdprijs een 
MOUNTAIN-BIKE ! 
Wie nog leuke prijsjes heeft, neem even contact op met Harry: 5111583. 
 
Hoe zit het met het deelnemersveld ? 
Eindelijk hebben we de deelnemers rond ! Er komen dit jaar Zweden en  evt. Denen naar de Nollen. Naast de Finse inbreng is het 
Scandinaviëgehalte dan wel érg groot ! Het Volendam van Zweden(qua opleiding en talent dus) komt naar Oudorp en uit Dene-
marken komt  evt. een wat onbekendere ploeg , maar het kan ook nog het Engelse Bolton Wanderers worden. 
Overigens komen de Zweden in de plaats van FC Groningen, wat een aantrekkelijk toernooi in Portugal niet kon laten schieten. 
Zéker geen verzwakking overigens ! 
 

       Viborg(Den.)  of  Bolton Wanderers(Eng.) (b-junioren)   
                            +      
               Brommapojkarna (Zwe.)     (c-junioren) 

 
VERDER: 
We vroegen ons stilaan af, wat de vereniging na 10 jaar Paastoernooi opgeschoten is met dit toernooi : 
We sommen de volgende zaken even op: 
- al 10 jaar een geweldige ervaring voor onze spelers !!! 
- al 10 jaar een prachtig uithangbord voor Kolping Boys ! 
- ondersteuning van diverse projecten op ons complex: 

•      bijdrage aan o.a.de kleedkamer en kantine-uitbreiding  
•      verfraaiing van het complex 
•      uitbreiding van het aantal ballenvangers 
•      ondersteuning in de werving van sponsors 

 
Het wel en wee van de junioren !! 
Geen punten voor A1 en B1, maar wél punten voor C1 ! 
En C1 deed dat nog wel tegen de topploegen in de poule AFC Amsterdam en DWV ! 
In Amsterdam werd er een revanche behaald op DWV. Thuis wisten de Mokumers onze dreumesen nog te intimideren en sleepten 
ze er, geholpen door een erbarmelijk slecht fluitende scheidsrechter, een 3-2 zege uit. Nu hielden de onzen het hoofd koel en 
kreeg DWV vlak voor tijd de deksel op de neus: 0-1 voor ons C1 ! En ook AFC kon niet winnen. Werd er in de hoofdstad nog 
kansloos verloren , nu bleef het scorebord op 3-3 staan. Een mooi resultaat voor de spelers en hun nieuwe(oud-)trainer René. 
A1 gaat moeilijke tijden tegemoet, want er werd tegen gelijkgestemden (WGW en Stormvogels/Telstar) niet één keer gescoord en 
(erger nog) geen punt behaald. Komende zondag komt een topploeg (EDO) op visite. Zal er een verrassing inzitten ? 
Ook B1 moest in het stof bijten:degradatiekandidaat Zaanlandia won in Oudorp met 3-1 en ook bij AFC’34 moesten de onzen het 
onderspit delven(2-1). Een lage middenmootpositie, meer zit er voorlopig niet in. 
 
A2 gaat nu écht voor het kampioenschap. Alcmaria werd met 6-1 overlopen en bij runner-up Zeevogels werd middels een 2-1 
overwinning ook geen averij opgelopen. Het wachten is op “de dubbel” tegen concurrent AFC’34. 
En ook B2 heeft het zoet der overwinningen weer te pakken ! 
C2 leed een onverwachte 0-2 nederlaag tegen een combinatie van A-B- en C-junioren van DEK. En tóch waren ze nog niet eens 
kansloos. Gelukkig werd er ook nog gewonnen in Abbekerk (1-4). 
A3 en A4 speelden beide maar 1 keer. Voor A3 betekende dit en 5-2 nederlaag bij Graftdijk a1 en A4 won zowaar. In ’t Veld  
werd er met 3-1 gezegevierd ! Een optimaal resultaat behaalde B3. Keurig ! Eerst maar liefst 7-4 en daarna met 3-0 van VZV. 
B4 zagen we verliezen van ADO’20 b4 en gelijkspelen tegen ADO’20 b3 . Hetzelfde resultaat behaalde de B5. (2-3 en 3-3). 
Voor C4 werd het , net als voor B3, B2 en A2, een 100% score, waarbij de afgelopen zaterdag Limmen een goede, aantrekkelijke 
tegenstander genoemd mocht worden (4-2).  
C5 en C6 bleven helaas wederom puntloos. C6 presteerde het zelfs om van de onderste(Reiger Boys) te verliezen. 
Blijft over de C3 van coach Michel. Een eerdere 2-4 nederlaag werd afgelopen zaterdag gevolgd door een keurig 1-1 gelijkspel 
bij koploper de Foresters . 
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Kolping Boys Dames 1 - Vreeswijk Dames 1  
Uitslag: 2 – 0  
Sinds we naar de tweede klasse zijn gepromoveerd hebben we nog  
nooit ook maar een enkel puntje tegen Vreeswijk kunnen bemachtigen. 
Zelfs 't Gooi, vorig seizoen glansrijk en verdiend kampioen, kende  
slechts een nederlaag. Inderdaad, bij ons op de Nollen. (3-2). Tegen 
Vreeswijk waren we steeds kansloos. Of in Nieuwegein, of bij ons, we hadden niets te vertellen. Zelfs bij de aanvang 
van dit seizoen werd door Vreeswijk ons eerste en tot nu toe enig puntverlies bewerkstelligt. Met maar liefst 7-2 ble-
ven we kansloos in Nieuwegein. Vandaar dat de confrontatie van zondag flauwtjes begon. Vreeswijk had veel te 
veel ontzag voor de koploper en durfde daardoor niet te voetballen, terwijl onze meiden te voorzichtig waren om te-
gen Vreeswijk niet opnieuw tegen een pak slaag op te lopen.  
Zo ontspon zich een eerste helft waarin van hartverwarmend voetbal geen sprake was, hetgeen overigens gezien de 
weersomstandigheden geen overbodige luxe geweest zou zijn. Tot vlak voor de rust. Opeens leek het tot onze mei-
den door te dringen dat van dit Vreeswijk eigenlijk weinig te vrezen was. Eindelijk gingen we voetballen, werd er gas 
gegeven op het middenveld en zowaar kregen we voor de rust nog twee dotten van kansen. Helaas gemist waar-
door de ruststand doelpuntloos bleef. Ook na de rust werd dit tempo volgehouden en al na twee minuten had Amy 
de 1-0 in de touwen gewerkt. Eindelijk lucht. Hierna had Vreeswijk werkelijk niets meer te vertellen en was het een 
en al Kolping Boys wat de klok sloeg. Brigit mistte nog een strafschop nadat Jozien naar de grond was getrokken 
binnen de lijnen, maar zelfs dat mocht de pret niet drukken. Linda zette tenslotte de kroon op de wedstrijd door met 
een fantastische lob 2-0 op het scorebord te zetten. Meiden, los van de eerste 35 minuten waarin we te zuinig wa-
ren, een puike wedstrijd en misschien was onze grootste winst vandaag wel dat we achterin helemaal niets hebben 
weggegeven. De eerste klasse komt steeds dichterbij.  
 
Jeroen Wijts  
                              Stand Dames 1 op 23 januari 2005 
 
          1.       Kolping Boys          13      12      0          1      36       44-16  
          2.       Odysseus '91         14      10      1          3      31       36-18  
          3.       Zaandijk                 12        8      2          2      26       27-11  
          4.       D.E.K.                     10        8      1          1      25       28-14  
          5.       Purmerend             13        8      0          5      24       37-19  
          6.       Vreeswijk                13        8      0          5      24       38-26  
          7.       Hellas Sport           14        4      2          8      14       22-25  
          8.       Winkel                    11        3      3          5      12       18-30  
          9.       Almere                    13        3      2          8      11       25-31  
          10.     de Meteoor             14        2      2          8        8       10-33  
          11.     H.O.S.V.                 13        2      1        10        7         9-41  
          12.     H.M.S.                    14        1      2        11        5       20-48  
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kantinediensten:        29 jan Rina Blondeau 
                                  5 febr Judith Groot 
                                  12 febr Lisa van Poppel 
                                  19 febr Josien Bakker 

Rijschema dames 2 voor de eerst volgende uitwedstrijd: 
Josien Bakker, José van Leijen, Jennifer Hoogsteder en Miranda Stenvers.. 
Als je niet kan rijden, regel dan zelf vervanging 

Kolping Boys MB1 – VVS 46 MB1  
Uitslag: 16-0 
Om 13.00 moesten we spelen tegen VVS 46. We wisten allemaal nog dat we vorige keer 11-0 gewonnen hadden op 
het veld bij VVS. Dus dat gaf ons wel hoop.  
De wedstrijd begon. Al snel volgde de 1-0. Simone L. stond voor het eerst spits. Dat was te merken ook! Ze scoorde 
wel 5 keer! Goed gedaan meid! In de rust stonden we al met 10-0 voor. De eerste helft was goed gegaan. 
De tweede helft ging Natascha van het doel af en ging spelen, waardoor ze haar eerste doelpunt van het seizoen 
scoorde! Omdat Natas ging spelen wou Willemijn wel een keer keepen. Ze had niet veel te doen. Maar het is wel 
goed gegaan.  
Goed gespeeld allemaal en meiden, we moeten kampioen worden!!  
 
xxxjes, Evelien 
 
Ik geef de pen door aan Natascha. 
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HEREN 1 28147 vrij 04 feb Kolping Boys 1 - Foresters’71 5 22.00 uur De Myse 

 28148 vrij 11 feb AZV 6 - Kolping Boys 1 19.15 uur De Lelie 

 28150 do 17 feb HZV de Witburger 6 - Kolping Boys 1 22.00 uur Vennewater 

 ZAALDIENST   VRIJDAG 18 FEBRUARI   19.00 UUR AANWEZIG   OOSTERHOUT 

        

HEREN 2 112727 wo 26 jan Reisb. Eurobudget 1 - Kolping Boys 2 21.05 uur De Enterij 

 12719 wo 02 feb Kolping Boys 2 - Amstelhoek 1 19.15 uur De Oostwal 

 12676 vrij 04 feb Kolping Boys 2 - Unil Motoroil 1 22.00 uur De Stap 

 12737 din 15 feb PZC/Micronorm 2 - Kolping Boys 2 21.00 uur De Oostwal 

        

HEREN 3 128921 vrij 28 jan Kolping Boys 3 - EMJ/Drukkerij 1 20.10 uur De Myse 

 28922 vrij 04 feb AZV 7 - Kolping Boys 3 20.10 uur De Lelie 

 28923 vrij 11 feb Kolping Boys 3 - Postiljon 1 21.05 uur De Mijse 

 28920 vrij 18 feb SVW’27 4 - Kolping Boys 3 22.00 uur Waardergolf 

 28924 do 24 feb Foresters’71 6 - Kolping Boys 3 21.05 uur Vennewater 

    
- 

   

HEREN 5 122971 din 25 jan SVW’27 8 - Kolping Boys 5 21.55 uur De Oostwal 

 22965 vrij 04 feb Kolping Boys 5 - DGAC 6 19.15 uur De Myse 

 28994 vrij 18 feb Kolping Boys 5 - AFC’34 5 21.05 uur Oosterhout 

 22957 vrij 25 feb Hovocubo 12 - Kolping Boys 5 21.50 uur Alkmaar-Noord 

        

A-1 Jun. 182265 vrij 04 feb Kolping Boys A-1 - MOC A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 

 182911 vrij 11 feb Kolping Boys A-1 - Kolping Boys A-2 19.15 uur Hoornse vaart 

 182268 wo 23 feb Gouden Hoofd A-1 - Kolping Boys A-1 20.00 uur Zwaag 

        

A-2 Jun. 182909 vrij 28 jan Kolping Boys A-2 - MOC A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 

 182910 vrij 04 feb SVW’27 A-2 - Kolping Boys A-2 19.15 uur Deimoshal 

 182911 vrij 11 feb Kolping Boys A-1 - Kolping Boys A-2 19.15 uur  Hoornse Vaart 

 ZAALDIENST   VRIJDAG 25 FEBRUARI   19.00 UUR AANWEZIG   DE MEENT 

 182912 vrij 25 feb Kolping Boys A-2 - SVW’27 A-1 19.15 uur De Meent 
 

Vanwege de grote animo onder de jeugd, worden ook volgend seizoen via de KNVB half-jaars 
competities voor A-, B- en C-junioren georganiseerd. Wederom voor een speciale aktie-prijs van 
55,= euro per persoon voor een heel seizoen (± 20 wedstrijden)!!! 
 
Wil je meer weten over zaalvoetbal, of wil je met een heel team gaan zaalvoetballen??? Je kan ook 
eerst eens komen kijken hoe dit gaat...........bijvoorbeeld op vrijdag 11 februari om 19.15 uur in de 
Hoornse Vaart als onze A-1 tegen onze A-2 speelt!!! Uniek in het futsal binnen onze vereniging!!! 
 
Voor opgave of informatie bel Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 



                                 
 

ZATERDAG  29  JANUARI 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D2     HSV           D1    10.15                   P. Konijn             D1    Stormv/Tel  D1   11.00                   
D3     Adelbert     D1    09.00      08.30   B. Wijnen             D5    HSV            D3   12.30       11.40 
D4     Koedijk      D7    11.30      11.00   Th. Groot           D6    OSV            D5   11.15        
E4     Alc.Victrix  E3    11.30      11.00   T.Eskens            D7    Egmondia   D3   10.30       09.40       
E6     Koedijk      E8    09.00      08.30   P. van Wanrooij    E1    Flamingo’s  E1   09.30        
E9     HSV           E4    09.00      08.15                                E3    Berdos        E2   11.30       10.40 
F2     Foresters   F2     10.15      09.45   Y. Scholte            E5    Koedijk        E13 10.15       09.30 
F4     Foresters   F5     10.15      09.45                           E7    Reig.Boys   E12 10.00       09.15       
F6     Foresters   F7     09.00      08.30 
F8     Duinrand S F4     11.30      11.00   L..van Ginkel        F7    Adelbert      F2   10.00       09.10 
F9     Reig.Boys  F13   10.15      09.45   R. Pater                                                                  
                                                                                                                                           
D8, E2,E8,F3,F5, en Mini pupillen zijn vrij                                                                                        
                            
                                                                                        
                                                    
                                                   ZATERDAG   5 FEBRUARI 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D4     SVW          D9    11.30      11.00  B. van Esseveld     D3    Vrone          D2   10.45       10.00 
D6     Abcoude    D7    11.30                  P. Konijn             D7    LSVV        MD6  09.15       08.25       
D8     Reig.BoysMD1   10.15      09.45  B.Wijnen              E1    Zeevogels   E1   09.30       08.40 
E4     SSV           E1    11.30      11.00  Th. Groot             E2    Adelbert      E2   11.30       10.40 
E5     SSV           E2    10.15      09.45  P. van Wanrooij     E3    HSV            E4   10.30       09.40 
                                                                                       E8    Foresters    E9   09.00       08.10 
E6     Foresters   E8    09.00      08.30   Y. Scholte           E9    SVW           E5   09.00       08.10 
E7     HSV           E8    11.30      11.00  T.Eskens              F2    SVW           F1   10.15       09.25 
F3     Reig.Boys  F3     09.00      08.30                           F5    Berdos        F3   10.00       09.10       
F6     HSV           F4     10.15      09.45  R. Pater               F8    Kolp.Boys   F7   09.00       08.30       
F7     Kolp.Boys  F8     09.00      08.30  L. van Ginkel                                      
F9     KSV           F7     10.15      09.45                           Mini  Castricum   Mini 09.00       08.10 
 
 
D1,D2,D5 en F4 zijn vrij                                                                                                                   
          
          
Op beide zaterdagen zijn diverse pupillenteams vrij. De KNVB heeft een beperkt competitiepro-
gramma samengesteld, vanwege de aanvraag van diverse verenigingen voor een langere win-
terstop. 
 
Indien teams onderling willen voetballen neem dan contact op met uw coördinator. 
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AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN 
Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603. 
Het gehele pupillenvoetbal valt onder District West 1 Categorie B uitgezonderd de D1, welke in Categorie 
A valt. 
 
Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders gebeld worden, die op 
hun beurt de spelers van zijn of haar team bellen. Het verzoek aan U is om niet naar het complex te 
bellen. De telefoonlijn is dan overbezet en wij kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen over 
het al of niet doorgaan van de wedstrijden. 
 
 
 
Data om te onthouden 
 
26 en 27 maart                Paastoernooi Junioren 
18 t/m 22 april                 4 x 4 toernooi  
28 en 29 Mei                   Klaas Commandeur pupillen toernooi   
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Kolping Boys D2 – K.S.V. D1 
Uitslag: 0 - 4 
De vorige keer tegen K.S.V werd het 
10-2 voor K.S.V. dus we wisten dat 
we flink aan de bak moesten. 
Maar Leo was er niet en Jeroen was 
ziek. Dat was een tegenvaller. Als in-
vallers kregen we Thomas van de D1 
en Barry en Patrick van de D3. Toen 
de wedstrijd begon was het erg koud. 
We hielden goed stand, zeker de eer-
ste 10 minuten. Toen kwamen ze er 
doorheen en ze passeerden Joey 0-
1. We gingen verder maar later in de 
eerste helft gingen er vanuit corners 
nog 2 doelpunten in voor K.S.V. Toen 
was het rust. Daarna gingen we met 
volle moed weer verder. We speelden 
veel beter dan in de eerste helft. We 
kregen veel kansen, maar die hebben 
we helaas niet benut. Later in de 
tweede helft scoorde K.S.V. de 0-4. 
Dat was de eindstand. Jammer weer 
verloren. Maar de eindstand was in 
ieder geval beter dan de eerste wed-
strijd tegen K.S.V. 
Hou vol jongens eens gaat het ons 
lukken, we blijven knokken! 
Thomas, Barry en Patrick bedankt dat 
jullie voor ons wilde invallen!! 
Groetjes Robin van Velthuizen. 
 
Alkmaarsche Boys D2 – Kol-
ping Boys D3   
Uitslag: 3 - 5 
Het was lekker weer om te voetbal-
len. 
We hadden een gastspeler erbij: Mi-
cha. 
De eerste helft ging het niet goed. Er 
werd gescoord door Alkmaarsche 
Boys. Daarna nog een keer. 
Het werd zelfs 3-0 voor Alkmaarsche 
Boys. Na de donderspeech van 
coach ging het de tweede helft veel 
beter.  Koen  pakte twee mooie ballen 
en voorkwam een dikke nederlaag. 
Daarna  ging de D3 voetballen. Er 
werd 3-1 gemaakt. Daarna werd het 
3-2. Even later 3-3. 
Er was niet gedacht dat er nog ge-
wonnen werd. Maar toch. Het werd 3-
4. Toen werd er zelfs 3-5 gescoord. 
Het was ongelooflijk dat we na een 3-
0 achterstand toch nog met 3-5 won-
nen.  
Mooie doelpunten van Bugra en 
Andre die vanaf 40 meter uithaalde. 
Goed gespeeld,jongens, maar de 
eerste helft niet!!! 
Sander 

Jong Holland E3 – Kolping 
Boys E2 
Uitslag: 0 – 3 
Met de winterstop net achter ons en 
voor velen van ons team de avond er-
voor AZ-NEC, waren onze mannen 
opvallend wakker en gemotiveerd op 
deze vroege ochtend.  Er scheen een 
schraal zonnetje en het had er alle 
schijn van, dat we deze ochtend de 
wind mee hadden. 
De aftrap om 9.00 uur op het veel te 
kleine veld van Jong Holland gaf ons 
als vaste supporters dan ook een 
goed gevoel. Onze mannen wisten el-
kaar al snel goed te vinden en tikten 
als echte profs de bal lekker rond. 
Achterin stond het ook als een huis 
waardoor onze tegenstander onze 
helft niet eens kon ruiken. 
Toch was het moeilijk een vrije man 
te vinden, Jong Holland speelde met 
alle spelers voor - en in het doel, 
maar door mooie combinaties via de 
flanken wist Sacha met een echte 
“Pegel” de bal snoeihard in de tou-
wen te knallen. Onze jongens (dus 
het hele team) bleven aanvallen. En 
na talloze mooie kansen wisten we 
via een snelle aanval via de flanken 
DiMarcio te bereiken die de bal er 
toen mooi inprikte. Enkele minuten la-
ter was het de beurt aan Nick om 
vanaf zeker 15 meter afstand de bal 
over de verdediging (heel Jong Hol-
land) boven in de kruising te prikken. 
Na rust was het zoek gespeelde Jong 
Holland niet meer dan 10 meter van 
eigen doel te vinden. Er was bijna 
geen doorkomen aan en onze man-
nen konden de bal niet meer in het 
net krijgen. 
Het was bij ons net als bij AZ-NEC: 
we waren veel beter maar konden 
niet meer scoren. Al met al, geweldig 
gespeeld mannen. 
Rob 
 
Kolping Boys E9 -Kolping Boys E3 
Uitslag 3-0 
Na een lange winterstop zonder voet-
bal, mocht E 3 afgelopen zaterdag 
aantreden tegen het onbekende Kol-
ping Boys E 9. 
Op het veld aangekomen bleek de " 
onbekende" tegenstander te bestaan 
uit spelertjes van de F 1, die dus voor 
de winterstop  
ongeslagen kampioen waren gewor-
den. De schrik zat er gelijk al goed in, 
vooraf werd er al druk gesproken 

over de gevaarlijke spitsen van de te-
genstander en een middenvelder van 
wereldklasse. De tactiek werd volle-
dig afgestemd op de kracht van de te-
genstander.Michael en Erik kregen 
beiden de opdracht het gevaar van 
de tegenpartij (Stijn) af te stoppen.De 
eerste tien minuten ging het duel ge-
lijk op, toen kwam de E3 wat ongeluk-
kig op achterstand door een klutsbal 
die via het been van keeper Kevin in 
het eigen doel ging. Ondanks het feit 
dat de E9 voetbaltechnisch wat beter 
was, werd dit volledig goedgemaakt 
door de werklust van E3.  
Het vooraf afgesproken plan om Stijn 
uit te schakelen door een dubbele 
mandekking werkte echter niet en via 
een prachtig afstandsschot van dit 
grote talent kwam de E9 op 2-
0. Hierdoor brak er iets bij de E3 die 
in het verdere verloop van de wed-
strijd 
niet verder kwam dan enkele af-
standsschoten van Dion en Erik. Dat 
het later nog 3-0 werd was verder niet 
belangrijk, de wedstrijd was namelijk 
al gespeeld. De E3 kan echter terug-
kijken op een goede en vooral spor-
tieve wedstrijd die terecht gewonnen 
werd door het beter ingespeelde 
team van de E9. Maar kop op jon-
gens we krijgen de E9 nog een keer" 
thuis" en zoals jullie weten is Kolping 
Boys thuis altijd lastig !. 
  
Een vader     
 
Kolping Boys E5 - Kolping Boys 
E6 
Uitslag: 2 - 3 
Eindelijk na de winterstop weer voet-
ballen! Deze wedstrijd telden ook 
mee met de competitie. We waren 
weer allemaal in vorm. Iedereen was 
er weer. We moesten een goeie op-
stelling maken. Daar ging Mathe alle-
maal over. De wedstrijd begon goed. 
Eerste 10 minuten ging het perfect. 
Maar daar kwam opeens de goal van 
de E5. Wat een tegenvaller. Hij kwam 
natuurlijk uit een vrije trap. Daar bleef 
het bij tot de rust. Mathe gaf ons alle-
maal goeie tips in de kleedkamer. 
Oké we gaan dan weer op naar de 
tweede helft. Hé wat komt daar nou? 
De tweede goal van de E5. Nu moes-
ten we het wel weten. We moeten op-
letten. En daar komt de goal van....
LARS! 2-1 was het nu. Kom op we 
moeten er nog een maken. En ja hoor 
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daar komt JUSTIN met een mooie 
goal. 2-2 Nu moet de laatste ook nog 
komen. Die bal kwam er maar niet in! 
En daar komt onze KEVIN. Die maakt 
(bijna) in de laatste minuut de goal. 
Nog ruim een minuut speeltijd. En 
daar kwam de fluit van de scheids-
rechter. 
Zo hebben we ook weer de eerste 
wedstrijd gewonnen van het seizoen. 
Tom 
  
Kolping Boys E7 – Jong Hol-
land E2 
Uitslag: 9 – 1 
Weer helemaal compleet, maar met 
een ietwat andere samenstelling. Jo-
chim naar de E8 en wij met Wouter, 
onze nieuwe aanwinst. Met een 
prachtig zonnetje begonnen we de 1e 
helft. Wer werd goed overgespeeld en 
we kwamen al snel voor. Onze kee-
per Bojan ging er gewoon bij liggen, 
want op onze speelhelft bleef het na-
genoeg leeg. Iedereen kwam aan 
spelen toe en Jong Holland kreeg 2 
kansen, waarvan er één werd verzil-
verd. De ruststand was 4-1. 
De 2e helft kwam Jong Holland flink 
terug. Het spel was fanatieker en wij 
moesten flink aan de bak. Er waren 
prachtige voorzetten van Jaimie en 
Judith en een superkopbal vanuit de 
corner waarmee Wouter scoorde en 
zijn visitekaartje afgaf. Ilias liet op het 
middenveld mooi voetenwerk zien en 
Marnix, Chenel en Amin zorgden voor 
een paar mooie goals. Mark had in de 
2e helft als doelman weinig werk, mar 
wist tijdens de penalty’s  een paar 
ballen prima te stoppen.  
Het was een leuke, sportieve wed-
strijd, die met 9-1 door onze mannen 
en vrouwen werd gewonnen. Gefelici-
teerd met een mooi staaltje team-
work! 
Plien 
 
Kolping B. E8 - Reiger Boys E13 
Uitslag: 1 - 4 
Wie niet sterk is moet slim zijn. Dat 
was de strategie van  de bezoekers. 
Met achterin beton-voetbal en via ver-
raderlijke uitvallen beslisten zij, tegen 
de verhouding in, de wedstrijd. Een 
versterkt Kolping Boys met Jochim er-
bij begon sterk, maar kreeg weinig 
échte kansen. Halverwege de eerste 
helft verschalkte Reiger Boys met een 
counter de verdediging: doelman Ma-
nuel was kansloos. Gelukkig maakte 

Bloyce na aangeven van Suliman 
snel gelijk: 1-1.  
Na de rust viel Kolping opnieuw fel 
aan, maar kwam weer niet tot scoren, 
ondanks kansen van Charlie en Bloy-
ce. Een prachtige vrije trap werd het 
hard werkende E8 fataal: 1-2 voor 
Reiger Boys. Furieus trok heel Kol-
ping daarop ten aanval, maar ver-
waarloosde zodoende de verdedi-
ging. Met twee uitvallen bepaalden de 
Heerhugowaarders de eindstand een 
beetje geflatteerd op 1-4. De Reigers 
bleken goudvinken. 
 
Limmen F3 – Kolping Boys F5  
Uitslag: 3 - 3 
Met een uiterst succesvol 2004 achter 
de rug wachtten we tijdens de winter-
stop ongeduldig tot we weer mochten 
voetballen. Tijdens de winterstop 
bleek er topoverleg te hebben plaats-
gevonden tussen de KNVB, Kolping 
Boys en zeer waarschijnlijk Co Adri-
aanse. Besloten is om F5 een stapje 
hoger te  
laten voetballen in 2005. Nou dat 
bleek al snel hoor. Limmen F3 uit is 
altijd lastig en al jaren een geduchte 
tegenstander gebleken. Terwijl al on-
ze supporters en ouders zich nog 
moed aan het indrinken waren begon-
nen wij zonder enige angst en vol van 
vertrouwen aan de wedstrijd. Als een  
duveltje uit een luciferdoosje gingen 
we van start. Het ging allemaal zo 
snel dat de supporters er nog niet 
eens waren, Limmen sliep nog en de 
scheidsrechter was zijn fluit nog aan 
het testen. Jeffrey kreeg de bal weer 
eens op zijn heupen en schoot KB 
binnen 14,36 seconden naar een 1 -0 
voorsprong. Iedereen werd wakker, 
de supporters stroomden toe, Limmen 
werd feller en... Hatsekidee., 2-0 voor 
KB.  Gemakzucht sloeg een beetje 
toe en Limmen scoorde 2 keer. 2-2 
was de stand. Steven had duidelijk 
andere plannen en besloot de bal, 
heel stiekem, zonder dat iemand het 
zag, tussen allemaal benen door te 
schieten om zo de keeper van Lim-
men te verrassen. Nou de tactiek 
werkte. 3-2. Limmen besloot op hun 
beurt dat ze nog helemaal niet ge-
trouwd waren en al helemaal niet zo. 
Het eindoordeel werd geveld. 3-3, 
een terechte eindstand! 
Erik Zonneveld 
Kolping Boys F6 – Limmen F4 
Uitslag: 2 – 3 

De voorjaars competitie laat ons ken-
nis maken met een nieuwe poel van 
tegenstanders. Door de tweede plaats 
van de najaars competitie 
“promoveerde” de F6 naar een zwaar-
dere poel en dat uitte zich in een nip-
te nederlaag tegen Limmen F4. Een 
1-0 voorsprong door Niels gaf goede 
hoop maar de 1-1 werd vlot gemaakt. 
Voor de rust maakte Dani 2-1 dus gin-
gen we met optimisme de tweede 
helft in. Nick had een paar prachtige 
reddingen maar kon niet voorkomen 
dat Limmen 2 keer kon scoren en we 
verloren met 2-3. Het spel was niet 
verkeerd en met name Amsel en Iefke 
deden het goed op het middenveld. 
Daan en Rick zijn onze goede verde-
digers en ruimden menig bal op. Een 
bal hard tegen de paal van Dani had 
de gelijkmaker moeten zijn en was ei-
genlijk verdiend geweest. Winst had 
aan onze zijde moeten zijn maar met 
een beetje pech met de winnende 
goal van Limmen verloren we helaas. 
Geen slechte wedstrijd na de winter-
stop en we hebben laten zien dat wij 
als F6 (laagste en waarschijnlijk jong-
ste ploeg in de voorjaars competitie) 
nog voor verrassingen kunnen zor-
gen.  
Coach… 


