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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 

                                   

Trainers gezocht 

Vriendenclub zoekt nieuwe vrijwilligers 

Tussenstand Kolping Toto 

De laatste deelnemer voor het a.s. Paastoernooi is bekend. 
 
Bij de B junioren wordt het deelnemersveld  
gecomplementeerd met een vereniging uit Denemarken. 
 

              Viborg FF 
 
Maar liefst 3 verenigingen uit het noorden zijn present. Uit: 
 
Finland 
                Zweden 
                                en Denemarken 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                           Kolping Boys 1 – Alkm. Boys 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 

Baron Verberne Bestratingsbedrijf. 

      Lorentzstraat 3c 1821 BR Alkmaar. 

      Specialist in alle soorten bestratingen, tevens rioleringswerken. 

      072-5204477. 

  
Corlido Schoonenebeek (C.Doevendans.) 
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                                          Beste Vrienden van Kolping Boys, 
  
De Vriendenclub van Kolping Boys is dringend en op korte termijn op zoek naar  
                                                   2 nieuwe mensen. 
Ten eerste een nieuwe voorzitter, aangezien Ben Hovenkamp is gestopt wegens te drukke 
werkzaamheden. 
En ten tweede een nieuw bestuurslid, omdat Gerben van der Waal terug gaat treden. 
  
Heb je 2 uurtjes per maand over? 
Vind je het leuk om allerlei initiatieven voor Kolping Boys te ontwikkelen en uit te voeren? 
Draag je de club een warm hart toe? 
Heb je humor en enthousiasme hoog in het vaandel staan? 
  
Dan zou ik zeggen, trek de stoute schoenen aan, en spreek één dezer weken Gerton van der 
Veldt, Dirk van der Gragt, Minou Stoop of Gerben van der Waal aan, waarin je laat weten dat 
je graag bij de Vriendenclub aan de gang wilt. 
  
Alvast bedankt en we spreken elkaar in ieder geval weer dit jaar op de feestavond. 
  
p.s. enkele voorbeelden die de Vriendenclub heeft gerealiseerd, mede dankzij de 300 leden, 
zijn: 
  

De prachtige nieuwe speeltuin. 
De verlichting op het kunstgrasveld. 

Het nieuwe welkomstbord bij de ingang. 
Sponsering van het paastoernooi. 

De jaarlijkse Penaltybokaal 
Etc. etc. 

  
 



Zondag 13 februari 2005 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                            Scheidsrechter 
1ste                 Alkm. Boys 1                       14.00 uur                   …..                                      A. van Buuringen 
3de                  HSV 3                                  12.00 uur                   11.15 uur                             M. Ros 
6de                  ZAP 4                                  12.00 uur                   11.15 uur                             GSB 
7de                  Adelbert 3                           10.00 uur                   09.15 uur                             C. de Goede 
8ste                 Adelbert 4                           14.00 uur                   13.15 uur                             GSB 
10de                KSV 6                                  10.00 uur                   09.15 uur                             GSB 
A2                 AFC A2                               14.00 uur                   13.15 uur                             …..                 
A4                 Koedijk A5                          12.00 uur                   11.15 uur                             M. Hoogervorst 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                            Vertrek!! 
2de                  Foresters 2                           11.00 uur                   …..                                      ….. 
5de                  Egmondia 4                         12.00 uur                   10.40 uur                             10.50 uur 
9de                  Hugo Boys 5                       11.00 uur                   09.50 uur                             10.00 uur 
Da2                HSV Da1                             12.00 uur                   10.40 uur                             10.50 uur 
A3                 Koedijk A4                          14.30 uur                   13.20 uur                             13.30 uur 
B2                  Graftdijk B1                        11.00 uur                   09.35 uur                             09.45 uur 
C1                  DWS C2                              09.30 uur                   …..                                      ….. 
Zondag 20 februari 2005 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                            Scheidsrechter 
2de                  KFC 2                                  11.00 uur                   …..                                      A. Bijvoet 
6de                  Meervogels 4                       12.00 uur                   11.15 uur                             K. de Goede 
7de                  vrij  
9de                  Flamingo’s 5                       10.00 uur                   09.15 uur                             GSB 
10de                vrij  
A4                 KSB A2                               12.00 uur                   11.15 uur                             Sj. Schut 
Da1                Almere Da1                         14.00 uur                   …..                                      P. van Duuren 
Da2                vrij  
C1                  DCG C2                              10.00 uur                   …..                                      G.M. Laan 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                            Vertrek!!! 
1ste                 WGW 1                               14.00 uur                   …..                                      ….. 
3de                  Zeevogels 2                         11.00 uur                   09.35 uur                             09.45 uur 
5de                     Apollo 2                              11.00 uur                   09.50 uur                             10.00 uur 
8ste                 DFS 8                                  14.30 uur                   13.50 uur                             14.00 uur 
A1                 AFC A2                               12.00 uur                   …..                                      ….. 
A2                 De Rijp A1                          11.00 uur                   09.35 uur                             09.45 uur 
A3                 SRC A2                               11.45 uur                   10.20 uur                             10.30 uur 
B2                  Dynamo B1                         13.00 uur                   11.35 uur                             11.45 uur 
DIENSTEN: 
Kantine                     : 12-02 en 13-02 groep 3 en 4, 19-02 en 20-02 groep 5 en 6 
Terreindienst            : 12-02           08.00 - 12.30 uur Lars van Roode A1 en Tim Konijn 

              12.30 - 17.00 uur Daniel de Vries A3 en Rick Konijn 
                                 : 13-02           09.00 - 13.00 uur        Ferenc Sulyok B1 en Tom Kooge 

              13.00 - 17.00 uur Jeroen Koenis B1 en Gerard Min 
                                 : 19-02           08.00 - 12.30 uur        Vincent de Vries A3 en Floris Oudejans 

              12.30 - 17.00 uur Rob de Vries A3 en Joost Pepping 
                                 : 20-02           09.00 - 13.00 uur Rodney Oudhuis B1 en Ron Pander 

              13.00 - 17.00 uur Lahcen Ouaziki B1 en Dave Pronk 
Secretariaat               : 13-02 09.00 uur Simon en Ome Jaap, 13.00 uur Nel Appeldoorn sen.com. 

     : 20-02 09.00 uur Simon en Ome Jaap en seniorencommissie 
Kassa                        : 13-02 Dhr. B. Frederiks   
Poortloterij               : 13-02 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids.       : 13-02 DB 
Geluid                       : 13-02 Dhr. R. Peeters 
Bestuurskamer          : 13-02 Tiny en Kristen 
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zater/zondag   29/30 januari  Uitslag  zater/zondag   5/6 februari  Uitslag 

Kolp.B. 1 - BKC 1 3 - 2  Kolp.B. 1 - Duinrand S. 1 1 - 3 
Kolp.B. 2 - Fort Wormerveer 2 3 - 2  Kolp.B. 2 - ZAP 2 1 - 3 
Kolp.B. 3 - WGW 2 4 - 2  Kolp.B. 3  Vrij  Vrij 
Kolp.B. 5 - Koedijk 3 1 - 3  Kolp.B. 5 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 6 - DFS Alkmaar 6 Afg.  Kolp.B. 6 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 7 - DFS Alkmaar 7 0 - 3  Kolp.B. 7 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 8 - DTS 4 5 - 2  Kolp.B. 8 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 9 - Flevo 6 2 - 0  Kolp.B. 9 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 10 - Apollo 3 0 - 2  Kolp.B. 10 - Vrij  Vrij 

               
Kolp.B. A1 - EDO A1 2 - 2  Kolp.B. A1 - DWV (vr.sch) A2 Onbek. 
Kolp.B. A2  Egmondia A1 2 - 1  Kolp.B. A2  Vrij   Vrij 
Kolp.B. A3  Hollandia A2 2 - 1  Kolp.B. A3  Vrij   Vrij 
Kolp.B. A4 - de Foresters A2 3 - 8  Kolp.B. A4 - Vrij   Vrij 

               
Kolp.B. B1 - DEM B1 1 - 0  Kolp.B. B1 - ADO ' 20 B1 0 - 2 
Kolp.B. B2 - Alw. Forward B2 0 - 4  Kolp.B. B2 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. B3 - DWB B1 4 - 2  Kolp.B. B3 - Vrij    Vrij 
Kolp.B. B4 - Vitesse ' 22 B2 4 - 1  Kolp.B. B4 - Schagen (vr.sch) B2 1 - 4 
Kolp.B. B5 - LSVV B2 2 - 7  Kolp.B. B5 - Vrij   Vrij 

               
Kolp.B. C1 - Purmerend C1 1 - 3  Kolp.B. C1 - Foresters (vr.sch) C2 0 - 3 
Kolp.B. C2 - Reiger Boys C1 2 - 2  Kolp.B. C2 - ADO ' 20 (vr.sch) C2 2 - 7 
Kolp.B. C3 - BOL C1 4 - 1  Kolp.B. C3 - Kolp.Boys (vrs) Msj.1 5 - 0 
Kolp.B. C4 - DFS Alkmaar C1 3 - 0  Kolp.B. C4 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. C5 - Koedijk C5 Afg.  Kolp.B. C5 - ADO ' 20 (vr.sch) C5 Onbek. 
Kolp.B. C6 - Vrone C3 1 - 11  Kolp.B. C6 - Sporting S C1 1 - 1 

               
Kolp.B. Da.1 - Zaandijk Da.1 4 - 1  Kolp.B. Da.1 - Odysseus(beker) Da.1 2 - 1 
Kolp.B. Da.2 - Woudia Da.1 3 - 2  Kolp.B. Da.2 - Apollo Da.1 2 - 1 
Kolp.B. Msj.1 - LSVV Msj.2 0 - 1  Kolp.B. Msj.1 - Kolp.Boys (vrs) C3 0 - 5 
Kolp.B. Msj.2 - Uitgeest Msj.1 2 - 0  Kolp.B. Msj.2 - Vrij   Vrij 

                                De pen van C1 
  
            Purmerend C1 – Kolping Boys C1 
          Uitslag: 3 - 1 
          Zondag 30 januari moesten we vroeg opstaan, omdat we om 8.00 uur moesten 
          vertrekken naar Purmerend. Kolping en Purmerend begonnen erg moeizaam op de vroege ochtend. Ongeveer 
          in de 20e minuut een goede kans voor Rodney maar de keeper van Purmerend redde uitstekend. Na de  tacti-
sche ingreep van Rene om Raymond van links naar rechtsbuiten te zetten werden we toch sterker dan  Purmerend. 
Dit resulteerde dan ook in een prachtig doelpunt van Raymond. Ruststand 0-1 voor Kolping. 
          Na de rust werden Yochem er Rick gewisseld voor Lars en Roy L. Wij begonnen de 2e helft niet          gecon-
centreerd en heel slap en kwamen dan ook onder druk te staan van Purmerend. 
          Ryan werd gewisseld voor Kishandro. Door slecht verdedigen kwam Purmerend met 2-1 voor. En een vrije 
          trap van Purmerend belandde hoog in het doel 3-1. Dit is ook de eindstand. 
          Het geeft niet jongens. Volgende keer beter. 
          Bon Bunliang 
 
          Ik geef de pen van C1 door aan Rodney ………. 



 

                                                                       

TOPPERS 
 

*    Geert Bossers  
scoorde 8 keer in de wedstrijd 
van het 8e  tegen Vrone 4 (9 – 1) 
 
 

*    Senioren 9 
Staat fier aan kop na de 2-0 
tegen Flevo. 
 
 
*   Junioren A2  
(2-1 tegen Egmondia) Dit 
team heeft inmiddels een 
ruime voorsprong opgebouwd 
en kan normaal gesproken 
voor het kampioenschap 
gaan. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       22 februari 2005 
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Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen               Klaverjassen 
 
Hierbij nodigen wij alle klaverjasliefhebbers uit voor de 5e drive van 
Kolping Boys op vrijdag 18 februari.  
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie 
superprijzen. 
De Hoofdprijs is: “Beleef ‘t in ‘s Hertogenbosch“. 
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 en bestaat uit: 
- Twee overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet in een luxe 
hotelkamer. 
- 1 x 4 gangen diner  
- Koffie met de echte Bossche Bol 
- Entreebewijs Noord Brabants Museum of uitgebreid informatiepakket met vestingwandeling, antiekroute en   
shoppinggids 
Het arrangement is voor twee personen .  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
Kortom het is de moeite waard om deel te nemen aan de klaverjasdrive op vrijdag 18 februari a.s. 
Het streven is er nog steeds op gericht om de kaarten te schudden om 20.00 uur. Inschrijven kan vanaf  19.30 
uur in de kantine van ons complex. 
                                                        Groeten Jaap de Wit  
  

                          Dames 1 
 
Door Odysseus ‘ 91 met 2 –1 te verslaan zijn 
de dames in de bekercompetitie geplaatst bij 
de laatste 4 ploegen. 
 
Eerste staan in de competitie en nu ook zover 
gekomen in de bekercompetitie. 
                                           Klasse Dames  
 

Zal dit jaar het kampioenschap en de 
promotie naar de eerste klasse  wel lukken of 
gaan de dames van DEK ons nog een poets 
bakken? 

Ook junioren C2 en meisjes B1 doen goed mee in hun 
competitie. Ze staan wel op de eerste plaats, maar 
hebben meer wedstrijden gespeeld. 
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Zaterdag 19 februari is de jaarlijkse feestavond voor alle 
vrijwilligers en medewerkers van  
voetbalvereniging Kolping Boys. Aanvang 21.00 uur er is 
live muziek van Jan Steltenpool en zijn band die Ierse en 
late jaren 60/70 muziek spelen. 
De kantine is open vanaf 20.30. Komt u ook? 
Tot 19 februari 
 
Het bestuur 
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Uitnodiging 

TUSSENSTAND TOTO 
 
Met slechts 29 deelnemers dit seizoen liggen er volop kansen voor iedereen om deze prestigieuze toto een keer te 
winnen. 
Van deze 29 deelnemers hadden er 10 personen Vrone en 8 personen Schagen als kampioen voorspeld. Kolping 
Boys werd 5 keer genoemd, WGW en LSVV 2 keer en er was zelfs een ‘kenner’ die Berdos kampioen zag worden. 
Een andere ‘kenner’ vond BKC de gedoodverfde kampioen...... 
 
Zowel Sjaak Schut als Alex Peperkamp wisten op een speeldag alle 6 uitslagen goed te voorspellen. 
Dit leverde echter geen koppositie op voor deze heren. 
 
De tussenstand is als volgt (zonder de extra punten van de 1e periode kampioen): 
 
1.       Peter Verhoeven                                                                                     40 punten 
 
2.       Frans Geurtsen                                                                                       38 punten 
 
3.       C. Korn                                                                                                    37 punten 
 
4.       J. Liefaard, Piet Ursem en Simone Verhoeven                                       36 punten 
 
7.       Sjaak Schut                                                                                             35 punten 
 
8.       Dick Veel, Alex Peperkamp, Cor Peperkamp, Jan Giling,  
          Robert Diependaal, J. Zonneveld en R. Stevens                                    34 punten 
 
Zoals u ziet zijn er nog mogelijkheden genoeg om Peter Verhoeven te verdringen. 
Alleen voor Paul Diependaal zal dit moeilijk worden gezien zijn laatste plaats met slechts 21 punten. 
 
Dirk Molenaar 



Het programma !!! 
 
Woensdag 9 februari:Kolp.Boys onder 16-Hollandia onder 16   Aanvang : 19.15.   Scheidsrechter:N. Neuvel 
 
Zaterdag 12 februari 2005. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b1          Uitgeest b1                                                         14.30                  -                H.C.M. van Bokhoven 
b4          Alcm. Victrix b2                                                 14.30             14.00             E. van Dronkelaar 
b5          Bergen b2                                                           14.30             14.00             J. Kraakman 
c3          Koedijk c3                                                          13.00             12.30             N. Kieft 
c6          S.V.W.’27 c6                                                      13.00             12.30             H. Berghammer 
ms.ju.b2 L.S.V.V. ms.ju. b3                                             13.00             12.15             R. Rowinkel 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Richard Meijer 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar                                              Aanvang    Vertrek 
dames 1 Odysseus’91                                                       12.00                   -               Op zondag spelen: A2 + A3 + A4 + B2  
a1          Almere a1                                                           14.30                   -               + C1. 
b3          Winkel b1                                                           14.00             13.00 
c2          Victoria O c1                                                      13.00                   -               Terreindienst: 
c4          A.F.C.’34 c3                                                       12.45             11.45             Zat.dag 12 febr.:  8.00 :Lars v. Roode 
c5          Koedijk c6                                                          11.30             10.30                                       12.30 :Daniël de Vries 
ms.ju.b1 L.S.V.V. ms.ju.b1                                              14.45             13.45             Zondag 13 febr.:  9.00 :Ferenc Sulijok 
                                                                                                                                                               13.00 :Jeroen Koenis 
Woensdag 16 februari:Kolp.Boys onder 18-Uitgeest onder 18.  Aanvang:19.15  Scheidsr:N. Neuvel 
 
Zaterdag 19 februari 2005. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b3          S.V.W.’27 b3                                                     14.30             14.00             H. Berghammer 
b5          Berdos b2                                                           14.30             14.00             E. v. Dronkelaar 
c2          V.V.S.’46 c1                                                      14.30                 -                 N. Kieft 
c4          vrij  
c5          L.S.V.V. c3                                                        13.00             12.30             J. Kraakman 
c6          de Foresters c4                                                   13.00             12.30             P. Verhoeven 
ms.ju.b1 V.V.Z. ms.ju.b1                                                 13.00             12.15             P. Ruijs 
               
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Piet Ursem 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
b1          Kon. HFC b1                                                      15.00                  -                Op zondag alle A-junioren + B2 + C1 
b4          Meervogels’31 b1                                               14.30             13.30 
c3          H.S.V. c2                                                            12.30             11.30             Terreindienst: 
m.ju.b2 Berdos ms.ju.b2                                                   14.30             13.15             Zat.dag 19 febr.:       8.00 :Vincent de Vries 
                                                                                                                                                                 12.30 :Rob de Vries 
                                                                                                                                     Zondag 20 febr.:       9.00 :Rodney Oudhuis 
                                                                                                                                                                    13.00 :Lahcen Ouaziki  
Feestavond vrijwilligers ! 
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Alle vrijwilligers vanKolpingBoys(senioren,junioren, pupillen,dames,Treffer,kantine,
terreinmedewerkers,beheerscommissie,zaalvoetbal en wie we dan tóch nog vergeten zijn worden op 
zaterdag 19 februari vanaf 20.30 in de kantine verwacht om samen met hun partner een aantal uur-
tjes op kosten van de vereniging door te brengen. 
Er zal een heuse band verschijnen, die eerst Ierse folkmuziek speelt en ons daarna meeneemt naar de jaren’60 ! Natuurlijk is het 
drankje en het hapje voor niets ! Laat deze kans om met de hele Kolping-familie door te brengen ,niet voorbijgaan ! 
 

Paastoernooi:deelnemersveld en poule-indeling bekend ! 
Tóch geen Engelse deelnemer, maar een Deense club bij de B-junioren. In de krant heb je het al kunnen lezen ! 
Inmiddels is de poule-indeling ook al bekend. Voor de B1 zijn daar een paar aantrekkelijke tegenstanders uitgerold ! 
De indeling: 
 
B-junioren:      Poule 1:                               Poule 2:                            C-junioren:   Poule 1:                    Poule 2 : 
                         Ajax                                     P.S.V.                                                      Honka Helsinki         AZ 
                         AZ                                       Shutoku Tokijo                                        IF Brommapojkarna Kolping Boys 
                         Kolping Boys                       FC Utrecht                                               St.Vogels/Telstar      SK Lokeren 
                         Excelsior Moeskroen           Viborg FF                                                FC Utrecht                Willem II 
 
We zijn weer volop bezig met de verdere voorbereidingen en zo zijn de dranghekken, vlaggenmasten  en de snackkar alweer be-
steld. 
En de mooie “de Boer-tent”komt er ook weer. Maar voor al die extra faciliteiten is mankracht nodig om op de Goede Vrijdag al-
les weer bedrijfsklaar te maken. De volgende mensen hebben, buiten de Paascommissie zelf,  hun medewerking al toegezegd: 
 
Paul Diependaal        Jan Geijteman              Thijs Kops                         Paul Konijn                                Leo Wortel 
Saskia Diependaal    Piet Ursem                   Marjon Diependaal            Peter Spijker                              Helen Rowinkel 
 
Maar we weten, dat er nog wel zo’n 15 Kolping Boys-liefhebbers zijn, die willen komen helpen ! 
Ook als je er vorig jaar al was, willen we graag dat je ons even meldt, dat je dit jaar wéér van de partij bent. Dat maakt het inde-
len 
van de werkzaamheden wat eenvoudiger. Even doorgeven dus aan Jan, Martin, Evert, Theo, Richard, Harry of Jan dus. 
 

Het wel en wee van de junioren ! 
A1 verraste ons met een keurig 2-2 gelijkspel tegen koploper E.D.O. Matthias Pepping was hier de grote man middels 2 goals ! 
En voor A2 was Egmondia een zwaardere tegenstander dan in Egmond zelf.Het werd nu 2-1. Tóch weer winst ! 
Ook de A3 wam als winnaar van het veld in het duel met Hollandia T a2. Slechts voor A4 konden we een nederlaag noteren en 
nog wel een dikke ook (3-8). 
 
Bij de B-junioren was B1 het enige team wat 2 keer in competitieverband de wei in moest. En wederom leverde het spelen op het 
A-veld niets op. ADO’20 was gewoon met 0-2 te sterk, waar onze jongens voor de rust best wel kans hadden op 1 of meerdere 
treffers. 
De week ervoor waren ze gelukkig wél te sterk voor DEM (1-0) en werd de middenmootpositie geconsolideerd. 
Ook nu weer had B2 niets te vertellen tegen Always Forward (0-4). B3 heeft de smaak van het winnen te pakken en won voor de 
derde keer op rij, nu bij DWB b1(2-4), een ploeg waar ze thuis nog van hadden verloren. En ook B4 haalde 3 punten binnen van 
een ploeg waarvan was verloren in de heenwedstrijd(4-1 op Vitesse). L.S.V.V. was voor de B5 voor de tweede keer te sterk. 
 
Purmerend was in Oudorp nog de ploeg die door ons C1 geklopt werd. Nu waren de rollen omgedraaid en behaalden de Markt-
stadbewoners de 3 belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. 
C2 lijkt een beetje van slag, want een 2-2 bij Reiger Boys c1 is niet goed als je thuis nog dik van deze ploeg hebt gewonnen. 
Onder de rust keek de C3 nog tegen een 1-0 achterstand aan, maar aan het eind was het mooi wel 4-1 voor Kolping Boys. 
En C4 had aan een paar effectieve minuten genoeg om DFS c1 voor de rust al op een onoverbrugbare achterstand te zetten (3-0). 
C5 werd afgelast en dus is de C6 de laatste in de rij, maar ook het team met de grootste nederlaag(11-1 bij Vrone). 
Afgelopen zaterdag verrasten ze weer door een gelijkspel weg te slepen in het inhaalduel met Sporting S c1(1-1, doelpunt van Li-
onel). 
 
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal 
Graag hadden we een officiële tussenstand laten zien, maar helaas was de Internetsite van de KNVB geblokkeerd. 
Wél weten we dat de meisjes B1 een ruime voorsprong hebben op wat nog mogelijke concurrenten zouden kunnen worden. 
We denken dan aan b.v. de C4. De laatste tijd winnen ook de B3 en de A3 geregeld. En we geven ook B4, C3 en C5 nog een 
kans op de tweede plaats. 
We hopen in de volgende Treffer de officiële tussenstand te kunnen publiceren ! 
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Kolping Boys 1 - Odysseus '91 1. 2-1  
Het is wel duidelijk, dat de beker niet erg leeft bij onze meiden. In een recht-
streeks duel met Odysseus '91 uit Utrecht keken we wel heel erg lang tegen een 
achterstand aan. Al in de zesde minuut bewees Odysseus '91 niet voor de gezel-
ligheid naar Oudorp te zijn afgereisd profiteerde dankbaar van een opeenhoping 
van verdedigende Oudorpse blunders. 0-1. Langzaam maar zeker liet Kolping 
Boys zien waarom het lijstaanvoerder is van 2A, drukte Odysseus '91 terug op ei-
gen helft, maar bleef te slap voetballen. Vrijwel alle afvallende ballen waren een Utrechtse prooi, steeds waren we 
een stapje te laat en te vaak stonden we te kijken hoe Odysseus '91 voetbalde. De kansen die we kregen, voor de 
rust drie, werden geheel volgens de wens van de Utrechtse keepster hard over de grond ingeschoten en deze jon-
gedame kreeg alle gelegenheid haar klasse te etaleren. Het is lang geleden dat we met een achterstand de rust in-
gingen. Het was pas in de 71 ste minuut voordat de gelijkmaker een feit was. Ester ter Steege (aanstormend talent 
uit de B junioren) rondde een voorzet van Irene Burgers loepzuiver af en de 1-1 was een feit. Dubbele pech voor 
Odysseus '91, want de keepster raakte bij deze goal dermate geblesseerd dat ze slechts op halve kracht de wed-
strijd kon uitspelen. Het was dan ook Irene zelf die 10 minuten later op aangeven van Jozien Bakker (In de ploeg ge-
komen voor Amy) de winnende 2-1 op het scorebord zette. Odysseus '91 kwam nog tot een waar slotoffensief, kopte 
nog een keer snoeihard op de lat, maar onze meiden lieten zich de overwinning en een plaats bij de laatste vier niet 
meer ontgaan. Langs deze weg nog een dikke pluim voor de junioren Esther, Romy en Kayleigh.  
Mogelijke volgende tegenstanders in de beker: D.E.K. of Waterwijk, Purmerend en HMS. Competitie uitslag : Zaan-
dijk-Winkel 1-0  
Competitiestand Dames 1:  
          1.       Kolping Boys          14      13      0          1      39       48-17  
          2.       Odysseus''91          15      10      1          4      31       38-22  
          3.       Zaandijk                 14        9      2          3      29       29-15  
          4.       D.E.K.                     11        9      1          1      28       32-14  
          5.       Purmerend             14        9      0          5      27       41-21  
          6.       Vreeswijk                14        9      0          5      27       34-26  
          7.       Hellas Sport           15        4      2          9      14       22-29  
          8.       Winkel                    13        3      4          6      13       20-33  
          9.       Almere                    14        3      3          8      12       27-33  
          10.     de Meteoor             15        2      2        11        8       11-36  
          11.     H.M.S.                    15        2      2        11        8       23-49  
          12.     H.O.S.V.                 14        2      1        11        7         9-47  
========================================================================================
=  
 
Feestavond vrijwilligers.  
Voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het dames-meisjes voetbal is er op 19 februari een feestavond in de kan-
tine. Je wordt met partner om 20.30 uur verwacht en er is volop gelegenheid om onder het genot van een hapje en 
een drankje even bij te kletsen. Er is levende muziek, en we gaan door tot in de kleine uurtjes.  
De Damescommissie  
 
 
========================================================================================
= 
Woudia 1 - Kolping 2  
uitslag 2-3  
Prima overwinning van dames 2.  
We begonnen goed, met aardige combinaties, wat resulteerde in een paar goede voorzetten van claudia en gitta en 
daaruit Esmee, Eline en Jessica dicht bij een doelpunt waren.  
de 0-1 was dan ook terecht, een lekker knal van Jessica.  
de 1-1 was een penalty na overtreding Chantal en diana niets kon doen omdat ze tot aan haar knieen vast stond in 
de modderpoel bij het doel.  
Na de thee nog steeds een keihard werkend dames 2.  
Weer verdient op voorsprong door een prima uithaal buiten de 16 
van Mirjam.  
De 2-2 viel eigenlijk onverwacht, maar een kwartier voor tijd werd 
door stevig doorjagen en vechtlust door iedereen 2-3 binnenge-
knald door Esmee.  
De laatste 10 minuten zette Woudia nog aan, maar de achterhoe-
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         kantinediensten:  
   12 febr     Lisa van Poppel 
   19 febr     Josien Bakker 
   26 febr     Sandra de Nijs 

          Rij schema voor dames 2  
De eerst volgende uitwedstrijd:  
Rina, Eline, Esmee en Miranda. 



   10 
Programma t/m  25 februari 2005 
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HEREN 1 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 12737 din 15 feb PZC/Micronorm 2 - Kolping Boys 2 21.00 uur De Oostwal 

        

HEREN 3 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 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. 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. 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. 

 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

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



                                 
 

ZATERDAG  12  FEBRUARI 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D2     AFC 34      D1    10.15                   P. Konijn             D1    KFC            D1   11.30                   
D4     Odin          D5    11.30      11.00   R.Rowinkel         D3    Foresters    D3   14.45       13.50 
D5     Kolping       D8   10.15      09.45   Th. Groot              D6    DWS           D5   10.45        
                                                                                       D8    Kolping        D5   10.15       09.45 
D7     VRIJ                                                                          E2    Odin            E2   10.00       09.00       
E1     Odin          E1    10.15                   J. van Leyen      E4    Odin            E4   10.00       09.00 
E3     Kolping      E5    11.30      11.00   T.Eskens            E5    Kolping        E3   11.30       11.00 
E7     Odin          E6    10.15      09.45                              E6    Odin            E5   10.00       09.00 
E8     Odin          E7    11.30      11.00   Y. Scholte          F5    Foresters    F6   09.00       08.10       
E9     Odin          F1     09.00      08.15                           F7    Odin            F7   09.00       08.00 
F2     Odin          F2     09.00      08.30   L. v. Ginkel         F8    Odin            F8   09.00       08.00 
F3     Odin          F3     09.00      08.30   Nikita Pater         F9    Odin            F9   09.00       08.00 
F4     Odin          F5     09.00      08.30   Rob Pater                                                              
                                                                                        
Mini  vrij                                                                                   
                                                    
 
                                                   ZATERDAG   19 FEBRUARI 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D1     SVW          D1    10.15                  R. Rowinkel       D2    Foresters    D1   13.00        
D3     DEM          D3    09.00                  B. Wijnen           D5    DEM            D4   09.30       08.30       
D6     Stormv/tel  D5    11.30                  B. van Esseveld    D7    DEM            D5   10.45       09.45 
D8     DEM          D7    11.30      11.00  Th. Groot            E1    DEM            E1   10.30        
E2     DEM          E2    10.15                  P. van Wanrooij    E3    DEM            E3   10.30       09.30 
E4     DEM          E4    10.15      09.45                           E5    DEM            E5   09.30       08.30 
E6     DEM          E6    11.30      11.00   Y. Scholte           E7    DEM            E7   09.30       08.30 
E8     DEM          E8    11.30      11.00  T.Eskens              F2    DEM            F2   10.30       09.30 
E9     DEM          F1     10.15      09.30                           F4    DEM            F4   10.30       09.30       
F3     DEM          F3     10.15      09.45                           F6    DEM            F6   09.30       08.30       
F5     DEM          F5     09.00      08.30  Nikita Pater         F8    Foresters    F8   09.00       08.10 
F7     DuinrandS F4     09.00      08.30  Rob Pater                                                               
F9     DEM          F9     09.00      08.30  L. van Ginkel 
Mini   DEM          Mini  09.00      08.30 
 
D4  vrij                                                                                                                                      
          
Op beide zaterdagen heeft de KNVB een beperkt competitieprogramma samengesteld. Derhal-
ve hebben wij met Odin uit Heemskerk en DEM uit Beverwijk een onderling programma ge-
maakt. 
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UITNODIGING 

 
FEESTAVOND 19 FEBRUARI  AANVANG 21:00 

 
Alle begeleiders en trainers van de pupillen  worden hierbij uitgenodigd voor de feest-
avond  
van 19 februari. Kantine open om 20.30 
 
 
 
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   

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2004-2005 

   12 

                                         Trainers gezocht, 
 
Wie wil tot het einde van het seizoen nog een elftal trainen? 
Door omstandig heden zit de D4 zonder trainer. 
Wie wil met deze enthousiaste mannen een uurtje trainen in de week. 
Je doet deze jongens er een groot plezier  
 
Bel met Gerard Twisk 072-5112281 
 
 
Door omstandig heden zit  ook de F7 zonder trainer. 
Wie wil met deze enthousiaste mannen een uurtje trainen in de week. 
Je doet deze jongens er een groot plezier  
 
Bel met Gerard Twisk 072-5112281 
 
 

                                   
                                             Ronald Wijts D selectie trainer. 
 
            Wie de plaatselijke sportkrant leest, zal het opvallen dat de trainers weer van club naar club gaan. 
            Na moeilijke en zware onderhandelingen is het ons gelukt om Ronald Wijts voor volgend seizoen  vast te leggen als 
D selectie trainer. 
            Wij zijn blij dat deze echte Kolping man zijn carrière vervolgd bij de D Pupillen. 
            Ronald succes. 
 
                                                                                          
                                                                                                    De Pup.commissie 



                                     Pupil van de week is terug. 
 

Een oud Kolping gebruik is weer terug. 
Bij elke thuis wedstrijd van Kolping 1 zal een pupil gast zijn van onze selectie. 
De pupil mag een kijkje nemen in de kleedkamer en doet de warming up ook mee. 
 
Voor de wedstrijd van 13 febr. Alkmaarse Boys thuis is pupil van de week: 
 

                                       Khalid Baré 
 
Khalid speelt in onze D6  u weet het E elftal, en probeert na een blessure weer een plaatsje 
af te dwingen in het elite team van Ronald Wijts. 
Khalid heeft nog 2 broertjes waarvan er ook een in de F1 speelt, en zijn jongere zusje 
komt ook zeker bij ons voetballen. Familie Baré woont in het mooie Vroonermeer waar va-
der de Treffer rondbrengt. 
Az is zijn favoriete club maar het liefst zou hij ooit voor A.C. Milaan willen spelen. 
Naast trainen en voetballen, gaat hij naar groep 6 van de Basisschool de LispelTuut. 
 
 Khalid  een fijne dag bij Kolping.  
. 
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Kolping Boys D6 – Fortius D5      
Uitslag: 8 – 0 
De 1e match na de korte ‘winterstop’, 
opnieuw ingedeeld in een andere 
poule, met wat ‘oude’ en ‘nieuwe’ te-
genstanders. Eén belangrijke verster-
king middels Stefen Dekker (hij had al 
eens een zeer goede invalbeurt tegen 
Kon.HFC) en Ghalid op dat moment 
nog herstellende van een operatie. Bij 
het ter perse gaan van dit stuk gaat 
het al weer aan de betere hand met 
Ghalid en is hij voornemens om tegen 
Abcoude zijn  rentree te maken. 
KB startte voortvarend met sterk en 
agressief voetbal. Fortius was duide-
lijk onder de indruk. De 1e goal bleef 
dan ook niet lang uit. Nick gaf een 
steekballetje op Maurice die zeer be-
heerst intikte. Niet lang daarna was 
het Koen die de verste hoek voor het 
uitkiezen had, 2-0. Voor Fortius was 
het maar hopen op wat geluk van bo-
ven. Nu leende deze tegenstander 
zich er ook naar dat de onzen meer 
en meer in hun spel kwamen, bij vla-
gen werd er goed gecombineerd met 
de bal, tik, tik en afleggen. De sublie-
me 3-0 was er één van ongekende 
schoonheid. Opnieuw de pass van 
Nick op Maurice, bijna identiek als de 
1-0, ditmaal afrondend met een lob 
(hun keeper was zeker niet de klein-

ste!!) Stefan, Tom, Rick en Ralph 
stonden hun mannetje als vanouds, 
er was geen doorkomen aan in hun 
defensie. Daar waar het middenveld 
met Stefen, Dimitri , Nick en Christof 
ook al rotsvast en geolied liepen. En 
natuurlijk de boys in de aanval (Koen, 
Maurice en Mitchell.) Het was het 
tweelingbroertje van Randy, Christof 
die de ruststand op de borden zette 
van 4-0. 
De toeschouwers, opnieuw in grote 
aantallen aanwezig, hoopten al op 
dubbele cijfers in de 2e helft.  
Fortius kon geen gevaar aanrichten 
tegen het geweld van de boys. Het 
waren Koen (zijn 2e), Maurice (zijn 3e) 
en 2x Nick die de eindstand de boe-
ken in joegen van 8 – 0. Een hele lek-
kere kick-off voor de voorjaarsreeks, 
maar tegelijkertijd wetende dat het 
echte werk er nog aan gaat komen. 
TOPPIE BOYS.                         KO! 
 
O.S.V. - Kolping Boys D6   
Uitslag: 7-2 
Op deze best wel frisse ochtend 
mochten we afreizen naar het altijd 
tochtige Oostzaan. 
Na het eerste fluitsignaal werd K.B. 
gelijk onder druk gezet door een 
fel  spelend O.S.V. 
Maar na 5 minuten voetballen was er 

van ons een goeie uitbraak over links, 
en over een paar schijven 
kwam de bal bij Stefan terecht die 
niet aarzelde en verwoestend hard de 
bal diagonaal in de hoek schoot. Dit 
was een mooie opsteker tegen het 
sterk spelend O.S.V. Helaas de zelf-
de minuut gingen we achterin vrese-
lijk de mist in door een te zacht terug-
speel balletje, wat dan ook gelijk werd 
afgestraft door de Zaankanters, of bij-
na Amsterdammers (net hoe je ze wil 
noemen) Door nog een foutje en een 
goede individuele aktie van een O.S.
V. speler keken we al snel tegen een 
3-1 achterstand aan. 
Het is waar dat de mannen van D6 
heel weinig tijd kregen om de bal aan 
te nemen, maar het was ook erg 
slecht hoor jongens de 1e helft. Het 
leek wel of de meesten liever thuis 
waren gebleven deze ochtend. O.S.
V. deed wat ze moesten doen en lie-
pen uit naar 6-1 waaronder ook een 
penalty waar Stefan nog met z,n vin-
gertoppen aanzat, maar helaas deze 
bal was goed en hard ingeschoten.  
Blijkbaar zijn er in de rust een paar 
wakker gebruld door Ronald en Den-
nis, want de ouders kregen na rust 
een veel feller K.B. te zien. Dit resul-
teerde dan ook in een veldoverwicht. 
En zo werd er dan ook nog gescoord 
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door Cristopher. Wat een verschil met 
de 1e helft zeg. 
Koen en Randy kregen ook nog goeie 
kansen maar helaas. Door een mes-
scherpe counter werd het nog 7-2 
voor O.S.V. Dit was tevens de einduit-
slag. Als jullie vanaf het begin zo ge-
speeld hadden, dan was het zeker 
niet zo,n grote uitslag 
geworden, maar dat is achteraf ofte-
wel de koe in de kont kijken. 
 H. te A.   
 
Kolping Boys D6 - Abcoude D7 
Uitslag: 3 - 3 
Ronald en Dennis waren niet aanwe-
zig, omdat ze beiden carnaval moes-
ten vieren. Zoals de jongens van D6 
al wisten lopen deze 2 trainers al tij-
den met een feestneus op. De wed-
strijd tegen Abcoude was iets van een 
heel andere orde, en sorry dat ik het 
zeg, maar net als vorige week tegen 
O.S.V. weer een hele slappe, zoete, 
droevige eerste helft. Na 16 minuten 
kreeg Abcoude na diverse kansen 
een penalty, een handsbal binnen de 
16. Deze werd foutloos binnen ge-
schoten. Niet veel later kregen de 
gasten een corner die heel hoog voor 
de pot kwam, Stefan probeerde de 
bal nog te stompen maar helaas ging 
de bal over alles en iedereen heen, 0-
2 achterstand. Koen wist nog voor 
rust de 1-2 op het scorebord te krijgen 
door een knap afstandschot. Ik moet 
zeggen dat je op het einde van de 
eerste helft de wedstrijd zag kantelen 
in het voordeel van Kolping Boys.  En 
ja hoor de tweede helft stond daar 
weer het elftal wat de ouders graag 
zien, een strijdend K.B. die echt voor 
iedere bal vecht. Met een goede com-
binatie kon Nick de 2-2 aantekenen. 
Maar helaas weer uit een corner wist 
Abcoude te scoren. K.B. begint een 
beetje op Feyenoord te lijken, dat ze 
tegengoals krijgen uit dode spelsitua-
ties. Maar de koppies gingen niet 
hangen en er werd fel doorgestreden, 
op een gegeven moment schoot Dimi-
tri van 25 meter op doel, en de bal 
ging samen met de keeper het doel 
in, iedereen zag het behalve degene 
die het moest zien. Zelfs de coach 
van Abcoude zei dat het een doelpunt 
was. Maar helaas.. 2 minuten hierna 
wist Koen met een prachtige stift te 
scoren, 3-3. Hierna was het nog 
spannend, maar wederom werd een 
handsbal in het strafschopgebied van 

Abcoude niet gezien. Maar gezien het 
spelbeeld was de uitslag ook wel te-
recht, de eerste helft was Abcoude 
sterker, en de tweede helft was K.B. 
veel sterker. 
Als jullie nou de volgende wed-
strijd vanaf het begin zo fel spelen als 
jullie nu de tweede helft deden, dan 
weet ik zeker dat het wel goed komt 
de tweede competitiehelft met D6.
                                          H. te A.       
   
Flamingo’s E1 - Kolping B. E1 
Uitslag: 3 - 2 
Ook in deze klasse treffen we Fla-
mingo's als tegenstander. Voor de 
winterstop wisten we het al; Fla-
mingo's uit, altijd lastig! 
Kolping speelde in oranje shirts een 
sterke 1e helft. Vooral verdedigend 
zat het goed in elkaar. Aanvallend 
kwamen we niet helemaal lekker in de 
wedstrijd wat ook kwam doordat we 7 
tegen 7 speelden. We misten dus ge-
woon ons middenveld. Lars was trou-
wens ziek en weer vervangen door 
Nick. Flamingo's kreeg wat klein 
kansjes maar door uitstekend mee-
voetballen van Ricardo die lekker uit 
zijn doel kwam, konden ze niet echt 
gevaarlijk worden. Tim op rechts, Fal-
co op links en Bart daartussen zorg-
den ervoor dat de wendbare spitsen 
van Flamingo's eigenlijk geen moge-
lijkheden kregen. 
In de 2e helft viel plotseling door een 
echt frommeldoelpunt de 1-0. Kolping 
liet zich niet uit het veld slaan en door 
een fraaie opbouw van achteruit wist 
Daniël met een enorme knal gelijk te 
maken. Nu leken we voor de winst te 
gaan, maar weer door een ongelukkig 
moment raakten we achter 2-1. 
De veerkracht van onze jongens ken-
de vandaag geen grenzen. Jesper 
werd gevonden en scoorde fraai: 2-2 
Weer leek het of Kolping eindelijk de 
volle winst bij Flamingo's mee zou ne-
men. Weer was het echter Flamingo's 
met opnieuw een frommeldoelpunt 
wat op voorsprong kwam. 3-2. On-
danks een paar gevaarlijke corners 
van Daniël konden Denzel, Nick, Da-
niël en Jesper niet meer tot scoren 
komen, zodat de uitslag niet meer 
veranderde. 
Kolping Boys E1 doet het voorlopig in 
deze zware klasse wat voetbal betreft 
erg goed. Komende wedstrijd pakken 
we ook de punten! 
Rene Schmidt 

 
St. Adelbert E2 – Kolping B. E2 
Uitslag: 1 – 5 
Met een in de schaduw nog wit bevro-
ren grasmat maar met een heerlijk 
zonnetje was het goed toeven in Eg-
mond. Onze tegenstander begon ons 
echter al in de kleedkamer te intimide-
ren, ze zouden ons wel even in de 
pan hakken! Het bleek toch an-
ders…… 
Na de aftrap bleek al snel dat onze 
mannen elkaar moeiteloos wisten te 
vinden en de verdediging van ons 
stond als een huis. De soloacties van 
o.a. Nick (4 man passeren), Sacha (4 
man passeren) Sietze (4 man passe-
ren) gaven duidelijk aan dat er met 
ons wel degelijk een tegenstander 
stond en Adelbert er eigenlijk nauwe-
lijks aan te pas kwam. Na een aantal 
mooi opgezette aanvallen lukte het 
Rubin een mooie dieptepass van Siet-
ze via de flank, en een daarop vol-
gende mooie solo, de bal in een on-
mogelijk klein gaatje te prikken 
(prachtig). Kolping bleef heer en 
meester en na een assist van Rubin 
wist Sacha de 0-2 feilloos binnen te 
prikken. Het regende aanvallen die 
Adelbert met grote moeite wist te 
blokkeren uiteindelijk was het toch Di-
maggio die de 0-3 in de touwen knal-
de. 
Na rust bleek dat de coach van Adel-
bert een andere opstelling had neer-
gezet wat resulteerde in meer tegen-
stand waardoor keeper Stefan met 
een aantal mooie safes de nul met 
moeite kon houden. Na een minuut of 
10 vonden we ons ritme weer en wist 
Sietze vanuit de achterste linie met 
een pegel de bal in de touwen te 
knallen. Adelbert bleef het toch probe-
ren, wat na een counter resulteerde in 
de tegentreffer. Vlak voor het einde 
wist Rubin Adelbert nog genadeloos 
op een 1-5 achterstand te zetten. Ge-
weldig gespeeld mannen, en wie hakt 
wie nu in de pan? 
Rob 
 
HSV E4 - Kolping Boys E3 
Uitslag: 7 - 0 
Onder een heerlijk winterzonnetje, op 
een bevroren voetbalveld begonnen 
onze jongens vol goede moed aan de 
wedstrijd. Helaas wist HSV in de eer-
ste minuten een doelpunt te scoren, 
waarbij Kevin zijn hoofd bezeerde en 
dapper doorging met hoofdpijn. Niet 
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lang daarna volgde er een frommel 
doelpunt en volgden er daarna nog 3 
zodat het in de rust 5-0 stond.  Kol-
ping miste  Ricardo, die de week er-
voor geblesseerd was geraakt en 
Nick, die ziek was. De spelers moes-
ten daardoor nog even wennen aan 
hun nieuwe plekken in het veld. Na 
een peptalk van trainer Johan in de 
rust, ging het gelukkig beter in de 
tweede helft, al wist HSV er nog twee 
in te schoppen. Mooie reddingen van  
Kevin en inmiddels was het team zo-
zeer ingesteld op verdedigen dat een 
tegendoelpunt er deze keer niet in 
zat. Dat lag niet aan de inzet, Dion, 
Erik, Youri, Mahat en Michael gingen 
er voor. Tegen het einde moesten we 
verder met zes man, omdat Chris uit-
viel na een confrontatie met de tegen-
stander waardoor hij zijn toch al ge-
kneusde enkel nog erger bezeerde. 
Ook Youri raakte geblesseerd, maar 
gelukkig floot toen de scheidsrechter 
voor het einde. Als jullie nu die vecht-
lust van de tweede helft meenemen 
naar de volgende wedstrijd dan komt 
het de volgende keer helemaal goed! 
Een moeder 
 
Kolping Boys E6 - Koedijk E8 
Uitslag: 5-0 
Zou het doorgaan na de vorst en 
sneeuw na deze week,we moesten 
vroeg aantreden namelijk 08.30. 
Na de slaap wat uit onze ogen te heb-
ben gehaald gingen we toch van start 
op een toch wel 
wat koude ochtend en een beetje 
hard veld. 
De jongens waren wel wat groter 
maar wij gingen goed van start. 
Tot de rust speelden wij erg goed en 
scoorden ook 2 x. 
Namelijk Justin en Kevin. 
Na de rust was Koedijk wel sterker 
geworden maar door goed jagen op 
de bal van Vincent 
scoorden Koedijk een eigen doelpunt. 
Later maakten Vincent met een mooie 
kopbal en Lars ook nog een doelpunt. 
Zo was de uitslag dus 5-0. 
Max had het erg koud deze ochtend 
en Tom heeft goed gevoetbald en 
gaat al harder schieten. 
Yannick en Bart kregen ook kansen 
maar helaas de volgende keer beter. 
En dan onze keeper Nigel die haalde 
weer mooie en moeilijke ballen uit de 
goal KLASSE hoor. 
Jongens ga zo verder en speel wat 
meer op het middenveld over dan 

worden jullie namelijk echt  
een heel goed team. 
Kom op ga zo door. 
 Peter. 
 
Reiger Boys E12 – Kolping B E7 
Uitslag: 2 – 4 
Zonder Amin en Mark al vroeg op pad 
naar Heerhugowaard. Het was nat en 
koud, dus snel warm lopen en begin-
nen. Het bleek een leuke en sportieve 
tegenstander en wij waren flink aan 
elkaar gewaagd. Er werd door Reiger 
Boys goed verdedigd, maar na 12 mi-
nuten wist Wouter na prima samen-
spel te scoren. Nog nagenietend van 
dit doelpunt waren wij de verdediging 
even vergeten en werd er loeihard in-
geschoten, 1-1. Doelman Bojan trapte 
zo hard en ver uit, dat Wouter ná drie 
stappen voor de volgende treffer 
zorgde en zo gingen wij goed gemutst 
de rust in.  
Marnix leek licht geblesseerd na een 
paar noppen op zijn achillespees, 
maar zonder wissel moest hij gewoon 
weer aan de bak. In de 2e helft liet Ili-
as weer prachtig voetenwerk zien en 
hield Judith de spits zo goed in de ga-
ten, dat deze er niet langs kwam. Jai-
mie zat goed voorin en had een paar 
mooie kansen. Ondanks een paar 
mooie reddingen moest Bojan nog 1 
doelpunt toelaten, maar met prachtig 
samenspel van Marnix, Chenel en 
Wouter wisten wij de wedstrijd naar 
onze hand te zetten. Het werd 2-4. 
Grote doelpuntenmaker was Wouter, 
maar dit alleen door mooie acties van 
het gehele team! 
Plien 
 
Foresters E9  Kolping Boys E8 
Uitslag: 2 - 7 
Zonder Giorgio, Manuel en Rachid 
vertrok E8 naar Heiloo. Maar wat 
werd het een mooie wedstrijd! Met 
Grigor op doel, Suliman, Diede  en 
een geleende speler van Forester 
achter, Charlie half en Bloyce en Jo-
chim in de spits, trok Kolping Boys fris 
ten aanval. Al snel was het via Jochim 
raak: 0-1. Een beetje gelukkig kwam 
Foresters via een boogbal nog terug 
(1-1), maar Kolping was niet meer te 
stuiten. Via een hattrick van Bloyce, 
na o.a. een mooie steekpass van Die-
de,  werd het 1-4. Na rust wisselden 
Grigor en Charlie van positie en 
speelde Kolping met een man minder. 
Daardoor kon Foresters nog tot 2-5 

terugkomen, nadat opnieuw Bloyce er 
eerst nog 1-5 van had gemaakt. Maar 
E8 combineerde gewoon vet goed. Li-
bero Suliman trok vaker naar voren 
en trof nog twee keer het net: 2-7. Dat 
belooft wat voor de toekomst! 
Paulus 
 
Kolping Boys F3 – Kolping B F5 
Uitslag: 1 – 1 
Beide teams waren vrij van competi-
tie, dus een goed moment om elkaar 
maar eens uit te dagen in een vriend-
schappelijke wedstrijd. Een zinderen-
de wedstrijd werd het. Zou het F3 luk-
ken om F5 te kunnen verslaan??  Ze-
nuwachtig begon F3 aan de wedstrijd. 
Omdat F3 1 mannetje meer had, 
mocht F5 steeds iemand lenen van 
F2. In de eerste helft was het Diandro 
die de schouders er onder zette. In de 
tweede helft hielpen 2 oude beken-
den van vorig jaar mee. Eerst Matthijs 
en later Çelim (ik hoop dat ik alle na-
men goed heb geschreven) . Het 
werd in  de 2e helft zo spannend dat 
de coach van F5 had gevraagd aan 
Michiel om op doel te gaan. Michiel 
werd wat onzeker. Jahaaa…. We 
speelden wel eventjes  tegen een top 
team: F3 van Kolping. Maar goed, Mi-
chiel vermande zich kranig en besloot 
om alles te geven om het doel vrij van 
ballen te houden. De spanning was 
om te snijden. De bal ging van de ene 
kant naar de andere kant. Kansen al-
om. En toen gebeurde het. Kevin had 
even oogcontact met Çelim. Ze ken-
den elkaar nog van vorig jaar en be-
grepen elkaar direct. Çelim liep naar 
voren met de bal. Kevin stelde zich 
op, Çelim schoot, Kevin raakte de bal 
met zijn rechter grote teen en…..1-0 
voor F5.  Oja, en als je dan denkt dat 
je gewonnen hebt, nou dan heb je het 
mis. F3 stormde naar voren en in no 
time werd het 1-1. F3 wilde meer en 
begon meer druk te zetten. Een af-
standschot en…..    Michiel stootte 
met een snoekduik van 3 ½ meter 
hoog, de bal uit het doel. Enzo bleef 
het 1-1.  
Erik 
  
Berdos F3 – Kolping Boys F5 
Uitslag: 1 – 5 
Man Man. Wat een mooi weer. He 
was wel …zo…. koud, maar de man-
nen hadden er toch een partijtje zin 
an. Ze hadden de instelling om ieder-
een met huid en haar op te vreten. Al 



moesten ze tegen AZ 1 spelen, 
dan hadden ze die nog verslagen. In 
de kleedkamer hadden we de opstel-
ling een beetje aangepast, want Ste-
ven was ziek. We moesten het wel 
proberen te rooien zonder zo’n  ster-
speler. We spraken af, nog meer ons 
best te doen en liepen met een super 
Yell van 125 decibel de tegenstander 
tegemoet. Het publiek moet nog een 
beetje wennen aan de begintijd en 
het tempo wat er gespeeld werd, want 
voordat iedereen er erg in had, was 
de stand al 1-1. Whow, dat beloofde 
wat. Het publiek ging er even goed 
voor staan. Nadat we na de rust met 
een 1-2 voorsprong het veld op kwa-
men en Calvin het doel wel eventjes 
zou verdedigen, had Jeffrey snode 
plannen met de bal. Tik Tak Torretje 
en voor we er erg in hadden stond het 
1-4. Jeffrey heeft er deze wedstrijd 4 
ingeschoten. We hadden ook een su-
per slimme speler in de gelederen. De 
illustere Tim, wie kent hem niet.  Tim 
die de laatste paar weken steeds be-
ter ging voetballen, ging slim om met 
zijn krachten, was scherp en stelde 
zich steeds goed op. Dit werd be-
loond met het professioneel afronden 
van een voorzet. In de korte rechter 
hoek ging ie. Onhoudbaar!!!.   1-5 in 
het voordeel van KB was de eind-
stand. Nou…….., het transfer seizoen 
is geopend zou ik zeggen, dus kom 
maar op Meneer Co Adriaanse.  
Erik 
 
Kolping B. F6 – de Foresters F7 
Uitslag: 1 - 3 
Buiten de competitie om moesten we 
zaterdag 29 januari aantreden tegen 
het altijd lastige de Foresters. In Heil-
oo dachten zij dat ze thuis mochten 
spelen, wij stonden echter in Oudorp 
op hen te wachten. Iets later dan ge-
pland stonden de teams vol goede 
moed tegenover elkaar. Geassisteerd 
door een heuse scheidsrechter kon 
de wedstrijd beginnen.Ons hele team 
had de kou getrotseerd. Alle 9 aanwe-
zig betekende wel twee wissels. Hoe 
houd je die jongens warm als het rond 
het vriespunt is. De ouders langs de 
kant stonden klaar met trainingsjasjes 
voor de dampende spelers. Alles 
werd in het werk gesteld om de jon-
gens warm te houden. Alleen Dani 
kon het maar niet warm krijgen; hoe 
hard hij ook werkte op het veld. Iefke 
had haar keeperstenue aan. Geen 
blote benen en een verre uittrap, dat 

was haar geheim. We kwamen er een 
heel eind mee. Nadat het doel van de 
Foresters had staan schudden van 
een bal tegen de paal wisten ze haar 
toch een keer te passeren. Na de rust 
gingen we er vol goede moed weer 
tegenaan. Na een voorzet van Sjoerd 
die ons allemaal deed glimmen werd 
aan onze kant de gelijkmaker ge-
scoord. Helaas bleef het daar voor 
ons bij en wisten de Forresters nog 
twee maal te scoren. Gelukkig kon-
den wij bij het nemen van de straf-
schoppen  laten zien dat er flink raak 
geschoten kan worden. Al met al een 
mooie pot jongens ( en meid) 
Groet g 
 
Kolping B. F8 – Duinrand S F4 
Uitslag: 4 – 1 
We deden het heel goed, maar wer-
den hiervoor niet direct beloond. We 
gingen met 1-1 de rust in. Stephan 
voelde zich niet lekker en moest ziek 
naar huis. Toen kwam er een jongen 
van Kolping Boys F4 aan. De wed-
strijd van F4 ging niet door. Hij vroeg 
of hij mee mocht doen. Dat was goed. 
De tweede helft mocht F8 de aftrap 
nemen. De nieuwe jongen bleek wel 
goed te zijn. Hij liep 4 man voorbij en 
schoot de bal het doel in. Martin 
maakte daarna een doelpunt. Een 
prachtige bal vanaf de zijkant het doel 
in. Duinrand wilde heel graag winnen. 
Ze vielen van alle kante aan. De ver-
dediging bezweek bijna onder de 
druk. Mark hield elk schot tegen. Max 
verdedigde heel goed. Moerat en 
Boerat pakten veel ballen op het mid-
denveld en gingen dan gelijk in de 
aanval. Duinrand was weer eens in 
de aanval, Max pakte de bal af, pas-
seerde drie aanvallers in één keer, 
liep het hele veld over en schoot. De 
bal was net naast gegaan als Moerat 
de balk niet bij de paal had ingetikt. 
Toen was het 4-1. En dat bleef het, 
want de keeper van Duinrand was erg 
goed. 
Goed gespeeld jongens! Een toe-
schouwer. 
 
Kolping B. F9 - Reiger B. F 13 
Uitslag: 1 - 0 
Zaterdag 29 januari speelde de jon-
gens van F9  
hun tweede wedstrijd op een groot 
veld zoals zei dat noemen. 
ze gingen lekker van start ze kijken 
goed waar iemand vrij staat  

en dan overspelen. 
Na veel kansen te hebben gehad in 
de eerste helft maakte Wessel er 1-0 
van .  Zo en nu dan eerst even limo-
nade drinken, want van zo`n groot 
veld krijgen de boy`s natuurlijk erge 
dorst. Met z`n alle weer rennen naar 
het veld en daar verder met de twee-
de helft . 
Na een goede tweede helft met HEE-
EEEEEEEEEEEEEELLLLLL veel 
kansen bleef het 1-0  
JONGENS IK BEN TROTS OP JUL-
LIE 
Een enthousiaste ouder 
 
Kolping Boys F9 – KSV F6 
Uitslag: 2 - 1  
Op een koude maar zonnige zater-
dagochtend trad de F9 aan voor hun 
derde wedstrijd op een groot veld. 
Helaas waren Lola, Tim en Mitchel 
ziek maar de rest had er super veel 
zin in. Henk hield nog even bespre-
king en Dave ging de eerste helft op 
doel en de tweede helft Wessel. We 
speelden tegen KSV F7 en die waren 
ook hartstikke goed. Al heel snel 
scoorden we 1-0 door een mooi doel-
punt van Duncan. We waren steeds in 
de aanval maar konden niet makkelijk 
een doelpunt maken. KSV maakte 
wel een doelpunt ondanks een mooie 
duik van Dave 1-1. Meteen na de af-
trap volgde er een mooie aanval door 
ons en daar kwam een doelpunt uit 
gemaakt door Lars door de benen 
van de keeper. 2-1 was de ruststand 
en we gingen lekker limonade drin-
ken. Na de rust bleven we aanvallen 
maar konden we geen doelpunt meer 
maken. Ook KSV kon geen doelpunt 
meer maken ook omdat Wessel goed 
stond op te letten op doel en Max 
heel veel ballen achter weghaalde. 
De scheidsrechter floot af en opnieuw 
hadden we gewonnen. Daarna gin-
gen we nog strafschoppen nemen en 
wij scoorden 
er 3 en KSV 1. De penalty's werden 
gescoord door Bas, Dave en Wessel. 
Duncan, Lars, Bas, Wessel, John, 
Max en Dave hardstikke goed ge-
speeld. 
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