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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 

26/27 maart 2005 en 
2/3 april 2005 

“ D E  T R E F F E R ”  
   Jaargang 47  Nr.         16 

Het eerste elftal/uitslagen... 
Wedstrijdprogramma 
Senioren/Junioren/Dames......
Futsal….............................…. 
PuntsGewijs ..................…. 
Dames en Meisjes .........….
Junioren .........................… 
Pupillen .........................…. 
 

 HOOFDPUNTEN 

Puntsgewijs: 
Toppers, Amsterdamse avond, 
klaverjassen 

 INHOUDSOPGAVE 

Stand Dames 1 

2 
 
3 
4 
5 
6 

7 en 8 
9 t/m 14 

 
 

SPORTCOMPLEX 
“DE NOLLEN” 

Beverdam 3   
1822 AA  Alkmaar 
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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 

                                   

Vriendenclub 

Gezocht 2 witte Nike inspeelballen 

Paastoernooi B1 en C1 

Komend weekend is het dan zover het internationaal Paas-
toernooi kan weer beginnen. 
 
In verband met de organisatie van dit mega evenement is ons 
complex op Goede Vrijdag gesloten. 
 
De teams die normaal op vrijdag hun training afwerken       
dienen derhalve een week rust te nemen . 
 
De organisatie verwacht dat er veel toeschouwers aanwezig 
zullen zijn bij dit toernooi, waarbij veel 
scoutingwerk verricht zal worden. Probeer 
zoveel mogelijk per fiets naar het complex 
te komen. 
 
 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                           Kolping Boys 1 – Texel 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 

         Haker Natuursteen.    Herculestraat 28 1812 PH Alkmaar 

       Het adres voor alle werkzaamheden in natuursteen. 

                           072-5402726.                 

                      Super de Boer (v.d.Voort)            

         Oudorperplein 11 1823 HA Alkmaar. 

        Altijd op zoek naar het beste.            072-5275000, fax. 072 5275002.    
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zater/zondag   12/13 maart  Uitslag  zater/zondag   19/20 maart  Uitslag 

Kolp.B. 1 - Alkm. Boys 1 0 - 0  Kolp.B. 1 - Berdos 1 4 - 2 
Kolp.B. 2 - de Foresters 2 1 - 1  Kolp.B. 2 - Purmersteyn 2 2 - 2 
Kolp.B. 3 - HSV 3 1 - 3  Kolp.B. 3  Vios 3 5 - 0 
Kolp.B. 5 - Egmondia 4 afg.  Kolp.B. 5 - HSV 4 3 - 4 
Kolp.B. 6 - ZAP 4 afg.  Kolp.B. 6 - VZV 4 7 - 0 
Kolp.B. 7 - Adelbert 3 7 - 6  Kolp.B. 7 - Victoria 4 2 - 6 
Kolp.B. 8 - Adelbert 4 8 - 1  Kolp.B. 8 - De Rijp 4 2 - 5 
Kolp.B. 9 - Hugo Boys 5 5 - 1  Kolp.B. 9 - Vrij 5 Vrij 
Kolp.B. 10 - KSV 6 1 - 10  Kolp.B. 10 - LSVV 7 0 - 1 

               
Kolp.B. A1 - Almere A1 1 - 7  Kolp.B. A1 - DCO A1 4 - 0 
Kolp.B. A2  AFC A2 afg.  Kolp.B. A2  Victoria A1  3 - 1 
Kolp.B. A3  Koedijk A4 afg.  Kolp.B. A3  Helder A2 3 - 5 
Kolp.B. A4 - Koedijk A5 afg.  Kolp.B. A4 - JVC A3 3 - 2 

               
Kolp.B. B1 - Uitgeest B1 afg.  Kolp.B. B1 - Zilvermeeuwen B1 2 - 5 
Kolp.B. B2 - Graftdijk B1 afg.  Kolp.B. B2 - Kwiek B1 2 - 1 
Kolp.B. B3 - Winkel B1 8 - 3  Kolp.B. B3 - JVC B3 7 - 1 
Kolp.B. B4 - Alcm. Victrix B2 3 - 2  Kolp.B. B4 - Jong Holland B2 2 - 3 
Kolp.B. B5 - Bergen B2 0 - 7  Kolp.B. B5 - Zwaluwen ' 30 B2 0 - 10 

               
Kolp.B. C1 - DWS C2 2 - 4  Kolp.B. C1 - Wherevogels C1 0 - 1 
Kolp.B. C2 - Victoria O C1 16 - 0  Kolp.B. C2 - Oosthuizen C1 4 - 0 
Kolp.B. C3 - Koedijk C3 2 - 5  Kolp.B. C3 - Jong Holland C2 2 - 3 
Kolp.B. C4 - AFC ' 34 C2 6 -0  Kolp.B. C4 - Koedijk C4 2 - 2 
Kolp.B. C5 - Koedijk C6 afg.  Kolp.B. C5 - DFS Alkmaar C2 5 - 2 
Kolp.B. C6 - SVW ' 27 C6 3 - 9  Kolp.B. C6 - Koedijk C7 4 - 3 

               
Kolp.B. Da.1 - Odysseus Da.1 3 - 0  Kolp.B. Da.1 - Meteoor Da.1 4 - 1 
Kolp.B. Da.2 - HSV Da.1 2 - 3  Kolp.B. Da.2 - MFC Da.1 1 - 2 
Kolp.B. Msj.1 - LSVV Msj.1 afg.  Kolp.B. Msj.1 - Marken Msj.1 4 - 0 
Kolp.B. Msj.2 - LSVV Msj.3 afg.  Kolp.B. Msj.2 - Duinrand S Msj.1 2 - 11 



Paaszaterdag 26 maart a.s. 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                 Vertrek!! 
1ste                WGW 1                               17.00 uur                   …..                           ….. 
 

Paasmaandag 28 maart a.s. 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
2de                KFC 2                                  11.00 uur                   …..                           N. Mahabali 
3de                  Schagen 2                            13.00 uur                   12.00 uur                  M. Gebben 
 

Zondag 3 april 2005 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
1ste                 Texel 1                                14.00 uur                   …..                           G. Jak 
3de                  Koedijk 2                            12.00 uur                   11.00 uur                  R.A. Schipper 
5de                  KSV 3                                  12.00 uur                   11.15 uur                  C. de Goede 
6de                  vrij  
9de                  Berdos 8                              10.00 uur                   09.15 uur                  Sj. Schut 
A1                 ADO A1                              11.00 uur                   …..                           E.J. Verron 
A2                 WBSV A1                           14.00 uur                   13.00 uur                  M. Hoogervorst 
Da1                HOSV Da1                          14.00 uur                   …..                           M. Macht 
B2                  Spirit B1                              10.00 uur                   09.15 uur                  N. Kieft 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                 Vertrek!!! 
2de                  Limmen 2                            11.00 uur                   …..                           ….. 
7de                  Vrone 3                               11.00 uur                   09.50 uur                  10.00 uur 
8ste                 Limmen 7                            14.00 uur                   12.50 uur                  13.00 uur 
10de                Hugo Boys 4                       11.00 uur                   09.50 uur                  10.00 uur 
A4                 LSVV A2                            14.30 uur                   13.20 uur                  13.30 uur 
Da2                Winkel Da2                         12.00 uur                   …..                           ….. 
C1                  Hollandia C2                       10.00 uur                   …..                           ….. 
 

Donderdag 7 april 2005 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
A3                 SVW A3                              19.00 uur                   …..                           N. Neuvel 
 
DIENSTEN: 
Kantine                     : 26-03 en 27-03 groep 3 en 4, 02-04 en 03-04 groep 5 en 6 
Terreindienst            : 26-03           paastoernooi vanaf 16.00 uur: 

Joep de Weert, Arjen Postma, Jan Schaaf, Kristian Schmidt, Daniel Schra en Michel v/d Leest 
                                 : 27-03           paastoernooi vanaf 16.00 uur: 
                      Daan de Ruiter, Mauritzio Wijngaard, leon Liefting, Daniel Valdes Diaz, Oliver de Wit en Martijn de Vries 
                                   02-04           08.00 - 12.30 uur        Maikel van Scheijen 

              12.30 - 17.00 uur Rik Schroder 
                                   03-04           09.00 - 13.00 uur Wouter Tamis 

              13.00 - 17.00 uur Ron Pander 
Secretariaat               : 28-03 09.00 uur Simon 

       03-04 09.00 uur Simon vanaf 13.00 uur N. Appeldoorn en jun.comm. 
Kassa                        : 03-04 Dhr. B. Frederiks   
Poortloterij               : 03-04 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids.       : 03-04 DB 
Geluid                       : 03-04 Dhr. R. Peeters 
Bestuurskamer          : 26-01 Tiny en Kristen 
 
 
WIE HEEFT PER ONGELUK ZONDAG 20 MAART 2005 EEN GROEN NET MET 2 WITTE 
NIKE INSPEELBALLEN MEEGENOMEN UIT HET SECRETARIAAT ?? 
GRAAG CONTACT OPNEMEN MET RICHARD MEIJER A4 
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Programma t/m  22 april 2005 

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2004-2005 

HEREN 1 28153 din 29 mrt Kolping Boys 1 - d’Enterij 2 21.05 uur De Oostwal 

        

HEREN 2 12747 wo 23 mrt Kolping Boys 2 - WMC 4 22.00 uur De Myse 

 12756 din 29 mrt Jong Holland 5 - Kolping Boys 2 22.00 uur De Oostwal 
 185337 wo 06 apr Reisb. Eurobudget 1 - Kolping Boys 2 21.05 uur Vennewater 
        

HEREN 3 28928 wo 06 apr WMC 5 - Kolping Boys 3 21.50 uur Noorderend 
    

- 
   

HEREN 5 ZAALDIENST   WOENSDAG 23 MAART   19.00 UUR AANWEZIG   DE MYSE 

 22988 vrij 01 apr Kolping Boys 5 - HZV De Witburger 8 19.15 uur De Myse 

 22995 vrij 08 apr DOK 5 - Kolping Boys 5 20.10 uur De Bloemen 

        

A-1 Jun. 182916 ma 04 apr Kolping Boys A-2 - Kolping Boys A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 
 182278 vrij 15 apr Kolping Boys A-1 - ‘t Gouden Hoofd A-

1 
19.15 uur De Meent 

        

A-2 Jun. 182916 ma 04 apr Kolping Boys A-2 - Kolping Boys A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 
 182917 ma 11 apr SVW’27 A-1 - Kolping Boys A-2 20.00 uur Waardergolf 
 

Wederom een krachtmeting tussen de A-1 en A-2 van Kolping Boys. De eerste krachtmeting werd 
in het voordeel beslist van A-2 met 7-4. De A-1 zal revance willen nemen, iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om te komen kijken of dit lukt (maandag 4 april 19.15 uur in de Hoornse Vaart).  
 

Dit zijn de laatste wedstrijden van dit seizoen.   Fijne vakantie en tot volgend seizoen. 
 
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??? Voor op-
gave of informatie bel Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Dames 1 
Door zelf te winnen van 
Odysseus en de Meteoor en 
het onverwachte verlies van 
DEK staat dames 1 nu riant op 
kop en lijkt een 
kampioenschap aanstaande. 
 
 
* Junioren A2 
Ook voor dit team lijkt er niets 
meer een kampioenschap in 
de weg te staan. Nu werd 
Victoria met 3-1 verslagen en 
verloor concurrent AFC‘34. 

De volgende Treffer :   Dinsdag  
                                       5 april 2005       
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Klaverjassen                    Klaverjassen                      Klaverjassen                     Klaverjassen 
 
Uitslag klaverjasdrive van vrijdag 18 maart. De belangstelling was weer vrij goed te noemen namelijk 
14 tafels. Wat neerkomt op 56 deelnemers. Er werd weer flink gestreden voor de prijzen.  
Dan nu de prijswinnaars 
1e       Carla – Michel de Jongh                       5588 punten 
2e       Sander v/d Lem – Stef Appel                           5408    -- 
3e       Romke Sluis – Gerrit Kamerbeek                    5339    -- 
4e       Bart Koenis – Leon Melchers                           5207    -- 
5e       Harm Beemsterboer – Ed v/’t Voort                 5133    -- 
6e       Martin Schuiling – Willem Romein                   5022    -- 
7e       Gré Schuiling – Marjan Vingerling                   4918    -- 
8e       Hanny Louwen – Gerda Reus                         4867    -- 
 
Poedelprijs Sylvia Wit – Rob de Wit                           4036    --. 
 
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 en laatste drive is op vrijdag 15 april, met de trekking van boevenstaande prijzen. We 
willen om 20.00 uur beginnen. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. Tot dan allemaal. 
                                         Groeten Jaap de Wit 

 
Zondag 17-04-2005  

Amsterdamse avond  
WOLTER KROES - PETER BEENSE en 

HENKIE  
 

Zaal Meereboer , Oudorp  
aanvang:16:00 uur  

 
Kaarten a € 10 te reserveren bij:  

Miguel Meiboom  
info@partypromo.nl  

 
Vanaf 17-03-2005 zijn de kaarten ook 
verkrijgbaar bij Meereboer en bar Nico 
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HET KAN (HAAST) NIET MEER MIS GAAN!!  
 
Inderdaad, het kan haast niet meer mis gaan. Het 
kwam ook een beetje onwezenlijk over. De 10-0 ne-
derlaag van D.E.K. tegen Purmerend. Een beetje la-
cherig werd er over gedaan. Het kon niet waar zijn 
maar toch.... 't was echt waar. Dat betekende dat we 
''even" van de Meteoor moesten winnen om D.E.K. 
op een vrijwel onoverbrugbare achterstand te zetten. 
Of het die wetenschap was of dat het komt omdat we 
de na de winterstop nog niet echt overtuigend gespeeld hebben, ik weet het niet. Wat ik wel weet 
is dat de eerste helft niet om aan te zien was. Te triest voor woorden. Oké, de eerste tien minuten 
ging nog, maar toen de Meteoor via een (dubieuze) strafschop 0-1 aantekende, waren de Kolping 
Boys meiden de kluts volledig kwijt. Het was louter de Meteoor dat de klok sloeg terwijl juist zij te-
gen degradatie vochten. En dat was te zien ook. Wel werd er hard gewerkt, de wil was er wel, 
maar de uitvoering was bedroevend. Steeds een stapje te laat en steeds viel de afvallende bal 
voor Amsterdamse voeten. Een tweede tegengoal zou dodelijk zijn geweest en die was dichterbij 
dan de gelijkmaker. Ook na de rust bleven onze meiden onmachtig tot het moment dat Jozien, 
hard gewerkt, werd gewisseld door Amy. een gouden ingreep van coach Noorlander, want het 
eerste balcontact van Amy leverde direct de gelijkmaker op. Vanuit het niets stond Amy oog in 
oog met de Amsterdamse keeper en dat is wel aan Amy besteed. 1-1. De Meteoor was aangesla-
gen maar nog lang niet verslagen, maar toen de scheids even later de bal onbegrijpelijk op de 
Amsterdamse stip legde en Irene onberispelijk 2-1 noteerde was de hoofdstedelijke afweer ge-
broken. Met nog twee onnavolgbare acties zorgde Amy nog voor 4-1. Het resultaat was daarmee 
bevredigend. Met 4-1 winnen van de Meteoor is niet meer dan logisch, maar met het niveau van 
de eerste helft hebben we in de eerste klasse niets te zoeken. Meiden, we kunnen beter.  
Jeroen Wijts.  
 
         Stand dames 1 op 20 maart:  
 
         1.     Kolping Boys     16    15     0        1     45    55-20  
         2.     Purmerend        17    12     0        5     36    59-24  
         3.     D.E.K.               14    11     1        2     34    38-26  
         4.     Odysseus'91     18    11     1        6     34    43-29  
         5.     Zaandijk            15      9     2        4     29    30-19  
         6.     Vreeswijk           15      9     0        6     27    44-27  
         7.     Hellas Sport      17      6     2        9     20    27-29  
         8.     Winkel               14      4     4        6     16    26-34  
         9.     Almere              16      3     3      10     12    29-41  
         10.   H.M.S.               18      3     2      13     11    26-55  
         11.   de Meteoor       16      2     2      12       8    12-40  
         12.   H.O.S.V.           16      2     1      13       7    10-55 
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Kantinediensten:  
                   26 maart     Esmee Enklaar 
                   2 april        Mirjam vd Sijde 
                   9 april        Jennifer Hoogsteder 
                   16 april      Diana de Vries  



Het programma !!!( N.B. Goede Vrij- dag is er géén training !!!!!!!!!!!! ) 
 
Zaterdag 26 maart 2005. 
 
Het Paastoernooi voor B1 en C1  !!!! (zie bijgevoegd toernooiboekje) 
B1 speelt de volgende wedstrijden: 
AZ b1  -  Kolping Boys b1                                               11.00                                   Terreindienst (aanvang: 17.00 uur !) 
Kolping Boys b1  -  Excelsior Moeskroen b1                   13.00                                   Joep de Weert, Arjen Postma, Jan Schaaf, 
Kolping Boys b1  -  Ajax b1                                             15.00                                   Kristian Schmidt, Daniël Schra, 
                                                                                                                                     Michel van der Leest !!! 
C1 speelt de volgende wedstrijden: 
Willem II c1  -  Kolping Boys c1                                     12.00 
Kolping Boys c1  -  SK Lokeren c1                                  14.00 
AZ c1  -  Kolping Boys c1                                               16.00  
 
Zondag 27 maart 2005.  
 
Het Paastoernooi voor B1 en C1   !!!!!                                                  Terreindienst (aanvang 16.00 uur !) 
B1 speelt de volgende wedstrijden:                                                         Daan de Ruiter, Mauritzio Wijngaard, 
Kruisfinales om 11.45 en de finales om 14.30 .                                       Leon Liefting, Daniël Valdes Diaz,  
                                                                                                                  Olivier de Wit, Martijn de Vries  !!!! 
C1 speelt de volgende wedstrijden: 
Kruisfinales om 10.30 en de finales om 13.00 . 
 
Zaterdag 2 april 2005. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b3          Westfriezen b2                                                   14.30             14.00             N. Kieft 
c2          Wherevogels c2 (vr.sch.)                                    13.00                -                  E.v. Dronkelaar 
c3          A.F.C.’34 c2                                                       13.00             12.30             J. Kraakman 
c4          L.S.V.V. c2                                                        14.30             14.00             H. v. Ginkel 
ms.ju. b2 Vios ms.ju.b1                                                    13.00             12.15             H. Berghammer 
               
Secretariaat: Paul Konijn                                                Bestuursdienst: Harry van der Lem 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
b1          S.R.C. b1                                                            15.45                   -               Op zondag spelen:alle A-junioren + B2  
b4          de Flamingo’s b1                                                12.30             11.30             + C1 + de meisjes B1 ! 
b5          Reiger Boys b2                                                   12.30             11.30 
c5          Hugo Boys c                                                       14.00             13.00             Terreindienst: 
c6          W.M.C. c2                                                          12.15             11.15             Zat.dag 2 april:  8.00:Kenneth Simons 
ms.ju.b1 HOSV ms.ju.b1(op zondag )                             12.00             10.45                                     12.30:Stefan Doef 
                                                                                                                                     Zondag 3 april:   9.00:Timo Wieland 
                                                                                                                                                             13.00:Cees Jan Marees 
Het Paastoernooi ! 
De volgende mensen hebben zich ook nog aangemeld om ons op Goede Vrijdag te helpen: Jan de Vries, Charles Koenis, Gerrit 
van Loon, Merijn van Merkenstein en Emiel Bramer. Ook zij worden om 9 uur in de kantine verwacht voor de werkbespreking 
én een bak koffie . Het wordt waarschijnlijk prachtig weer, we kunnen bijna wel zeggen écht Goede Vrijdag-weer ! 
Voor de lunch wordt natuurlijk gezorgd en we hopen tegen half 4 klaar te zijn om de dag na te bespreken onder genot van….. 
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P.S.V….AZ…….Ajax: ofwel…….de jeugd van de top 3 op de Nol-
len ! 
Welke amateurclub in Alkmaar, nee in Noord-Holland, nee zelfs niet in heel Nederland kan zeggen, dat ze de jeugd van de 3 
sterkste clubs in Nederland in één weekend op het complex hebben ? 
En dan ook nog de jeugd van FC Utrecht en Willem II ! En de koploper en aanstaande kampioen van de 2e Divisie: Telstar/
Stormvogels. En de koploper in de Belgische Ereklasse:Moeskroen . 
Aangevuld met Skandinavische en Japanse inbreng kunnen we met recht spreken van een toptoernooi ! 
Woensdag 23 maart ontvangen 90.000 huishoudens in Alkmaar en omgeving de speciale jubileumkrant. Ook jij dus ! 
Hou de brievenbus in de gaten en lees hem door. Een uniek exemplaar van een uniek evenement. 
 
Jongens van Kolping Boys geniet ervan. Je speelt niet elke week tegen zulke tegenstanders en met zoveel publiek. Veel succes ! 
 
Het wel en wee van de junioren ! 
Nagenoeg weer 2 volledige programma’s. Slechts op zondag 13 maart wat afgelastingen. 
Voor A1 was de ruime nederlaag bij Almere min of meer ingecalculeerd(7-1), maar was de grote overwinning op D.C.O. toch 
wel erg prettig(4-0) en uitermate belangrijk. Het geeft weer wat lucht, maar ze zijn er nog niet. Na de Paas komt A.D.O.’20 op 
bezoek en dat strijdt voor de allerlaatste kans. Wees op je hoede ! 
A2 deed zeer goede zaken door zelf met 3-1 bij Victoria te winnen én door de 2-0 nederlaag van concurrent AFC’34 bij Egmon-
dia. Helaas was A3 het enige A-team wat verloor. In Den Helder werd het 5-3. 
Dat houdt in dat ook A4 won ! J.V.C. a3 werd keurig met 3-2 verslagen . Goede zaak,mannen ! 
 
Van B1 niet zulke goede berichten:een 5-2 nederlaag én een boos telefoontje van tegenstander Zilvermeeuwen over een puin-
hoop in de kleedkamer:geen goede reclame voor Kolping Boys. Op zondag deed B2 het werk naar behoren:2-1 winst op Kwiek 
b1. 
Met de B3 gaat het de laatste tijd toch wel érg goed, hoor ! Wéér 2 overwinningen:8-3 en 7-1 !!!!!  Geweldig, mannen ! 
B4 behaalde 2 keer dezelfde uitslag (3-2), maar de eerste keer was het een overwinning en afgelopen zaterdag tegen Jong Hol-
land een nederlaag. 
Nederlagen zijn inmiddels ook bekend bij B5. Zowel Bergen als Zwaluwen waren veel te sterk (0-7 en 0-10). Jammer. 
 
Voor de C1 pakken de donkere wolken zich samen na de 2 nederlagen (2-4 tegen D.W.S. en 0-1 tegen Wherevogels). 
Vooral die tegen de Purmerenders was een dure. Er zullen nu snel weer wat punten behaald moeten worden om het verblijf in de 
Hoofdklasse te continueren ! 
C2 had 2 makkies:10-0 en 4-0. Het blijft nu uitzien naar de wedstrijd bij V.Z.V. c1 ! 
C3 zit de laatste tijd ook in de hoek waar de klappen vallen. eer 2 keer verloren !(2-5 en 2-3). 
Voor C4 gaat deze vlieger zéker niet op ! 
Eerst een 6-0 overwinning en afgelopen zaterdag een keurige 2-2 bij Koedijk c4. 
Tenslotte het topnieuws van onze laagste 2 teams:C5 en C6. Beide teams speelden maar 1 wedstrijd, maar allebei wonnen ze die 
wél ! C5 overklaste buurman D.F.S. met 5-2 en C6 overwon Koedijk met 4-3, waarbij Lionel alwéér 2 keer scoorde. 
Dat geeft de burger weer moed voor beide teams ! 
 
De Herman de Reus-Vrienenclubbokaal ! 
Even maar weer een tussenstand ! 
Het blijft bloedstollend spannend bovenaan ! 
Het scheelt slechts 0,1 punt ! 1/10 punt dus. 
 
De stand: 
               1e                    ms.ju.b1               18                 43                   2,39 
              2e                     c4                         17                 39                   2,29 
              3e                     b3                         19                 27                   1,42 
              4e                     a3                         15                 21                   1,40 
              5e                     b4                         15                 17                   1,13 
              6e                     c3                         17                 17                   1,00 
               
Penalty-schieten ! 
Tot nu toe hebben alleen de meisjes-teams de voorrondes afgewerkt. Waar blijven de jongens ? 
De coördinatoren en de trainers/begeleiders hebben tot 10 april de tijd om hun voorronde af te werken ! 
De finale-avond staat gepland op 25 april !!!                                                                 
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ZATERDAG 26 MAART 

 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
 
GEEN PROGRAMMA VASTGESTELD DOOR DE KNVB. 
  
                                                    

ZATERDAG   2 APRIL 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D1     PurmersteynD1  10.15                  R. Rowinkel       D4    SVW           D9   11.30       10.40 
D3     Vrone        D2    09.00      08.30  B. Wijnen             D5    Victroria O   D2   13.00       12.05       
D6     Buitenboys D11  11.30                  P.Konijn             D8    Reig.BoysMD1   10.30       09.45 
D7     LSVV         MD6 11.30      11.00  Th. Groot             E4    SSV            E1   10.00       09.10 
E1     Zeevogels E1    09.00                  J. van Leyen        E5    SSV            E2   11.00       10.10 
E2     Adelbert     E2    10.15      09.45  B.v.Esseveld  
E3     HSV           E4    11.30      11.00  K. Zygmunt         E6    Foresters    E8   11.30       10.40 
E9     SVW          E5    09.00      08.15  Nikita Pater         E7    HSV            E8   10.30       09.40 
F2     SVW          F1     09.00      08.30  Rob Pater             E8    Hugo Boys  E4   11.00       10.05       
F4     LSVV         F5     10.15      09.45  Y. Scholte 
F5     Berdos       F3     09.00      08.30  L. v.Ginkel            F3    Reig.Boys   F3   09.00       08.15       
F8     Kolping      F7     11.30      11.00  P. van Wanrooij   F6    HSV            F4   09.00       08.10 
Mini   Castricum  Mini  09.00      08.30                           F7    Kolping        F8   11.30       11.00 
D2 is vrij                                                                          F9    KSV            F7   09.30       08.40       
                                                                                                                                                 
 
            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 
                   3 en 4 juni                    Sluitingsweekend D-pupillen 
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Koedijk D7  -  Kolping Boys D4 
Uitslag: 1 - 6 
Na vorige week een verpletterende 
indruk gemaakt te hebben door met 
9 – 1 te winnen van de Foresters, 
stond deze week Koedijk D7 te wach-
ten op wat er zou komen. Zou de 
werking en tactiek van interim coach 
Johan blijven hangen? 
Het leek er wel op in het begin van de 
wedstrijd, want Kolping ging voortva-
rend van start en vol op de aanval, 
wat al diverse kansen op leverde. 
Pas in de 5e minuut kwam de juiste 
combinatie tot stand die de verdedi-
ging van Koedijk openreet waarna Ar-
tiom de 0-1 scoorde. 
Uit een corner van Koedijk scoorde zij 
geheel onverwacht en tegen de ver-
houding in 1-1.  
Hierdoor toch wat lichtjes geschrok-
ken gingen de mouwen nog wat ver-
der omhoog, en kwam de stoomwals 
echt goed op gang met ongelofelijke 
combinaties langs de zijkanten, waar-
op de voorzetten van zowel links als 
rechts mooi voorkwamen. In de 25e 
minuut kwam ook dan het terechte 
doelpunt van Rafael, 1-2, dit was te-
vens de ruststand. 
Na rust ging de druk er vol op en 
werd er een doelpunt gemaakt waar 
Barry van Galen nog moeite mee zou 
hebben, Sinan krulde de bal van 
rechtsbuiten met een enorme boog 
links in de hoek, onbereikbaar voor 
de keeper, 1-3. Koedijk zag er geen 
heil meer in en lieten de koppies aar-
dig hangen. Waarop het in 5 minuten 
achter elkaar nog 3 doelpunten om 
de oren kreeg. Gescoord door Wes-
sel 1-4, Darcy 1-5 en weer Sinan met 
1-6.  
Jongens, ik vind dat jullie een echt 
team zijn geworden, voor elkaar wer-
ken, heel veel zijn verbetert, en voor-
al sterker zijn geworden. Ga zo 
door!!! Dan kunnen we met de toer-
nooien prijzen pakken. 
Coach Stephan. 
 
Reiger Boys D3 - Kolping Boys 
D5  
Uitslag: 6 - 1 
Het was koud en er stond een straffe 
wind. Er werd een kwartier later be-
gonnen dan gepland. Kolping moest 
de eerste helft tegen wind in bikkelen 
en dat viel niet mee. Het lukte Reiger 
Boys echter niet om het voordeel op-
timaal te benutten. Het was Kolping 

dat op 1-0 kwam door een knap doel-
punt van Jöran. Reiger Boys maakte 
even later de gelijkmaker en zo werd 
1-1 de ruststand. 
In de rust kon gelukkig ook warme 
thee worden gedronken om weer 
even op temperatuur te komen. 
In de tweede helft had Kolping het 
voordeel van de harde wind en wist 
dat ook te benutten. Dank zij doel-
puntenmakers Danny (2x), opnieuw 
Jöran, Django en Nicky werd het uit-
eindelijk 6-1 voor Kolping Boys. 
Hierbij ook de complimenten voor de 
andere spelers (waaronder de keeper 
die weer vele ballen uit het doel hield) 
voor de goede inzet die werd getoond 
met als beloning een mooie uitslag! 
Gerard 
 
Kolping Boys D6 
Het is een beetje laat, maar omdat de 
D6 meestal niet meer dan 600 toe-
schouwers trekt vond ik het tijd wor-
den om ze even voor te stellen, in de 
hoop dat we in de toekomst toch 
meer dan 1000 supporters mogen 
verwelkomen bij de D6 uit en thuis. 
Stefan, bijnaam De Chinese Muur. 
De uiterst betrouwbare keeper, Goeie 
lijnkeeper en uitlopen wordt met de 
week beter. Ralph, bijnaam de kuiten-
bijter. Hele goeie rechtsback die 
je als linksbuiten 3 keer tegenkomt. 
Meeste tegenstanders balen van 
hem, omdat ie heel dicht op ze verde-
digt. Tommie, bijnaam Ed Raket. Een 
hele snelle linksback die met twee 
vingers in z'n neus de tegenstander 
inhaalt. 
Rick,  bijnaam De Droge Knal. Goede 
centrale verdediger met een vreselij-
ke droge knal in z'n  benen, hij legt 
met gemak een bal vanaf 20 meter 
achter de keeper. Steven,bijnaam de 
koele kikker. Het maakt Steven niet 
uit waar hij speelt, hij kan op iedere 
positie uit de voeten. Khalid, bijnaam 
de bodychecker. Een verdediger en 
soms rechtermiddenvelder die elke 
week nog bijleert, en plezier in het 
voetbal heeft. Randy, bijnaam Sietse. 
Onze rechtshalf die elke week beter 
gaat spelen en positioneel steeds 
sterker wordt. Christopher,bijnaam 
Hielke. Onze linkshalf die ook elke 
week beter gaat spelen en positioneel 
steeds sterker wordt, het lijkt de twee-
lingbroer van Randy wel. 
Dimitri, bijnaam de Zwerver. Kan uit 
de voeten op heel veel plaatsen bin-

nen het elftal en is tevens de aller-
jongste van het team met z'n 9 jaar. 
Nick, bijnaam de Breker. Kan een 
wedstrijd openbreken met z'n goede 
spel en uitstekend inzicht.speelt op 
het middenveld. Mitchel, bijnaam de 
Spaanse Peper 
onze uitstekende rechtsbuiten, die 
niet eerder stopt met voetballen dan 
dat er is afgefloten, verdediger heeft 
meer last van Mitchel dan andersom. 
Koen, bijnaam Road Runner. Onze 
talentvolle linksbuiten die een paar 
mooie passeerbewegingen in huis 
heeft, dit gecombineerd met 
een aardige snelheid en een goed 
schot, maken Koen tot een gevreesd 
tegenstander. Maurice, bijnaam de 
sluipschutter. 
Onze spits valt soms een tijdje 
niet op, om vervolgens vernietigend 
toe te slaan, heeft een goede tech-
niek. Mike, bijnaam de monteur. Mon-
teurs hebben altijd verstand van tech-
niek,en dat heeft Mike ook, plus het 
feit dat hij heel scherp voor de goal is, 
dit maakt een levensgevaarlijke spits 
van hem. 
Als u naar aanleiding van dit stukje 
nog geen zin heb om bij de D6 te kij-
ken, nou dan houdt u niet van voet-
bal,of de Treffer moet in braille uitge-
bracht worden. Maar in dat geval 
heeft kijken weer niet zoveel zin. 
H. te A.  
 
Kolping Boys D6 - VVZ D6 
Uitslag: 3 - 0 
Met perfecte weersomstandigheden 
(lichte nevelregen en een graadje of 
15) mochten de mannen van de D6 
aantreden tegen het altijd lastige 
VVZ, eerder deze competitie werd er 
eenmaal gelijk gespeeld en eenmaal 
verloren. 
De 1e helft kropen De Bodychecker 
en De Monteur in de Dug out, die hun 
wisselbeurtje moesten draaien. 
Helaas kon de Zwerver niet meespe-
len i.v.m. een knieblessure. 
In het begin van de wedstrijd zagen 
wij een iets sterker spelend VVZ die 
in de beginfase al een goede kans 
kreeg, maar deze op een meesterlijke 
manier verprutste. Vlak hierna wisten 
ze nog een bal op de kruising te 
schieten van het doel van de Chinese 
Muur. 
Maar hierna was K.B. wakker ge-
schud en begon de voetbalmachine 
van Ronald en Dennis te lopen. 
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en begon de voetbalmachine van Ro-
nald en Dennis te lopen. 
De Breker zwierf met de bal op het 
randje 16 rond en besloot op een ge-
geven moment die bal ala Barry van 
Galen het doel binnen te werken. 
Dit gaf zo,n vreugde uitbarsting dat 
de monteur en de Bodychecker van-
uit de Dug Out heel snel op het veld 
waren om het doelpunt mee te vieren. 
Bij aanvang van de 2e helft hebben 
een heleboel mensen het 2e doelpunt 
gemist omdat deze gelijk vanaf de af-
trap gemaakt werd. 
De Spaanse Peper speelde een goe-
de bal op de Monteur die vervolgens 
opstoomde naar de achterlijn van het 
vijandelijke doel, 
bij de achterlijn wist hij hem keurig te-
rug te leggen op Road Runner die 
hem goed inschoot. 
De 2e helft waren de mannen van KB 
veel en veel sterker dan VVZ. 
De Bodychecker liep met de bal 
op rand 16 en dacht wat de Breker 
kan, kan ik ook en vuurde een ho-
ge lob op het doel af. 
De keeper kwam dik in de problemen 
om deze bal weg te werken en kon 
met z,n vingertoppen de bal weg-
slaan helaas voor de keeper kwam 
deze bal voor de jubeltenen van Ro-
ad Runner die hem er dan ook maar 
in knalde. 
Na een overtreding op de Sluipschut-
ter kreeg K.B. nog een vrije trap die 
dan ook genomen werd door De Dro-
ge Knal. 
Deze vrije trap leverde het nodige ge-
vaar op maar helaas geen doelpunt. 
Helaas viel de Kuitenbijter nog ge-
blesseerd uit in de 2e helft. 
Voor de rest hebben we een opper-
machtig Kolping Boys gezien in de 2e 
helft, we kunnen wel zeggen dat VVZ 
niets maar dan ook niets had in te 
brengen de 2e helft. 
Chinesemuur, Kuitenbijter, Ed Raket,
Droge Knal,Bodychecker, Sietse, 
Hielke,de Breker,Koele Kikker, de 
Sluipschutter, Road Runner,de Mon-
teur en de Spaanse Peper jullie heb-
ben fantastisch gespeeld. Mijn com-
plimenten 
H. te A.   
 
AFC E1 – Kolping Boys E1 
Uitslag: 2 – 1 
OP deze koude zaterdagmorgen 
moesten de jongens flink aan de bak 
bij AFC. Thuis werd met 1-4 verloren 

dus we hadden wel wat goed te ma-
ken. Het ritme waren we een beetje 
kwijt na alle sneeuw en zwempret. 
Toch begon KB zeer voortvarend. 
Een mooie actie op rechts met Tim, 
Khalid en weer Tim zorgde voor de 
eerste echte kans. Ook Daniel en 
Lars kregen mogelijkheden. AFC 
bleek toch weer een sterke tegen-
stander. Door sterk keeperswerk van 
Ricardo en degelijk verdedigen van 
Bart bleven we in de wedstrijd. Toch 
wist AFC als eerste te scoren. De be-
wegelijke spits van AFC kreeg de cor-
nerbal precies op zijn voorhoofd en 
scoorde fraai: 1-0. Kolping was niet 
onder de indruk en bleef hard wer-
ken. Khalid stond aan de basis van 
de 1-1. Door een sterke actie kon hij 
Jesper bereiken die fraai afrondde: 1-
1. Kort voor rust hadden we de kans 
op 1-2 toen Daniel Jesper wist te be-
reiken. De bal werd door de kee-
per gekeerd. De 2e helft was een 
spannende. Kansen over en weer. De 
2-1 viel op het moment dat Kolping 
de aanval alweer had afgeslagen, 
maar door te frivool verdedigen 
(hakballetje, wat een gehaktbal!) 
kwam AFC voor een niet te missen 
kans te staan: 2-1. Kolping kreeg nog 
kansen onder meer uit een fraaie cor-
ner van Daniel. In de kluts wist Khalid 
net niet te scoren. Ook AFC kreeg 
nog kansen maar door weer sterk 
keeperswerk van Ricardo bleef de 
stand 2-1. Ondanks de kou hebben 
we toch weer een mooie zaterdag-
morgen mogen beleven. Jongens zet 
'm op!  
Rene  
 
Kolping Boys E4 - DTS E4 
Uitslag: 2 - 2 
Een koude maartse zaterdag. Kolping 
E4 begon met een enorme wind mee.  
De eerste helft moest goed benut 
worden. Want tegen zo`n wind viel 
bijna niets te beginnen. Er werd flink 
gevuurd op het doel van DTS, maar 
het duurde nog vrij lang voor dat in 
een doelpunt uitmondde. Dat gebeur-
de zo rond de 15de minuut door Jes-
se. Tussendoor lukte het DTS ook 
nog een paar om door te breken. 
Maar ze liepen stuk op keeper Dex, 
die zeer goed in vorm was! Vlak voor 
rust onderschepte Emiel een uitge-
schoten bal van de keeper. Hij speel-
de hem af aan Thomas, die hem keu-
rig in de hoek plaatste: 2-0. Zou dat 

genoeg zijn om de tweede helft mee 
door te komen? Eerst eens even flink 
doorwarmen. In de tweede  helft ging 
het aanvankelijk lange tijd goed. Er 
werd flink druk uitgeoefend door DTS 
die nu vol zelfvertrouwen met wind 
mee speelden. Na een kwartier ech-
ter viel dan toch het eerste tegendoel-
punt. En voor we van de schrik beko-
men waren zat de tweede er ook in. 
Zou het hierbij blijven? De tijd kroop 
tergend langzaam verder. Jawel 2 - 2. 
Te koud om nog aan penalty schieten 
te denken gingen we snel richting 
kleedkamer. 
Louis 
 
Alcmaria Victrix E3 – Kolping 
Boys E4 
Uitslag: 9 - 2  
Op initiatief van de vader van Tom 
gingen we op de fiets naar Alcmaria 
Victrix. Een goed idee, het was lekker 
weer en veel gezelliger dan met de 
auto. 
We begonnen de wedstrijd dus met 
frisse moed, allemaal goed wakker 
van de fietstocht. Ondanks dat ston-
den we al snel 1-0 achter. En dat ook 
nog door een eigen doelpunt. Alcma-
ria Victrix was zeer fanatiek en bin-
nen 8 minuten stonden we al met 4-0 
achter. Toen werden we echt wakker 
en begonnen zelf ook wat actiever te 
worden. Ondanks dat konden we pas 
na het 5de tegendoelpunt zelf een 
keer scoren. Een prachtige aanval. 
Michael speelde de bal naar Emiel en 
die gaf een goede pass aan Tom die 
hem netjes inschoot. Alcmaria Victrix 
was echter te sterk voor ons. Michael 
maakte nog een mooi doelpunt, maar 
we verloren uiteindelijk met 9-2.  
Ingrid van Ophem 
 
Kolping Boys E6  - Kolping 
Boys E5  
Uitslag: 1 - 1 
Job was ziek, het weer was guur en 
de onnodige nederlaag van vorige 
keer moest goed gemaakt worden. 
De eerste helft een overwicht van E5. 
De verdediging stond goed met Jelle, 
Jack en Sevgul. Destan kreeg de eer-
ste helft maar drie ballen op doel. E6 
was wel dreigend en wist op 1-0 te 
komen. Halverwege de eerste helft 
zorgde Dennis met een flinke uithaal 
voor de verdiende gelijkmaker. De 
tweede helft speelde Jelle de gevaar-
lijke Kevin volledig uit de wedstrijd. 



Ryan en Destan waren ook lekker op 
dreef. Justin, die in uitstekende vorm 
verkeerde, samen met Vigo en Den-
nis bezorgden de verdediging han-
denvol werk. Gescoord werd er ech-
ter niet meer. Vlak voor tijd wist Justin 
door zich voor de bal te werpen nog 
net een doelpunt te voorkomen. Het 
bleef dus 1-1 wat een terechte uitslag 
was. 
Een ouder! 
 
Kolping Boys E6 - Kolping E5 
Uitslag: 1 - 1 
Eindelijk mochten we weer een keer 
aantreden, na enige twijfel of het wel 
zou doorgaan. Het veld was niet al te 
best maar dat was niet erg we moch-
ten weer. De eerste helft was wel 
weer een beetje wennen maar het 
ging toch redelijk. De E5 was toch 
wel sterk en had wind mee. Gelukkig 
scoorde Max een heel mooi doelpunt 
en stonden we 1-0 voor. Toen kwam 
de E5 toch wel sterk terug en maakte 
1-1. Na de rust dachten we met wind 
mee we doen het wel even. Maar dat 
viel vies tegen, 
jongens we moeten echt meer gaan 
overspelen hoor dan heeft de tegen-
stander het veel moeilijker. Dus pro-
beer een stapje minder te maken met 
de bal en eerder naar een medespe-
ler te spelen. De E5 kwam erg sterk 
terug maar wij hadden gelukkig Nigel 
op doel die weer goed stond te kee-
pen. Helaas schoot Tom net naast 
van grote afstand en veel andere 
kansen gingen er ook niet in. Ieder-
een heeft wel hard gewerkt hoor Ke-
vin Justin Lars Bart en Yannick heb-
ben heel wat meters afgelegd. Maar 
we staan nog wel eerste dus ga zo 
door jongens. Volgende keer weer 
wat feller. 
Peter 
 
Koedijk E8 - Kolping Boys E6  
Uitslag: 4 - 2 
Eindelijk weer een een leuke tijd om 
te voetballen 10.15 
Maar tot onze verbazing waren er 3 
afberichten. 
Dus de trainer moest gauw nog even 
wat regelen en gelukkig deed Judith 
mee. 
Koedijk had veel wissels die gebruik-
ten ze ook goed. 
Ze kwamen al gauw met 1-0 voor en 
even later  2 -0  3-0 
Dat was een tegenvaller want we wa-

ren nog ongeslagen. 
Na de rust besloot de trainer om Ke-
vin in de spits te zetten en met man 
en macht 
aan te vallen. Wat we hoopten ge-
beurde ook Kevin maakte 2 goals en 
we kwamen terug tot 3-2. 
Maar de kracht om door te drukken 
was er niet meer en Koedijk maakte 
ook nog 4-2 
Ja jongens verliezen hoort er ook bij 
maar dit was even te moeilijk met 3 
basisspeler minder. 
Iedereen heeft goed zijn best gedaan 
dus de volgende wedstrijd weer be-
ter. 
Bij deze hopen we ook Vincent weer 
gauw te zien en zijn we weer com-
pleet. 
Jongens ik wil toch een groot compli-
ment aan KEVIN geven je speelde 
als een leeuw wat een 
inzet je bent een toppertje. 
Prettige paasdagen en tot ziens weer. 
Peter Wortel 
 
Reiger Boys E13 - Kolping Boys 
E8 
Uitslag: 2 - 2  
Blessureleed blijft E8 teisteren. Bloy-
ce is bijna hersteld. Maar nu is Char-
lie voor 6 weken vanwege zijn voet 
uitgeschakeld. Desondanks trok Kol-
ping met een harde, koude wind in de 
rug ten aanval. Het zat echter niet 
mee. Een schot van Jochim belandde 
op de paal. En een uitstekende Rei-
ger Boys-keeper keerde inzetten van 
Suliman. De rust ging in met 0 - 0, 
omdat de Kolping-verdediging met li-
bero Wesley en een degelijke Diede 
geen kansen weggaf. Toch zorgde 
meteen na de pauze een fout van 
diezelfde verdediging voor de eerste 
goal. Na een mislukte sliding van We-
sley konden de Heerhugowaarders 
uit een van hun schaarse tegenaan-
vallen scoren: 1-0. Verbeten zette 
Kolping de achtervolging in. En met 
succes. Na een lange solo van Jo-
chim kon Suliman de bal simpel intik-
ken:  1-1. E8 bleef aandringen. Een 
fout van een Reiger Boys-verdediger 
leverde een vrije trap op. Handig prik-
te opnieuw Suliman de bal langs de 
verraste doelman van de geelhem-
den: 1-2. De overwinning lag voor het 
oprapen. Maar weer liet Kolping zich 
verschalken. Vlak voor tijd was er op-
nieuw zo¹n verraderlijke uitval van 
Reiger Boys. En door onachtzaam-

heid van de Oudorpse verdediging 
werd het zo vlak voor tijd nog 2-2. 
Jammer, want een veel sterker Kol-
ping had meer verdiend.  
Paulus          
 
Kolping Boys E8 - Vrone E6 
Uitslag: 2 - 6 
Bij deze wedstrijd sloeg het pechdui-
veltje bij E8 wel een beetje erg veel 
toe. Bloyce is gelukkig weer hersteld. 
Maar nu was Krikor in de lappen-
mand en Suliman was verhinderd we-
gens privé-omstandigheden. Boven-
dien is Charlie nog steeds gebles-
seerd. Daarom had coach Ton Marnix 
van E7 geleend. Die begon op doel.
De eerste helft ging de wedstrijd ge-
lijk op, maar toch slaagde Vrone erin 
de Kolping-verdediging twee keer te 
passeren. Dat was tevens de enigs-
zins geflatteerde ruststand. Want 
schoten van Jochim op paal en lat 
hadden een beter lot verdiend. In de 
tweede helft ging Rachid op doel 
staan en ook hij moest al snel een 
keer vissen: 0-3. Kolping zette de te-
genaanval in. En met succes. Bloyce 
schoot de bal prachtig in de kruising: 
1-3. En even later kwam opnieuw 
Bloyce  na een mooie pass van Jo-
chim  voor de Vrone-doelman. Hij 
maakte geen fout: 2-3.  
De St.Pancrassers werden wakker 
geschud en kwamen sterk terug. Drie 
keer wisten zij langs de Kolping-
verdediging te komen. En zo werd de 
eindstand toch nog 2-6. 
Paulus     
 
Kolping Boys E9 (F1) - Kolping 
Boys E3 
Uitslag: 4 - 0 
Wat zal het worden? Binnen in de 
zaal of toch buiten voetballen? Het 
werd buiten. Het veld was wittig, er 
waaide een snijdende wind, en met 
een gevoelstemperatuur van –14 
(oké het was  buiten 3 graden) ston-
den langs de lijn de verkleumde ou-
ders. Maar ondanks de kou, gingen 
de jongens er weer tegenaan, deze 
keer zonder Rutger die ziek was. 
De jarige Stijn stond de eerste helft 
op doel. Met de wind tegen hadden 
de jongens het moeilijk. Na 7 minuten 
kreeg Mustafe al een bal voor zijn 
oog, maar gelukkig zonder gevolgen 
(wat bij Bert wel anders is, toch?!). In 
de 13e minuut deed Ronald een 
mooie poging om te scoren, maar he-
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laas zonder resultaat. Gijs ging lekker 
in het achterveld, volgens de suppor-
ters aan de lijn is hij flink gegroeid dit 
seizoen. In de 20e minuut schoot 
Dylan in het zijnet, maar gelukkig 
scoorde Gijs in de 21e minuut het 1e 
doelpunt! 
Daarna begon het te regenen en ha-
gelen en werd het echt koud. Tijd 
voor pauze. 
In de 2e helft ging het snel, na 2 minu-
ten scoorde Ronald het 2e doelpunt 
van de wedstrijd. Wij hadden nu de 
wind mee met het gevolg dat diverse 
ballen in de sloot belandden. Ook 
Dylan schoot diverse malen richting 
sloot, de wind wilde vandaag niet 
meehelpen. Na 9 minuten zorgde 
Stijn voor de 3-0 en in de 10e minuut 
gaf Ronald een prachtige voorzet aan 
Mustafe die daardoor voor een 4-0 
kon zorgen. Dave kwam nog flink in 
botsing met de tegenstander, maar 
ook dat kwam gelukkig weer goed. 
Wence deed wat hij moest doen in 
het achterveld en Rodney, die de 2e 
helft in het doel stond, zorgde voor 
een mooie redding waardoor de eind-
stand 4-0 kon blijven. Goed gedaan 
jongens, ook in de E blijven jullie het 
goed doen! Susanne 
 
HSV E4 – Kolping Boys E9 
Uitslag: 2 - 2 
Om 9.30 verzamelen bij Kolping Boys 
(ook wel eens lekker ipv 8.00 uur) op 
naar Heiloo HSV, met in het geheu-
gen nog de vorige wedstrijd 4-3. Er 
was dus werk aan de winkel. 
Rutger begon in het doel, wat niet he-
lemaal zijn favoriete plek is. Met een 
man meer voor HSV was het hard 
werken voor Kolping Boys. (Wensch 
stond lekker op de lange latten en 
Moes ging E1 versterken). Na 10 mi-
nuten was het toch de beurt aan HSV 
1-0.  Kolping moest de techniek en de 
tactiek tegen deze grote jongens toch 
meer gaan benutten en dat lukte. Een 
voorzet van Stijn en Rodney maakte 
het mooi af met zijn linkerbeen 1-1. 
Gelukkig kwam Moes na 20 minuten 
spelen er ook bij zo kon er weer of 
volle sterkte gespeeld worden. 
De supporters kwamen net terug uit 
de kantine toen stond het al 2-2. Voor 
dit verslag moest er toen even na-
vraag gedaan worden. Moes stond de 
tweede helft op de goal.  Het was 
eerst 2-1 en gelukkig maakte Rutger 
nog een mooi doelpunt. Complimen-

ten voor jullie strijdlust, hard gewerkt. 
Simone 
 
AFC ’34 – Kolping Boys F3  
Uitslag: 0 - 0 
De uitwedstrijd begon met een slecht 
gestemde weergod. Het regende bij 
het verlaten van de kleedkamer en 
eenmaal op het veld gekomen hagel-
de het alsof het gratis was. Dat duur-
de gelukkig maar kort en tien minuten 
later scheen het zonnetje weer. Trai-
ner Hans en Stefan B. waren op win-
tersport dus deze wedstrijd stond on-
der leiding van de vader van Jard die 
zijn debuut als coach maakte. Stefan 
en Max stonden als één blok te ver-
dedigen en het middenveld met Jard, 
Bram en Martijn schakelde goed over 
van verdedigen naar aanvallen. Spits 
Bas dook ook regelmatig op voor het 
vijandelijke doel en dat leidde tot en-
kele spannende momenten. Ook voor 
ons eigen doel waren er een paar ha-
chelijke situaties die goed door kee-
per Steve onschadelijk werden ge-
maakt. In de tweede helft ging er een 
bal via de paal weer uit het doelge-
bied, maar het was niet duidelijk of hij 
over de lijn geweest was. AFC vond 
van wel en KB natuurlijk van niet. De 
vader van Steve gaf als neutraal toe-
schouwer het advies aan de scheids 
dat het geen doelpunt was, tot onvre-
de van de AFC spelers, en de wed-
strijd werd afgesloten met 0-0. De 
daarop volgende penalty’s werden 
met grote overtuiging gewonnen, zo-
dat ze met een gerust gevoel als 
nieuwe lijstaanvoerders naar huis gin-
gen. Niet slecht voor een debuterend 
coach. 
Ronald v E. 
 
Kolping Boys F3 – Vrone F2  
Uitslag: 0 - 3 
De koplopers begonnen deze wed-
strijd vol goeie moed en iedereen had 
er zin in want het was lekker voetbal-
weer. Bram en Stefan waren er niet 
dus ze moesten allemaal wel een 
stapje harder hun best doen dan nor-
maal, maar nu waren Roy en Frank er 
weer bij. De eerste helft bleef lang  0-
0, met een klein veldoverwicht voor 
Vrone. Uiteindelijk werd er toch onder 
de druk bezweken en stonden ze 0-1 
achter en zo gingen ze rusten. Na de 
rust bleven ze standvastig verdedigen 
en Steve maakte een paar goeie red-
dingen. Max moest een beetje over-

geven in de tweede helft dus zijn inzet 
was wat lager dan de eerste helft, 
maar dat werd prima gecompenseerd 
door Bas die overal op het veld te vin-
den was. Martijn, Jard en Stefan B. 
probeerden het wel, maar konden niet 
genoeg doordrukken om een doel-
puntje te maken. Uiteindelijk floot de 
scheids af bij 0-3 en was het tijd voor 
de penalty’s. Daarbij wonnen ze wel. 
Misschien is de wedstrijd wel verloren 
omdat er afgelopen dinsdag niet ge-
traind werd doordat er een paar niet 
op kwamen dagen zonder afbe-
richt…… 
Ronald v E. 
 
Dynamo F2  -  Kolping Boys F5  
          
Uitslag 0 - 4 
Met negen man sterk en een horde 
supporters reisden we af naar Ursem, 
waar ons een sterke tegenstander 
zou opwachten. We speelden tegen 
een F2 team en dat is altijd lastig. 
Voor de wedstrijd hoorden we nog er-
gens geluiden op ons afkomen van: 
“F2 ???, ……Jaaaah…. Dan gaan we 
verliezen!!”  . Deze geluiden werden 
al snel omgezet in: “We zullen ze 
eens ff een poepie laten ruiken hier in 
Ursem”. Het stonk toch al.  Immers F5 
heeft ook deze competitie weer kam-
pioenskansen. Vol gas gingen we. 
We werkten zo hard dat de zweet-
druppels als regen door de lucht 
vloog. Het vertaalde zich snel in een 
0-1 voorsprong. Steven, onze super-
de mega-harde-peuner stond namelijk 
spits in de 1e helft. Steef had al geoe-
fend op de training om ook eens met 
links te peunen. Nou dat truckje kent 
ie nu ook. Met een linkse peun bracht 
hij ons op voorsprong. Jeffrey zal Jef-
frey niet zijn als ie niet eens zou sco-
ren. 2 doelpunten kwamen op zijn 
conto te staan. Tweede helft, opstel-
lingswijziging. Tim ging van doel, Jef-
frey werd keeper, Eloy die eigenlijk 
baas van de achterroede is ging in de 
spits en Collin had zin om de verdedi-
ging op zich te nemen. Eloy, werd 
door een smerige overtreding neerge-
haald. Een vrije trap van een metertje 
of 10 van het doel was het gevolg. 
Met een mooie krul vloog de bal met 
de uiterste precisie over het 5 man 
tellende muurtje, regelrecht de krui-
sing in. Ursem had nog wel 20 man in 
de muur kunnen zetten, maar tegen 
de vrije trappen van Eloy van Hooy-
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doel was het gevolg. Met een mooie krul vloog de bal met de uiterste precisie over het 5 man tellende muurtje, re-
gelrecht de kruising in. Ursem had nog wel 20 man in de muur kunnen zetten, maar tegen de vrije trappen van 
Eloy van Hooydonk, of liever nog Eloy Koeman in zijn goede tijd, is helemaal niets bestand. En wat dacht je van 
Collin, normaal aanvaller van het zuiverste water??. Die presteert het om gewoon in z’n eentje als achterste man 
4 tegenstanders af te stoppen. Zo zie je maar weer, het maakt ons echt niet uit op welke positie we spelen.  
Mannen, allemaal en dan bedoel ik ook allemaal……  Een dikke pluim voor jullie. Jullie hebben weer keihard ge-
werkt en hebben goed en eerlijk gevoetbald. De wedstrijd der wedstrijden zal net als vorige competitie gaan tus-
sen ons en zij van Forresters. Als we die gaan winnen, dan gaan we richting het kampioensschap. Voor alle fans 
van F5,  datum en tijd van deze wedstrijd zal spoedig terug te vinden zijn in dit clubblad. De wedstrijd zal vrij toe-
gankelijk zijn voor alle sportliefhebbers. Let op, wees er wel snel bij, want de tribunes zitten al redelijk vol met ou-
ders, bestuursleden en scouts van ondermeer AZ, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Arsenal en de af-
gezanten van het Nederlands elftal onder de 9 jaar. 
 
Eric Zonneveld 

 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

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


