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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 

9/10 april 2005 en 
16/17 april 2005 

“ D E  T R E F F E R ”  
   Jaargang 47  Nr.  17    

Het eerste elftal ................ 
Wedstrijdprogramma 
Senioren/Junioren/Dames......
Uitslagen ...........................…. 
PuntsGewijs ..................…. 
Van het bestuur .............….
Junioren .........................… 
Dames en Meisjes ……….. 
Futsal……..………………... 
Pupillen .........................…. 
 

 HOOFDPUNTEN 

Puntsgewijs: 
Toppers, oproep, klaverjassen 
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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 

                                   

Pupil van de week 

Vriendenclub 

Dames 1  

Zeer geslaagd Paastoernooi. 
 
Winnaars bij de       C junioren                Willem II 
         
                                B junioren                AZ 
 
Speciale dank voor de Paascommissie: Jan v/d Bout, 
Jan Kraakman, Theo Schmidt, Harry v/d Lem,      
Evert v. Dronkelaar, Richard Meijer en Martin Wijnen  
                                    en   
 

alle andere vrijwilligers. 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                           Kolping Boys 1 –  Schagen 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door:         
         Installatiebedrijf Hofland 

         Zijperstraat 60 

         1823 CX  Alkmaar 

       Het bedrijf voor vervanging van uw CV Ketel met subsidie           072-5114930 fax 072-5158756 

          

                      RABO Bank Oudorp 

                      Nyenburgh 1 

                      1829 GA  Oudorp                                       

                                                       Tel. 072-5674400      
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De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                           Kolping Boys 1 – Helder 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
         Aad Renses Automobielbedrijven 

         Albertsoncklaan 5 1702  BX Heerhugowaard 

         072-57118116. 

  

           Scholten Horecagroothandel BV 

           Bergerweg 125 1862 PR Bergen. 

           072-5894044. 



Zondag 10 april  2005 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
1ste                 Schagen 1                            14.00 uur                   …..                           F.J. Duinveld 
3de                  Texel 2                                12.00 uur                   11.00 uur                  A.C.Q. Nannes 
5de                  Bergen 3                              12.00 uur                   11.15 uur                  Sj. Schut 
7de                  HSV 5                                  10.00 uur                   09.15 uur                  GSB 
8ste                 Bergen 5                              14.00 uur                   13.15 uur                  M. Hoogervorst 
A2                 Limmen A2                         14.00 uur                   13.15 uur                  J. de Wit 
A3                 Adelbert A1                         12.00 uur                   11.15 uur                  C. de Goede 
B2                  Strandvogels B1                  10.00 uur                   09.00 uur                  GSB 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Vertrek!! 
2de                  SVW 2                                11.00 uur                   ….. 
6de                  Bergen 4                              10.00 uur                   09.00 uur 
9de                  Zeevogels 4                         12.45 uur                   11.45 uur 
10de                Victoria 6                            12.45 uur                   11.45 uur 
A1                 AFC A2                               12.00 uur                   ….. 
A4                 KSV A2                              14.00 uur                   13.00 uur 
Da2                SRC Da1                             14.00 uur                   12.45 uur 
C1                  Bl. Wit C2                           10.00 uur                   ….. 
WOENSDAG !!!!! 13 APRIL 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Vertrek!!! 
Da1                Winkel Da1                         19.00 uur                   ….. 
Zondag 17 april 2005 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
1ste                 Helder 1                              14.00 uur                   …..                           S. Korver 
6de                  Meervogels 4                       12.00 uur                   11.15 uur                  N. Neuvel 
7de                  Hollandia T4                       10.00 uur                   09.15 uur                  C. de Goede 
5de  en 8ste zijn vrij  
9de                  Flamingo’s 5                       10.00 uur                   09.15 uur                  N. Kieft 
10de                Berdos 7                              10.00 uur                   09.15 uur                  Sj. Schut 
A4                 KGB A2                              12.00 uur                   11.15 uur                  M. Hoogervorst 
Da1                Almere Da1                         14.00 uur                   …..                           T. van Seyen 
Da2                Velsen Da1                          12.00 uur                   11.15 uur                  J. de Wit 
C1                  DCG C2                              10.00 uur                   …..                           E. Blank 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Vertrek!!! 
2de                  Purmersteyn 2                     11.00 uur                   …..                           nog 45 minuten 
3de                  Texel 2                                12.00 uur                   09.00 uur 
A1                 KHFC A1                            12.00 uur                   ….. 
A2                 De Rijp A1                          11.00 uur                   09.45 uur 
A3                 SRC A2                               11.45 uur                   10.30 uur 
B2                  Dynamo B1                         13.00 uur                   11.45 uur 
DIENSTEN: 
Kantine                            : 09-04 en 10-04 groep 2 en 1 , 16-04 en 17-04 groep 4 en 3 
Terreindienst                   : 09-04  08.00 - 12.30 uur Hanco Stam 

    12.30 - 17.00 uur Norbert Koenen 
                                          10-04  09.00 - 13.00 uur Bobby Zwanenburg 

    13.00 - 17.00 uur Edwin Visscher 
                                          16-04  08.00 - 12.30 uur Tim Konijn 

    12.30 - 17.00 uur Rick Konijn 
                                          17-04  09.00 - 13.00 uur Tom Kooge 

    13.00 - 17.00 uur Gerard Min 
Secretariaat                     : 10-04 en 17-04 09.00 uur Simon en seniorencommissie en vanaf 13.00 uur Nel Appeldoorn 
Kassa                              : 10-04 en 17-04 Dhr. B. Frederiks  
Poortloterij                      : 10-04 en 17-04 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids.             : 10-04  en 17-04 DB   
Geluid                             : 10-04 en 17-04 Dhr. R. Peeters             
Bestuurskamer                : 10-04 en 17-04 Tiny en Kristen 
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zater/zondag   26 en 28 maart  Uitslag  zater/zondag   3-apr  Uitslag 

Kolp.B. 1 - WGW 1 2 - 2  Kolp.B. 1 - Texel 1 2 - 0 
Kolp.B. 2 - KFC 2 0 - 1  Kolp.B. 2 - Limmen 2 1 - 5 
Kolp.B. 3 - Schagen 2 0 - 3  Kolp.B. 3  Koedijk 2 3 - 1 

       Kolp.B. 5 - KSV 3 3 - 2 
       Kolp.B. 6 - Vrij   Vrij 
   Paastoernooi    Kolp.B. 7 - Vrone 3 2 - 4 

Kolp.B. B1 - AZ B1 0 - 1  Kolp.B. 8 - Limmen 7 2 - 2 
Kolp.B. B1 - Excelsior Moesk. B1 2 - 0  Kolp.B. 9 - Berdos 8 7 - 1 
Kolp.B. B1 - Ajax B1 0 - 7  Kolp.B. 10 - Hugo Boys  4 0 - 4 

               
2e dag  - FC. Utrecht B1 2 - 3  Kolp.B. A1 - ADO A1 2 - 3 

7e - 8e plaats  - Viborg FF B1 3 - 3  Kolp.B. A2  WBSV A1 8 - 2 
   Viborg FF wns    Kolp.B. A3  SVW (7-04-05) A3 7 april 
       Kolp.B. A4 - LSVV A2 4 - 5 
               

Kolp.B. C1 - Willem II C1 1 - 4  Kolp.B. B1 - SRC B1 10 - 1 
Kolp.B. C1 - SV Lokeren C1 0 - 3  Kolp.B. B2 - Spirit B1 2 - 8 
Kolp.B. C1 - AZ C1 0 - 1  Kolp.B. B3 - Westfriezen B2 1 - 6 

       Kolp.B. B4 - de Flamingo ' s B1 0 - 7 
       Kolp.B. B5 - Reiger Boys B2 1 - 1 
               

2e dag  - FC Utrecht C1 1 - 7  Kolp.B. C1 - Hollandia C2 2 - 3 
7e - 8e plaats  - Honka Helsinki C1 1 - 4  Kolp.B. C2 - Wherevogels 

(vrs) 
C2 afg. 

          Kolp.B. C3 - AFC '34 C2 1 - 0 
Finale   Finale     Kolp.B. C4 - LSVV C2 2 - 5 

AZ B1 - Shutoku Tokyo B1 1 - 0  Kolp.B. C5 - Hugo Boys  C2 1 - 6 
 Brommapo-

jkar 
C1 - Willem II C1 0 - 1  Kolp.B. C6 - WMC C2 0 - 8 

              
       Kolp.B. Da.1 - HOSV Da.1 3 - 1 

Winnaar B  AZ B1   Kolp.B. Da.2 - Winkel Da.2 2 - 4 
Winnaar C  Willem II C1   Kolp.B. Msj.1 - HOSV Msj.1 2 - 1 

       Kolp.B. Msj.2 - Vios Msj.1 2 - 1 

 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

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



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Organisatie Paastoernooi 
 
 
* Dames 1 
      Een kwestie van tijd, maar 
      dit team wordt kampioen 
      en promoveert naar de 
      eerste klasse. 
 
 
* Junioren A2 
      Dit team blijft ook de volle 
      winst pakken en wacht 
      ook op het 
      kampioensschap. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       19 april 2005 

    5 

Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen               Klaverjassen 
 
De laatste drive van 2004/2005 vindt plaats op vrijdag 15 april a.s. 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. 
De trekking van bovenstaande prijzen vindt plaats na de klaverjasdrive op vrijdag 15 april a.s. U bent allen van 
harte welkom op deze laatste drive van dit seizoen. 
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   

                            OPROEP:  
 
Wie heeft op zaterdag 19 februari bij DEM in 
Beverwijk mijn trainingsbroek meegenomen??  
Volgens de mensen bij DEM is hij aan iemand van 
Kolping meegegeven.  
Het is een blauwe Adidas broek maat 152.  
Als je hem hebt wil je dan met mij contact 
opnemen?  
Alvast bedankt,  
                            Jelle Evertsen - E5  
                            Tel. 072 5623466 

Heeft u een mededeling voor deze 
pagina mail het de redactie. Zie 
voor adres pagina 1. 
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Agenda Kolping Boys  
 
15 april                Klaverjasavond  
 
18-22 april            4 x 4 toernooi pupillen  
 
25 april                Finale Penaltyschieten voor junioren  
 
21 mei                 Klaas Commandeur Toernooi B- en C -junioren en meisjes en dames  
 
28/29 mei            Klaas Commandeur Toernooi D- E- en F -pupillen  
 
3/4 juni                Sluitingsweekend D-pupillen  
 
5 juni                   Mixed toernooi 
 
 
                                               Vrijwilliger(s) gezocht. 
 
In verband met het verschijnen van ons clubblad in het volgend seizoen 2005/2006 zijn we nog op zoek 
naar leden die de redactie van de Treffer willen verzorgen. 
De huidige redactie van de Treffer stopt er na dit seizoen mee. 
 
Heeft u interesse in deze boeiende functie binnen onze vereniging neem dan contact op met de huidige re-
dactie. Zij kunnen u op weg helpen en aangeven wat deze functie met zich mee brengt. 
 
Onze gedachte gaat in eerste instantie uit naar een duo, die overweg kan  met een computer (E-mail, Word 
etc.) Ook een éénling zou dit werk kunnen verrichten. 
 
Kortom heeft u interesse mail ons via “detreffer@kolpingboys.nl” of telefonisch 072-5111917 
t. n.v. fam. Van ’t Voort   
 
 
                                               Van de DAMES afdeling 
 
         OPROEP             OPROEP             OPROEP             OPROEP             OPROEP! 
 
De damesafdeling is op zoek naar enthousiaste dames die graag willen 
voetballen op zondag en 1x in de week trainen, want wij willen het nieuwe 
seizoen een derde damesteam starten.  
 
Dus wil je niet te fanatiek bezig zijn maar wel een balletje trappen, dan is dit je kans.  
 
Kom gerust een keer kijken op de dinsdag of donderdagavond naar de training(vanaf 20.00 uur) of bel voor 
verdere informatie naar 
 
                                               Marlies Pluijmers. 
                                                                                     Tel: 072-5619399. 
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Het programma !!! 
 
Donderdag 7 april 2005:                                 Aanvang    Aanwezig     Scheidsrechter 
Kolping Boys a3 – S.V.W.’27 a3 (inhaal)                       19.00              18.30                 K. de Goede 
 

Zaterdag 9 april 2005. 
 

Een THUISwedstrijd voor: 
 

Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b4          Meervogels’31 b1                                               14.30             14.00             H.v.Ginkel 
c2          Kolping Boys b3 (vr.sch.)                                  14.30                  -                H.Berghammer 
c4          Kolping Boys ms.ju. b1 (vr.sch.)                        13.00             12.30             N. Kieft 
c5          L.S.V.V. c3                                                        13.00             12.30             E.v.Dronkelaar 
ms.ju.b2 Wieringermeer ms.ju. b1                                    13.00             12.15             J. Kraakman 
 
Secretariaat: Paul Konijn                                                Bestuursdienst: Jan van den Bout 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar                                              Aanvang    Vertrek 
dames 1 D.E.K. dames 1                                                  12.00                   -               Op zondag spelen alle A-junioren + 
b1          de Foresters b1 (vr.sch.)                                     14.30                   -               + B2 + C1 ! 
b3          Kolping Boys c2 (vr.sch.)                                   14.30             14.00             Terreindienst: 
b5          Zwaluwen’30 b2                                                 12.00             10.45             Zat.dag   9 april :  8.00:Niels Tuinman 
c3          vrij !                                                                                                                                          12.30:Thomas de Wit 
c6          vrij !                                                                                                               Zondag 10 april:   9.00:Tim Sistermans 
ms.ju.b1 Kolping Boys c4 (vr.sch.)                                   13.00             12.15                                         13.00:Chris Wever 
 

Woensdag 13 april 2005. 
Kon. HFC b1 – Kolping Boys b1 (inhaal)                        19.00                -  
 
Zaterdag 16 april 2005. 
 

Een THUISwedstrijd voor: 
 

Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b1          Odin’59 b1                                                         14.30                   -               P. Kenters 
b4          vrij  
b5          Koedijk b4                                                          14.30             14.00             H. v. Ginkel 
c3          Duinrand S c1                                                     13.00             12.30             N. Kieft 
c6          K.S.V. c4                                                            13.00             12.30             H. Berghammer 
ms.ju.b2 Oosterend ms.ju.b1                                             13.00             12.15             E.v. Dronkelaar 
               
Secretariaat: Paul Konijn                                                Bestuursdienst: Harry van der Lem 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 

Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
b3          D.W.O.W. b1                                                     13.15             12.00             Op zondag spelen alle A-junioren + 
c2          V.Z.V. c1                                                           13.30                  -                + B2 + C1 + ms.ju. B1 !! 
c4          Berdos c2                                                           13.00             12.00             Terreindienst: 
c5          Dynamo c1                                                         14.00             13.00             Zat.dag 16 april :   8.00:Selvan Doraisamy 
ms.ju.b1 Monnickendam ms.ju.b1 (op zondag!!!)            12.00             10.30                                         12.30:Scott Tienstra 
                                                                                                                                     Zondag 17 april :   9.00:David Vrasdonk 
                                                                                                                                                                 13.00:Roy Bont 
Toernooien ! 
Onderstaande toernooien staan al vast ! 
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Datum:                     Waar ?:               Welke teams ?: 
14 mei                       S.V.W.’27               b2 – b3 – b4 – b5 – ms.ju.b2 
15 mei                       L.S.V.V.                                         c2 – c3 – c4 – c5 
21 mei                       Kolping Boys                                 b3 – b4 – b5 – c2 – c3 – c4 – c5 – c6 
21 mei                       Victoria O.                                     a3 
22 mei                       Kolping Boys                                 ms. ju. b1 – ms.ju. b2 
 
Aanvankelijk stond er ook nog een toernooi voor a1, b1 en c1 geboekt bij Lelystad, maar dat toernooi is afgelast ! 
Wellicht komt er nog een toernooi bij voor één of ander team, maar dat zien we dan wel weer . 
 
Het Paastoernooi ! 
Wat een geweldig evenement hebben we gehad ! Woorden schieten tekort voor alles en iedereen, die hebben meegewerkt aan dit 
toernooi . Duizenden mensen (we schatten in totaal zo’n 7.000 mensen binnen de poorten te hebben gehad) hebben kunnen ge-
nieten van de schitterende ambiance, waarin een aantal goede ploegen boven zichzelf uit konden stijgen. We konden AZ b1 en  
Willem II c1 als winnaars begroeten en gezien hun finales tegen resp. Shutoku Tokijo en IF Brommapojkarna was dat terecht ! 
 
Onze teams: 
B1 heeft het ondanks de 8e plaats uitstekend gedaan ! Ga maar na: de eerste wedstrijd werd onterecht met 1-0 verloren van de la-
tere toernooiwinnaar AZ. Er werd direct daarna een fraaie 1-0 overwinning geboekt op Moeskroen. Toen was de pijp ,wat de eer-
ste dag betreft, blijkbaar leeg, want Ajax was met 7-0 te sterk . 
Op de tweede dag kwamen onze jongens op een 1-0 voorsprong tegen FC Utrecht. Helaas werd de 2-2, die vlak voor tijd nog in 
het verschiet lag, niet vastgehouden en tikte Utrecht de 3-2 er nog in. In de laatste wedstrijd kon B1 een 3-1 voorsprong tegen 
Viborg niet vasthouden (3-3) en verloor uiteindelijk via penalties . 
 
C1 had toch wat meer moeite met het niveau. In veel wedstrijden konden ze geruime tijd meevoetballen, maar werd het uiteinde-
lijk tóch een ruime nederlaag. De eerste wedstrijd werden ze al snel, door niet goed dekken bij corners, door Willem II op een 3-
0 achterstand gezet. Het werd 4-1. Lokeren zette pas na de rust het kwaliteitsverschil  om in een verschil van 3 treffers en AZ 
scoorde net die ene treffer, waardoor ze met 1-0 wonnen. 
Op de tweede dag was FC Utrecht met 7-1 veel te sterk en restte slechts de strijd om de 7e plek. Deze werd eigenlijk al voor de 
wissel verloren van Honka Helsinki (1-4) . 
 
Tenslotte: de toernooicommissie bedankt iedereen, die op welke manier dan ook, heeft meegewerkt om het jubileumtoernooi te 
doen slagen ! Mensen, we hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen ! 
 
Penalty-schieten: 
Nog steeds zijn tot nu toe alleen de meisjes bekend, die over 3 weken in de finale staan. Deze week schieten in ieder geval de B-
junioren en hopelijk komen de A- en C-junioren ook nog tot een voorronde. Lukt dit niet op tijd, dan kunnen ze niet deelnemen 
in de finale ! 
 
Het wel en wee van de junioren ! 
Groot was de teleurstelling bij de staf van A1 na de 2-3 nederlaag tegen ADO’20. Geen bezieling in de ploeg en dus ook geen 
winst op een ploeg die al op degraderen staat. Gelukkig verloren de concurrenten ook, maar het had zo gemakkelijk geweest in-
dien er wél gewonnen was ! 
Ook C1 leed een 3-2 nederlaag en wel tegen concurrent Hollandia. Het degradatiespook waart nu wel zéér rond binnen het C1-
kamp…. Gelukkig voldeed B1 aan de “plicht”door met maar liefst 10-1 bij SRC te winnen. Keurig, mannen ! 
Als A2 kampioen wordt, zal het feest met een select gezelschap gevierd worden gezien het areaal aan spelers wat van dat team 
aanwezig(of misschien wel afwezig)was in de wedstrijd tegen WBSV. Het werd een gemakkelijke overwinning. 
Voor de rest waren er erg veel nederlagen :B2-- 2-8 ; B3- 1-6 ; B4-- 0-7 ; C4-- 2-5 ; C5-- 1-6 ; C6-- 0-8 . 
Slechts de nederlaag van A4 bleef met 4-5 binnen de perken. A3 speelt a.s. donderdag zijn wedstrijd . 
Opmerkelijk was het 1-1 gelijke spel van de B5 bij Reiger Boys b2. Een prima resultaat ! 
Tenslotte nog een overwinning voor C3 op AFC’34 c2 (1-0), een mooie goal van Emre. En natuurlijk de gouden overwinnings-
glimlach van coach Michel en zijn assistent Martijn ! 
 
Nu maar hopen, dat zowel A1 als C1 het komend weekend de o zo belangrijke punten halen. Veel succes ! 
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Nog even.......  
Inderdaad nog even. Dan voetballen we landelijk. Wij, Kolping 
Boys, gaan landelijk voetballen. Een dorpsclub uit Oudorp. Lande-
lijk. Want het kan niet meer mis gaan. Niet omdat we zelf nu zo 
oogstrelend voetballen, maar omdat de concurrentie ons zeer wel-
gevallig is. Lang, heel lang, heeft D.E.K. ons irritant in de nek lo-
pen hijgen maar zelfs D.E.K. lijkt de strijd te staken. Zelfs D.E.K. 
rolt voor ons de rode loper uit naar de eerste klasse. Als zelfs D.E.K. punten laat liggen tegen de Meteoor 
en wij maar blijven winnen wordt het ons wel erg makkelijk gemaakt. Want laten we eerlijk zijn, de presta-
tie tegen HOSV was ook niet om over naar huis te schrijven. Daar was niet echt een kampioensploeg aan 
het werk. HOSV vocht dapper voor haar laatste kansen en counterde zich dapper naar een 0-1 voor-
sprong. Verdiend op dat moment. Onze meiden voetbalden als los zand. Er viel weinig structuur te ont-
dekken. Verdedigend matig en aanvallend weinig in de melk te brokkelen. De blessure van Irene deed de 
ploeg ook al geen goed. HOSV verdedigde simpel en verbaasde zich over het gemak waarmee het over-
eind wist te blijven. De goal van Linda werd dan ook liefdevol gekoesterd. Tien minuten voor de rust wist 
zij de ploeg op gelijke hoogte te brengen. Na de rust echter zagen de supporters een herboren Kolping 
Boys aan het werk. Een Kolping Boys wat de tegenstander haar wil wist op te leggen. Geen moment wist 
HOSV onze helft te betreden en zag geen enkele kans zich aan de Kolping Boys druk te ontrekken. Het 
middenveld was volledig in Oudorpse handen en dat was de reden dat HOSV amper meer uit de eigen 
zestien kon komen. Een vrije trap van Nienke Jonkman en een prachtige kopbal van Yvonne Bakker, bei-
den op de paal waren de beloning, maar de goals bleven uit. Tot in de tachtigste minuut, toen Nienke een 
formidabele solo met de 2-1 bekroonde. Toen was het Opmeerse verzet gebroken. Even later, toen Amy 
(in de ploeg gekomen voor een hard werkende Leonie) na een fantastische voorzet van Josien de 3-1 
aantekende was de buit binnen. Maar toch zou het verschil duidelijker moeten zijn. Ik neem aan dat er za-
terdag, tegen D.E.K. genoeg te genieten zal zijn voor de Kolping Boys supporters. Dat er een spranke-
lend Kolping Boys dames 1 aan het werk zal zijn, want bij winst; nou, dan kan het echt niet meer mis 
gaan.  
 

                         Stand Dames 1 op 3 april 
        1.      Kolping Boys         17    16    0      1      48    58-21 
        2.      Purmerend              18    13    1      5      37    61-26 
        3.      Odysseus ’91          19    12    1      6      37    46-29 
        4.      D.E.K.                    16    11    3      2      36    40-28 
        5.      Zaandijk                 16      9    2      5      29    31-22 
        6.      Vreeswijk               17      9    2      6      29    48-31 
        7.      Hellas Sport            18      6    3      9      21    28-30 
        8.      Winkel                    16      5    5      6      20    30-36 
        9.      Almere                   18      3    4      11    13    31-46 
        10.    H.M.S.                    18      3    2      13    11    26-55 
        11.    de Meteoor             18      2    4      12    10    14-42 
        12.    H.O.S.V.                 17      2    1      14      7    11-58 
 
Uitslagen:                                                            Programma: 
De Meteoor - D.E.K.              0-0                        Zat 9 april           D.E.K. - Kolping Boys                    12.00 
Kolping Boys - H.O.S.V.       3-1                        Zon 10 april        Vreeswijk - Winkel                11.00 
Almere - Odysseus’91            0-3                                                    Zaandijk - Hellas Sport          14.00 
Vreeswijk - Purmerend          2-2                                                    Almere - H.O.S.V.                 14.30 
Winkel - Hellas Sport             1-1                                                    de Meteoor - Purmerend        14.30  
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         kantinediensten:  
         9 april Jennifer Hoogsteder 
         16 april Diana de Vries 
         23 april Yvonne Bakker 
         7 mei Maaike van Keulen 



   10 
Programma t/m  22 april 2005 
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HEREN 2 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 22995 vrij 08 apr DOK 5 - Kolping Boys 5 20.10 uur De Bloemen 

        

A-1 Jun. 182278 vrij 15 apr Kolping Boys A-1 - ‘t Gouden Hoofd A-1 19.15 uur De Meent 

A-2 Jun. 182917 ma 11 apr SVW’27 A-1 - Kolping Boys A-2 20.00 uur Waardergolf 
 

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. 

Winkel Da2 - Kolping Boys Da2   
Uitslag: 4 - 2 
  
Het  klinkt raar met een 4-2 nederlaag, maar Da2 speelde toch een prima wedstrijd. 
Drie totaal onnodige (persoonlijke) fouten braken ons op, binnen 25 minuten na onze 0-1 voor-
sprong. 
Al heel snel strafte Jessica heel attent een onachtzaamheid in hun verdediging af. 
Maar net een minuut laten verslikte Chantal zich in een hoge bal en lag de gelijkmaker in de tou-
wen. 
Ondanks ons goede spel en wat kansen vielen er weer 2 doelpunten volkomen onverwacht achter 
Diana. 
Alleen hun 4e doelpunt was een goede goal en zo gingen we met een 4-1 achterstand de rust in. 
Toch gingen we positief en strijdbaar de tweede helft in. 
Ook nu nog meer het betere veldspel en bracht een prachtig doelpunt van Eline ons naar 4-2. 
Achter zat het nu wel goed dicht, Diana niet veel te doen en kregen we nog kansen richting gelijk-
spel. 
Weinig geluk met schoten van Eline, Mirjam en Judith. 
Dus wel verloren, maar toch lekker en goed gespeeld. 
  
Kick 



                                                                    
 

ZATERDAG  9 APRIL 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D2     AFC 34      D1    10.15                   B. van Esseveld   D5    Zeevogels   D2   11.00       10.05            
D3     Foresters   D3    09.00      08.30   B. Wijnen            D6    Ilpendam     D3   10.30        
D4     Koedijk      D8    11.30      11.00   Th. Groot                D7    Foresters    D4   11.00       10.10 
E2     Zeevogels E2    10.15                   K. Zygmunt         D8    Adelbert      D3   10.00       09.05 
E4     SVW          E7    11.30      11.00   Nikita Pater        E1    Vrone          E1   11.45              
E6     Koedijk      E13  09.00      08.30                              E3    SVW           E5   09.00       08.10 
E7     Meervogls E4    11.30      11.00   Y. Scholte            E5    Foresters    E8   11.30       10.40 
E8     Reid.Boys  E11  10.15      08.30   Nikita Pater          E9    Alkm. Boys  E2   09.00       08.05 
F5     Foresters   F6     09.00      08.30                           F2    Victoria O    F1   10.00       09.05       
F6     AFC 34      F3     10.15      09.45   P. van Wanrooy    F3    Foresters    F4   09.00       08.10 
F7     Reig.Boys  F10   09.00      08.30   L. van Ginkel        F4    DTS            F3   10.30       09.40 
F9     Dynamo     F3     10.15      09.45   Rob Pater            F8    Adelbert      F2   10.00       09.05 
                                                                                       Mini  Castricum   Mini 09.00       08.05 
D1 is vrij                                                                                                                                             
                                                    
                                                   ZATERDAG   16 APRIL 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D2     Alkm.Boys D1    10.15                  R. Rowinkel         D1    Zaanlandia  D1   12.30        
D5     SVW          D7    09.00      08.30  T. Groot               D3    Koedijk        D2   10.15       09.25       
D7     Graftdijk     D2    11.30      11.00  P. Konijn              D4    Vrone          D4   12.30       11.45 
D8     LSVV         D5    10.15       09.45 P. van Wanrooy     D6    Fortius         D5   11.00        
E1     J.Holland   E1    09.00                  J. van Leyen        E2    Alc.Victrix    E2   11.15       10.25 
E3     Alkm. Boys E2    11.30      11.00  K. Zygmunt           E4    Sporting S   E1   10.00       09.10 
E5     Koedijk      E8    10.15      09.45  Y. Scholte           E6    SSV            E2   11.00       10.10 
E9     Berdos       E2    09.00      08.15                           E7    Foresters    E10 10.15       09.25 
F2     Vrone        F1     10.15      09.45  Nikita Pater           E8    WMC           E1   10.00       09.10       
F3     Hugo Boys F1     09.00      08.30  Rob Pater             F5    Reig.Boys   F7   09.00       08.15       
F4     SVW          F6     10.15      09.45  L.van Ginkel         F6    GSV            F1   09.30       08.35       
F8     Foresters   F8     11.30      11.00                           F7    Duinrand S  F4   09.30       08.35 
Mini   J. Holland  Mini  09.00      08.30                           F9    Victoria O    F8   10.00       09.05 
                                                                                         
                                                    
4 x 4  Toernooi                                                                
Dinsdag     19 April      D- pupillen         Aanvang        18:00    Aanwezig  17.40                  
 
Woensdag 20 April      F- pupillen         Aanvang        14:00    Aanwezig  13.40 
Woensdag 20 April      E-pupillen           Aanvang        18:00    Aanwezig  17.40 
 
Vrijdag      22 April       FINALE              Aanvang        18:00 
 
                               Data om te onthouden 
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          28 en 29 Mei                Klaas Commandeur pupillen toernooi 
          3 en 4 juni              Sluitingsweekend D-pupillen 
 
Pupil van de week  
 
Bij elke thuis wedstrijd van Kolping 1 is een pupil gast van onze selectie. 
De pupil mag een kijkje nemen in de kleedkamer en doet de warming up ook mee. 
 
                     Voor de wedstrijd van 10 April   Schagen thuis is pupil van de week: 
 
                                                                   Julia Leeuwenkamp 
 
Julia speelt in onze D7 en is een talentvolle voetbalster. 
Wekelijks bikkelt ze op het middenveld van de D7 en haar talent is ook al bij KNVB opgevallen. Naast de training bij 
Kolping traint ze nu ook bij de beste meisjes van de afdeling van de KNVB.Door het vele trainen is er weinig tijd voor 
andere hobby, s want ze moet ook nog naar de Regenboog school.  
Als ze zich verveeld gaat ze af en toe haar grote zus pesten en vliegt ze door huis in de Ilpenwaard. Naast Kolping is AZ 
haar favoriete club. 
 
Julia veel plezier bij Kolping - Schagen en veel succes bij KNVB trainingen. 
 
 
 
                     Voor de wedstrijd van 17 april Den Helder thuis is pupil van de week: 
 
                                                                   Darcy Klein Meulenkamp 
 
Darcy speelt in onze D4 en is een enthousiaste voetballer.Is begonnen in de F10 en voetbalt nu al jaren bij Kolping. 
Darcy is de jongste thuis heeft nog een oudere broer en zus. 
Naast voetballen zit hij graag achter de computer waarbij Amerika Army zijn favoriete spel is.Daarnaast moet hij nog 
huiswerk maken voor de Troubadourschool. 
U ziet Darcy is een druk mannetje. 
 
Darcy veel plezier bij Kolping – Den Helder 
 
 
  Pupillen bedanken Paascommissie, 
Langs deze weg willen de Pupillen de Paascommissie bedanken. 
Zeer veel pupillen waren met Pasen aanwezig bij het toernooi en hebben gekeken naar de jeugd afdeling van de favoriete clubs. 
Daarnaast was het springkussen ook goed bezocht. 
 
Bedankt. 
 
                                         Jaap de Vries 50 Jaar 
 
30 maart jl. was het zover, Jaap de Vries secretaris van de pupillen werd 50 Jaar. 
 
Beste Jaap, namens alle pupillen en het jeugdbestuur van Kolping 
    
                                    Van Harte gefeliciteerd en nog vele jaren. 
 
Jaap, het is je niet aan te zien dat je 50 bent geworden, dus we rekenen nog een paar jaar op je. 
Marrian & Jaap bedankt voor het feest van 2 april, een paar hadden zondag ook nog plezier. 
 
De Pupillencommissie. 
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Kolping Boys D6 - Buitenboys 
D11 
Uitslag; 4 - 2 
Over de wedstrijd zelf wil ik niet al teveel 
vertellen, want het was gewoon niet leuk 
om naar te kijken. Omdat de lamlendig-
heid er vanaf straalde. 
De 1-0 kwam door een opstomende Road 
Runner die keurig aflegde op de Body-
checker, die vervolgens weer de Spaanse 
Peper wist te vinden en deze wist dan ook 
de 1-0 binnen te werken. 
De 2-0 werd na een kleine scrimmage 
voor het doel binnen gewerkt door de Bre-
ker. En bij de 3-0 was het weer de Spaan-
se Peper die vandaag wel redelijk actief 
was. De 4-0 was van Hielke die z,n tele-
scoopbeen uitschoof en de bal het doel 
injaagde. Uit een vrije trap wist Buiten-
boys nog de 4-1 aan te tekenen. En de 4-
2 was niet een beetje buitenspel maar 
echt een meter of 4. En daar wil ik het nu 
even over hebben, de scheidsrechter van 
vandaag. Als je niet meer in staat bent om 
het spel te volgen binnen een afstand van 
5 meter dan moet je je afvragen of je nog 
wel wedstrijden op een heel veld moet 
fluiten. Elke keer weer als deze man fluit 
worden er rare fouten gemaakt, ik weet 
dat deze man dit vrijwillig doet en met de 
beste bedoelingen, maar als een moeder 
de bal van de lijn haalt, en je neemt dit als 
scheids niet waar dan moet je je toch echt 
gaan afvragen of je hier niet 2 teams mee 
dupeert. En als je als scheids ziet dat je 
grens vlagt voor buitenspel en je het zelf 
waarschijnlijk ook ziet en toch door laat 
spelen tsja dan weet ik het ook niet meer. 
Gelukkig was het vandaag niet van be-
lang omdat het een gelopen wedstrijd 
was. Maar dit seizoen heb ik al een keer 
anders meegemaakt. dat een zuiver doel-
punt niet was waargenomen door Dhr. 
Konijn. Ik hoop dat meneer inziet dat het 
misschien beter is, om op een half veldje 
te fluiten,waar het spel iets beter is bij te 
houden. Ik schrijf dit met de beste bedoe-
lingen en niet om iemand af te zeiken. 
Verder spreek ik de hoop uit, dat we van 
de mannen van D6 in de nabije weken 
iets meer vuurwerk mogen verwachten. 
De Chinese Muur, de Breker, de Kuiten-
bijter en natuurlijk de Spaanse Peper jullie 
hebben een ruime voldoende gescoord 
vandaag. 
H. te A.   
 
Kolping Boys E2 – Adelbert E2 
Uitslag: 7 – 4 
De wedstrijd begon goed. Rubin scoorde 
de eerste minuut gelijk 1 –0. Uit een cor-
ner van Rubin maakte Nick er 2-0 van. 
Maar voor je kon denken, dat dit een 
“makkie” zou worden, werd het 2-1 met 
een hard schot. Niet te houden dus voor 
Stephan, al had hij een aantal zeer goede 
reddinegn. Maar de jongens gingen door, 

zodat het 3-1 door Anton werd en door 
Sietze die mooi vrij speelde van 4 naar 5-
1. Adelbert bleef het proberen en voor de 
rust stond er een spits helemaal vrij voor 
Stephan en die maakte er 5-2 van. In de 
rust hadden de jongens van K.B.  veel 
praatjes, maar begonnen stuntelend de 2e 
helft. Gelukkig verdedigde Jochem sterk 
en ook als aanvaller deed hij het erg 
goed. Bert was ook lekker bezig. Nick 
speelde opeens mooi naar buiten, waar-
door er weer wat lijn in kwam en passeer-
de Dimaggio weer menige speler. Sietze 
maakte zij 3e doelpunt en het werd 6-2. 
Stephan schopte de bal goed uit en een 
aantal keer over iedereen heen zo bij Sa-
cha. Helaas kreeg hij niet de kans het af 
te maken al was hij wel vet in vorm, zoals 
hij zelf zei. Adelbert maakte 6-3 en 6-4, 
waarna het toch weer spannend werd, 
want zij voelden de kansen keren en bij 
Kolping zakte bij een aantal spelers de 
concentratie. Gelukkig maakte Rubin de 
7-4, waardoor met deze eindstand de jon-
ges van E2 op een kampioenschap lijken 
af te stormen. 
Marian.   
 
Zaterdag 2 april 2005           
Kolping Boys E3 - HSV E4 
Uitslag: 1-6. 
De opstelling was 8 tegen 8.  Vandaag is 
Kevin onze doelman ziek. Dus ging Mi-
chael op doel, en de rest was Nick, Ricar-
do en Chris achter. Mahad en Erik mid. 
Dion en Youri voor. In de eerste vijf min. 
waren de jongens in een afwachtende  
houding wat hun duur kwam te staan, 
want de tegenpartij maakte mooi gebruik 
van. Kolping heeft altijd moeite met het 
begin van het spel. Na veel gecoacht en 
aan wijzingen geven kwamen de jongens 
op gang. De laatste 10 min. hebben de 
jongens van Kolping de initiatief genomen 
en er werd flink gespeeld. Maar dat weer-
hield niet om in de rust met 4-0 tegen in te 
gaan.  
Na wat aanpassingen in de tweede helft 
werd er gespeeld met Mahad op doel en 
Michael mid. en Nick voor en Dion achter 
hoop ik wat verbetering te zien in de inzet 
van de jongens. De eerste vijf min. waren 
weer belabberd. Maar ik heb vertrouwen 
in de jongens. We spelen nu met 6-0 te-
gen. En plotseling begonnen de jongens 
wat slimmer te spelen wat resulteerde in 
een doelpunt voor ons. Gemaakt door 
Nick. Onze eer werd hierdoor gered, maar 
we hebben dik verloren. 1-6 tegen. Ik ben 
toch blij met de jongens want bij mij gaat 
het om de inzet die de jongens getoond 
hebben. Winnen is leuk maar je moet ook 
plezier in het spel hebben, want anders 
kun je maar beter niet spelen. 
 J. van Heyningen 
 
SVV E1 - Kolping Boys E4 

Uitslag: 7 - 3 
Onze fiets coördinator Peter (Tom’s va-
der) had een drukke week. Daarom ston-
den we allemaal met de auto vroeg op het 
KB complex om te vertrekken naar Stom-
petoren. Het zonnetje scheen, het beloof-
de een mooie voetbal ochtend te worden. 
Terwijl de jongens zich aan het omkleden 
waren, zochten de ouders snel de kantine 
op voor een kop koffie. De 55+ ers onder 
hen ontfermden zich bekwaam over de 2 
consumptiebonnen. 
Maarten was na een blessure van enkele 
weken weer van de partij en Willen 
(coach) besloot om zijn enkel te ontzien 
hem op te stellen op doel. Heel jammer 
voor Maarten gin g het bij zijn 1e uittrap 
eigenlijk al mis. De enkel protesteerde, de 
bal viel voor de voeten van de tegenstan-
der die uithaalde. Maarten kon al niet 
meer springen en SVV opende de score 
(1-0). De ‘vaste’ keeper Dex kwam zo 
doende al snel in het doel te staan en 
Maarten moest vanaf de zijlijn de wed-
strijd verder volgen. 
Dex verweerde zich goed in het doel, 
doch baten mocht het niet. Zowel Tom 
(scorend uit een splijtende pass) als Tho-
mas (kiezend voor de moeilijke hoek) 
zorgden er in de 1e helft wel voor dat KB 
wat bij kon blijven. Dat juist dit duo kon 
scoren zou, zo werd langs de zijlijn be-
weerd, het gevolg zijn van het gelijktijdig 
volgen van zwangerschapsyoga in het 
prenatale stadium. 
Voor de ouders viel er tussen de doelpun-
ten door genoeg te genieten. Leon oefen-
de wat ballet passen, Emiel maakte een 
omhaal en Willem riep het veld in: 
“Wakker worden”.  
De rust werd opgezocht met een 4-2 ach-
terstand. 
Met Jesse op doel bleek toch SVV ook in 
de 2e helft beter in het creëren van sco-
ringskansen. De belangrijkste wapenfei-
ten van KB bestonden in de 2e helft uit 
een mooi genomen vrije trap van Sander, 
waardoor via Tom Michael in scorende 
positie werd gebracht. Tom schoot nog 
enkele keren hard naast. Tijdens weer 
een aanval van SVV probeerde onze klei-
ne Dex het eens op een andere manier. 
De mooi uitgevoerde schouderworp kon 
echter niet voorkomen dat SVV de eind-
stand op 7-3 liet uitkomen. De 2e jaars E’s 
van SVV waren duidelijk te sterk voor de-
ze jongelingen van KB. Bij het penalty 
schieten waren de ploegen wel aan elkaar 
gewaagd (stand 4-4). 
Leo Doornbos 
 
 
 
Zaterdag 2 april 2005 
SSV E2 - Kolping Boys E5     
Uitslag: 5-1 
Sevgul was afwezig. Thuis ruim gewon-



nen, dus dit zou wel een makkie wor-
den! Het zou heel anders lopen. 
Meteen vanaf het begin was SSV veel 
feller. Kolping stond erbij en keek er na.  
SSV liep tot aan de rust uit tot een rui-
me 5-0 voorsprong. Na een donder-
preek in de kleedkamer zou de tweede 
helft een heel ander beeld opleveren. 
Vanaf de aftrap werd er nu wel fel ge-
jaagd en druk gezet. SSV kwam er niet 
meer aan te pas. Jack had op doel wei-
nig tot niets te doen. Na een vlotte aan-
val was het Vigo, die na een prachtige 
voorzet van Dennis, de bal bij de verste 
paal binnenschoot. Kort daarna was het 
Job die de bal na een pegel via de on-
derkant van de lat het veld weer zag in-
springen. Vervolgens was het Dennis 
die een kanonskogel op de paal zag 
belanden. Uiteindelijk bleef het bij de 5-
1. Als vanaf het begin met deze instel-
ling was gespeeld, dan was deze ne-
derlaag niet nodig geweest.  
Een ouder! 
 
Hugo Boys E4 - Kolping Boys 
E8 
Uitslag: 2 - 9 
Het duurde zeker een kwartier voor-
dat Kolping de stugge  Heerhugo-
waardse verdediging definitief ge-
sloopt had. Sterker nog, E8 keek na 
tien minuten zelfs tegen een 1-0 ach-
terstand aan. Vijf minuten later maak-
te Jochim echter gelijk, gevolgd door 
twee doelpunten van topscorer Suli-
man:1-3 En toen was de weerstand 
van de oranjehemden gebroken. 
Bloyce en daarna opnieuw Jochim 
bouwden de voorsprong verder uit: 1-
5. Een afvallende bal na een corner 
werd handig door de opgerukte We-
sley ingekopt: 1-6. Na rust had Hugo 
Boys zijn organisatie beter op orde en 
dat resulteerde in een razendsnel te-
gendoelpunt: 2-6. Kolping schrok 
wakker en vooral de hard werkende 
Rachid, Manuel en Krikor stoorden 
flink, terwijl Wesley weer als een rots 
in de branding stond te verdedigen. 
Mooiste moment van de wedstrijd 
was het Obanana-shot¹ van Krik-
or.  Van zeker halverwege de Hugo 
Boys-helft trof hij fraai doel: 2-7. Een 
afstandsschot met de punt à la Ro-
naldinho van Suliman (hattrick) en 
een intikkertje van Bloyce bepaalden 
de eindstand op 2-9. De lente is wat 
E8 betreft definitief 
aangebroken!  
Paulus 
 

Kolping Boys F4 – LSVV F5 
Uitslag: 14 – 0 
Na de aftrap gingen de BOYS fel de 
aanval in. De 1-0 werd na 2 minuten 
gescoord. En de 2-0 3n de 3-0 werden 
al snel daarna gescoord. Zelfs de 4, 5 
en 6 kwamen nog voor de rust opda-
gen. Kelvin had in het doel niets te 
doen. De tweede helft nam LSVV de af-
trap. We veroverden meteen de bal en 
in alle drukte werd hij weer in het doel 
geschoten: 7-0. We maakten zelfs 8, 9 
en 10-0. Toen lukte het even niet meer. 
Hun keeper hield opeens alle ballen te-
gen. Op het einde ging het weer en 
schoten we raak: 11, 12, 13 en maar 
liefst 14-0. Bernd heeft in de tweede 
helft maar twee ballen tegen hoeven 
houden. De doelpunten zijn gescoord 
door Quincy (1), Sam (1), Thomas (2), 
Dennis (4) en Tobias (5). En er was ook 
nog een doelpunt afgekerd (Het was 
hands). We hebben in deze wedstrijd 
veel naar elkaar over gespeeld en heb-
ben bewezen dat we goed kunnen spe-
len met ons team. De toeschouwers 
hebben genoten van ons. Hopelijk win-
nen we ook van DTS. 
Tobias Sluijter 
 
Foresters F5 – Kolping F4 
Uitslag: 0 - 2 
Het werd de hoogste tijd voor een 
overwinning want de vorige wedstrij-
den in de competitie waren verloren. 
In de 1e helft stond Thomas in het 
doel en kregen we een aantal gevaar-
lijke corners tegen, we lieten de te-
genstander wat te veel komen. Zelf 
kregen we ook een aantal kansjes, 
maar die gingen er helaas niet in. In 
de rust spraken we af om meer naar 
voren te spelen, zodat de tegenstan-
der niet zo makkelijk bij ons doel kon-
den komen. Dat pakte goed uit, de 2e 
helft was net begonnen of  thomas 
gaf een voorzet naar tobias en die 
ging er direct in. Nog geen 5 minuten 
later was het 0-2 door Dennis.We 
konden de wedstrijd nu uitspelen zon-
der dat de tegenstander nog echt ge-
vaarlijk werd, dit kwam ook door het 
goed verdedigen van Bernd en Max. 
Goed gedaan jongens. 
Rene 
 
2 april 2005 
Kolping Boys F5 – Berdos F3     
Uitslag: 2 – 1  
We hadden dit seizoen Berdos al een 
keer verslagen met 5-1. Wel wisten 
we nog dat het toen, ondanks deze 

uitslag, niet altijd even makkelijk was. 
We moesten ons dus goed bewape-
nen tegen dit lastige Berdos. We be-
sloten onze Top Goaly, Michiel op 
doel te zetten en we zouden gaan 
spelen met Jeffrey als hangende 
spits. Op deze manier kon Jeffrey de 
bal mooi verdelen aan onze spitsen, 
Tim en Calvin. Tim en Calvin werkten 
als paarden en bleven zich, compleet 
met hinkende geluiden, goed vrijlo-
pen. Ze kregen niet altijd de bal, maar 
door het onuitputtelijke loopvermogen 
van deze helden, werd de tegenstan-
der helemaal “het rondje om gelopen” 
en waren ze compleet de weg kwijt 
en bleken plotseling allemaal bij Tim 
te staan. Jeffrey zag Calvin dus vrij 
staan, speelde strak in de voeten. 
Calvin nam de bal goed aan en haal-
de vernietigend uit voor zijn 2e treffer 
van dit seizoen. Dit, dames en heren, 
was nou wat je noemt een uitgespeel-
de kans. Jeffrey, maakte snel daarna 
de 2 – 0. Kevin viel met een ver-
schrikkelijke knieblessure helaas uit 
in de eerste helft, maar kon in de 2e 
helft op doel.  We bleven aanvallen. 
Michiel, werkte zo als gewoonlijk, nog 
harder dan een paard en zorgde sa-
men met onze alleskunner Collin voor 
veel druk op de tegenstander. We 
bleven aanvallen, maar de bal ging er 
niet in. Berdos werd al kwaaier en 
rook zijn kans. Eloy en Steven die on-
der luid overleg de boel potdicht hiel-
den achterin, werden plotsklaps ver-
rast door een stiekem vrijgelopen 
speler die de bal behendig in het doel 
schoot. Meteen werd Kevin aange-
spoord om nooit meer een doel punt 
door te laten. Kijk, als The Kev-man 
dat eenmaal in de gaten krijgt, dan is 
er ook geen houden meer aan. The 
Kev deed Edwin van de Sar verble-
ken met het meevoetballende kee-
perswerk, toverde er nog een bijna 
spagaat uit en hield vervolgens alle 
ballen die op het doel door Berdos 
werden afgevuurd. Het bleef 2-1 en 
de driepunten hadden we weer mooi 
in de Tas!  
 E. Zonneveld 
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