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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 

                                   

Beleidstechnische Commissie 

Digitale clubblad 

Bestuurswisselingen 

KAMPIOEN             KAMPIOEN             KAMPIOEN 
 
De eerste kampioen bij de junioren en senioren is SENIOREN 9. 
 
 
De redactie verwacht in de volgende Treffer nog twee kampioenen te noteren. 
 
Alhoewel de Dames afgelopen zondag het net niet haalden, zijn er nog volop  
mogelijkheden om 1 punt uit de resterende 2 wedstrijden mee naar Oudorp te 
nemen. 
 
Voor A2 kan er ook eigenlijk niets meer mis gaan. Wanneer de wedstrijd op 1 
mei bij AFC ’34 wordt gewonnen kan het feest  
beginnen. 
 
Of worden mijn positieve verwachtingen  
gelogenstraft.  

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



 
puppil van de week 
Ik ben Julia Leeuwenkamp en was 10 april bij Kolping Boys - Schagen uitgenodigd als steun 
voor het 1e elftal. Ik moest er om 13.15 uur zijn en werd toen voorgesteld aan de selectie. 
Toen begonnen we met de warming-up. Daar kreeg ik een trainingspak en ging daarna naar 
de scheidsrechter om zijn instructies te beluisteren. Na dit verhaal kon de wedstrijd beginnen hierbij nam 
ik de aftrap en moest op doel van Schagen schieten. 
Het begon al spannend toen Rasjid Kadouri (Kolping) de 1-0 maakte. Er werd hard gestreden en zeker 
veel overtredingen gemaakt om er 2-0 van te maken , en daar kwam hij dan gemaakt door: Onno de 
Kock. Toen kwam er ook een kleine tegenslag de 2-1 werd gemaakt. Hiervan was de doelpuntenmaker 
Mark Groot. Maar Kolping bleef doorzetten en Michel Floris maakte de 3-1. Na de 3-2 gemaakt door Joost 
Groot en de zoveelste overtreding ging het mis. De wedstrijd werd een paar minuten gestaakt en er wer-
den rode kaarten uitgedeeld aan 2 spelers van Schagen. Toch heeft Kolping Boys gewonnen. Na afloop 
van de wedstrijd kreeg ik nog een bal en een mooie beker. Allemaal bedankt voor de gezellige dag. 
 
Groetjes van Julia.  
 
 
 
 
Begeleiding en spelers van het 1e elftal Kolping Boys 
Darcy was deze keer "pupil van de week" en ook leuke dingen mogen wel eens worden vermeld. We wer-
den bij de wedstrijd tegen Den Helder leuk ontvangen met een praatje en een kopje koffie. Darcy ging 
naar de kleedkamer van het 1e elftal en ik kreeg de voorlichting wat er die middag allemaal zou gaan ge-
beuren. Warmlopen, de aftrap en alleen op de keeper af. In de rust mee de kleedkamer in, en na de wed-
strijd een aantal leuke herinneringen, o.a. de bal 
met al de handtekeningen van de spelers. Na de wedstrijd nog wat drinken en het zal er al weer op. De 
wedstrijd was helaas wat minder, maar toch bedanken we de spelers en leiding voor het ons bezorgen 
van een leuke, gezellige middag. Daar hebben jullie in ieder geval je best voor gedaan.  
 
Darcy en Chris Klein Meulekamp 
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Digitale Clubblad 
Ons clubblad “De Treffer” wordt al weer ruim 1 jaar digitaal via de Website beschikbaar gesteld. Vanaf  
de volgende Treffer bieden we de abonnees de mogelijkheid om zich te abonneren op deze digitale 
versie van het clubblad. 
Inschrijven gaat via de “Abonneren Clubblad”  button op de website www.kolpingboys.nl.  Als je kiest 
voor een digitaal abonnement krijg je in plaats van de  “papieren”  Treffer een bericht dat je het digita-
le clubblad op kan halen op een speciale ‘digitale abonnee’ pagina op de website. Voordeel voor de 
abonnee van de digitale Treffer is dat deze eerder beschikbaar is dan de “papieren versie”.  
Voordeel voor de club is dat de drukkosten afnemen. Om de overstap extra aantrek-kelijk  te maken 
krijgen de eerste 100 inschrijvers een speciale Kolping Boys mok. 
Inschrijven op de digitale Treffer, via de website, kan vanaf zaterdag 23 april. 
 
Let op:  

-     Alleen bestaande abonnees op de Treffer komen in aanmerking voor de Kolping Boys mok. 
-     Maximaal één Kolping Boys mok per adres. 
-     Een Abonnee op de Digitale Treffer krijgt geen papieren Treffer meer in de brievenbus.    

 
Namens het bestuur, 
Gerard Venneker 
secretaris 



           Zondag 24 april 2005 
           Een thuiswedstrijd voor: 
           Elftal             Tegenstander                        Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
           3de                  Vrone 2                                12.00 uur                  11.15 uur                  F.J. Cirk 
           6de                  Winkel 2                              12.00 uur                  11.15 uur                  GSB 
           7de                  Limmen 6                             10.00 uur                  09.15 uur                  C. de Goede 
           8ste                 vrij  
           10de                Koedijk 10                           10.00 uur                  09.15 uur                  GSB 
           A1                 Almere A1                           11.00 uur                  …..                           F.A. Koolbergen 
           A2                 Koedijk A3                           14.00 uur                  13.15 uur                  J. de Wit 
           A4                 DWOW A1                          12.00 uur                  11.15 uur                  GSB 
           Da2                Zouaven DA1                       14.00 uur                  12.30 uur                  M. Hoogervorst 
            

                   Een uitwedstrijd voor: 
           Elftal             Naar                                     Tijd                           Vertrek!! 
           1ste                 Vios 1                                   14.30 uur                  ….. 
           2de                  SRC 2                                   11.30 uur                  ….. 
           5de                  Graftdijk 2                            11.00 uur                  10.00 uur 
           9de                  GSV 2                                   11.00 uur                  10.00 uur 
           A3                 JVC A2                                11.00 uur                  09.30 uur 
           Da1                Hellas Sport Da1                  11.00 uur                  ….. 
           B2                 AFC B3                                10.00 uur                  08.45 uur 
           C1                 Purmersteyn C1                    10.00 uur                  ….. 
            
           Zondag 1 mei 2005 
           Een thuiswedstrijd voor: 
           Elftal             Tegenstander                        Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
           2de                  Foresters 2                            11.00 uur                  …..                           J.H. Hageman 
           5de                  Egmondia 4                          12.00 uur                  11.15 uur                  GSB 
           9de                  Hugo Boys 5                        10.00 uur                  09.15 uur                  C. de Goede 
           Da1                Odyssens Da1                      14.00 uur                  …..                           M. Hoogervorst 
           A3                 Koedijk A4                           12.00 uur                  11.15 uur                  J. de Wit 
           B2                 Graftdijk B1                         10.00 uur                  09.15 uur                  Sj. Schut 
           C1                 DWS C2                               10.00 uur                  …..                           J.P. Jambroers 
            

                   Een uitwedstrijd voor: 
           Elftal             Naar                                     Tijd                           Vertrek!!! 
           1ste                 LSVV 1                                14.00 uur                  ….. 
           3de                  HSV 3                                   12.00 uur                  10.45 uur 
           6de                  ZAP 4                                   11.00 uur                  09.30 uur 
           7de                  Adelbert 3                            10.00 uur                  09.00 uur 
           8ste                 Adelbert 4                            12.00 uur                  11.00 uur 
           10de                KSV 6                                   11.00 uur                  10.00 uur 
           Da2                Oosthuizen Da1                    11.00 uur                  09.45 uur 
           A2                 AFC A2                               12.00 uur                  11.00 uur 
           A4                 Koedijk A5                           09.30 uur                  08.40 uur 
            
           DIENSTEN: 
           Kantine                     : 23-04 en 24-04 groep 6 en 5, 01-05 groep 1 en 2 
           Terreindienst            : 23-04           08.00 - 12.30 uur Edwin Visscher 

                         12.30 - 17.00 uur Dave Snoeks 
                                              24-04           09.00 - 13.00 uur Peter Stigter 

                         13.00 - 17.00 uur Richard Zimmer 
                                              30-04           08.00 - 12.30 uur ? 

                         12.30 - 17.00 uur ? 
                                              01-05           09.00 - 13.00 uur Bas Slot 

                         13.00 - 17.00 uur Henk Roodt 
           Secretariaat               : 24-04           09.00 uur seniorencommissie 

                   01-05          09.00 uur damescommissie 
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zater/zondag   9/10 april  Uitslag  zater/zondag   16/17 april  Uitslag 

Kolp.B. 1 - Schagen 1 3 - 2  Kolp.B. 1 - Helder 1 1 - 1 
Kolp.B. 2 - SVW ' 27 2 Afg.  Kolp.B. 2 - Purmersteyn 2 n.b. 
Kolp.B. 3 - Texel 2 6 - 1  Kolp.B. 3  Texel 2 2 - 6 
Kolp.B. 5 - Bergen 3 3 - 6  Kolp.B. 5 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. 6 - Bergen 4 3 - 2  Kolp.B. 6 - Meervogels 4 1 - 2 
Kolp.B. 7 - HSV 5 Afg.  Kolp.B. 7 - Hollandia T 4 2 - 4 
Kolp.B. 8 - Bergen 5 2 - 0  Kolp.B. 8 - Vrij   Vrij 
Kolp.B. 9 - Zeevogels 4 6 - 5  Kolp.B. 9 - Flamigo's  5 6 - 2 
Kolp.B. 10 - Victoria 6 1 - 6  Kolp.B. 10 - Berdos 7 1 - 11 

               
Kolp.B. A1 - AFC A2 3 - 2  Kolp.B. A1 - KHFC A1 Afg. 
Kolp.B. A2 - Limmen A2 2 - 0  Kolp.B. A2  De Rijp A1 7 - 1 
Kolp.B. A3 - Adelbert  A1 Afg.  Kolp.B. A3  SRC A2 7 - 6 
Kolp.B. A3 - SVW ' 27 (07-04) A3 1 - 2        
Kolp.B. A4 - KSV A2 2 - 7  Kolp.B. A4 - KGB A2 4 - 8 

               
Kolp.B. B1 - Foresters (vr.sch) B1 Afg.  Kolp.B. B1 - Odin B1 7 - 6 
Kolp.B. B2 - Strandvogels B1 2 - 2  Kolp.B. B2 - Dynamo B1 3 - 1 
Kolp.B. B3 - Kolp.B. (vr.sch.) C2 Afg.  Kolp.B. B3 - DWOW B1 1 - 2 
Kolp.B. B4 - Meervogels B1 0 - 2  Kolp.B. B4 - Vrij B1 Vrij 
Kolp.B. B5 - Zwaluwen ' 30 B2 1 - 19  Kolp.B. B5 - koedijk B4 afg. 

               
Kolp.B. C1 - Blauw Wit C2 2 - 0  Kolp.B. C1 - DCG C2 afg. 
Kolp.B. C2 - Kolp.B. (vr.sch.) B3 Afg.  Kolp.B. C2 - VZV C1 4 - 3 
Kolp.B. C3 - Vrij  Vrij  Kolp.B. C3 - Duinrand S. C1 1 - 2 
Kolp.B. C4 - Kolp.B. (vr.sch.) Msj.1 Afg.  Kolp.B. C4 - Berdos C2 2 - 1 
Kolp.B. C5 - LSVV C3 1 - 10  Kolp.B. C5 - Dynamo C1 1 - 9 
Kolp.B. C6 - Vrij  Vrij  Kolp.B. C6 - KSV C4 5 - 2 

              
Kolp.B. Da.1 - DEK Da.1 1 - 1  Kolp.B. Da.1 - Winkel Da.1 3 - 1 
Kolp.B. Da.2 - SRC Da.2 2 - 5  Kolp.B. Da.1 - Almere Da.1 1 - 2 
Kolp.B. Msj.1 - Kolp.B. (vr.sch.) C4 Afg.  Kolp.B. Da.2 - Velsen Da.2 2 - 2 
Kolp.B. Msj.2 - Wieringermeer Msj.1 0 - 1  Kolp.B. Msj.1 - Monnickendam Msj.1 16 - 0 

       Kolp.B. Msj.2 - Oosterend Msj.1 3 - 0 

 
                      MIXTOERNOOI ZONDAG 5 JUNI 2005 
 
Wederom is er dit jaar weer een Mixtoernooi. We spelen 7 tegen 7 in de breedte van het veld. 
Iedereen kan zijn eigen team/ploeg samenstellen welke kan bestaan uit 
Senioren, A -junioren, Dames, vrienden en/of vriendinnen etc., elk team moet echter wel uit 
minimaal 2 dames bestaan. Er wordt gevoetbald van 12.00 tot 16.00 uur. 
Daarna wordt er weer vanaf ongeveer 17.00 uur een barbecue gehouden; kosten € 8,00 per 
persoon.In de volgende treffer meer info over het mixtoernooi. 
 
Opgeven kan bij Gerard Bobbeldijk, Ton Schut en Piet Ursem  



 

                                                                       

TOPPERS 
 
*   Senioren 3 
Dit team boekte een prachtige 
overwinning van 3-1 op 
streekgenoot Koedijk 2. 
 
 

*   Senioren 9 
Door de laatste 2 wedstrijden 
tegen Zeevogels en Flamingo’s 
winnend af te sluiten is dit team 
onze eerste senioren team dat 
KAMPIOEN is. 
 
Proficiat!!  
 

*   Meisjes junioren B1 
Wisten met  maar liefst 16-0 
Monnickendam te verslaan. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       3 mei 2005 
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Klaverjassen                    Klaverjassen                     Klaverjassen                     Klaverjassen 
 
Uitslag klaverjasdrive van vrijdag 15 april. De 7e en tevens laatste van dit seizoen. De belangstelling 
was redelijk namelijk 13 tafels. Goed voor 52 deelnemers.  
Dan nu de prijswinnaars 
1e       Willem Romein – Martin Schuiling                  5873 punten 
2e       Harry van der Lem – Kees Tros                      5429    -- 
3e       Ton Vrasdonk – Piet Ruys                              5334    -- 
4e       Gerda Cédé – Bas Westerveld                       5282    -- 
5e       Wim van Baar – Gerda Bleyendaal                5253    -- 
6e       Mark Brands – Pieter Langerijs                      5128    -- 
7e       Emiel Bramer – Gerrit Kamerbeek                  4949    -- 
8e       Wouter  - Carolien Hoedjes                            4912    -- 
 
Poedelprijs Harm Beemsterboer – Ed van ‘t Voort         3649    --. 
 
De HOOFDPRIJS, beschikbaar gesteld door:  
VAKANTIE REIS en AVONTURENWINKEL GOOD BOOKERS 
Gedempte Nieuwesloot 4, 1811 KT  Alkmaar tel. 072-5153833, 
een prachtig arrangement van drie dagen naar ’s Hertogenbosch, werd gewonnen door Diana 
Kraakman. De geldprijzen van € 100 en van € 50 werden gewonnen door respectievelijk Stef Appel en 
Co Joppe. 
Dit was het voor dit seizoen. Ik wens ieder een mooie 
zomer en een prettige vakantie toe en ik verwacht u 
allemaal weer op vrijdag 15 oktober.  

       Trainerscursus Pupillen 
 

Begin volgend seizoen willen we weer staren met de cursus 
pupillentrainer. 
 

Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur en dan 
kan je aan de F-E en D  pupillen training geven. 
 
Bij voldoende aanmeldingen gaan we er voor zorgen dat de 
cursus bij Kolping gegeven wordt anders zeker in de regio 
Alkmaar. 
 

De kosten zijn voor Kolping boys waarbij we uitgaan dat je 
wel bij ons een pupillenelftal gaat trainen. 
 

Minimale leeftijd 15 jaar, dus uitstekend geschikt voor onze 
mannen en dames van de  A en B junioren, maar ook ouders 
etc. zijn welkom, en je start dan meteen het seizoen met een 
eigen elftal. 
Naast de cursus zijn er voldoende trainers aanwezig die je in 
het begin op weg willen helpen. 
 

       Doe jezelf en de jeugd van Kolping een groot plezier 
                    wordt jeugdtrainer bij onze vereniging 
 

 Opgave en inlichtingen :     Gerard Twisk             5112281         
                                            Mark van Stipriaan    5640161 
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Willem Hoogeboom overleden 
 
Op 2 april is Willem Hoogeboom op hoge leeftijd overleden. Willem was tot voor kort een vaste supporter 
van het eerste elftal en ontbrak dus zelden langs de lijn. 
Binnen de club heeft Willem jarenlang zitting gehad in de elftalcommissie, met name in de 60-er jaren. In 
die tijd was niet de trainer verantwoordelijk voor de opstelling maar stelde deze commissie de opstelling 
van het eerste elftal vast. 
In die tijd was een kaartje over de post aan de selectiespelers (convocatie)een normale zaak waarop zelfs je 
plaats in het elftal al vermeld stond. 
We bedanken Willem voor zijn werk bij de club en zijn supporterschap en wensen de familie sterkte. 
 
Het Bestuur 
 
 
Bestuurswisseling 
Om verschillende redenen zullen voorzitter Jacco Buisman, vice-voorzitter Dirk Veel en secretaris Gerard Venneker 
volgend seizoen niet doorgaan als lid van het Dagelijks bestuur. Jacco verhuist in de zomer naar het Brabantse Oos-
terhout, van hem zullen we nood gedwongen afscheid moeten nemen, Dirk heeft het komend seizoen geen of heel 
weinig tijd vanwege drukke werkzaamheden bij zijn baas Corus maar zal op de achtergrond betrokken blijven en Ge-
rard wil komend seizoen als Hoofdbestuurlid het Vrijwilligersbeleid en de club website een nieuwe impuls geven.  
 
We zijn dus op zoek naar opvolging van het Dagelijks bestuur. 
De eerste kandidaat hebben we al gevonden in de persoon van Richard Mooser.  
Richard heeft te kennen gegeven volgend seizoen de taak van penningmeester op zich te willen nemen. Richard  
speelt in Senioren 5 en is herkenbaar als de langste man binnen onze vereniging. Als dagelijks bestuur hebben wij 
alle vertrouwen in Richard en wij hopen dat hij in september zal worden gekozen door de ledenvergadering. We zijn 
op zoek naar kandidaten voor de functies van voorzitter en secretaris. Suggesties uit alle geledingen van de club zijn 
van harte welkom. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij  Gerard Venneker (06-22986200)   
 
Cursussen 
Het Centrum voor Vrijwilligers Ondersteuning (CVO) in Alkmaar biedt een aantal cursussen aan waar leden en vrij-
willigers van Kolping Boys gratis aan mee kunnen doen. De volgende cursussen gaan binnenkort van start 
  

•      Internet en e-mail gebruik, 5 maandag-ochtenden, start 25 april 
•      Tekstverwerking met Word: 5 vrijdag-ochtenden, start 13 mei 
•      EHBO: 3 dinsdagavonden, start 10 mei 
•      “Zonder Vrijwilligers begin je niks“ : 5 dinsdag-avonden, start 17 mei 
•      “Effectief vergaderen”: 5 donderdag-avonden, start 19 mei 
•      “Teambuilding voor besturen”: 2 zaterdagen, 21 en 28 mei  

 
Deelname is in principe gratis, er wordt wel verwacht dat je de cursus volledig volgt: bij niet volledig volgen van de 
cursus wordt er éénmalig een bedrag van € 25,- in rekening gebracht. 
 
Wil je deelnemen aan een of meerdere cursussen, geef je dan op via  
Gerard Venneker (06-22986200, secretaris@kolpingboys,nl)  
 
Vrijwilligersbeleid 
Omdat het behouden en werven van Vrijwilligers een steeds belangrijkere zaak wordt binnen onze vereniging gaan 
we daar vanuit het bestuur meer energie in steken. 
Een van de eerste stappen is dat we binnenkort een telefonische Tevredenheids enquête laten houden door stu-
denten van Hogeschool INHOLLAND. Naast vragen naar goede en minder goede punten binnen onze club zal speci-
aal aandacht worden geschonken aan vrijwillige werkzaamheden. Niet iedereen wordt geënquêteerd, er zal een 
steekproef worden gehouden onder leden en vrijwilligers.  
Binnenkort hoort u via het clubblad wanneer de Tevredenheids enquête gehouden wordt. Wij hopen dat u uw mede-
werking verleent als deze gevraagd wordt.        
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Het programma !!! 
 
Zaterdag 23 april 2005. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b3          Winkel b1                                                           14.30             14.00             E.v. Dronkelaar 
c2          Victoria O c1                                                      14.30                 -                 N. Kieft 
c4          A.F.C.’34 c3                                                       14.30             14.00             H. van Ginkel 
c5          Koedijk c6                                                          13.00             12.30             H. Berghammer 
ms.ju.b1 L.S.V.V. ms.ju. b1                                             13.00             12.15             J. Kraakman 
               
Secretariaat: Paul Konijn                                                Bestuursdienst: de damescommissie 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar                                              Aanvang    Vertrek 
b1          Fortuna Wormerveer b1                                     14.30                  -                Op zondag spelen alle A-junioren + 
b4          Alc.Victrix b2                                                     14.30             13.30             + B2 + C1 
b5          Bergen b2                                                           14.00             13.00             Terreindienst: 
c3          Koedijk c3                                                          13.15             12.15             zat.dag 23 april :  8.00:Chris Wever 
c6          S.V.W.’27 c6                                                      13.15             12.15                                       12.30:Niels Tuinman 
ms.ju.b2 L.S.V.V. ms.ju.b3                                              11.45             10.45 
 
Zaterdag 30 april: géén programma !! 
 
Zondag 1 mei: wél een programma voor : A2 + A3 + A4 + B2 + C1 ! Zie het wedstrijdprogramma van de 
zondag !!! 
 
Dinsdag 3 mei 2005: 
Een inhaalwedstrijd voor de B1 en wel thuis tegen Uitgeest b1 om 19.00. Scheidsrechter: de heer Renze Brandsma ! 
Verder gaat er een nieuwe C-selectie naar Velserbroek om bij V.S.V. een tweetal wedstrijden te spelen. Om 18.15 is de eerste 
wedstrijd tegen K.F.C. en om 19.45 de tweede tegen V.S.V. Donderdag 5 mei volgt er een 2e serie. 
 
Het wel en wee van de junioren . 
Nu we de beslissende fase van de competitie ingaan, is het natuurlijk de vraag wat we te winnen en te verliezen hebben. 
We maken nog kans op zegge en schrijve één kampioenschap:A2 (het team dat met 2-0 won van Limmen a2 en met 1-7 bij de 
Rijp ). Alle overige teams zijn inmiddels afgevallen of hebben nooit meegedaan om de bovenste plek ! Of het moet C2 toch nog 
lukken om koploper V.Z.V. te achterhalen. Ze sloegen afgelopen zaterdag een goede slag in ’t Veld (3-4 winst). Bravo ! 
Wat de degradatie betreft moeten we ons toch ernstig zorgen maken om de C1. In de loop van het seizoen hebben we het in deze 
rubriek al een paar keer aangekaart, maar ze zitten (ook na de fraaie 0-2 winst op Blauw Wit) er nog niet warmpjes bij. Voor zo-
wel B1 als A1 zijn we niet zo bang. We verwachten, dat zij het beide wel zullen halen. 
De tussenstand: 
C1: (22 wedstrijden)                               B1: (26 wedstrijden)                                     A1: (22 wedstrijden) 
Blauw Wit                18    23                   Kolping Boys   22   28                                 Kolping Boys                      20   24 
Purmerend                19    20                   A.D.O.’20         23   26                                 St.vogels/Telstar                  20   21 
Kolping Boys          19    20                   D.E.M.              23   24                                 D.C.O.                                  19   20 
Hollandia                  19    16                   Concordia         23   22                                 A.F.C.                                  19   19 
Turkyemspor            20      7                   Zaanlandia        18   20                                 Omniworld                           21   11 
                                                                Sp.Krommenie 21   12                                 A.D.O.’20                            19     7 
                                                                S.R.C.               22     6 
3 rechtstreekse degradanten !!! 
                                                                2 of 3 rechtstreekse degradanten !!               2 rechtstreekse degradanten !! 
                                                                De nummer 2 na laatst speelt mogelijk         De nummer 2 na laatst speelt  
                                                                een beslissingswedstrijd                               een beslissingswedstrijd .      
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In een miraculeuze wedstrijd tegen ODIN’59 wist B1 de goede kant van de score te houden (7-6 !!!!) 
en lijkt handhaving een feit. 
Niet onvermeld mag de 5-2 zege van C6 blijven met daarin maar liefst 4 doelpunten van Dennis Lazie(waar zijn zijn Kolping-
sokken eigenlijk ?) C4 stelde de 2e plaats definitief veilig middels een 2-1 winst bij concurrent Berdos, waarbij Berdos een penal-
ty miste ! Een nederlaag was er voor de C3. Thuis was Duinrand S c1 net aan te sterk met 1-2. 
Als we de krant mogen geloven heeft C5 met maar liefst 9-1 van Dynamo gewonnen, nadat ze eerst de week ervoor met 10-1 van 
LSVV verloren hadden. 
Voor B3 was DWOW b1 met 2-1 net aan te sterk. Jammer. Verder hebben ook B4(0-2) en B5 (1-19) een keer verloren en speel-
de B2 met 2-2 gelijk tegen Strandvogels b1, na een 0-2 achterstand. 
Tenslotte de A-junioren ! 
Bijzonder fraai was de 3-2 overwinning van A1 bij concurrent AFC a2. Komende zondag komt Almere op bezoek en dat team 
kan op ons complex kampioen worden. Zit er een stuntje in voor de van Stipriaanbrigade ?? Veel succes, geniet er in ieder geval 
van ! 
A3 verloor een midweekse wedstrijd van koploper S.V.W. met 1-2 en kon dus niet voor een stunt zorgen. Wél waren ze met 6-7 
de baas over S.R.C. a2. A4 liep weer tegen 2 nederlagen op. Werd er thuis nog van K.S.V. verloen, in ‘Kruis waren de blauwitten 
met 7-2 duidelijk de baas. En ook K.G.B. won ruimschoots met 8-4 van de groep van trainer/coach Richard Meijer. 
 
Finale penalty-schieten op maandag 25 april 2005 ! 
We hebben voor de 3e keer in successie een selectie-keeper van Kolping Boys bereid gevonden om deze avond het doel te verde-
digen . Hij zal het niet gemakkelijk hebben tegen de volgende kanjers : 
 
C-junioren:                                                  B-junioren:                                            A-junioren: 
Lydia Steygeman (ms.ju.b2)                         Mechteld Korse (ms.ju.bl)                       Roy Rowinkel (a2) 
Naomi Barten (ms.ju.b2)                              Guda Scholten (ms.ju.b1)                        Bennie Godijn (a2) 
Nikki Dumont (ms.ju.b2)                              Esther ter Steege (ms.ju.b1)                    Marius Wigman (a2) 
Jasper Afman (c3)                                        Stefan Bos (b5)                                       Thomas de Wit (a3) 
Frank Nijkamp (c3)                                      Nathan Weijers (b5)                                Niels Tuinman (a3) 
Chris van Baar (c2)                                       Vincent Hoek (b5)                                   Jos Korver (a3) 
Jake Tarry (c2)                                             Brian v. Essenveld (b3)                           Tim Baltus (a4) 
Arjan Zegeman (c2)                                      Daan de Ruiter (b3)                                 Jan Schaaf (a4) 
Raymond Brandsma (c1)                              Christian Zygmund (b3)                          Kristian Schmidt (a4)                      
Rik Klaver (c1)                                             Thijs Groot (b2) 
Ryan Esser (c1)                                            Melissa Broersen (b2)                             Iedere finalist schiet in ieder geval in 
Martijn Zuurbier (c5)                                    Wessel v.d. Kraan (b2)                            een sporttenue ! 
Lesley Maria (c5)                                         Thijs v.d. Oord (b1)                                 Je kunt je omkleden in de 
Nick Roos (c5)                                             Rodney Oudhuis (b1)                              aangewezen kleedkamers ! 
Roy van Duin (c4)                                        Paul Jongkind (b1) 
Koen v. Sebille (c4)                                      Rolin Barsingerhorn (b4) 
Maurits Kool (c4)                                         Jeffrey Dekker (b4) 
                                                                     Mike Tol (b4) 
 
Dit is alweer de 17e keer dat we de finale organiseren . Voor elke groep junioren zijn er bekers te verdienen . 
De speaker is dit jaar Jan Kraakman en de scheidsrechters zijn : Nico Kieft en Evert van Dronkelaar ! 
Er zijn voor de C-junioren 5 bekers te verdienen, de B-junioren strijden om 4 bekers en de A-junioren verdelen de 3 bekers, die 
beschikbaar zijn ! 
 
Het PROGRAMMA ziet er ruwweg als volgt uit:                                 19.00              start C-junioren 

19.45              pauze 
20.00              start A-junioren 
20.15              start B-junioren 
20.45              pauze 
21.00              prijsuitreiking 
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Dames 1 
 
Jammer meiden, maar het is even niet anders. Zowel Almere als de 
scheidsrechter waren niet bereid om aan ons feestje mee te werken. 
Nadat we eerst D.E.K.op 1-1 wisten te houden en na een overtuigen-
de   3-1 overwinning op Winkel zouden we thuis tegen Almere kampi-
oen zijn geworden, zelfs al bij een gelijkspel. Maar ja, soms zit het 
wel eens tegen. De spanning droop van de ploeg en toen zelfs Nienke de 1-0 op het scorebord zette kwa-
men we maar niet in ons eigen ritme. Toen die strafschop. Discutabel. Volgens vele toeschouwers langs 
de kant terecht, volgens vele anderen een kadootje. Maar de 1-1 was een feit. Nog niets aan de hand. 1-1 
is genoeg. Maar we schrokken er wel van. Het zal toch niet gebeuren. Almere voetbalde lekker onbevan-
gen. Had tenslotte niets te verliezen, was veilig en ging dan ook steeds beter voetballen toen bleek dat wij 
alleen maar tegen onszelf voetbalden. Rust 1-1.  
Ook na de rust kwamen we door de spanning niet in het ritme en het duurde dan ook tot de 80 ste minuut 
toen Almere genadeloos toesloeg en een vrije trap in een goal omzette en daarmee ons feestje een week 
uitstelde. Tranen met tuiten na afloop. Zelfs een rode kaart voor Ed, maar wees eerlijk, doen we het toch 
gewoon volgende week? Er is nog niets verloren. 
 
Jeroen Wijts. 
 
 
 
Dames 2 
 
Weer een beetje vreemde 5-3 nederlaag voor dames 2. Weer 3 ongelukkige doelpunten tegen, waarvan 
Diana er twee net niet onder controle kon krijgen.  
Zelf toch weer echt 3 goede doelpunten. Weer een knap afstandschot van Mirjam, na een goed blok van 
Jessica kon Eline inschieten en gingen we met 2-2 de rust in.  
ons derde doelpunt was ook weer een goede aanval over links en schoot Rina beheerst in.  
Helaas niet voldoende voor een overwinning. Toch moet het wel een keer goed komen in de resterende 4 
wedstrijden.  
Mogen we nou eens wat meer geluk krijgen achterin ?  
 
Kick  
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         KANTINEDIENSTEN 
         23 april Yvonne Bakker 
         7 mei Maaike van Keulen 
         14 mei Brigit Pluijmers 
         21 mei Sandra van Putten  

 
               Nieuwe Beleidstechnische Commissie (BTC) 
 
Vanaf maart is er een nieuwe Beleidstechnische Commissie geformeerd rondom oud hoofdtrainer en 
Kolping Boys man Hans Geerking. Hans zal, samen met oud 1e elftal spelers Ronald Keijner, Jan 
Vrasdonk en Gerton van het Veldt,  het technisch beleid gaan vormgeven en uitvoeren. In die hoeda-
nigheid zijn zij o.a. eindverantwoordelijk voor het aanstellen van de trainerstaf en de controle op de 
uitvoering van het selectiebeleid.  Wij wensen Hans, Ronald,  Jan en Gerton succes bij het uitvoeren 
van het Technisch Beleid binnen Kolping Boys.     
 
Namens het bestuur, 
Gerard Venneker 
secretaris 
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De laatste wedstrijden van het FUTSAL-seizoen zijn gespeeld. Ik hoop dat een ieder op zijn ei-
gen manier genoten heeft van het spelletje. We gaan volgend seizoen uitbreiden naar 5 heren 
seniorenteams en wellicht 1 C-juniorenteam.  
 
 
                 OPROEP                  OPROEP                  OPROEP: 
Het 3e herenteam (bestaande uit Peter Verhoeven, Arthur Florijn, Nico Kieft, Maurice Vis, Mick 
de Regt, Raymond van Heumen en Vincent Havermans) is nog op zoek naar een vaste ver-
sterking voor het komend seizoen. 
 
 
 
Voor de leiders van de futsalteams:  
Laat spelers die stoppen zich vóór 15 mei afmelden. 
Aanmelden vóór 15 mei d.m.v. een inschrijfformulier, 1 pasfoto en 10,= euro inschrijfgeld 
(inschrijfgeld krijgt men retour bij invullen automatische incasso). 
Overschrijven vóór 31 mei, d.m.v. een overschrijvingsformulier (maar denk erom het moet ook 
nog worden verwerkt en opgestuurd worden).    
 
 
Verdere informatie en inlichtingen bel Peter Verhoeven 072-5153952. 
 
 
De redactie van de Treffer heeft via de KNVB website gekeken naar de verrichtingen van onze 
Futsal teams in het afgelopen seizoen. 
 
Heren 1 kwam uit in de 6e klasse en eindigde op een uitstekende 2e plaats achter AZV 
(Akersloot) 5. Uit 20 wedstrijden werden 41 punten behaald.   
 
Heren 2  kwam uit in de 5e klasse en eindigde op een 8e plaats net onder de middenmoot. 
Uit 20 wedstrijden werden 24 punten behaald. 
 
Heren 3 kwam uit in de 6e klasse en eindigde op de een 9e plaats ook net onder de midden-
moot. 
Uit 21 wedstrijden werden 19 punten behaald. De wedstrijd tegen WMC 5 is in deze stand nog 
niet verwerkt, maar de uitslag leidt niet tot een hogere klassering. 
 
Heren 5 kwam uit in de 8e klasse en eindigde op een verdienstelijke 3e plaats achter Ursem 7 
en PZC 7. Uit 22 wedstrijden werden maar liefst 45 punten vergaard. 
 
De junioren A 1 en 2 werkten een voorjaarsreeks af. De competitie bestond uit slechts 6 
teams, waaronder de beide teams van Kolping Boys. De competitie is nog niet tot de laatste 
wedstrijden verwerkt. 
Op dit moment staat junioren A2 op een 4e plaats met 9 wedstrijden gespeeld 
en 9 punten en  junioren A1 op een 5e plaats met 8 gespeelde wedstrijden en 
6 punten. 
 



                                 
 

ZATERDAG  23 APRIL 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D1     KFC           D1    10.15                   R.Rowinkel         D2    AFC 34       D1   12.45                   
D3     Koedijk      D2    09.00      08.30   B. Wijnen            D5    SVW           D7   10.15       09.25 
D4     Vrone        D4    11.30      11.00   Th. Groot                D7    Graftdijk      D2   10.00       09.05 
D6     AS 80        D10  11.30                   B. van Esseveld   D8    LSVV          D5   10.30       09.40 
E2     Alc.Victrix  E2    10.15      09.35   P.van Wanrooij     E1    J.Holland     E1   09.00              
E4     Sporting S E1    11.30      11.00   Y. Scholte            E3    Alkm.Boys   E2   09.00       08.10 
E6     SSV           E2    09.00      08.30   Rob Pater           E5    Koedijk        E8   10.15       09.25 
E7     Foresters   E10  11.30      11.00   K. Zygmunt        E9    Berdos        E2   11.30       10.35 
E8     WMC         E1    10.15      09.45   Nikita Pater        F2    Vrone          F1   10.45       10.00       
F5     Reig.Boys  F7     09.00      08.30                           F3    Hugo Boys  F1   10.00       09.10 
F6     GSV          F1     10.15      09.45                           F4    SVW           F6   09.00       08.10 
F7     Kolping B.  F8     09.00      08.30   L. van Ginkel      F8    Kolping B    F7   09.00       08.30 
F9     Victoria O  F8     10.15      09.45                                                                               
 
                                                                                                                                           
                                                    
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 
 
 
Pupillennieuws 
Op de zaterdagen 30 april en 7 mei zijn door de  KNVB geen wedstrijden vastgesteld. Dit heeft dus tot ge-
volg dat  
zaterdag 23 april de laatste competitiewedstrijden worden gespeeld.  
Vanaf 14 mei t/m 4 juni zullen diverse teams nog toernooien gaan spelen.  
Ons eigen Klaas Commandeur pupillen toernooi is vastgesteld op 28 en 29 Mei. Hier neemt elk pupillen 
team aan deel. 
 
 
Huldiging kampioenen voorjaarsreeks 
Diverse pupillen teams staan bovenaan in hun klasse.  
Indien zij na de laatste competiewedstrijd op 23 april nog bovenaan staan, zullen zij door de pupillencom-
missie op het Klaas Commandeur Toernooi in het zonnetje worden gezet.  
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Reactie op wedstrijdverslag van de D6 –Buitenboys D11 
 
 
In bovenstaand wedstrijdverslag in de vorige treffer werd op ongepaste wijze kritiek geuit op onze zeer gewaardeerde super vrij-
williger Paul Konijn. 
Zowel het bestuur als de pupillen commissie neemt het de schrijver Hans van den Berg behoorlijk kwalijk. 
Wedstrijdverslagen zijn bedoeld voor de onze jeugd, om daarin het voorbeeld te geven hoe je een vrijwilliger af moet, zeiken, is 
een kwalijke zaak. 
Bij het leren voetballen zullen onze jongste talenten ook moeten leren omgaan met scheidsrechters die dingen anders beoorde-
len. Dat hoort ook bij voetballen. 
Als ouder juist dit gaan versterken en dan zo reageren in de treffer zouden kinderen al gauw aannemen dat dit normaal is. 
De Treffer redactie zal nog scherper moeten controleren of inhoud van pupillen stukjes wel geschikt zijn wat natuurlijk triest is. 
Mochten ouders /begeleiders problemen hebben met scheidsrechters dan is de  
betreffende coördinator de aangewezen persoon om dit te beoordelen. Bedenk daarbij wel dat wij het moeten doen met een hele 
kleine groep waarbij dit soort stukjes de mensen niet motiveert. 
Maar Hans, we vinden het heel sportief van je dat je volgend jaar de scheidsrechters cursus gaat doen en we op jou een beroep 
mogen doen om te fluiten. 
 
 
Paul Konijn, zoals je weet hebben wij ons volledig gedistantieerd van het besproken verslag en rekenen erop dat we nog 
vaak op jou een beroep mogen doen want voor ons ben je de fluitkanjer. 
 
    Geard Twist    pup.Commissie 
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           Trainerscursus Pupillen 
 

 
 Begin volgend seizoen willen we weer staren met de cursus pupillentrainer. 
 
Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur en dan kan je aan de F-E en D 
 pupillen training geven. 
Bij voldoende aanmeldingen gaan we er voor zorgen dat de cursus bij Kolping gegeven wordt anders zeker in de regio Alk-
maar. 
 
De kosten zijn voor Kolping boys waarbij we uitgaan dat je wel bij ons een pupillenelftal gaat trainen. 
 
Minimale leeftijd 15 jaar, dus uitstekend geschikt voor onze mannen en dames van de  A en B junioren, maar ook ouders etc. 
zijn welkom, en je start dan meteen het seizoen met een eigen elftal. 
Naast de cursus zijn er voldoende trainers aanwezig die je in het begin op weg willen helpen. 

 
                   Doe jezelf en de jeugd van Kolping een groot plezier 

                               wordt jeugdtrainer bij onze vereniging 
 
 
 
     Opgave en inlichtingen :                                               
                                        
      Gerard Twisk             5112281         
      Mark van Stipriaan    5640161 
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Ilpendam - Kolping Boys D6   
Uitslag: 1 - 7 
Na een prachtige route door de pol-
ders van Noord Holland kwamen we 
aan bij Ilpendam, alwaar de gids (ene 
Ronald Wijts) een luid applaus kreeg 
voor zijn prachtige route, door het 
Noordhollandse polder landschap. 
Nogmaals bedankt Ronald voor deze 
lange maar mooie route. 
Over de wedstrijd valt deze keer veel 
te melden, de 1e helft begon het spel 
fel met aanvallen over en weer. 
Road Runner de Breker en Droge 
Knal stonden de 1e helft reserve. 
Hielke kreeg al vrij vroeg in de wed-
strijd een goede kans op de 0-1 maar 
helaas stond de keeper dit in de weg. 
De Koele Kikker kreeg ook nog een 
kansje maar ook hier kon de keeper 
de bal voor de lijn stoppen. En an-
dersom was Ilpendam net zo gevaar-
lijk, maar de Chinese Muur is een wa-
re uitloopspecialist geworden,en valt 
op deze manier niet meer te verras-
sen. Bij weer een aanvalsgolf van de 
mannen van K.B. wist de Spaanse 
Peper de bal in de kruising te schie-
ten, maar weer die keeper die 
op  spectaculaire wijze de bal uit de 
kruising tikte. 
En toen opeens over rechts kwam 
een speler van Ilpendam opzetten die 
helemaal kon doorlopen naar de ach-
terlijn en de bal kon voortrekken. 
Hierop was het een makkie voor een 
speler van Ilpendam om deze bal het 
doel in te lopen. De laatste 5minuten 
vond ik K.B. iets zwakker dan Ilpen-
dam, misschien waren jullie wel een 
beetje aangeslagen door het verras-
sende tegendoelpunt. 
Maar gelukkig floot de scheids al snel 
het rustsignaal zodat onze mannen 
even konden uitrusten in de stallen 
van Ilpendam. 
De 2e helft hadden de Bodychecker,
Sietse en de Spaanse Peper hun trai-
ningspakkies aangedaan, en konden 
de andere drie hun helftje spelen. 
En het ging goed hoor, gelijk vanaf 
het begin werd er goed druk gezet op 
het doel van Ilpendam, na een 
pass van de Breker op de Monteur 
kon deze vrij simpel de 1-1 aanteke-
nen. Hierna was helemaal de beer los 
en K.B kon naar hartelust aanvallen. 
Road Runner stoomde ervandoor 
over links en wist een schot af te vu-
ren op de keeper, die deze wist te ke-
ren maar de Breker stond op de goe-
de plek om de 1-2 binnen te tikken. 

Hierna wist de Koele Kikker nog een 
keer alleen op de keeper af te gaan 
maar helaas de bal sprong net even 
te ver van zijn voet. Al snel hierna 
een corner voor K.B. en uit de scri-
mage voor het doel van Ilpendam 
wist Hielke de bal erin te tikken. Hier-
na ging het snel, de Breker zorgde 
voor de 1-4. En hierna kreeg 
de Zwerver het op zijn heupen die al-
leen doorgaat en onderweg ook nog 
even een mannetje of 4 dolt. En toen 
de 1-5 die was van een buitengewo-
ne schoonheid. De Monteur kreeg de 
bal aangespeeld en met een prachti-
ge lichaamsschijnbeweging was hij 
zijn mannetje kwijt en vanaf randje 16 
scoorde hij met een prachtige lob. De 
1-6 was weer een lekkere intikker van 
de Monteur. En de 1-7 was een vrije 
trap van u raadt het al de Droge Knal. 
Jongens jullie hebben fantastisch 
voetbal laten zien, als jullie dit lezen 
spelen we zaterdag de beslissende 
wedstrijd om het kampioenschap. En 
als jullie dan zo spelen als vandaag 
dan wordt dat een mooie zaterdag. In 
de auto op de terugweg had Dennis 
snoepjes gegeten, en liet hierna een 
keiharde boer met de opmerking dat 
zijn boeren zo lekker zoet ruiken. 
Wat een smeerpijp zeg die trainer/
coach van jullie! 
H. te A.     
 
Kolping B. E2 – Zeevogels E2 
Uitslag: 3-1 
Wisten we het nog? We wisten het 
nog, wat er gebeurde in de uitwed-
strijd tegen Zeevogels. Een 1-4 voor-
sprong werd door Zeevogels in de 
tweede helft omgebogen naar een 5-
4 overwinning… 
Tijd voor revanche dus. Scherp als 
een mes begonnen de jongens van 
de E2 aan de wedstrijd. Na vijf minu-
ten was het raak: Dimaggio haalde op 
rechts de achterlijn en besloot te 
schieten, waarna de bal op wonder-
baarlijke wijze in het doel verdween: 
1-0! 
Gedreven gingen de jongens op jacht 
naar de volgende treffer. Er werd af 
en toe goed gecombineerd, waardoor 
er regelmatig een kans ontstond. Af 
en toen counterde Zeevogels gevaar-
lijk, maar Stephan was vandaag in 
vorm en hield alle ballen gewoon te-
gen. In de elfde minuut gaf Nick (ook 
lekker in zijn vel vandaag) een strak-
ke voorzet, die door Bert mooi werd 
ingepegeld: 2-0!  

Anders dan destijds dacht de E2 van-
daag niet dat de wedstrijd wel ge-
speeld was. De jongens bleven ge-
concentreerd spelen. Sacha en Siet-
ze benutten de ruimtes goed, Jochem 
en Anton waren zowel in de verdedi-
ging als in de opbouw prima bezig. In 
de vijftiende minuut was Rubin dicht 
bij de 3-0: na een mooie rush speelde 
hij de bal vlak voor de keeper iets te 
ver voor zich uit, waardoor de keeper 
kon onderscheppen. Vlak voor rust 
werd het nog 2-1, wat Zeevogels ui-
teraard weer goed moed gaf… 
In de tweede helft bleef het een leu-
ke, open wedstrijd met kansen aan 
beide zijden. De beste kans was voor 
Nick, die na een solo goed inschoot 
maar helaas de paal trof. Ook Bert 
wist in de rebound het net niet te la-
ten bollen. Naarmate het einde vor-
derde, drong Zeevogels steeds meer 
aan. De jongens moesten echt knok-
ken om de punten! De laatste minu-
ten waren bloedstollend, want Zeevo-
gels kreeg steeds meer kansen. Een 
heldenrol was er voor Stephan, die 
een schot net over de lat tikte. In de 
allerlaatste minuut was het Bert die 
alleen voor de keeper kwam te staan 
en beheerst raak schoot, waardoor 
het op de valreep nog 3-1 werd. Jon-
gens, keurige overwinning! 
Pieter 
  
Zaterdag 9 april ’05 
Wedstrijd: SVW E5 – Kolping B. 
Uitslag: 1 – 3 
Het dag begon al heel vroeg voor ons 
gevoel, want het spel begon om ne-
gen uur. En als dat niet erg genoeg 
was, zaten we te wachten op Erik die 
zich al afgemeld had. Dus oponthoud 
en we waren al aan de late kant. Met 
de afmelding van Michael en Chris 
moesten we het spel spelen met 6 te-
gen 7. Het was wel een beetje on-
wennig voor mij. Gelukkig ging alles 
veder gesmeerd, en de spel kon be-
ginnen. Mijn visie was alles of niets 
theorie. Mijn snelste jongens heb ik 
voorin gezet en dan maar wat minder 
sterke verdediging achterin. En wat er 
toen gebeurde, had ik in mijn stoutste 
dromen niet kunnen bedenken. Wij 
kwamen 1–0 voor te staan. Een voor-
treffelijk samenspel tussen Dion en 
Nick heeft voor de 1–0 gezorgd. Hier-
door is een soort van energie bij de 
jongens los gekomen en gingen ze 
ook steeds beter spelen. Maar om 
een lang verhaal kort te houden, het 
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was een mooi spel om te zien. We 
gingen de rust in met 1-0 voor. Twee-
de helft ging ook voortreffelijk, na tien 
min. hebben we  de 1-1 treffer van 
SVW te pakken. Niets wees erop dat 
we het hierbij zouden laten want de 
jongens streden als nooit te voren. En 
hebben het ook meer dan waard, 
dubbel en dwars verdiend. Want deze 
keer hebben alle zes van onze Boys 
laten zien wat ze waard zijn. Ik was 
nog nooit zo trots op de jongens ge-
weest. Er werden nog twee doelpun-
ten gescoord op naam van Nick, maar 
ik wil heel duidelijk maken dat jullie 
het met z’n zessen hebben gescoord. 
Het is teamwerk en zo zal het ook al-
tijd blijven. Jongens gefeliciteerd 
namens de coach. Jullie gingen met 
verheven hoofd het veld af. Ik ben 
trots op jullie. J. van Heyningen. 
 
Zaterdag 9 april 2005 
Kolping Boys E4 - SVW E7 
Uitslag: 2 - 0. 
Het was een koude dag maar we gin-
gen de wedstrijd in.Het regende ook.
Eerst gingen we gelijk op maar het 
werd steeds kouder.Het leek wel of 
we daardoor niet goed op gang kwa-
men waardoor SVW goede kansen 
had. Alleen door onze verdediging en 
onze reserve keeper Leon  wisten ze 
geen doelpunt te scoren.Dus de 1e 
helft bleef 0-0. 
De 2e helft ging het weer gelijk op. 
We hadden weer kracht gekregen zo-
dat we de kansen konden benutten. 
In de 41e minuut had Jesse een goe-
de kans. Alleen deze kans had de 
keeper van SVW verhinderd. De kee-
per van SVW dook de bal eruit zodat 
ik (Thomas) hem voor mijn voeten 
kreeg en alsnog kon scoren: 1-0! 
Daarna hadden we nog flink wat kan-
sen waarvan er nog een in kwam 
door Jesse: 2-0!. Het was een hele 
goede wedstrijd want de vorige had-
den we flink van hun verloren  
met 8-0. Jongens zaterdag weer win-
nen hè? 
Thomas Hessels. 
 
Zaterdag 16 april 2005 
Sporting S E1 - Kolping B. E4    
Uitslag: 7 - 3 
Onze fietscoördinator had niets van 
zich laten horen, dus allemaal maar 
met de auto naar Schermerhorn gere-
den. Gelukkig maar, want het regen-
de. Bikkels als onze jongens zijn, 

werd er  gewoon gevoetbald. Onze 
vaste keeper moest invallen in de E8, 
dus stond de eerste helft de van een 
enkelblessure teruggekeerde Maarten 
op het doel. De ouders zaten nog lek-
ker warm in de kantine toen onze jon-
gens al voortvarend van start waren 
gegaan. Een van de eerste aanvallen 
was er een uit het boekje, figuur 12 
volgens een ingewijde ouder. Thomas 
kreeg de bal op links en zette strak 
voor naar Tom, die zonder aarzelen 
de stand op 0-1 bracht. Sporting S 
was even aangeslagen, maar maakte 
dankbaar gebruik van de disorganisa-
tie na de blessure van Jesse (kreeg 
de bal hard tegen zijn hoofd) 1-1. We 
toonden veerkracht, een voorzet van 
Tom schot door de handen van de 
keeper en Jesse kon eenvoudig 1-2 
inschieten. Langs de kant en op het 
veld ontstond er wat verwarring, want 
er bleken twee Thomassen en twee 
Sanders in het veld te lopen. De tacti-
sche tips van Willem en de stuurlui 
langs de kant werden hierdoor ver-
keerd begrepen en we kwamen op 
een 3-2 achterstand na een onhoud-
baar schot van Sporting S. Met deze 
stand gingen we de kleedkamer en 
de warme kantine in. Alles hing af van 
de toespraak van Willem in de rust. 
De jongens waren natuurlijk alweer 
begonnen toen wij als ouders naar 
het veld toeliepen. Leon stond de 
tweede helft op het doel en Maarten 
op zijn vertrouwde plek op het mid-
denveld. De druk werd gelijk op het 
doel van Sporting S gezet, maar een 
snelle uitbraak zorgde voor de 4-2. 
We bleven de druk op het doel van 
Sporting houden, maar Sporting S 
was snel in de counters (zeker veel 
naar Chelsea gekeken). Ondanks 
goed keeperswerk werd het 7-2, maar 
we eindigde in stijl. Een goed opge-
zette aanval op rechts bezorgde 
Maarten de bal die hard inschoot en 
Thomas de terugspringende bal kon 
inschieten. Jammer jongens 7-3, 
maar volgende week hebben we ze-
ker kans tegen Sporting thuis. 
Bob Met 
 
SSV E2    Kolping Boys E6     
Uitslag: 1-2  
Dit is een van de laatste wedstrijden 
die we moesten winnen om in de race 
te blijven om het kampioenschap. 
We hadden er allemaal heel veel zin 
in maar hadden de pech dat onze 

Tom geblesseerd is en daarom traden 
we aan met 7 man. We gingen 
meteen fel van start en probeerden 
snel een goal te maken, maar SSV 
was ook  heel sterk en wat feller. Ge-
lukkig maakten onze Yannick een 
schitterde goal door heel hard van 
een grote afstand te schieten en het 
net te treffen. 0-1 SSV werd nog feller 
en kreeg ook heel veel goede kansen 
maar daar hadden wij Nigel 
gelukkig in de goal staan en die hield 
er veel tegen. Maar kon er niets aan 
doen dat SSV toch scoorden 1-1. 
Jongens we moeten wel verdedigen 
met zijn allen. Na de rust scoorde Ke-
vin snel de 1-2 gelukkig we hadden 
weer wat meer lucht. SSV deed er 
nog een schepje bovenop maar kwam 
niet tot scoren. Lars en Max kregen 
ook nog wat kansjes maar helaas luk-
te het niet. Justin werkte ook heel 
hard net als Bart dus de inzet was pri-
ma. We hadden ook nog een engeltje 
op de paal wat SSV schoot in de laat-
ste minuut op de paal. 
Maar het resultaat telt en we hebben 
weer 3 punten. Nog een wedstrijd jon-
gens tegen weer SSV kom op winnen 
met een aantal goals en wie weet  zijn 
we dan .…    Peter  Wortel 
 
Zaterdag 16 april ’05. 
Wedstrijd: Kolping Boys E3 - Alkm.
Boys E2. 
Uitslag: 0 – 2. 
Het is voor ons als team soms heel 
moeilijk met teams te spelen die qua 
niveau veel hoger ligt waardoor je een 
verteken beeld ontstaat. Wij hebben 
het niet voor het uitkiezen en moeten 
dan het beste van maken. En dat is 
wat we ook gedaan hebben gezien de 
uitslag van deze dag moet ik zeggen 
dat ik niet ontevreden ben. Het was 
een sterke ploeg, maar ook niet zo 
sterk dat we geen kans hadden. We 
hebben goed gespeeld en hadden ze-
ker een kans maar er waren een aan-
tal dingen die ons parten spelen. Zo-
als het veld was niet optimaal vanwe-
ge de regen en dat zijn we niet ge-
went. Zoals ik al zei de uitslag 0 – 2 is 
een zeer goed gegeven, hoewel niet 
nodig geweest. Ik zie dat er verbete-
ring in de ploeg gaande is. Ik wil hier-
bij jullie een hart onder het riem ste-
ken, door te zeggen; “Het maakt niet 
uit hoe slecht dit seizoen heeft uitge-
zien, Jullie streden als team en jullie 
zijn als team 
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sterker uit de bus gekomen en vor-
men hierdoor een hechte band. Ik 
hoop dat volgend jaar dingen anders 
zullen lopen en dat jullie als team nog 
beter zullen triomferen. J. van Heynin-
gen. 
Zaterdag 9 april 2005 
Kolping B. E7 – Meervogels E4 
Uitslag: 5 – 3 
Hoewel op het veld vrij heftig aan toe 
ging heeft ons team met 5-3 gewon-
nen. In de eerste helft van de wed-
strijd hebben Amin en Chanel de eer-
ste doelpunten gescoord vervolgens 
maakte Wouter nog een doelpunt. 
Beide teams waren aan elkaar ge-
waagd, hoewel met veel vallen en op-
staan is gespeeld. In de tweede helft 
van de wedstrijd was Amin de keeper 
en heeft veel ballen tegen gehouden. 
Ilias probeerde op zijn beurt te sco-
ren, maar dat was eigenlijk niet nodig, 
want de keeper van de tegenpartij 
had een eigen doelpunt gemaakt. 
Hoera voor ons!! Jamie heeft heel 
goed verdedigd. Marnix was ook goed 
bezig in het veld. Onze Boyan is he-
laas tijdens het voetballen gebles-
seerd geraakt. Wij wensen jou vanaf 
deze plek beterschap en hopelijk 
wordt je gauw weer beter. 
Ons team heeft zoals gewoonlijk weer 
heel geslaagd gespeeld. 
Z. Tahiri 
 
Kolping Boys E8 - Reiger B. E11 
Uitslag: 6 - 2 
Gerechtigheid! Gaf E8 onlangs in de 
uitwedstrijd tegen Reiger Boys op het 
laatste nippertje de zege uit handen, 
nu behaalden de steeds beter draai-
ende zwart-witten een afgetekende 
overwinning. En voor het eerst was 
de ploeg compleet en blessurevrij. 
Toch kostte het - net als de vorige 
wedstrijd 
tegen Hugo Boys - geruime tijd voor 
de tegenstander op de knieën was. 
Verdedigend klopte het allemaal wel. 
Wesley gaf - geassisteerd door de 
weer herstelde Charlie - geen kans 
weg. Maar aanvallend wilde het aan-
vankelijk niet erg lukken. Een pass 
van Giorgio in de 15e minuut werd 
echter door Suliman met een mooie 
schuiver afgerond: 1-0. En een mi-
nuut later was het opnieuw Suliman 
die doel trof: 2-0 Na rust bouwde de 
andere helft van het goed combine-
rende spitsenduo van E8  
Jochim - de voorsprong uit met een 

dot van hattrick: 5-0! Die mooie stand 
wiegde de  Kolping-verdediging een 
beetje in slaap. Een Heerhugowaard-
se uitval werd met een hard schot af-
gerond. Via de hand van keeper 
Charlie (wissel met Diede) verdween 
de bal in het doel: 5-1. Enkele minu-
ten later 
was Charlie opnieuw kansloos: 5-2. 
Kolping schrok wakker en herpakte 
zich. Een pracht-combinatie met Jo-
chim werd door Suliman met een fraai 
schot bekroond: 6-2. Een E8 in deze 
vorm hoeft voor niemand bang te zijn.
                     Paulus      
 
WMC E1  Kolping Boys E8 
Uitslag: 3 - 4  
Wie kan E8 nog stoppen? Dat is de 
grote vraag nu de steeds beter draai-
ende ploeg ook het sterke WMC aan 
de zegenkar heeft gebonden. Op een 
nat, maar goed bespeelbaar veld 
startte Kolping met de geleende Dex 
als rechtsachter. Na een voorzichtig 
begin werd WMC al snel teruggedron-
gen. Toch waren het de 
Heerhugowaarders die het eerst 
scoorden. Wesley gleed op de gladde 
grasmat ongelukkig uit en onmiddellijk 
sloeg de Riquelme-achtige nummer 9 
van WMC toe: 1-0. Kolping bleef ech-
ter aanvallen en een snelle combina-
tie werd door Jochim goed afge-
rond:1-1. De vreugde was echter van 
korte duur. Ondanks dat 
Kolping veel meer overwicht had, was 
het toch WMC dat weer via een uitval 
scoorde: 2-1. E8 verhoogde de druk 
en vlak voor rust had dat resultaat. 
Door een woud van benen was het 
eindelijk weer eens Bloyce die het net 
vond: 2-2.. 
Na rust ging Charlie kort in de dek-
king op de gevaarlijke nummer 9. En 
keeper Krikor toonde zich zeer waak-
zaam. E8 kreeg legio kansen, mede 
omdat het aanvalstrio Suliman, Jo-
chim en Bloyce zeer goed combineer-
de. Het leidde tot een bombardement 
op het WMC-doel. En het was op-
nieuw Bloyce die de 
WMC-doelman in alle drukte wist te 
verschalken: 2-3. Toen Jochim er 
even later  2-4 van maakte, leek de 
wedstrijd beslist. Maar WMC kwam 
nog gevaarlijk terug. Vlak voor tijd 
was een hoog afstandsschot van op-
nieuw hun nummer 9 te machtig voor 
doelman Krikor: 3-4. Het eindsignaal 
kwam als een 
opluchting, maar E8 heeft zijn tweede 

plaats op de ranglijst door deze 
verdiende overwinning mooi verste-
vigd.             Paulus     
 
Zaterdag 7 april 2005 
Foresters F4 – Kolping Boys F3 
Uitslag: 0 - 2 
Op een bijzonder koude zaterdagmor-
gen en tijdens de autorit geteisterd 
door zware hagelbuien gingen de 
mannen van F3 naar Foresters. 
Nu er de afgelopen week eindelijk 
weer met bijna de voltallige groep 
was getraind zou Foresters een zwa-
re dobber aan ons krijgen. Wat heet, 
gedurende de eerste helft kreeg onze 
keeper Steve slechts een enkel terug-
speelballetje te verwerken. Maar wat 
we ook probeerden de bal ging er ook 
niet in bij het Foresters doel. Zelfs 
een indraaiende corner van linkspoot 
Bas werd niet als doelpunt gezien 
door de verder correct leidende 
scheidsrechter. 
Na de limonade in de rust kwam de 
F3 uitstekend uit de startblokken. Met 
2 schitterende goals van Bram en 
Stefan stond het zomaar 2-0. 
Met de uitstekende verdediging van 
Max en Roy, de inschuivende spelers 
Steef en Yart en met een zwervende 
Martijn werd Foresters helemaal zoek 
gespeeld. 
Onder begeleiding van onze inspire-
rende coach Hans en het uitstekende 
wisselbeleid van een ouder die verder 
anoniem wil blijven, was het voor de 
vele toeschouwers weer eens ouder-
wets genieten. 
Met meer geluk dan wijsheid droop 
Foresters met  slechts 2-0 teleurge-
steld af. 
Voor Kolping stond alweer het volgen-
de hoogtepunt te wachten. De straf-
schoppen werden overtuigend geno-
men en zelfs in het grote doel lukte 
het de Foresters bijna niet om onze 
keeper te passeren. Klasse mannen!! 
Paul Groenewoud 
 
Kolping Boys F3 - Hugo B. F1 
Uitslag: 2 - 2 
Veel regen vandaag en de verwach-
ting was dan ook dat het afgelast zou 
worden, maar toch werd er gevoet-
bald. Gelukkig maar want de 
"mannen" waren in topvorm!! Op een 
veld dat meer weg had van een 
zwembad werd er heel goed gewerkt 
en overgespeeld. Met Steve weer op 
doel, Stefan en Roy achterin, Martijn, 
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Max en Jard in het midden en Steef 
met Bas voorin werd de tegenstan-
der, een heus F1 dit keer, op de huid 
gezeten. De keeper van de tegen-
stander had veel last van de gladde 
bal en moest geregeld met veel kunst 
en vliegwerk de nul houden. Langs 
de kant zag de leider van Hugo 
Boys het heel vaak niet meer zitten. 
Veel gehoord was: "Noh.... Noh pak 
an nou" of "jullie benne toch niet 
bang voor de bal". Kolping ging ech-
ter vrolijk verder. Na goed doorgaan 
van Stefan knalde hij maar weer 
eens hard op het doel. Weer had "de 
keep" hem niet klem en direct was 
Bas er bij om de 1-0 in te tikken. Dat 
smaakte naar meer. In de 2e helft 
was het Stefan die na een actie aan 
de rechterkant de bal goed voor gaf 
en weer was het Bas met 
een scherpte van heb jou daar die de 
2e erin prikte. Jammer dat we daarna 
niet goed bleven doorvoetballen en 
zo kon het gebeuren dat Hugo-Boys, 
eerst na 2-1 in de allerlaatste secon-
de nog de 2 -2 maakte. Mannen, alle-
maal toch goed gevoetbald. Volgen-
de week treffen we deze mannen nog 
een keer. Als we weer zo spelen 
gaan we 3 punten pakken, zeker we-
ten!!    
RoPi 
 
DTS F3 – Kolping Boys F4 
Uitslag: 1 – 2 
We begonnen lekker fel en speelden 
voor het doel van DTS. We probeer-
den door over te spelen te scoren. En 
het lukte! Tobias gaf een mooie pass 
op Sam en die schoot de bal er in: 0-
1. Quincy kwam net te laat na een 
mooie voorzet van Thomas. DTS had 
een paar ruwe grote jongens. Eentje 
schoot de bal keihard de hoek in: 1-1. 
Dennis kon er niet bij. Maar… dat be-
tekende niet dat Kolping Boys uitge-
schakeld was. Want we scoorden 
toch weer. Tobias schoot de bal hard 
en onhoudbaar in het doel: 1-2. 
Zelfs de verdedigers gingen mee 
aanvallen, maar er werd niet meer 
gescoord. In de tweede helft waren 
er kansen voor beide partijen, maar 
tot een doelpunt kwam het niet meer. 
David ging op het doel. Thomas raak-
te geblesseerd, maar was daarna 
weer helemaal terug in het spel. Hij 
was heel gevaarlijk. Max en Bernd 
deden hun werk goed in de verdedi-
ging. Bij elkaar hebben we een stuk 
of 14 schoten op het doel van DTS 

gegeven en DTS bijna 10 op ons 
doel. En de eindstand van de penal-
ties was 4-2 voor de Boys. David en 
ik hadden raak geschoten en verder 
weet ik het niet meer. Als we ook win-
nen van SVW staan we op de tweede 
plaats. 
Tobias Sluijter 
 
16 April 2005 
Reiger B. F7- Kolping Boys F5 
Uitslag 0-6 
Op een stralende regenachtige dag 
wordt ik ter plekke aangewezen als 
plaatsvervangende coach. 
De opstelling met de mannen door-
genomen, en alle tijgerneuzen een 
kant op richting doel! 
Dit doel werd in de 1e  helft snel be-
reikt door de penalty van Jeffrey zo-
dat de 1-0 al snel de regen deed ver-
geten. Toen Sven daarna ook 2-0 
maakten konden we tevreden de rust 
ingaan. 
In de 2e helft bleef het weerbeeld nog 
net zo mooi als in de 1e helft, wat 
voor Michiel over rechts steeds deed 
belanden in de modderpoel. Hij vocht 
zich daar als een moddertijger zon-
der balverlies doorheen. 
Toen de doelpunten van Jef en Tim 
zich op rap tempo opvolgde was de 
stand al snel opgelopen tot 6-0, en 
toen de wedstrijd werd afgevloten,
waren de F5 tijgers doorweekt ( of 
kwam dit door het zweet).  
Goed gespeeld mannen, met deze 
uitslag is de accu weer opgeladen 
voor de volgende wedstrijd. 
Plaatsvervangend Coach Arno Sik. 
 
Kolping Boys F6- AFC F3 
Uitslag: 5 - 0 
Zaterdag 9 april. Met hagel en 
sneeuw bij het opstaan was om kwart 
over tien toch de zon gaan schijnen. 
We hadden ook niet anders ver-
wacht. Het gaat er vanaf de aftrap 
meteen stevig aan toe. Een harde 
tackle op Dani na een pass op Niels. 
Wat een kans. Direct daarop een 
counter van de AFC, maar Iefke ver-
zorgt een prachtige redding. Mede 
omdat Daan zijn taak als laatste man 
zeer serieus neemt, is er geen echt 
gevaar in de achterhoede. Al gauw 
komt Mick met een mooie actie rich-
ting het doel van AFC. De druk wordt 
opgevoerd. Een doelpunt is in zicht. 
In de 18 e minuut weet Niels hem in 
het net te hangen. Rick laat met een 

hakkie zien dat hij niet voor niets is 
meegekomen en Sjoerd is overal te-
gelijk. Nick speelt als de onzichtbare 
man. Niets dan last van hem hebben 
de AFC-ers.  Geholpen door de verre 
uittrap van Iefke, gaat Amsel op de 
loop en weet Daan te vinden. Er wor-
den links en rechts nog 4 doelpunten 
door onze mannen gemaakt. Na een 
doelpuntdroge periode weten ze 
weer hoe het moet: in het net met die 
bal en het liefst het net van de tegen-
partij. En zoals Iefke het zo mooi wist 
op te schrijven in mijn notitieblokje: 
het was een mooien wetstrijt. En dat 
was het.  
G 
 
GSV F1- Kolping Boys F6 
Uitslag: 1 - 2 
Zaterdag 16 april. Op weg naar Groot 
Schermer. Links en rechts grasvel-
den, maar geen doelpalen te beken-
nen. Daar aangekomen bleek dat de 
F1 van GSV bestaat uit 13 jongens. 
Net een te kort om een tweede team 
te starten. Wij konden over niet meer 
dan 7 jongens beschikken vandaag. 
De wissels waren dus niet helemaal 
eerlijk verdeeld. Onze jongens lieten 
zich daar niet door uit het veld slaan. 
Sterker nog: ze hadden er zin in. Het 
is maar goed dat Sjoerd laatst had af-
gezwommen: het veld was er nat ge-
noeg voor. De druk steeds meer op-
voerend was het een kwestie van tijd 
voor de eerste erin zou gaan bij de 
GSV. Het was voor Iefke ondertus-
sen nog niet zo simpel om de nul te 
houden. Geholpen door Daan en Da-
ni lukte het haar toch en na wat 
mooie uittrappen ging in het begin 
van de tweede helft het eerste doel-
punt erin door Niels. Zijn harde wer-
ken werd beloond. GSV wilde natuur-
lijk iets terugdoen en na een corner 
van hun werd het al vrij snel 1-1. De 
spanning was te snijden en de tijd tik-
te weg. Nick werkte uit alle macht en 
ook Amsel droeg zijn steentje bij. Na 
een schitterende uitbraak van Niels 
en het goede kijken van Sjoerd lukte 
het op de valreep om toch de 1-2 op 
het scorebord te krijgen. Gefeliciteerd 
jongens. Je hoeft niet altijd met veel 
te zijn om iets knaps te laten zien.  
G 
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