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BESTUUR 
VOORZITTER 
Jacco Buisman ……….....06-51137072 
VICE-VOORZITTER 
Dick Veel ...............…………. 5128581 
SECRETARIS 
Gerard Venneker........………..5155432 
PENNINGMEESTER 
Leo van der Waal...…………...5613298   
2e SECRETARIS 
Anko Floris ............………..….5121812 
SENIOREN 
Gerard Bobeldijk.......…………5743559 
JUNIOREN 
Richard Meijer… .……………..5744278 
PUPILLEN 
Gerard Twisk…………………..5112281 
 

KANTINECOMMISSIE 
Ed Pronk……………………….5642690 
 

ALGEMENE ZAKEN 
Gerard Floris…………………..5115230 
 

BTC 
Ronald Gonggrijp……………..5641442 
 
 
 

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 
HOOFD-OPLEIDING 
Frans Geutsen………………...5615970 
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 
1994 Piet Oud 
1998 Gerard Floris 
2002 Ger v/d Waal 

18/19 september 2004 en 
25/26 september 2004 
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Het eerste elftal ................ 
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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, A2, B1, B2, C1, 
  A.N.P 0900-9311 B2, C1, C2 en d1 ( West1 cat A) Rest: West 1 cat. B 

  

Gewijzigde trainingstijden 

Scheidsrechters gezocht 

Begeleider/coach gezocht voor Dames 2 

Wedstrijdverslagen 
Na de vermelding in de vorige Treffer heeft bijna  ieder pupillenteam een     
verslag ingestuurd. Zelfs ook junioren C1 en C2. 
Om ieder team toch een plek te kunnen geven in de Treffer wordt verzocht 
geen totaalwedstrijdverslag in te sturen, maar een korte samenvatting van en-
kele regels. Het is niet uitgesloten dat de redactie lange verslagen dient in te 
korten.  
 
Grote Clubactie 
Afgelopen zaterdag is de verkoop van de Grote Clubactieloten weer gestart. 
De pupillen vanaf de F4 hebben hun intekenlijsten ontvangen en kunnen de 
hele maand september hun best doen om zoveel mogelijk loten te verkopen, 
want dat voor elk verkocht lot krijgt Kolping Boys € 2,-. 
De junioren, dames en senioren krijgen begin oktober 
2 loten p.p Bij hun zijn de loten inbegrepen bij de con-
tributie. 
Ook dit jaar komt een deel van de opbrengst voor onze 
club met name weer te goede aan de jeugdafdeling. 
Wat dit doel dit jaar wordt leest u in een van de volgen-
de Treffers. 
 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd: Kolping Boys 1 – WGW 1 
Zijn beschikbaar gesteld door: 

Impress Drukkerij 
Lorentzstraat 1 1821 BR Alkmaar 
Voor al uw Brochures, Handelsdrukwerk en Mailingen. 
0725127285, fax 0725127285. 

Metselbedrijf Gebr Louwen BV 
Twuyverweg 49 1834 AB St.Pancras. 
Nieuwbouw, Verbouw,Renovatie en Open haarden. 
0725643153. 
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Indeling K.N.V.B. 4e Klasse A seizoen 20042005 

Alkmaarsche Boys  Alkmaar 
Berdos  Bergen 
B.K.C.  Anna Paulowna 
Duinrand S  Schoorl 
FC. Den Helder  Den Helder 
Hollandia T  Tuitjenhorn 
Kolping Boys  Oudorp 
L.S.V.V.  Langedijk 
Schagen  Schagen 
Texel ‘ 94  Texel 
Vios W.  Warmenhuizen 
Vrone  St. \Pancras 
W.G.W.  Den Helder 

Scheidsrechters gezocht 

Ook dit seizoen kunnen we weer jongens, meisjes, mannen en vrouwen gebruiken die op de zaterdag en/of zondag 
een wedstrijd fluiten. 
Lijkt het je wat geef je dan op bij een van de wedstrijdsecretarissen: 
Pupillen: Jaap de Vries 0725617201 
Junioren en senioren : Piet Ursem 0725152633 
Dames: Janneke Ruys 0725642430 

Een keer proberen kan natuurlijk ook, en als je door wilt gaan bestaat er uiteraard de mogelijkheid om via Kolping 
Boys 
deel te nemen aan een scheidsrechtercursus bij de KNVB. 
Slaag je voor je de cursus dan krijg je van Kolping Boys een officieel scheidsrechter shirt.



Zondag  19 september 2004 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal Tegenstander    Tijd   Aanwezig   Scheidsrechter 
2de ZAP 2     11.00 uur  …..    P.J. Drijver 
6de Watervogels 3   12.00 uur  11.15 uur   N. Neuvel 
9de Foresters 8    10.00 uur  09.15 uur   Sj. Schut 
Da2 Woudia Da1    12.00 uur  11.15 uur   M. Hoogervorst 
B2 Hugo Boys B1   10.00 uur   09.15 uur   K. de Goede 
C1 DWV  C1    10.00 uur  08.45 uur   J.A. van Leeuwen 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal Naar     Tijd   Aanwezig   Vertrek!! 
1ste BKC 1     14.00 uur  …..    ….. 
3de Schagen 2    12.00 uur  10.35 uur   10.45 uur 
5de Foresters 5    14.00 uur  13.00 uur   13.10 uur 
7de Hollandia T 4    12.00 uur  11.00 uur   11.10 uur 
8ste Uitgeest 7    12.45 uur  11.40 uur   11.50 uur 
10de Berdos 7    14.00 uur  13.05 uur   13.15 uur 
A2 Alc. Victrix A1   12.00 uur  …..    ….. 
A3 Egmondia A1    12.00 uur  10.50 uur   11.00 uur 
A4 Flevo A1    11.30 uur  10.00 uur   10.10 uur 
Zondag 26 september 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal Tegenstander    Tijd   Aanwezig   Scheidsrechter 
1ste WGW 1    14.00 uur  …..    R. J. Raats 
3de Duinrand 2    14.00 uur  13.15 uur   M. v/t Hoenderdaal 
5de DFS 4     12.00 uur  11.15 uur   Sj. Schut 
7de Alkm. Boys 6    10.00 uur  09.15 uur   ….. 
8ste Vrone 4    14.00 uur  13.15 uur   J. Oudejans 
10de Vitesse 9    10.00 uur  09.15 uur   ….. 
A1 Stormvogels A2   11.30 uur  …..    F.J. Duineveld 
A2 Zeevogels A1    14.00 uur  13.15 uur   M. Hoogervorst 
A3 Graftdijk A1    12.00 uur  11.15 uur   K. de Goede 
A4 VZV A2    12.00 uur  11.15 uur   J. de Wit 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal Naar     Tijd   Aanwezig   Vertrek!!! 
2de West Friezen 2   11.00 uur  …..    ….. 
6de WGW 4    12.45 uur  11.20 uur   11.30 uur 
9de LSVV 8    10.30 uur  09.20 uur   09.30 uur 
Da1 Vreeswijk Da1   11.00 uur  …..    ….. 
Da2 Limmen Da2    14.00 uur  12.50 uur   13.00 uur 
B2 RKEDO B1    12.15 uur  10.50 uur   11.00 uur 
C1 AFC C1    09.00 uur  …..    ….. 
DIENSTEN: 
Kantine  : 18-09 en 19-09 groep 4 en 3, 25-09 en 26-09 groep 6 en 5 
Secretariaat  : 19-09  Simon en jun.comm.  26-09 09.00 uur Simon en dam.com. , 13.00 uur  Nel Appeldoorn 
Kassa   : 26-09 Dhr. B. Frederiks en Mevr. A. van Wonderen  
Poortloterij  : 26-09 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids. : 26-09 Dhr. G. Floris 
Geluid   : 26-09 Dhr. R. Peeters  
Bestuurskamer : 26-09 Tiny en Kristen 
Terreindienst  : 18-09 08.00 uur Benny Godijn en Joost Breebaart 
     18-09 12.30 uur Mehmet Elmaci en Edwin Brethouwer 
     19-09 09.00 uur Carlo Bink en Dennis Brethouwer 
     19-09 13.00 uur Jan Bolt en Jerry Brethouwer 
     25-09 08.00 uur Johan Godijn en Boy Brugman 
     25-09 12.30 uur Tim Eskes en Robert de Bruyckere 
     26-09 09.00 uur Stefan Bos en Salvatore Buonfiglio 
     26-09 13.00 uur Robin Bruin en Robin Beentjes 
  

 ‘DE TREFFER’  seizoen  2004-2005 

    3 



 ‘DE TREFFER’  seizoen  2004-2005 

    4 

zater/zondag   4/5 september  Uitslag  zater/zondag   11/12 septem-
ber 

 Uitslag 

Kolp.B. 1 - Hollandia T. 1 1 - 0  Kolp.B. 1 - Vrone 1 1 - 2 
Kolp.B. 2 - ADO '20 3 2 - 3  Kolp.B. 2 - Zouaven 2 0 - 4 
Kolp.B. 3 - Berdos 2 2 - 1  Kolp.B. 3  Den Helder 3 0 - 6 
Kolp.B. 5 - Alkm. Boys 4 7 - 1  Kolp.B. 5 - Flamingo's 3 3 – 4 
Kolp.B. 6 - Alkm. Boys 5 3 - 6  Kolp.B. 6 - Vios 6 8 - 3 
Kolp.B. 7 - Alcm. Victrix 3 12 - 0  Kolp.B. 7 - Zeevogels 3 8 - 3 
Kolp.B. 8 - Duinrand S 3 9 - 1  Kolp.B. 8 - HSV 6 7 - 3 
Kolp.B. 9 - Koedijk 11 8 - 0  Kolp.B. 9 - DEM 13 1 - 3 
Kolp.B. 10 - Uitgeest 13 3 - 1  Kolp.B. 10 - SVW ' 27 10 3 - 6 

               
Kolp.B. A1 - Purmersteyn A1 0 - 1  Kolp.B. A1 - AFC '34 A1 0 - 3 
Kolp.B. A2  Vitesse A3 8 - 2  Kolp.B. A2  HSV A2 7 - 0 
Kolp.B. A3  Callantsoog A1 4 - 8  Kolp.B. A3  SSV A1 2 - 4 
Kolp.B. A4 - Succes A1 3 - 16  Kolp.B. A4 - Apollo A1 1 - 10 

               
Kolp.B. B1 - Zaanlandia B1 5 - 3  Kolp.B. B1 - AFC '34 B2 5 - 4 
Kolp.B. B2 - Hollandia T. B1 3 - 0  Kolp.B. B2 - Spartanen B1 3 - 0 
Kolp.B. B3 - Con Zelo B1 2 - 16  Kolp.B. B3 - DEK B1 2 - 3 
Kolp.B. B4 - St. Adelbert B1 1 - 4  Kolp.B. B4 - Castricum B2 2 - 0 
Kolp.B. B5 - SVW ' 27 B5 1 - 9  Kolp.B. B5 - Dynamo B2 0 - 5 

               
Kolp.B. C1 - Turkiymespor C1 3 - 3  Kolp.B. C1 - Vitesse C1 1 - 5 
Kolp.B. C2 - Alw. Forward C2 3 - 0  Kolp.B. C2 - SVW ' 27 C2 1 - 6 
Kolp.B. C3 - Meervogels C2 6 - 2  Kolp.B. C3 - Bergen C1 1 - 2 
Kolp.B. C4 - SVW ' 27 C3 5 - 1  Kolp.B. C4 - KSV C2 3 - 3 
Kolp.B. C5 - WMC C1 2 - 10  Kolp.B. C5 - de Foresters  C3 2 - 10 
Kolp.B. C6 - HSV C3 1 - 4  Kolp.B. C6 - Graftdijk C1 2 - 11 

               
Kolp.B. Da.1 - HMS Da.1 4 - 2  Kolp.B. Da.1 - Purmerend Da.1 3 – 2 
Kolp.B. Da.2 - LSVV  Da.2 1 - 4  Kolp.B. Da.2 - Valken Da.1 2 – 5 
Kolp.B. Msj.1 - Andijk Msj.1 1 - 2  Kolp.B. Msj.1 - Alw. Forward  Msj.1 5 - 0 
Kolp.B. Msj.3 - Koedijk Msj.1 0 - 3  Kolp.B. Msj.3 - ZAP Msj.2 1 - 2 

    Een bericht vanuit de contributie corner 
Sportvrienden, 
 

De eerste wedstrijden zijn gespeeld en nog 101 van onze spelende leden 
hebben niet voldaan aan hun afspraak dat als je voetbalt je ook contributie 
dient te betalen.  Inmiddels hebben deze 101 spelers ook een herinnering ge-
had, jammer dat ze alsnog niet betalen. 
19 pupillen, 25 junioren, 41 senioren, 6 dames en 7 zaalvoetballers dienen zich 
dit aan te trekken omdat ze bij de competitiewedstrijden niet speelgerech-
tigd zijn. 
 

Heb je vragen: bel 072-5209168 
Jacques Peetoom 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

*   Senioren 9 
Bij hun debuut voor het 9e 
scoorden Gerard Bobeldijk en 
Dick v/d Gragt ieder 2 x tegen 
Koedijk. (Joost Breebaart maakte 
de overige 4!) 
 
 
 

*  Junioren C2 
Winnaar Regiocup. Van een 
5-1 achterstand bij de rust, 
terugvechten naar 5-5 en 
vervolgens na penalties 
winnen. Grote Klasse!!! 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
 28 september 2004 
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 Bezoek ook eens onze website 

  www.kolpingboys.nl 
 

   De Vriendenclub,  
  lid worden?  

  Bel: 072-5643709 of  
 per e-mail benhovenkamp@planet.nl 

Grote Clubactie 
 
* De uitgifte van de loten start zaterdag 2 oktober 
   vanaf 10.00 uur s’morgens tot 13.00 uur  
   s’middags in de kantine bij de GCA tafel 
* Op de zaterdagen 2, 9, 16 en 23 oktober is er tussen 

10.00 en 13.00 uur gelegenheid om het ontvangen 
geld in te leveren bij de GCA tafel in de kantine. 

* Op die dagen kunnen er uiteraard ook loten worden 
bijgehaald. 

* In de Treffer van dinsdag 26 oktober worden de 
topverkopers bekend gemaakt. 

* Op zaterdag 30 oktober worden de prijzen aan de 
topverkopers uitgereikt. 

* De trekking van de loterij is op 17 november 
 
Meer over de Grote clubactie in de volgende Treffer. 
GCA coordinator: Plien Kok (072-5626923 /  
06-13643036 of plien.kok@brijder.nl 
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Beste kantinemedewerker, 
 

Op 20 september a.s. is er om 20.00 uur een 
vergadering voor de kantinemedewerkers. 



Bij de laatste Treffer was de Kolping Boys toto gevoegd.  
Hierop dient het volgende te worden aangevuld. Het programma van 17.10 en 21.11 
komt te vervallen. Het juiste formulier kunt u vinden in het secretariaat. 
 
   Reglement deelname Kolping Toto 
1. Vul in 1 – 2 of 3 
2. Inleggeld € 5 
3. Inleveren vóór 19 september 2004 
4. I.v.m. vakantie hebben wij de eerste twee speeldagen overgeslagen. 
5. Voorspel de kampioen = 5 punten extra 
5a. Voorspel de periodekampioen = 3 punten extra per periode kampioen. 
6. Bij gelijk aantal punten wint degene die de juiste kampioen heeft voorspeld. Is dit echter ook 

gelijk dan beslist het doelsaldo. 
7. Inleveren, met betaling, bij het wedstrijdsecretariaat Kolping Boys 
8. Maak zelf een kopie om uw score bij te houden. 
 
      Prijzengeld 
 
1e prijs  20% van de inleg  5e prijs  5% van de inleg 
2e prijs  15%     6e prijs  5% 
3e prijs  10%     7e prijs  5% 
4e prijs  5%     8e prijs  5% 
 
Voor de laatst geëindigde: gratis deelname volgend seizoen. 
 
De tussenstanden worden regelmatig in “De Treffer”  vermeld. 
 
    Steun uw vereniging en doe mee!!! 
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Aan: de trainers van Kolping Boys. 

 
Het trainingsschema is voor een aantal elftallen gewijzigd. 
Het zijn enkele wijzigingen die te maken hebben met de bezetting van de velden en het aantal speler
(ster)s. 
Het nieuwe trainingsschema gaat op maandag 20 september in. 
Vrijdag 17 september (18.00 uur) hangt in het secretariaat het nieuwe trainingsschema. 
Op dit schema staan de velden, tijden, kleedkamers in verschillende kleuren aangegeven houdt u hier 
aan om overbevolking in kleedkamers en velden te vermijden. 
 
Denk er aan om waardevolle spullen niet in de kleedkamers achter te laten, verzamel deze en berg ze 
op of neem deze spullen mee naar het veld, nog beter is om de waardevolle spullen thuis te houden. 
Veeg de kleedkamers na gebruik aan, hang de sleutels terug aan de daarvoor bestemde haakjes in se-
cretariaat en overtuig u dat de verlichting, trainingsvelden en kleedkamers uit zijn als u het complex ver-
laat. 
 
Veel plezier toegewenst tijdens de trainingen en dan volgen de resultaten van de  
wedstrijden vanzelf. 



Het programma !!! 
 
Zaterdag 18 september 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter 
dames 1 D.E.K. dames 1 14.00       - B. Nielen 
b3 S.R.C. b3 14.30 14.00 N. Kieft 
c2 A.L.C. c1 14.30       - J. Kraakman 
c4 Vrone c3 (vr.sch.) 13.00 12.30 E.v. Dronkelaar 
ms.ju. b1 Limmen ms.ju. b2 13.00 12.15 H. v. Ginkel 
 
Sekretariaat: Paul Konijn Bestuursdienst: damescommissie 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal Gaat naar Aanvang Vertrek 
a1 W.G.W. a1 14.30       - Op zondag spelen A2 + A3 + A4 + 
b1 D.E.M. b1 14.30       - + B2 + C1 
b4 Limmen b3 14.30 13.30 
b5 Koedijk b5 15.15 14.15 Terreindienst: 
c3 Vrone c2 14.00 13.15 zat. dag 18 sept:  8.00: Selvan Doraisamy 
c5 H.S.V. c3 (vr.sch.) 14.00 13.00                          12.00: Mehmet Elmaci 
c6 de Foresters c4 13.00 12.00 zondag 19 sept.:  9.00: Carlo Bink 
ms.ju. b2  Limmen ms.ju. b1 14.30 13.30                          12.00: Jan Bolt 
 
Zaterdag 25 september 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter 
b1 Kon. HFC b1 14.30     - P.N.M. Oud 
b4 A.D.O.’20 b3 14.30 14.00 J. Kraakman 
b5 K.S.V. b2 14.30 14.00 H. v. Ginkel 
c3 de Foresters c2 13.00 12.30 N. Kieft 
c6 Zeevogels c1 13.00 12.30 E.v. Dronkelaar 
ms.ju. b2 Hollandia T ms.ju. b1 13.00 12.15      ?? 
  
Sekretariaat: Paul Konijn Bestuursdienst: Helen Rowinkel 
           
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal Gaat naar: Aanvang Vertrek 
b3 V.Z.V. b1 13.30 12.30 Op zondag spelen alle A-junioren + 
c2 D.E.K. c1 11.00    - + B2 + C1 
c4 vrij !   Terreindienst : 
c5 Bergen c2 12.00 11.00 zat. dag 25 sept.:   8.00 : Mohamed Elouah-
mani 
ms. ju. b1 V.V.S.’46 ms.ju. b1 12.45 11.30                                         12.00 : Tim Eskens 
    zondag 26 sept:     9.00 : Stefan Bos 
     12.00 : Robin Bruin 
 
 
 
Terreindienst !!!! 
Degenen, die aangewezen zijn voor terreindienst moeten te allen tijden deze verplichting vervullen ! 
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Mocht je verhinderd zijn, dien je zelf voor een goede ver- vanger te zorgen. En dat moet lukken, want 
je hebt immers 12 of 13 ploeggenoten ! Bellen met de me- dedeling:”Ik kan niet” heeft dus geen zin. 
Ben je er niet, dan ben je automatisch geschorst ! 
Contributie !! 
Komende week zullen zo’n 35 junioren een brief van ons ontvangen, dat ze een speelverbod krijgen omdat ze niet aan hun con-
tributieverplichting hebben voldaan.. Het betreft 13 A -junioren, 9 B -junioren en 13 C -junioren. 
Volgend weekend krijgen ze nog de laatste kans om iets aan hun probleem te doen. Degenen, die niets met het laatste verzoek tot 
betaling( d.w.z. komend weekend contant geld meebrengen !) doen, zijn met ingang van zaterdag 25 september geschorst ! 
Denk nou niet ‘ze kunnen me toch niet missen’ , want dan heb je het mis. De teams hebben inmiddels voldoende spelers, dus een 
niet-betaler kan van harte gemist worden ! 
 

Trainingsdag in de herfstvakantie !! 
Voor de spelers van C3, C4, C5 en C6 (en de meisjes dus ook) wordt er in de herfstvakantie wederom een trainingsdag georgani-
seerd. Hoofdtrainer Rob Klanker is er inmiddels mee bezig. We horen binnenkort meer van hem ! 
Hou er alvast rekening en geef je op zogauw het aanmeldingsformulier langs komt ! 
 

Ook B5 en C2 hebben een begeleider !!!! 
Wat C2 betreft kunnen we zelfs over een dubbele bezetting praten. Piet van Baar en Fons Veel hebben zich opgeworpen als tac-
tisch/technisch opperkoppel   !  Aanspreekpunt is Fons (5600345). 
B5 vindt in Hans Hoek een prima coach. Hans is te bereiken onder 5155482. 
Piet, Fons en Hans, veel succes ! 
 

Het wel en wee van de junioren. 
Een dramatische seizoensstart voor A1 en een beetje voor C1 en een prachtige ouverture voor de B1. 
De A -junioren kunnen vooralsnog geen vervolg geven aan het vorige prachtige seizoen toen promotie op een haar na werd ge-
mist. Aanvallend ontdaan van enkele “targets” zijn de mannen van trainer Van Stipriaan nagenoeg niet in staat om voldoende 
kansen te scheppen. En aangezien je als ploeg ook verdedigend geen 100% scoort, rolt er dan zomaar eentje in. Het overkwam ze 
tegen Purmersteijn thuis, toch ook geen wonderploeg. Een gelijkspel was toch zeker verdiend geweest ! 
Bij stadgenoot A.F.C.’34 kwam de 2e nederlaag (3-0) misschien nog wel harder aan. 
Hopen, dat het de komende weken wat beter wil lukken. Veel succes ! 
C1 heeft te maken met een lichtgewichtploeg, die overlopen wordt door zwaargewichten als Vitesse en toch ook Turkyemspor, 
wat  een 3-0 achterstand goedmaakte tot 3-3. Vitesse was duidelijk veel te sterk met een 5-1 nederlaag tot gevolg ! 
Voor B1 geldt zéker de Cruyffiaanse gedachte dat je wint als je er eentje meer maakt dan je tegenstander ! 
Zaanlandia wist 3 keer te scoren, A.F.C.’34 zelfs 4 keer, maar beide keren waren de 5 eigen doelpunten voldoende om het sei-
zoen met 6 punten te starten ! En dat is wat anders dan het vorige seizoen, toen de machine pas vanaf de 4e wedstrijd begon te 
draaien ! En nu maar hopen, dat deze reeks goed voortgezet wordt. Succes , mannen ! 
 
Bij de overige teams moeten we helaas veel nederlagen melden ! 
Een zware indeling, een beetje pech, dat zijn zo de redenen voor al die nederlagen. 
C5 was heel consequent in de nederlagen, want het werd 2 keer 2-10. Ook C6 verloor 2 keer (1-4 en 2-11), waarbij aangetekend 
moet worden, dat de laatste nederlaag zeker geen schande was. Ze speelden tegen een met B-junioren versterkt C1 van Graftdijk 
en wisten na de rust nagenoeg een gelijkspel te bewerkstelligen. 
Twee nederlagen waren er ook voor B3, B5 A3 en A4. Weliswaar werden de verliespartijen kleiner, maar dan toch…….. 
 

Is er dan niets positiefs ?? 
 

Jazeker ! 
Twee overwinningen inmiddels al voor de A2 ! 8-2 en 4-0 !! 
Dat geeft moed. Nu maar hopen, dat één van de ouders zich verantwoordelijk genoeg vindt om de A2 -boys te begeleiden ! 
En ook B2 won 2 keer. Zowel Hollandia T b1 als Spartanen b1 kwamen niet tot scoren, terwijl de Sulyok-brigade zelf 2 keer tot 
3 treffers kwam ! 
Ook B4 haalde punten. Maar wél nadat de eerste wedstrijd verloren werd met 4-1. Castricum b2 werd met 2-0 verslagen. 
Bravo !!!!! 
Wat C2 betreft was het afgelopen zaterdag niks. S.V.W. c2 was niet veel sterker, maar won wel met maar liefst 6-1. Jammer, 
want de seizoensstart was zo goed(3-0 winst !!!) 
Ook C3 won de eerste wedstrijd (6-2) en verloor de 2e partij , een 1-2 nederlaag thuis tegen Bergen c1. 
Ehm….ehm…….ehm…… was het enige commentaar wat begeleider/trainer Michel liet horen. Een beetje mokken dus ! 
C4 tenslotte opende het seizoen met een thuisoverwinning, maar kon die goede start geen vervolg geven, want in ’t Kruis 
werden 2 punten ingeleverd (3-3). 
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NIEUWE TRAININGSTIJDEN JUNIOREN 
Junioren B 2 (was B 3 wordt B 2) 
Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur. Verplicht voor junioren B 2, B 1 
mag vrijwillig trainen 
Junioren B 1 
Donderdag van 18.30 tot 20.00 uur. Verplicht voor junioren B 1,  
B 2 mag vrijwillig trainen. 
 
DE AANLOOPPERIODE VAN JUNIOREN B 1 
Zoals jullie weten is er binnen de damescie. een nieuwe trainer aangetrokken 
(Ed Noorlander). Hij traint tevens de junioren 1 en 2 samen met Mathieu en 
Piet. In de eerste traningen was het voor sommige toch wel afzien, want er 
wordt veel aan conditietraining gedaan. Verder worden er allerelei 
oefeningen gedaan en dat kun je af en toe toch al terug zien in de 
wedstrijden. 
De eerste wedstrijd was tegen Andijk en deze hebben we spijtig genoeg 
verloren met 2-1. 
Afgelopen donderdag hebben de meiden van junioren 1 een oefenwedstrijd 
gespeeld tegen dames 2. Een verdienstelijke wedstrijd van de junioren. Je 
kunt duidelijk zien dat de traningen toch al en beetje zijn vruchten begint 
af te werpen. De junioren hebben zich kranig geweerd tegen de dames en 
verloren uiteindelijk met 2-0. Meiden ik ben onwijs trots op jullie. Met 
dikke rode hoofden en compleet uitgeput hebben jullie tot de laatste minuut 
gestreden. Een prima prestatie. 
Verder wil ik jullie complimenteren met de 5-0 overwinning tegen 
AlwaysForward uit Hoorn. Op voorhand werd er door Ed gevraagd of jullie drie 
punten wilen halen. Mijn antwoord was daarop; ik heb de punten al in de tas, 
ze mmoeten alleen nog even voetballen in Hoorn. Dat is goed gelukt. 
Proficiat en op naar de volgende wedstrijd met weer 3 punten?????? 
Met sportgroeten, 
 
Janneke Ruijs 
 
Always Forward Msj. B1 – Kolping Boys Msj. B1  
Uitslag:  0 - 5 
Het zat ze blijkbaar niet lekker. Het onverdiende verlies (1-2) in de thuiswedstrijd tegen Andijk de 
week er voor. Want er stond een zeer gedreven meisjeselftal in het veld afgelopen zaterdagmid-
dag. Op een zonovergoten A-veld van de Horinezen, een biljartlaken zo mooi, volgde de ene 
aanval op de andere. En was het aan Evelien van Nieuwkerk, Kayleigh de Jongh en Willemijn 
Groot (3x) te danken dat het elftal en de meegereisde ouders een prachtige middag beleefden. 
Ga zo door meiden: op deze manier dus met een goede sfeer en veel inzet komen jullie nog heel 
ver. 
Peter Groot 
 
 
OPROEP!!  Voor Dames 2 zoeken wij nog een begeleider/coach voor de zondag. 
Wie heeft er nog en paar uur over om deze leuke groep te begeleiden? 
Bel naar: Marlies Pluijmers 072-5619399   of Marian Corsten    072-5620036 
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Kantinediensten: 
18 sept Brigitte Pluijmers 
25 sept Lisette Nijkamp 
2 okt Linda kuijs 
9 okt Olga Dignum   
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HEREN 1 28134 vrij 17 sep Kolping Boys 1 - Jong Holland 6 20.10 uur De Myse 

  ZAALDIENST   VRIJDAG 24 SEPTEMBER   19.00 UUR AANWEZIG   DE MYSE 

 28136 vrij 24 sep Kolping Boys 1 - Midway/Pancakes 
1 

21.05 uur  De Myse 

 28137 vrij  01 okt Foresters’71 5 - Kolping Boys 1 20.10 uur  Vennewater 
 28138 vrij  08 okt Kolping Boys 1 - AZV 6 21.05 uur De Myse 
 28139 wo 13 okt Demi Sport - Kolping Boys 1 20.00 uur Kinheimhal 
        

HEREN 2 12640 ma 20 
sep 

Fast Five Rijnaarts 
2 

- Kolping Boys 2 22.00 uur  De Meent 

                  ZAALDIENST   WOENSDAG 29 SEPTEMBER   19.00 UUR AANWEZIG   DE OOSTWAL 

 12646 wo 29 sep  Kolping Boys 2 - Foresters’71 4 20.10 uur De Oostwal 
 12650 vrij 15 okt Amstelhoek 1 - Kolping Boys 2 20.10 uur De Meent 
 12659 din 19 okt Kolping Boys 2 - Reisb. Eurobudget 

1 
21.55 uur De Oostwal 

        

HEREN 3 28908 vrij 17 sep Kolping Boys 3 - Tervoort 1 22.05 uur De Oostwal 
 28909 vrij 24 sep Kolping Boys 3 - SVW’27 4 19.15 uur De Oostwal 
 28910 ma 27 

sep 
EMJ Drukkerij 1 - Kolping Boys 3 22.00 uur De Enterij 

 28911 wo 29 sep Kolping Boys 3 - AZV 7 22.00 uur De Myse 

 28912 wo 13 okt Postiljon 1 - Kolping Boys 3 19.15 uur De Myse 

 28913 vrij 22 okt Kolping Boys 3 - Foresters’71 6 22.00 uur De Lelie 

        

HEREN 5 22898 wo 15 sep Ursem 7 - Kolping Boys 5 20.10 uur De Myse 

 22904 vrij 24 sep Kolping Boys 5 - Hovocubo 12 22.00 uur De Myse 

 22911 vrij 08 okt DGAC 6 - Kolping Boys 5 19.15 uur De Blinkerd 

 22915 vrij 15 okt Kolping Boys 5 - SVW’27 8 22.00 uur De Myse 

 22920 vrij 22 okt Kolping Boys 5 - Jong Holland 15 19.15 uur De Myse 

        

A-1 Jun. 28903 vrij 17 sep ZHO A-1 - Kolping Boys A-1 19.15 uur ‘t Bon 

 28895 vrij 24 sep FC Hoogtepunt A-1 - Kolping Boys A-1 19.15 uur Oosterhout 

 28897 vrij 08 okt FC Marlene A-1 - Kolping Boys A-1 20.10 uur Waardergolf 

                   ZAALDIENST   VRIJDAG 22 OKTOBER   19.00 UUR AANWEZIG   DE MYSE 

 

Wil je meer weten over zaalvoetbal, of wil je met een heel team gaan zaalvoetballen???  

Bel Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 

 



 
 

    
ZATERDAG  18 SEPTEMBER 

 THUIS UIT 
KB Tegenstander Aanv Aanw Scheidsrechter KB Tegenstander Aanvang Vertrek 
D1 Alw. Forw D1 10.15              R.Rowinkel  D2 KSV D1 12.00   
D4 SVW D4 11.30 11.00   B.van Esseveld D3 Dynamo D1 12.00 11.00       
D5 VRIJ                       D7 BOL D3 10.00 09.10 
D6 Blauw Wit D7 11.30               P.Konijn  E1 Meervogels E2 11.30  
D8 Victoria O D2 10.15 09.45   H.van Ginkel E2 LSVV E2 11.45  
E3 SVW E5 11.30 11.00   Y.Scholte           E4 SVW E6 10.15 09.25 
E5 Victoria O E3 10.15 09.45   Th. Groot E6 LSVV E7 10.30 09.40 
E7 Victoria O E4 11.30 11.00   P. v.Wanrooij F1 DTS F1 10.30 09.30 
F3 VRIJ                F2 LSVV F2 10.30 09.30  
F5 De Rijp F4 09.00 08.30  F4 De Rijp F2 10.00 09.05 
F6 Victoria O F6 10.15 09.45   B.Wijnen F7 Duinrand S F4 09.30 08.35 
       Mini Foresters Mini 09.00 08.10 
          
                     

 
ZATERDAG   25  SEPTEMBER 

 THUIS UIT 
KB Tegenstander Aanv Aanw Scheidsrechter KB Tegenstander Aanvang Vertrek 
D2 LSVV D1 10.15             P.Konijn D1 Hellas Sp. D1 10.00  
D3 Victoria O D1 09.00 08.20  P.de Moel D4 Koedijk D5 09.00 08.10  
D7 SVW D6 11.30 11.00  H.v.Ginkel D5 SVW D5 09.00 08.10 
E1 DTS E2 09.00             J.van Leijen D6 Pancratius D8 13.00  
E2 J.Holland E2 10.15             R.Rowinkel D8 Alkm.Boys D3 12.00 11.10 
E4 De Rijp E4 11.30 11.00  B.Wijnen E3 AFC 34 E3 09.30 08.40 
E6 De Rijp E7 09.00 08.30  Th.Groot   E5 Graftdijk E3 11.30 10.35  
F1 Koedijk F1 09.00 08.15  Y.Scholte    E7 SVW E11 09.00 08.10  
F2 BOL F1 10.15 09.45   F3 LSVV F4 10.30 09.40 
F4 Reig.Boys  F4 10.15 09.45  P.v.Wanrooij    F5 Victoria O F5 10.00 09.10 
F7 Reig.Boys F10 09.00 08.30  F6 HSV F4 09.00 08.10 
Mini Con Zelo Mini 09.00 08.30      
            
          

UITNODIGING 
                           

BEGELEIDERS EN TRAINERS PUPILLEN TEAMS 
  

Maandag 27 september 20.00- 21.00 uur 
 

De coördinatoren zullen op deze avond met u alle zaken doornemen voor het komende seizoen 
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DEEN JEUGDSPONSORACTIE 
 
 
 
Ga naar DEEN, in DE MARE koop een sponsorproduct en werp u sponsormunt in onze clubkoker. 
Want hoe meer munten wij verzamelen, hoe meer sponsorgeld we krijgen!!!!   
Het sponsorbedrag zal worden besteed voor de aanschaf van doeltjes voor de kabouters en mini-
pupillen 
 
N.B. U kunt ook de munten afgeven in het secretariaat. Wij deponeren de munten dan in de clubko-
ker bij DEEN 
 
 
 
 
                        Gewijzigde trainingstijden lagere F pupillen 
 
 
Bijgaand de gewijzigde trainingstijden voor de lagere F pupillen. 
De opzet voor de pupillen is circuittraining met gediplomeerde trainers, helaas door gewijzigde school en 
werktijden komt dat nu even niet uit.  
Dit blijft wel ons streven dus onderstaande tijden zijn tijdelijk. 
 
F3  dinsdag    van 16.30-17.30 uur    trainer   H.Blok    
F4  woensdag van 14.45-15.45 uur    trainer   R.Rowinkel/J.Luit    tel nr.5624613 
F4  woensdag van 14.45–15.45 uur   trainer    R.Rowinkel/J.Luit    tel nr.5624613   
F6  woensdag van 16.00–17.00 uur   trainer    H.Burger   tel.nr. 0650641578 
F7  dinsdag    van 16.30–17.30 uur   trainer    F.Neeven   tel.nr. 0642013279 
 
Een elftal trainen is een hele leuke bezigheid, en je hoeft heus geen van Basten te zijn. Wij hebben docu-
mentatie met oefenstof en willen zelfs een opleiding voor je verzorgen. Meld je gerust aan, tijden kunnen 
in overleg worden geregeld. 
Je doet er de kinderen en jezelf een groot plezier mee. 
 
Wij gaan er van uit hierbij weer wat duidelijkheid te geven in de trainingsopzet voor de lagere F pupillen. 
Helaas kregen wij boze E-mail over de trainingen soms wel terecht, maar bedenk eerst wat je zelf voor de 
vereniging doet. 
Als je ziet dat een training niet gaat kun je gerust de trainer helpen. 
Regelmatige vragen wij om vrijwilligers helaas weinig respons, dus moeten wij roeien met de riemen die 
we hebben. 
 
Joery Rowinkel  0642120221 
Gerard Twisk 
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Kolping Boys C1 – Koedijk C1 
Uitslag:  2-4 
Wat waren het grote jongens van 
Koedijk. De eerste helft hadden onze 
jongens het best wel zwaar, maar het 
elftal van Koedijk had de overhand; 
ze scoorde 4-0 voor de rust. In de 
rust een goede oppepper van Mar-
loes gehad. En de jongens gingen er 
tegenaan! Na 10 minuten kreeg Koe-
dijk een penalty tegen. Roy Langedijk 
mocht hem nemen en toen werd het 
4-1. Ze vochten voor hun leven, maar 
het lukte steeds net niet. Het werd 
uiteindelijk 4-2 door Raymond. 
Van de altijd rustige Petra 
  
Kolping Boys C1– Turkiymes-
por C1  
Uitslag: 3-3 
Het was voor het eerst dat de jon-
gens op zondagochtend moesten 
spelen. Ze waren goed aan het spe-
len. In de 15e minuut gaf Yuri een 
voorzet aan Raymond en die schoot 
hem er in. Na een paar goede duo’s 
gaf Ludovich een flinke trap in de 
richting van de keeper en die liet hem 
los en daar maakte Raymond gebruik 
van. Dat werd 2-0. In de laatste 5 mi-
nuten van de eerste helft gaf Roy D. 
een  van steekpass van de middenlijn 
en Rik kom hem er nog net inschie-
ten. Na de rust werd het gelijk 3-1, 
dat ging heel snel. Na heel wat pogin-
gen van Kolping en ook van Tur-
kiymespor werd het toch 3-2. De ge-
moederen liepen erg op. Er moest 
gauw afgefloten worden, want de te-
genpartij vocht zich rot. En dat was 
zonde, in de laatste seconde werd 
het toch 3-3. Jammer jongens. 
Van de altijd rustige Petra 
 
Vitesse C1 – Kolping Boys C1 
Uitslag: 5 – 1 
Op zondagmorgen togen wij naar 
Castricum om te spelen tegen Vites-
se. Na 5 minuten de eerste door-
braak van Vitesse en raak 1-0. Ludo-
vic brak door omspeele drie man, 
maar het schot ging naast. In de 18e 
minuut weer een doorbraak vanaf 
buitenom en 2-0. In de 20e minuut 
een penalty voor ons Ryan er achter, 
mooi hard er in 2-1. Rust. 
In de 15e minuut na rust 3-1. Ludovic 
ging op de keeper af, doch schoot te-
gen de man aan. In d e20e minuut 4-

1. Vlak voor tijd 5-1. 
Sommige ouders moeten positief blij-
ven langs de lijn. Jammer voor het 
verlies. 
Wim  
 
Regiocup 
Vrone C1  - Kolping Boys C2 
Uitslag: 5 – 5  
Op het neutrale terrein van LSVV 
speelde Vrone-Kolping om de regio-
cup.  
Kolping Boys ging zonder keeper, 
maar vol goede moed, naar LSVV.  
Jake zou het doel verdedigen. In de 
1e helft liet Vrone het betere voetbal 
zien en liepen de Boys van Kolping 
tegen een 5-1 achterstand aan. Dat 
zag er niet al te best uit. 
Na de rust, voorzien van een peptalk 
van Marijn, gingen de jongens voort-
varend aan het voetballen en kwa-
men zij terug in de wedstrijd…….het 
werd 5-5! 
Met penalty’s zou deze wedstrijd wor-
den beslist: met een redding van Ja-
ke, via zijn vingertoppen ging de bal 
over, won Kolping Boys….. de cup! 
 
Een supporter 
 
Kolping Boys D1 – Alkmaar-
sche Boys D1 
Uitslag: 5-0 
Het was een goed weertje om te 
voetballen. 
We begonnen  met een mooie aan-
val . 
Na een kwartier scoorde Amine met 
een mooi balletje in de hoek. 
Vinnie scoorde daarna de 2-0. 
Met 2-0 gingen we de rust in. 
We begonnen weer goed in de twee-
de helft. 
Later werd  het nog 3-0,4-0 en 5-0. 
Goed gespeelt jongens ,volgende 
wedstrijd nog beter. 
Matthijs 
 
Wieringermeer D1 - Kolping 
Boys D2 
Uitslag: 2 - 3 
We moesten heel vroeg weg bij kol-
ping. Het duurde lang voordat we er 
waren. 
In de 2e minuut scoorde Bram al met 
een hard schot. Na 5 minuten spelen 
werd  
het 1-1. 

In de 2e helft was er een hard schot 
van Leo en het stond 2-1. Een paar  
minuten later was het 2-2. 
In de laatste minuut schoot Isam hem 
erin. Het werd 2-3! 
Kolping Boys, goed gedaan. 
Rogier. 
 
Donderdag 9 september 
Kolping Boys D2 - Meervogels D2 
Uitslag: 3 - 0 
Meervogels begon met de aftrap. De 
eerste 10 - 15 minuten hadden we 
veel kansen gehad maar we kregen 
de bal er niet in. Toen ging meervo-
gels naar ons doel en schopte de bal 
er in maar die telde niet want het was 
buitenspel voor hun helaas. Maar wij 
kwamen daar mooi mee weg. Maar 
toen kregen we een corner deze cor-
ner nam Luke, hij schopte naar het 5 
meter gebied en Robin kreeg de bal 
en schopte de bal perfect in het 
doel !! 
Maar Kolping ging er weer tegen aan. 
We kwamen weer voor het doel,maar 
het was er erg druk maar Luke was 
er ook nog en die trapten de bal erin! 
2-0 voor Kolping . En zo gingen we 
de rust in. 
En Kolping kreeg de aftrap van de 
2de helft. De meervogels kregen ook 
nog mooie kansen waarvan 1 op de 
paal. En wij kregen nog een hele 
mooie trap van Robin 3-0 dat was de 
uitslag. 
Het was een hele leuke wedstrijd en 
we hebben lekker gevoetbald met ze 
alle. 
van Leo 
 
Kolping Boys D3 – BOL D2 
Uitslag: 4 - 3 
Het was een leuke dag om te voet-
ballen. Kevin was er niet want hij lag 
in het ziekenhuis. In de eerste helft 
kregen we een paar kansen. Het eer-
ste doelpunt kwam ongeveer op drie-
kwart van de eerste helft, Door een 
corner van André, ingekopt door Bug-
ra. Die helft had Barry,die linksback 
stond, goed staan te verdedigen. De 
tweede helft werd BOL sterker,en 
scoorde 1-1. Iets later werd het zelfs 
2-1. 
Maar door een mooie pass van André 
op Bugra maakten we weer gelijk. 
Iets daarna werd het 3-2 voor BOL. In 
de laatste 4 minuten scoorde  Bugra 
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weer uit een kopbal uit een corner 
van André. Goed gespeeld jongens. 
Sander Twisk 
 
Overbos  D6 – Kolping Boys D6  
Uitslag: 0 – 6  (0 – 1) 
We stellen ze even aan u voor, de 
toppers van de D6; Stefan, Khalid, 
Dimitri, Tommy, Koen, Ralph, Mit-
chell, Nick, Ricky, Maurice en de 
broertjes Randy en Christoph. En 
dat alles onder bezielende leiding van 
Ronald Wijts en Dennis de Nijs. Van-
daag dan de langverwachte competi-
tie opening tegen Overbos in Hoofd-
dorp. Hier hadden de boys lang naar 
uitgekeken. De mannen gingen voort-
varend van start wat al meteen een 
doelrijpe kans opleverde. Al snel was 
duidelijk dat KB veldoverwicht had, 
met zo nu en dan een halve doelpo-
ging van Overbos. Toch kostte het 
bijna de hele eerste helft om tot sco-
ren te komen. Deze moeizame 1e 
treffer kwam van de voet van Nick die 
de bal met een fraaie curve in het 
kratje draaide. Een terechte tussen-
stand, echter met slordige passing en 
ongeconcentreerd voetbal. Dit zou de 
2e helft beter zijn. Het 2e doelpunt viel 
aan het begin van de 2e helf; op een 
schot van Koen werd de bal via de 
voet van een Overbosser het doel in-
getikt, onfortuinlijk voor hen maar for-
tuinlijk voor ons. Verder viel op dat de 
vrije man beter werd gevonden, com-
binaties beter liepen en kansen wer-
den gecrëeerd. Nick bijvoorbeeld die 
bedeesd de 3-0 inschoot. Waar het 
tevens Nick was die, nadat een Over-
bosser een overtreding had begaan 
“in de 16” zelf de penalty opeiste en 
de stand op 4-0 zette. Overbos werd 
aardig het boekie zoekgespeeld en 
ze kwamen er totaal niet aan, ook 
omdat we een sterkte defensie had-
den staan. Maurice scoorde de 5e op 
breedleggen van Mitchell. Een vrije 
trap ook van Mitchell’s voet werd, na-
dat deze goed werd weggestompt 
door de keeper, in de rebound gena-
deloos door wederom Maurice inge-
tikt. Eindstand 6 – 0 voor de boys. 
Een lekker begin zo. Laat de volgen-
de maar komen (Kon. HFC) 
  KO! 
 
Victoria O. E1 – Kolping Boys 
E1 
Uitslag: 0 - 16 
Bij een heerlijk zonnetje werd er om 

11.15 uur afgetrapt in Obdam. Voor 
de wedstrijd zei Jos dat het  0-15 ging 
worden. Oké dan moest er dus goed 
gevoetbald worden dus gingen onze 
jongens er maar eens flink tegen aan. 
Denzel zette Kolping op de goede 
weg en scoorde 0-1.Na dat doelpunt 
waren ze niet meer te stoppen. Lars 
scoorde 0-2 en toen maakte Steven 
een hattrick 3,4en 5. Daniel was goed 
voor nr.6 en Lars scoorde met een 
mooi afstandsschot ook zijn 2e. nr 8 
werd gemaakt door Tim. Nu was het 
rust en konden de mannen even bij-
komen van de heerlijke wedstrijd. Na 
een heerlijk bakkie kwamen ze weer 
fris en fruitig het veld op om op weg 
te gaan voor de andere helft doelpun-
ten die Jos zichzelf beloofd had. Na 
een trap van Denzel ging de bal via 
de tegenstander in het doel en dat 
was 9. Daarna via mooi overspel tus-
sen alle spelers scoorde Steven weer 
een hattrick en dat waren 10 ,11 en 
12. Ook Lars deed met een afstands-
chot weer goede zaken en scoorde 
de 13e.Nr. 14 was voor Steven en 
ook Bart pikte een goaltje mee en 
was goed voor nr. 15. Helaas heeft 
alleen Falco niet gescoord maar was 
vaak goed voor een prachtige voor-
zet. De jongens gunde Jos nog een 
toetje en Steven scoorde ook nog nr 
16. Wat een enorme uitslag maar jul-
lie waren geweldig. Ga zo door man-
nen. 
Harriet. 
 
Zaterdag 4 sept. 
Kolping Boys E3 – Graftdijk E2 
Uitslag: 3 - 2 
We spelen onze eerste competitie 
wedstrijd 8 tegen 8. Aan het weer zal 
het niet gelegen hebben, want die 
was perfect. Met Kevin op doel en de 
rest op hun bekende positie werd de 
strijd gestart. Het zag ernaar uit dat 
het een goed duel ging worden. Want 
lang duurde het niet voordat Dion zijn 
eerste treffer scoorde 1-0 . De Graft-
dijkers gingen in de aanval en kregen 
vele kansen maar wij hadden veel ge-
luk. Na 15 min. maakte Dion weer 
een treffer na een goede voorzet van 
Youri 2-0. 3 min. voor het einde van 
de 1e helft wordt door Michael de bal 
ingetikt en werd het een twijfelgeval 
voor de scheids. Maar werd later toch 
goed gekeurd. Met 3-0 voor Kolping 
gingen we de rust in. Tweede helft 
ging voor de Graftdijkers veel beter, 

want in de vijfde min. werd op een 
wonderbaarlijke wijze 3-1 gescoord. 
Door een hands van de Graftdijkers 
dachten de jongens te stoppen met 
de strijd terwijl er niet gefloten werd 
voor hands en konden de Graftdijkers 
op die mannier scoren. Daarna werd 
er nog een keer door Graftdijk ge-
scoord, 3-2. En het duel eindigde ook 
met deze score. Beide teams hebben 
heel hard gewerkt. En wij hebben de-
ze keer de strijd gewonnen. Jongens 
gefeliciteerd. 
Verslag: Johan van Heyningen.  
 
Zaterdag 11sept. 
Kolping Boys E3  -  Foresters 
E4 
Uitslag: 1 - 8 
De wedstrijd begon 8 tegen 8 en het 
zag er heel belovend uit. Maar binnen 
2 min. was het eerste doelpunt tegen 
al een feit. De jongens waren geens-
zins van plan het daarbij te laten en 
maakte de gelijkmaker binnen 2 min. 
door Dion. Na de gelijkmaker werd 
het rommelig de achterhoede liet ver-
schillende malen gaten vallen en daar 
profiteerde de Foresters van. Want 
iedere keer kwamen ze van de vleu-
gelzijde en het was raak. Hoewel er 
van onze zijde veel kansen waren, 
lukte het ons niet om de treffer te ma-
ken. Na 25 min. spelen gingen we de 
rust in met 5-1 tegen. Na een peptalk 
van de coach en wat aanpassingen 
begonnen we de tweede helft  met 
veel moed. En de jongens streden als 
leeuwen. Maar de Foresters waren 
toch de betere ploeg. En dat lieten ze 
ook aan ons zien. Want boven de vijf 
treffers die ze al hadden maakten ze 
er nog drie. De wedstrijd eindigt 1-8 
voor de Foresters  In zulke gevallen 
hebben de jongens het erg moeilijk 
en dan blijft ons taak als ouders om 
de boys te troosten, waar ze ook 
recht op hebben. Vaak weten wij als 
ouders het beter langs de lijn, maar 
als we op het veld staan laten wij ook 
spaanders vallen. En dat geld voor 
mij ook. Ik kan alleen zeggen jongens 
jullie hebben je best gedaan en vol-
gende wedstrijd meer geluk. 
Verslag: Johan van Heyninigen. 
 
  Vrone E6 - Kolping boys E6   
Uitslag: 2 - 5 
Eindelijk mochten we weer een echte 
competitiewedstrijd voetballen. 
Hoe zal het gaan met al die nieuwe 
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jongens in ons team. 
De voorbereiding was niet echt goed 
want we verloren aldoor. 
Maar elke wedstrijd ging het beter. 
De tegenstander Vrone waren wel 
grote jongens maar dat deerde ons 
niet. 
Meteen na een minuut of 5 had Tom 
een grote kans maar miste net. 
We bleven Vrone goed tegenspel ge-
ven en maakte ook een minuut of 10 
voor 
tijd de eerste goal. Dat was een 
mooie van Kevin. 
Na rust ging Nigel op goal want die 
had hard gewerkt de eerste helft en 
was bekaf. 
Het werd gauw 1-1 maar daarna 
scoorde Kevin nog 2x en Justin 
maakte ook een hele  
mooie en tot slot onze Max. 
Bart probeerde het ook nog met har-
de schoten maar miste net. 
Lars en Yannick hebben ook de hele 
wedstrijd hard gewerkt, dus jongens 
een prima 
wedstrijd ga zo door en probeer goed 
over te spelen. 
Peter Wortel 
 
Kolping Boys E7 – Kolping 
Boys E6 
Uitslag: 3 – 1 
Niet precies wetend wie er allemaal in 
de E7 zitten, zoekend naar aanvul-
lend talent en wachtend op de tegen-
stander, waren we klaar voor de af-
trap. Het werd een partijtje tegen de 
E6 en ik moet zeggen “met pas 1x 
spelen, deden wij het best wel lek-
ker!” 
De lengte en kracht een beetje ver-
deeld, werd er goed over gespeeld. 
Bojan als doelman had weinig werk, 
omdat er bijzonder goed verdedigd 
werd door Jamie en Jochem. Ilias 
bleek met gepingel op het midden-
veld iedereen te snel af en ook Judith 
dook volop in het strijdgewoel. Cha-
nel vloog het hele veld over en bleek 
te snel voor de E6. Mark deed zijn 
werk met rust en niet te snel, maar op 
de juiste plek. Marnix en Jeffrey had-
den elkaar gevonden en met mooi 
overspel en goed inzicht kwamen wij 
3 x tot scoren.   
De tegenpartij wist toch één treffer te 
maken, zodat de eindstand 3-1 was. 
Een leuke wedstrijd met grote inzet 
van alle negen. De E7 is een feit. 
Een lekker seizoen met zijn allen. 
Plien. 

 
W.M.C. E1 – Kolping Boys E7 
Uitslag: 6 – 1 
Met het ontbreken van Marnix, Che-
nel en Judith was het even spannend 
wat de samenstelling voor vandaag 
zou zijn. Charly en Nigel bleken de 
invallers, dus snel in de auto’s en op 
pad. De 1e helft bleek al snel, dat we 
met een fanatieke tegenstander te 
maken hadden. We kwamen amper 
over de middenlijn en moesten met 
man en macht verdedigen. Nigel en 
Ilias konden vaak de bal voor ons 
doel wegplukken, maar konden niet 
voorkomen, dat wij al snel achter 
kwamen. Mooie akties van keeper 
Bojan deden erger voorkomen, maar 
hoe hard wij ook werkten, onze spit-
sen kwamen niet echt tot aanvallen. 
In de kleedkamer bemoedigde woor-
den van Judith, die gelukkig wel 
kwam kijken. De 2e helft kon de kee-
per wegens blessures niet meer ver-
der en mocht Roël, broer van Jamie, 
ons doel verdedigen. Met Mark als 
verdediger, die zijn taak goed oppak-
te, kwamen wij meer aan spelen toe. 
Ilias wist de bal op het middenveld 
steeds te onderscheppen en kon Jo-
chim goed aanspelen, die er vervol-
gens mee vandoor ging en met een 
prachtige voorzet Jamie ons enige 
doelpunt liet maken. Vervolgens 
kreeg WMC de opdracht Jochim neer 
te halen en moest hij het de laatste 
minuten flink ontgelden. Zo werd wel 
de aandacht afgeleid en hadden we 
nog een paar kansjes, maar helaas 
het bleef 6-1. Enigszins balend de 
kleedkamer in, maar na twee over-
winningen, mag verliezen voor een 
keertje. 
Volgende keer beter, bedankt, Plien.  
 
DTS F3 - KOLPING BOYS F3 
Uitslag:  0 - 2 
Lekker weer, een goed veld, enthou-
siaste ouders en "mannen" die er zin  
in hadden. Dat kon vandaag niet fout 
gaan. De seizoenstart van F3 begon    
dus gelijk goed. Direct van de aftrap 
zaten "we" er bovenop en al snel 
kwamen  
de kansen, waarna Bram keurig 1-0 
maakte. DTS bleef met de counters 
toch  
gevaarlijk, maar Steef was vandaag 
niet te passeren. Na de rust maakte 
Bram,  
na goed samenspel, er 2-0 van. Toch 
was het tot het einde toe spannend 

maar  
ook Roy stond vandaag zeer goed te 
keepen en hield de nul.  
Klasse mannen, allemaal zeer goed 
gevoetbald. Dat belooft wat...... 
Een vader....  
 
Kolping Boys F3 – AFC ‘ 34 F2 
Uitslag: 4 – 1 
De eerste keer met het team een 
echte wedstrijd, maar wat gebeurd er, 
de tegenstander is zeker drie kwartier 
te laat (foutje!). Met volle moed er te-
genaan. In deveerste helft Jart op 
doel. Lekker ballen en wat gaat het 
goed. Bij de rust staat het 2 – 0 door 
een doelpunten van Bram en Roy. 
In de tweede helft stond Max op het 
doel. Oeps een foutje en een tegen-
doelpunt, maar wat geeft het we heb-
ben lol. 
Door nog doelpunten van Steef en 
Bas kwam de eindstand op 4 – 1. 
Wat de jongens niet wisten was, dat 
de tegenstander de tweede helft met 
zijn achten gevoetbald hebben en 
Kolping met zeven. Al met al goed 
gespeeld jongens, klasse. 
De moeder van Roy 
 
Kolping Boys F3 - AFC '34 F2 
Uitslag:  1 - 8 
Na een hele goede start vorige week 
bij DTS stond nu AFC '34 op de me-
nulijst. De jongens hadden er zin in 
dus.....Volop in de aanval, goed sa-
menspel en wachten op het 1e doel-
punt. Maar..... bij AFC'34 stond er 
een mini "Kanu en Diego" in en die 
maakten het verschil. Ondanks goed 
keeperswerk van Stefan was het de 
kleine Kanu van AFC'34 die geregeld 
de verdediging passeerde en kanons-
kogels afvuurde. Daar was zelfs van 
der Sar niet tegen bestand. Ondanks 
het goede veldspel was AFC'34 
een maatje te groot. Bram redde de 
eer door goed vanaf de buitenkant 
naar binnen te trekken en te scoren. 
Jongens, jullie hebben toch heel goed 
gevoetbald. Met wat training van 
Hans (vroeger een geweldige mid-
denvelder) kan het gewoon niet meer 
mis gaan. 
 Een vader.... 
  
DTS F5  -  Kolpingboys F5 
Uitslag: lees maar! 
Er gebeurde iets aparts afgelopen za-
terdag. We hadden al het gevoel  
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dat we werden gevolgd door een gro-
te auto met een man achter het stuur 
die een zonnebril op had. Zou hij ons 
volgen? Wat moest hij van ons? Ken-
de ik die man niet ergens van?  We 
trokken ons er maar niets van aan 
gingen met een rij auto's op weg naar 
DTS. 
Volle bak was het afgelopen zater-
dag. Alle 9 kanjers waren aanwezig 
en hadden er duidelijk zin in. 
Voorafgaand aan de wedstrijd wer-
den de kansen ingeschat. Dit varieer-
de van 5-0 t/m 6000 - 0. 
Om maar eens rustig van start te 
gaan hebben we onze opstelling zo 
ingericht dat we ons zouden richten  
op 5-0 voor Kolping Boys. We had-
den dit namelijk net op vrijdag avond 
van AZ afgekeken. We wisten hoe 
het moest, dus moeilijk kon het niet 
zijn. 
De wedstrijd begon goed. Iedereen 
wilde de bal hebben om maar zo snel 
mogelijk het eerste doelpunt te kun-
nen maken. Er werd gevoetbald op 
de vierkante Centimeter. De bal 
kwam in een kluts en belande plotse-
ling voor de benen van één van de 
spitsen van DTS. Ondanks de snoek-
duik van onze keeper Steven werd 
het 1-0 voor DTS. 
Kijk, dan worden de mannen pas echt 
kwaad. Al gauw werd er gespeeld op 
de vierkante meter en kwam er meer 
ruimte in het spel. Na de uittrap van 
Steven en een diepte pass van Collin 
naar Tim, met een hakkie op Calvin, 
die hem weer met een loppie naar 
Eloy speelde. Eloy keek naar links, 
schoot echter op rechts naar Sven. 
Tikkie breed op Michiel die met een 
flitsende voorzet Jeffrey bereikte die 
hem op ongenadige wijze rechts  bo-
ven in de kruising van DTS plaatste. 
1-1 werd de stand. We konden met 
een redelijk gerust hart de kleedka-
mers in voor een vers bakkie limona-
de. In de kleedkamer kwamen de flip-
overs te voorschijn en met z'n allen 
bedachten we een slimme manier om 
de wedstrijd te kunnen winnen. Jef-
frey ging op doel, want hij was zwaar 
gewond geraakt door een blaar op 
zijn "schietvoet"  en verder zouden 
we de bal naar elkaar overspelen. Di-
rect na het fluitsignaal van de 
scheidsrechter gingen we van start. 
We speelden DTS helemaal dol. De 
bal ging van voet naar voet en be-
landde door ondermeer Michiel, Ke-
vin en Eloy in het doel zodat de eind-

stand kwam op 1-6 voor Kolping 
boys.  We hebben vooral gewonnen 
door onze perfecte inzet en dat we 
goed proberen samen te spelen. Ab-
soluut Top jongens. Jullie pappa's en 
mamma's kunnen trots op jullie zijn. 
Ook de penalty's gingen goed, zodat 
we daar ook niet meer bang voor 
hoeven te zijn.  
………………En toen zag ik hem 
weer……… Die man met die zonne-
bril op. Hij zat verscholen achter een 
boom en had een pen in zijn hand 
met een stuk papier. Toen hij aan het 
schrijven was deed hij zijn zonnebril 
omhoog en toen herkende ik hem. 
Het was Meneer Co. Meneer Co Adri-
aanse van AZ. Hij heeft stiekum onze 
tactiek afgekeken en was aan het kij-
ken of er nog toekomstig talent rond-
liep die hij graag wilde contracteren 
voor AZ. Direct toen Meneer Co 
merkte dat hij herkend was, rende 
hij weg en stapte in zijn auto en reed 
met gillende banden weg. 
Jongens, let op! Als jullie zo goed jul-
lie best blijven doen en zo goed blij-
ven spelen, dan kan het zijn dat jullie 
op een dag een brief krijgen van Me-
neer Co Adriaanse van AZ met de 
vraag of jullie bij AZ willen spelen. Zo-
ver is het nog niet. Dit was pas de 
eerste wedstrijd en we moeten nog 
een hoop leren op de training en tij-
dens de wedstrijden. De wil en de in-
zet zijn het belangrijkste. Nou daar 
ontbreekt het niet aan. Mannen tot 
volgende week en neem je handdoek 
mee, dan kunnen we met z'n allen 
douchen. O ja, de zwembroek mag je 
thuislaten hoor. 
 
Limmen F6 – Kolping Boys F6   
Uitslag: 0 – 8 
Onze jochies (en meisje) van F6 flik-
ten het dit jaar om met klinkende cij-
fers te winnen van Limmen F6. Na 
een teleurstellend toernooi bij Fores-
ters (3 x verlies) en een nipte neder-
laag thuis van Sporting S F1 (2 – 3) 
hingen de koppies naar beneden. 
Een winstpot kwam dus als geroepen 
en waar men al geruime tijd op hoop-
te werd 11 september jl. waarheid.  
Met passie en gedrevenheid als im-
mer stortte F6 zich vanaf de eerste 
minuut op de bal en na een minuut 
was Niels al dicht bij een doelpunt. 
Nog geen twee minuten later kwam 
hij zowaar voor de tweede maal dicht 
in de buurt van een goal. Het mocht 
nog niet lukken, maar dat er een stunt 

in de lucht hing leek zeker. Na drie 
minuten was het raak. Alleen voor de 
keeper schoot Sjoerd keihard in de 
hoek. De 1 nul voorsprong stond in 
de boeken. Iets wat wij ouders nog 
niet hadden meegemaakt.  
Het was het begin van een bevlieging 
die door de koppies van de spelertjes 
vloog want gemotiveerd door de snel-
le eerste goal was het Niels die al 
snel voor de 2 nul zorgde. 
Nu ging het snel en waren de toe-
schouwers al snel kwijt wie, welke 
goal scoorde. Als ik mij niet vergis 
hebben wij Dani en Rick ook zien 
scoren. 
De eerste helft stonden we 4 nul voor 
en in de rust was het vreugde alom. 
De spelertjes waren zeker van plan 
om Limmen een pak slaag te geven 
en de eerste seizoen zege aan te la-
ten tekenen. Zo gezegd zo gedaan. 
In de tweede helft was het wederom 
4 keer raak. Met Niels als motor naar 
het doel toe met links en rechts zijn 
medespelertjes. Ook Iefke zag hoe 
dat moest en sprintte ook een aantal 
keer richting doel. Amsel en Mick be-
waakten het middenveld met bezie-
ling en inzicht. Zij voorzagen onze 
diepe spits Niels en zwervende spit-
sen Dani en Iefke telkens weer van 
goede passes. Nick hield zijn doel 
schoon, al kwam de tegenstander 
daar zelden of nooit. Bij keepers wis-
selen hielp hij Mick en Amsel op het 
middenveld waar we de slag eigenlijk 
gewonnen hadden. 
Met de tongen op de grond maar met 
een klinkende zege op zak togen we 
weer huiswaarts om dit feestje verder 
te vieren. Kolping Boys F6 we zijn 
trots op jullie. 
Hans Tervoort 


