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BESTUUR 
VOORZITTER 
Jacco Buisman ……….....06-51137072 
VICE-VOORZITTER 
Dick Veel ...............…………. 5128581 
SECRETARIS 
Gerard Venneker........………..5155432 
 
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-OPLEIDINGEN 
Frans Geurtsen………………..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 

2/3 oktober 2004 en  
9/10 oktober 2004 
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Het eerste elftal ................ 
Wedstrijdprogramma 
Senioren/Junioren/

 HOOFDPUNTEN 

Puntsgewijs: 
Toppers, oud papier, afscheid van 
scheidsrechters, klaverjassen 
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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 

  

Vriendenclub 

De penalty 

Financieel verslag seizoen 2003-2004 

Wat betreft aanlevering van kopij voor de Treffer heeft de redactie niet 
te klagen. 
 
Er worden nagenoeg van alle pupillen teams tenminste één verslag per 
Treffer ontvangen. Het merendeel van de verslagen komt binnen via de 
E –mail. Nogmaals een verzoek om uw verslag te beperken tot enkele 
regels en niet tot een volledig oogverslag van minuut tot minuut. Dit 
voorkomt namelijk inkorting door de redactie, dan wel het niet kunnen 
plaatsen van verslagen van andere teams. 
 
Wanneer u niet in het bezit bent van een computer 
dan kunt u korte geschreven verslagen ook kwijt 
in de Trefferbox naast de ingang van de kantine 
op ons complex. 
 
   

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wed- strijdballen voor de wedstrijd:  

   Kolping Boys 1 –  BERDOS 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
Leeskring Reyne's Gezinsleesportefeuille. 
   Gedempte Veert 203 Postbus 9 1834 ZG St.Pancras. 
   072-5642910. 
  
.Landman Assurantien BV. 

   Scheldestraat 12 1823 WB Alkmaar. 
   Verzekeringen,Pensioenen, Hypotheken en Financiele Diensten 
   072-5153868, Fax 0725158194 
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Een penalty is niet altijd doelpunt !! 
 
De wedstrijd moet voor het nemen van een strafschop verlengd worden. De bal stuit vanaf de lat omlaag, raakt voor de doel-
lijn de grond en verdwijnt vandaar door effect of oneffenheid in het doel. Wat beslist de scheids? 
 
Welnu, Regel 14 “ De Strafschop”, zegt:….  een doelpunt wordt toegekend indien, voordat de bal het doelvlak passeert: “ de 
bal een of beide doelpalen raakt en/of de doellat, en/of de doelverdediger”. 
Met andere woorden:  de strafschop moet zijn uitwerking hebben gehad.  Let wel: dit geldt bij een strafschop aan het einde 
van de eerste of tweede helft voor het nemen of het overnemen van een strafschop. 
 
Omdat in het hiergenoemde voorbeeld de bal wel de lat raakt maar daarna vòòr de doellijn de grond raakt, wordt het doel-
punt afgekeurd. De strafschop had zijn uitwerking gehad toen de bal van de lat de grond raakte. Einde wedstrijd. 
 
Deze en andere problemen kwamen dinsdag op tafel toen 18 (!!) scheidsrechters in deze club bijeen kwamen. Daarbij waren 
ook de nieuwe zoals  Paul van Wanrooy (C-2, aanvoerder) en Thijs Groot (B-2 speler).Zij fluiten E- en F- wedstrijden. 
Voorzitter Martin Hoogervorst wist ook te melden dat er landelijk de terugname van het aantal scheidsrechters is gedaald. 
Er zijn er weer zo’n 300 in opleiding en totaal heeft de KNVB ruim 6100 scheidsrechters op het veld. 
Wensen.  Onze scheidsrechters hebben ook wensen om blijvend plezier in het fluiten te houden, zoals: 
- je moet na een jaar fluiten kunnen doorstromen. Van bijvoorbeeld van E/F doorstromen naar het grote veld (D-

pupillen). Daarna van pupillen naar de junioren; 
- het doelnet op het trainingsveld is stuk en dient hersteld. Je mag eigenlijk niet starten als er een groot gat is. 
- bij zeer warm weer  kan een Time-Out (in overleg met de aanvoerders) gunstig uit pakken; 
- naast de coach en wisselspelers mogen er geen anderen binnen de afrastering blijven. De scheids mag ze, vriendelijk 

maar zeker, achter de omheining sturen; 
- op het kunstgrasveld mag absoluut niet gerookt worden. De scheids heeft het recht om de persoon hier op te wijzen en 

zonodig weg te sturen. 
 
Wissels en Tijdstraffen. In het gehele jeugdvoetbal is het toegestaan om vijf wisselspelers te gebruiken. 
DOORLOPEND WISSELEN (gewisselde speler mag er later weer in) mag bij de jeugd als bij de senioren (in de groep cate-
gorie B;  dus niet bij Senioren 1,2 en 3, Dames 1,  en junioren A-1, B-1 , C-1) 
TIJDSTRAFFEN :  in deze categorie B is het eveneens toegestaan tot het geven van een tijdstraf van 5 minuten in plaats 
van een gele kaart. Zoals bij:  het wegtrappen of weggooien van de bal terwijl het spel dood is.  Of bij het onvoldoende af-
stand nemen bij een vrije schop.  Of bij het opzettelijk de bal  met de hand spelen. Of bij het te kennen geven het niet eens te 
zijn met een beslissing . 
 



Zondag  3 oktober 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal Tegenstander   Tijd   Aanwezig   Scheidsrechter 
2de Fortuna W’veer 2  11.00 uur  …..    W. Vleeshakker 
6de DFS 6    12.00 uur  11.15 uur   N. Neuvel 
9de Flevo 6   10.00 uur  09.15 uur   G.S.B. 
10de Apollo 3   10.00 uur  09.15 uur   G.S.B. 
A4 Foresters A2   12.00 uur  11.15 uur   K. de Goede 
Da1 Zaandijk Da1   14.00 uur  …..    ….. 
Da2 SRC Da1   12.00 uur  11.15 uur   M. Hoogervorst 
C1 Purmerend C1  10.00 uur  08.45 uur   G.M. Laan 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal Naar    Tijd   Aanwezig   Vertrek!! 
1ste Schagen 1   14.30 uur  …..    ….. 
3de WGW 2   11.00 uur  09.20 uur   09.30 uur 
5de Koedijk 3   14.30 uur  13.20 uur   13.30 uur 
7de DFS 7    14.30 uur  13.50 uur   14.00 uur 
8ste DTS 4    12.00 uur  10.50 uur   11.00 uur 
A1 EDO A1   11.00 uur  …..    ….. 
A2 Egmondia A1   12.00 uur  10.35 uur   10.45 uur 
A3 Hollandia T. A2  10.00 uur  08.35 uur   08.45 uur 
B2 Alw. Forward B2  10.00 uur  08.20 uur   08.30 uur 
Zondag 10 oktober  2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal Tegenstander   Tijd   Aanwezig   Scheidsrechter 
1ste Berdos 1   14.00 uur  …..    M. Akin 
3de Zeevogels 2   12.00 uur  11.15 uur   A.C.Q. Nannes 
5de Apollo 2   12.00 uur  11.15 uur   K. de Goede 
7de WMC 3   10.00 uur  09.15 uur   N. Neuvel 
8ste DFS 8    14.00 uur  13.15 uur   J. Oudejans 
10de  vrij   
A1 AFC A2   11.30 uur  …..    W.M. Sombroek 
A2 de Rijp A1   14.00 uur  13.15 uur   M. Hoogervorst 
A3 SRC A2   12.00 uur  11.15 uur   J. de Wit 
B2 Dynamo B1   10.00 uur  09.15 uur    Sj. Schut 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal Naar    Tijd   Aanwezig   Vertrek!!! 
2de KFC 2    12.00 uur  …..    ….. 
6de Meervogels 4   11.00 uur  09.50 uur   10.00 uur 
9de Flamingo’s 5   10.00 uur  08.50 uur   09.00 uur 
A4 KGB A2   14.30 uur  12.50 uur   13.00 uur 
Da1 Almere Da1   14.30 uur  …..    ….. 
Da2 MFC Da1   14.00 uur  12.20 uur   12.30 uur 
C1 DCG C2   14.30 uur  …..    ….. 
DIENSTEN: 
Kantine  : 02-10 en 03-10 groep 1 en 2, 09-10 en 10-10 groep 3 en 4 
Terreindienst  : 02-10 08.00 uur Volkan Kaya en Ties Boon 
     02-10 12.30 uur Daan van Gelder en Thomas Asmeron 
     03-10 09.00 uur Mikel Burgern en Mike van Dekken 
     03-10 13.00 uur Steffan Butter en Patrick Dekker heerhugowaard 
     09-10 08.00 uur Matthias Pepping en Nico Dmyszewicz 
     09-10 12.30 uur Metin Gonen en Johan van Dronkelaar 
     10-10 09.00 uur Fatih Cam en Rob Dolsma 
     10-10 13.00 uur Kamil Cagow en Martijn van Dijk 
Secretariaat  : 03-10  Simon en Ome Jaap ten Hoeve + sen.com.  10-10 Simon en seniorencommissie 
Kassa   : 10-10 Dhr. B. Frederiks en Mevr. A. van Wonderen  
Poortloterij  : 10-10 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids. : 10-10 D.B.   
Geluid   : 10-10 Dhr. R. Peeters 
Bestuurskamer : 10-10 Tiny en Kristen 
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zater/zondag   18/19 septem-

ber 
 Uitslag  zater/zondag   25/26 septem-

ber 
 Uitslag 

Kolp.B. 1 - BKC 1 1 - 1  Kolp.B. 1 - WGW 1 3 - 0 
Kolp.B. 2 - ZAP 2 4 - 6  Kolp.B. 2 - West Friezen 2 3 - 3 
Kolp.B. 3 - Schagen 2  1 - 5  Kolp.B. 3  Duinrand S 2 2 - 2 
Kolp.B. 5 - de Foresters 5 4 - 1  Kolp.B. 5 - DFS Alkmaar 4 2 - 3 
Kolp.B. 6 - Watervogels 3 Uitgest.  Kolp.B. 6 - WGW 4 5 - 2 
Kolp.B. 7 - Hollandia T. 4 2 - 3  Kolp.B. 7 - Alkm. Boys 6 3 - 10 
Kolp.B. 8 - Uitgeest 7 11 - 0  Kolp.B. 8 - Vrone 4 4 - 1 
Kolp.B. 9 - de Foresters 8 2 - 6  Kolp.B. 9 - LSVV 8 5 - 2 
Kolp.B. 10 - Berdos 7 1 - 10  Kolp.B. 10 - Vitesse  9 0 - 7 

               
Kolp.B. A1 - WGW A1 1 - 4  Kolp.B. A1 - Stormv./Telstar A2 2 - 0 
Kolp.B. A2  Alcm. Victrix A1 1 - 1  Kolp.B. A2  Zeevogels A1 3 - 1 
Kolp.B. A3  Egmondia A1 4 - 3  Kolp.B. A3  Graftdijk A1 3 - 2 
Kolp.B. A4 - Flevo A1 1 - 1  Kolp.B. A4 - VZV A2 2 - 3 

               
Kolp.B. B1 - DEM B1 4 - 4  Kolp.B. B1 - Kon. HFC B1 1 - 1 
Kolp.B. B2 - Hugo Boys B1 5 - 0  Kolp.B. B2 - RKEDO B1 5 - 2 
Kolp.B. B3 - SRC B3 1 - 4  Kolp.B. B3 - VZV B1 6 - 2 
Kolp.B. B4 - Limmen B3 1 - 6  Kolp.B. B4 - ADO ' 20 B3 3 - 3 
Kolp.B. B5 - Koedijk B5 0 - 8  Kolp.B. B5 - KSV B2 2 - 3 

               
Kolp.B. C1 - DWV C1 2 - 4  Kolp.B. C1 - AFC C1 0 - 4 
Kolp.B. C2 - ALC C1 4 - 0  Kolp.B. C2 - DEK C1 4 - 0 
Kolp.B. C3 - Vrone C2 1 - 5  Kolp.B. C3 - de Foresters  C2 4 - 6 
Kolp.B. C4 - Vrone (vr.sch.) C3 Niet bek.  Kolp.B. C4 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. C5 - HSV (vr.sch.) C3 Niet bek.  Kolp.B. C5 - Bergen C2 1 - 9 
Kolp.B. C6 - de Foresters C4 5 - 2  Kolp.B. C6 - Zeevogels C1 0 - 9 

               
Kolp.B. Da.1 - DEK Da.1 5 - 1  Kolp.B. Da.1 - Vreeswijk  Da.1 3 - 7 
Kolp.B. Da.2 - Woudia Da.1 2 - 1  Kolp.B. Da.2 - Limmen Da.2 4 - 2 
Kolp.B. Msj.1 - Limmen Msj.2 6 - 0  Kolp.B. Msj.1 - VVS ' 46 Msj.1 11 - 0 
Kolp.B. Msj.2 - Limmen Msj.1 0 - 6  Kolp.B. Msj.2 - Hollandia T Msj.2 0 - 3 

   Verslag van het 3e senioren elftal. 
Berdos 2 - Kolping Boys 3.  Uitslag: 1 - 2 
Eindelijk de eerste wedstrijd voor het echt we waren super gemotiveerd om de eerste 3 punten mee naar Oudorp te 
nemen. Helaas kwamen we na 10 minuten al met een 1-0 achter terwijl wij de beste kansje(s) kregen. In de rust heb-
ben we afgesproken dat als we lang op 1-0 zouden blijven we met 4 spitsen zouden gaan spelen. In de 80e  minuut 
was het dan zover Patrick Matullesy (geblesseerd klasse man) doorgestuurd om de aanval te versterken. 
We kregen pittig wat kansen en ja hoor in de 82e minuut de terechte gelijkmaker van Boy (mini)Brugman. Daarna 
kreeg berdos nog een paar dotten van kansen van Berdos. Maar door prima keeperswerk van Richard Zimmer(frei) 
hield hij zijn goal schoon. En wonder boven wonder maakte we in de 89e  minuut nog 1-2 via een schitterende goal 
van Emiel (mini) Verhagen. Klasse mannen met zoveel geblesseerde de wedstrijd winnend naar je hand te zetten. 
 
Fc Den Helder 3 - Kolping Boys 3. Uitslag: 6 - 0 
Voor de wedstrijd spraken we met de tegenstander uit Den Helder,ze vertelde ons dat ze al meerdere malen kampi-
oen waren geworden maar door degradatie van hun 2e konden ze weer niet promoveren. Helaas zonder de zieke Ver 
Veel(end) en de geblesseerde Patrick Matulessy. Fc Den Helder bleek een hele slimme ploeg met veel oud 1e elftal 
spelers, ze lieten de bal lekker rond gaan,en probeerden ons een beetje uit te lokken, waardoor er wat irritatie in het 
veld ontstond (hé lange) na 3 persoonlijke fouten gingen we met 0-3 de rust in. 
In de tweede helft een kopie van de eerste helft eindstand 0-6 en heel veel respect voor de mannen uit Den Helder 
als de tegenstander beter is, hebben we dat maar te respecteren. Over en uit met frisse moed lekker naar Schagen 
om daar de punten zien binnen te halen.  
Peter Spijker en Paul Diependaal. 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Senioren 8 en Junioren B2 
zijn de enige teams die al hun 
wedstrijden tot nog toe 
winnend hebben afgesloten. 
 
* Meisjes junioren 1 
Een klinkende overwinning 
van 11 – 0 tegen VVS ‘ 46. 

De volgende Treffer :   Dinsdag 
 12 oktober 2004 
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Klaverjassen  Klaverjassen  Klaverjassen  Klaverjassen  Klaverjassen 
 
Het klaverjasseizoen 2004/2005 staat weer op het punt te beginnen. We hebben dit jaar weer 7 drives iedere 3e 
vrijdag van de maand, te beginnen op vrijdag 15 oktober. De laatste drive 
staat gepland voor vrijdag       15 april.  De koffie en hapjes zijn gratis. 
Tevens aansluitend iedere drive een verloting met leuke prijzen. 
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie 
superprijzen. 
De Hoofdprijs is: “Beleef ‘t in ‘s Hertogenbosch“. 
Evenals voorgaande jaren is de HOOFDPRIJS beschikbaar gesteld door: 
VAKANTIE REIS en AVONTURENWINKEL GOOD BOOKERS 
Gedempte Nieuwesloot 4, 1811 KT  Alkmaar tel. 072-5153833 
Het betreft een prachtig arrangement van drie dagen naar ’s Hertogenbosch 
en bestaat uit: 
- Twee overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet in een luxe hotelkamer. 
- 1 x 4 gangen diner  
- Koffie met de echte Bossche Bol 
- Entreebewijs Noord Brabants Museum of uitgebreid informatiepakket met vestingwandeling, antiekroute en   
shoppinggids 
Het arrangement is voor twee personen .  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
Kortom het is de moeite waard om deel te nemen aan de klaverjasdrive op vrijdag 15 oktober a.s. 
Het streven is er nog steeds op gericht om de kaarten te schudden om 20.00 uur. Inschrijven kan vanaf  19.30 
uur in de kantine van ons complex. 
    Groeten Jaap en Rob   

 OUD PAPIER:  
 In de rustige maanden 
juni, juli en augustus kon 
er wel oud papier 
ingeleverd worden. En dat 
werd gedaan!  In juni 6500 
kilo , in juli 5600 kilo en in 
augustus 5100 kilo . Bij 
elkaar leverde dit toch weer zo’n 400 Euro op. 
Bedankt allemaal en….. de groene papierbakken 
staan direct achter de poort.  
Wil je er geen plastic of ander afval ingooien?? 

      Afscheid.  
Wim Appeldoorn en Cor Venneker stoppen met het fluiten van wedstrijden. Wim behaalde 
zijn diploma al in 1976 en vindt het welletjes en  Cor  zijn  heup is niet zoals het moet zijn.  
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Grote Clubactie 
 
Om het verkopen nog leuker te maken stellen we voor de topverkopers een aantal prijzen ter beschikking: 
• per leeftijdscategorie, D-, E-en F-pupillen zijn er 2 prijzen beschikbaar gesteld voor de verkopers  
van de meeste loten: 
1e prijs is Kadobon Intersport Megastore t.w.v. € 20,- 
2e prijs is Kadobon Intersport Megastore t.w.v. € 10,- 
• daarnaast hebben we nog een verrassing!! voor het pupillenteam dat het meeste loten verkoopt. 
Maar dat is niet alles: Iedere verkoper wint hoe dan ook: 
• voor elk verkocht lot krijgt de lotenverkoper € 0,20.  
Iedere lotenverkoper krijgt je een kIDzcard Op deze kaart staat een geheime code waarmee kan worden ingelogd op 
de speciale site voor alle verenigingskids in Nederland: WWW.KIDZONELY.NL.| 
EEN DING IS ZEKER: log in met je persoonlijke code, gebruik 130028 als clubregistratienummer, en je hebt altijd 
PRIJS!!!.  
 

• De uitgifte van de loten start op zaterdag 2 OKTOBER. 
  Van 10.00 uur ‘s morgens tot 13.00 ’s middags in de kantine bij de GCA tafel. 
• Op zaterdag 2, 9, 16 en 23 OKTOBER is er tussen 10.00 uur 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.  
  Naast een 1e prijs van €100.000 belastingvrij zijn er o.a reizen, digitale fotocamera's, pc-organisers en midweek- 
  weekendverblijven bij Landal Greenparks te winnen. 
 
Voor meer informatie: GCA coördinator: Plien Kok (072-5626923 / 06-13643036 plien.kok@brijder.nl) 
 

Ledenvergadering op vrijdag 1 oktober !  
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Verslag jaarvergadering 2003 
4. Jaarverslag secretaris 

Dit verslag zal tijdens de jaarvergadering worden uitgereikt en bevat een terugblik van alle commissies op het 
afgelopen seizoen inclusief de complete eindstanden. 

5. Financiën (1)  
- Financieel Jaarverslag 
Een uitgebreid financieel verslag is opgenomen in het jaarverslag. Een samenvatting hiervan vind u in deze 
Treffer en is voor geïnteresseerden vooraf te verkrijgen bij de secretaris. 

6. Verkiezing kascommissie 
Kandidaten voor deze interessante functie die slechts 2 a 3 uur per jaar aan tijd kost en waarmee u een goed 
en compleet inzicht krijgt in het financiële reilen en zeilen van onze vereniging kunnen zich vanaf heden tot en 
met de aanvang van de ledenvergadering melden bij de secretaris. 

7. Financiën (2)  
- Vaststelling nieuwe begroting en nieuwe contributies 
- Liquiditeit 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Gerard Floris, Anko Floris, Jacques Peetoom, Ronald Gonggrijp,  
Gerard Min, Jan Beers en Ton Schut. In het kader van efficiënt vergaderen heeft het bestuur besloten niet  
alle vrijgekomen bestuursplaatsen op te vullen. De volgende leden hebben zich verkiesbaar gesteld:  
Gerard Bobeldijk, Ed Pronk en Gerard Twisk. Het bestuur stelt voor deze kandidaten te kiezen.  
Eventuele tegenkandidaten kunnen voor de vergadering door ten minste 3 leden worden voorgedragen  
bij de secretaris. 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Voor meer informatie: secretaris : Gerard Venneker (072-5155432 secretaris@kolpingboys.nl) 
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Het programma !!! 
 
Zaterdag 2 oktober 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter 
b3 D.W.B. b1 14.30 14.00 J.Kraakman 
b5 L..V.V.V b2 14.30 14.00 H. van Ginkel 
c2 Reiger Boys c1 14.30      - N. Kieft 
c5 Koedijk c5 13.00 12.30 H. Berghammer 
c6 Duinrand S c2 13.00 12.30 E. v. Dronkelaar 
ms.ju.b1 L.S.V.V. ms.ju. b2 13.00 12.15 P. Ruijs 
 
Sekretariaat: Paul Konijn  Bestuursdienst: Harry van der Lem 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal Gaat naar Aanvang Vertrek 
b1 S.V.W.’27 b1 14.45     - Op zondag spelen alle A-junioren + 
b4 Vitesse’22 b3 14.30 13.30 + B2 + C1 
c3 B.O.L. c1 11.30 10.30 Terreindienst: 
c4 D.F.S. lkmaar c1 10.30   9.45 zat. 2 okt.:  8.00 uur:Volkan Kaya 
ms.ju.b2 Uitgeest ms.ju. b1 14.30 13.30                  12.30 uur:Daan v.Gelder 
          zon. 3 okt.: 9.00 uur:Maikel Burger 
                     13.00 uur:Stefan Butter 
 
Zaterdag 9 oktober 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter 
b1 Zilvermeeuwen b1 14.30      - K. Dekker 
b4 Ijmuiden b1 14.30 14.00 H. van Ginkel 
c3 H.S.V. c2 13.00 12.30 N. Kieft 
c4 Jong Holland c3 14.30 14.00 E.v.Dronkelaar 
ms.ju.b2 Berdos ms.ju.b2 13.00 12.15 H. Berghammer 
  
Sekretariaat: Paul Konijn Bestuursdienst: Jan Kraakman 
           
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal Gaat naar: Aanvang Vertrek 
b3 S.V.W.’27 b3 14.45 13.45 Op zondag spelen alle A-junioren + 
b5 Berdos b2 14.30 13.30 + B2 + C1 
c2 V.V.S.’46 c1 12.45    - Terreindienst: 
c5 L.S.V.V. c3 13.00 12.00 zat. 9 okt:    8.00 uur:Benny Godijn 
c6 St. Adelbert c1 14.00 13.00                   12.30 uur:Metin Gönen 
ms.ju.b1 V.V.Z. ms.ju.b1   9.45   8.30 zon. 10 okt: 9.00 uur:Fatih Cam 
                      13.00 uur:Kamil Cagaw 
 
Roken op het kunstgrasveld: streng verboden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
We constateren helaas,dat er begeleiders, trainers of zelfs spelers zijn, die binnen de afrastering van het kunstgrasveld een peuk 
roken. We wijzen eenieder er op, dat dit ten strengste verboden is en dus ook een reden voor de scheidsrechter kan zijn de over-
treder direct van het speelveld te verwijderen . Dus:geen gerook op het kunstgrasveld !!!!! 
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Voorzitter Richard Meijer herstelt goed !!!! 
Dinsdag 21 september is onze juniorenvoorzitter Richard Meijer, tevens trainer/coach van de A4, in 
Nieuwegein geopereerd. Inmiddels herstelt Richard volgens plan en is hij van de IC af en ligt dus gewoon op de zaal. 
We wensen hem van  deze kant heel veel succes met zijn herstel en hopen hem binnenkort weer op de velden te treffen! 
 

Contributie !! 
Een 20 –tal junioren hebben een speelverbod opgelegd gekregen. Gelukkig hebben een aantal van hun gereageerd en mogen dus 
alsnog voetballen. De overigen dus niet ! 
 

Het wel en wee van de junioren ! 
Deze keer beginnen we bij de lagere teams. 
En dan valt direct de eerste winst voor een aantal teams op ! Zo wist de C6 van de begeleiders Peter en Jan in Heiloo met maar 
liefst 5-2 van de Foresters te winnen. Kijk, dat zijn tenminste cijfers. Helaas kwam de week erna de C1 ( !!!)  van 
Zeevogels op bezoek en dan weet je het wel, hè………0-9 ! Jammer, jongens ! 
Ook de B3 wist na 3 nederlagen de eerste overwinning te boeken. Het werd bij V.Z.V. b1 6-2 en dat is gerust een mooie over-
winning te noemen. De week eerder verloren ze nog met 1-3. 
En bij de A-junioren wisten de mannen van coach Jan Bolt , A3 dus, na 2 nederlagen, bij Egmondia a2 met 4-3 te winnen. 
En ze deden het afgelopen zondag tegen Graftdijk a1 nog eens dunnetjes over met een 3-2 zege. Bravo !!! 
En ook A4 mogen we niet vergeten. De derde A1 in de reeks, Flevo, werd in eigen huis keurig op 1-1 gehouden ! 
Afgelopen zondag duurde de wedstrijd tegen V.Z.V. net even te lang, want in de blessureminuten scoorden de Veldtemers de 
winnende treffer (2-3). Jammer.  
B4 is een team, wat het ook best wel lekker doet. Een 6-1 overwinning, werd afgelopen zaterdag gevolgd door een 3-3 gelijkspel 
tegen ADO’20 b3. Jammer was, dat in de laatste minuut een 3-2 voorsprong middels een penalty teniet werd gedaan. Als we bij 
de B-junioren blijven, dan is B5 een team wat de complimenten verdiend ! De laatste wedstrijd werd slechts met 3-2 verloren. De 
mannen van coach Hans Hoek kwamen daarbij sterk terug en we moeten ons wel sterk vergissen als de eerste overwinning niet 
zeer nabij is ! 
Bij de C-junioren speelde C4 geen competitiewedstrijd, maar verloor in een leuk duel met 2-1 vriendschappelijk van H.S.V. 
C5 wacht nog steeds op de eerste overwinning. De laatste wedstrijd eindigde in een 1-9 nederlaag. 
Waar C3 de competitie sterk opende, volgen er nu wat nederlagen. 5-1 en 4-6 waren de resultaten, waarbij de 4-6 tegen Foresters 
c2 misschien wat meer had kunnen opleveren, als de Stigter-brigade wat eerder de aansluitende treffers(overigens schitterende 
goals !!!) had weten te produceren. Maar er zit muziek in de ploeg, dus de zeges gaan er aan komen ! 
 
De selectie-teams deden het nagenoeg allemaal goed ! 
Wellicht aangemoedigd door een nare ingezonden brief in de AC(wie, kennelijk een persoon die Kolping Boys al 15 jaren volgt 
en het er ook nog gezellig vindt,  durft in hemelsnaam zulke, ondoordachte, nergens op slaande kritiek te uiten?) 
waren de resultaten van vooral de 2e teams geweldig te noemen. Slechts A2 morste 2 punten, bij het toen nog even hoog staande 
Alm. Victrix a1.   Het werd 1-1, waarbij de scheidsrechter een dubieuze rol scheen te vervullen. Gelukkig werd het zelfvertrou-
wen tegen Zeevogels a1 weer hersteld. Onder leiding van scheidsrechter Neeven werd er met 3-1 gewonnen. 
A1 verloor weliswaar met 4-1 bij W.G.W. , maar de belangrijke wedstrijd tegen Stormvogels/Telstar werd zeer verdiend met 2-0 
gewonnen middels 2 goals van de weer teruggekeerde Rachid. En nu deze lijn proberen vast te houden, mannen ! 
Komend weekend gaan we naar Haarlem om E.D.O. de punten afhandig te maken. Veel succes ! 
B1 speelde 2 keer gelijk. Bij D.E.M. werd er ternauwernood met 4-4 gelijkgespeeld, maar thuis tegen Kon. HFC was het gelijk-
spel gewoon het verlies van 2 punten ! Een 1-0 voorsprong werd onnodig tegen een gedecimeerd elftal uit Haarlem uit handen 
gegeven (1-1). De B2 kreeg de eerste tegendoelpunten te verwerken.Het team van Ferenc won weliswaar met  
5-2.. 
…..maar die 2 goals, hè ? Maakt niet uit, want er werd ook met 5-0 gewonnen en met 12 uit 4 moeten we gewoon niet zeuren ! 
Geweldig, boys. Ga zo door !!! 
De C-junioren hebben te maken met een tweeslachtig verhaal. De C2 hebben de vaart er duidelijk in (ze wonnen 2 keer met 4-0 -
A.L.C. en D.E.K) en staan nu stevig in de subtop. Daarentegen weet de C1 na het allereerste gelijkspel geen vuist meer te maken. 
Het groffe geweld van D.W.V. won op de Nollen met 2-4, veel gele en rode kaarten, een c-wedstrijd onwaardig. In Amsterdam 
was A.F.C. c2 ook al de baas, het werd 4-0. Maar, er komen vast wel wedstrijden waarin er kansen liggen op 3 punten !  
 
Trainingsdag C3, C4, C5, C6 en de meisjes !  
In de Herfstvakantie organiseert de vereniging onder leiding van trainer Mark van Stipriaan (en niet Rob Klanker, zoals in de vo-
rige Treffer abusievelijk vermeld) een trainingsdag voor bovengenoemde teams. 
De inschrijfformulieren komen de komende weken langs. Schrijf je in, want het belooft weer wat !!!!! 
 
Grote Club Actie ! 
Wie de contributie voldaan heeft, ontvangt de komende weken de 2 Grote Club Actie Loten. Je mag ze doorverkopen…… 
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Kolping Boys MB 1 - Limmen MB 1  
In navolging op de vorige wedstrijd kwamen de meiden vol goede moed op het veld. Na onze befaam-
de strijdkreet ging de beuk erin. Met de rust stond het 6-0. Na de rust werd het voetbalniveau toch min-
der dan de eerste helft. De 6-0 was dan ook de eindstand.  
Meiden, op naar de volgende 3 punten.  
 
VVS MB 1 - Kolping Boys MB 1  
Vlak bij Dirk Scheringa de auto neergezet en op naar VVS. Eerst even goed de velden bekeken want 
stel je voor de er een van AZ in de bosjes onze meiden zit te begluren. Dit was niet het geval. De meiden van VVS speelden nog 
maar 11 maanden met elkaar, dus voor Kolping moest dit een makkie zijn. Dat bleek ook wel, er werd goed gevoetbald, driehoek-
jes gemaakt, doorgeschoven en dat resulteerde in een 6-0 ruststand voor kolping. Na de limonade ging de beuk erin en de eind-
stand was 11-0 voor kolping. Dat betekent dat we weer 3 punten in de tas hebben. Volgende wedstrijd tegen LSVV, een geducht 
tegenstander. We zullen beide benen (ook het chocoladebeen) voorzetten want we zullen hier een kluif aan hebben. We hopen in 
ieder geval dat we weer wat aan de score kunnen toevoegen. Meiden, ik ben en blijf trots op jullie.  
Met sportgroeten, Janneke  
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   Kantinediensten:  
   2 okt Linda Kuijs 
   9 okt Olga Dignum 
   16 okt Joyce Blom 
   23 okt Amy Cooks 

    FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2003 – 2004 
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat het seizoen 2003/2004 op financieel gebied een roerig seizoen was. 
Er zijn grote investeringen gedaan. De vriendenclub heeft zorg gedragen voor een mooi speelplaatsje.  
Er is een tweede rand met reclameborden gerealiseerd en er ligt een prachtig kunstgrasveld met verlichting. 
In de liquiditeitsbegroting of kasstroomoverzicht voor seizoen 2003/2004 was met al deze investeringen rekening gehouden. Een begroting wordt 
gemaakt op basis van verstrekte informatie, onder andere vanuit de commissies zelf.  
Gedurende het boekjaar bleek echter dat een aantal kosten aanzienlijk hoger uit zou vallen als begroot was. 
Dit betrof de aanmaak van de tweede rand reclameborden, alsmede de drukkosten logo sponsors en de advertentie kosten. Tevens is er veel kle-
ding aangeschaft en is er een aantal sponsors welke nog niet heeft betaald. Andere tegenvallers waren de lage opbrengst van de Grote Club Loten 
en de diverse individuele activiteiten en het lage verhaal van de hoge boetes. 
Zowel de opbrengsten van de kantine, het Paastoernooi en de contributies, alsmede de bijdragen van de vriendenclub konden toch niet voorkomen 
dat de club in de liquiditeitsproblemen is geraakt. 
Het moge duidelijk zijn dat het liquiditeitsprobleem van tijdelijke aard is. De sponsorcommissie heeft bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in het afgelopen 
seizoen, zodat hier de komende seizoenen de vruchten van geplukt zullen worden. 
Het afgelopen seizoen is gebleken dat niet alles tegelijk kan, de bomen groeien niet tot in de hemel! 
Als we met z'n allen scherp blijven om aan de ene kant gelden binnen te halen en aan de andere kant de uitgaven enigszins te beperken zullen wij 
zeker een financieel gezonde vereniging blijven. 
 

EXPLOITATIE OVERZICHT Begroot Werkelijk Begroot 
 2003-2004 2003-2004 2004-2005 
 Euro  Euro Euro 
Opbrengsten 
Kantine ex.BTW 113.000 117.804 111.500 
Contributies 60.000 63.068 60.000 
Sponsoring 66.000 58.267 65.300 
Activiteiten 2.350 1.755 2.000 
Kansspelen 11.000 8.459 9.300 
Ledenbladen 4.700 4.640 4.200 
Subsidies 8.000 8.829 8.750 
Overige opbrengsten     1.000     7.281     3.000 
Totale opbrengsten 266.050 270.103 264.050 
 

Inkoopwaarde 
Kantine 71.000 70.925 70.000 
Afdracht KNVB 16.000 19.854 18.500 
Kosten sponsoring 30.000 35.542 23.250 
Kosten kansspelen 2.100 1.298 1.700 
Ledenbladen     8.750   10.203    9.000 
Totale inkoopwaarde 127.850 137.822 122.450 
 

Kosten 
Selectie-uitgaven 60.000 64.378 58.750 
Voetbalactiviteiten 17.500 14.650 15.000 
Algemene kosten 46.100 51.095 47.500 
Voorzieningen 7.700 6.200 6.200 
Afschrijvingen   10.582   11.803   12.531 
Totale kosten 141.882 148.126 139.981 
 

Rente baten minus lasten      -550      -508   -1.000 
 

Resultaat                  -4.232   -16.353              61 
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HEREN 1 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   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 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 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. 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. 

 

 
 

Het was even stil maar afgelopen week konden wij twee nieuwe 
vrienden verwelkomen als lid van onze “Vriendenclub”. 

 
 

Ed Noorlander onze dames- meisjes trainer en  
Kees Zuurbier van snackbar “Kroky” 

 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

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



 
                   ZATERDAG  2 OKTOBER 

 THUIS UIT 
KB Tegenstander Aanv Aanw Scheidsrechter KB Tegenstander Aanvang Vertrek 
D1 Stormv/Tel D1 10.15              J.de Vries  D2 HSV D1 10.30   
D5 De Rijp D2 09.00 08.30   P.de Moel D3 Reig.Boys D1 10.30 09.40       
D6 Ilpendam D3 11.30              P.Konijn       D4 Foresters D3 11.00 10.10 
D7 Hugo Boys D2 11.30  11.00   B.v.Esseveld  E1 Flamingo’s E1 09.30  
D8 SVW D7 10.15 09.45   B. Wijnen E2 Foresters E3 10.15 09.15 
E4 DTS E4 11.30 11.00   Y.Scholte           E3 Hugo Boys E1 11.00 10.10 
E5 Flamingo’s E2 10.15 09.45   Th. Groot E7 SSV E2 11.00 10.10 
E6 Koedijk E11 09.00 08.30   P.van Wanrooij F1 SVW F1 10.15 09.15 
F3 J. Holland F2 09.00 08.30             F2 Koedijk F3 09.00 08.10  
F6 Vrone F4 10.15 09.45   Tim Eskes F4 Duinrand S F2 09.30 08.35 
                  F5 Foresters  F6 09.00 08.10 
       F7 Berdos F5 10.00 09.10 
     Mini Castricum Mini 09.30 08.35 
                     

 
ZATERDAG   9  OKTOBER 

 THUIS UIT 
KB Tegenstander Aanv Aanw Scheidsrechter KB Tegenstander Aanvang Vertrek 
D2 Foresters D1 10.15             R.Rowinkel D1 SVW D1 11.30  
D3 SVW D2 09.00 08.20  P.de Moel D5 WMC D1 10.00 09.10  
D4 Reig.Boys D2 11.30 11.00  H.v.Ginkel D6 Stormv/Tels D5 11.00  
E1 AFC 34 E2 09.00             J.van Leijen D7 Reig.Boys D4 09.00 08.15 
E2 Duinrand S E2 10.15 09.30  B. Wijnen D8 Dynamo D2 12.00 11.10 
E3 Berdos E2 11.30 11.00  Y.Scholte E4 Reig.Boys E3 11.00 10.15 
E7 Vrone E5 11.30 11.00  Th.Groot   E5 Egmondia E3 13.15 12.20  
F2 SVW F3 10.15 09.30      E6 Reig.Boys E12 10.00 09.15  
F4 Bergen F1 10.15 09.45  Tim Eskes F1 Reig.Boys F1 10.00 09.05 
F5 Reig.Boys  F8 09.00 08.30   F3 SVW F5 09.00 08.10 
F7 Bergen F2 09.00 08.30  P.v.Wanrooij F6 Berdos F6 10.00 09.10 
Mini Zeevogels Mini 09.00 08.30      
               
 
    AFGELASTINGREGELING PUPILLEN 
 
Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603. 
Het gehele pupillenvoetbal valt onder District West 1 Categorie B uitgezonderd de D1, welke in Categorie 
A valt. 
 
Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders gebeld worden, die 
op hun beurt de spelers van zijn of haar team bellen. Het verzoek aan ouders is om niet naar het com-
plex te bellen. De telefoonlijn is dan overbezet en wij kunnen niet gebeld worden door andere verenigin-
gen over het al of niet doorgaan van de wedstrijden. 
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DEEN JEUGDSPONSORACTIE 
 
 
 
Ga naar DEEN, in DE MARE koop een sponsorproduct en werp uw sponsormunt in onze clubko-
ker. 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 

 
 
 
 

Overzicht resultaten pupillenteams na 4 wedstrijddagen: 
 
 D1 startte goed met 2 overwinningen, daarna 1 gelijk en 1 verloren. Totaal 7 punten 
 D2 begon met een overwinning, daarna 3 nederlagen 
 D3 drie gespeeld 1 gelijk twee verloren.  
 D4 zwaar ingedeeld 4 nederlagen 
 D5 1 gelijk 1 gewonnen 1 verloren. Totaal 4 punten 
 D6 begon met overwinning van 6-0, daarna 2 gelijk 1 verloren. 5 punten 
 D7 nog ongeslagen 2 overwinningen en 2 x gelijk 
 D8 helaas nog 0 punten. 4 nederlagen 
 
 
 
 E1 zeer sterk gestart, nog geen puntverlies, 4 overwinningen 
 E2 Totaal 4 punten. 2 nederlagen, 1x gelijk en 1x gewonnen 
 E3 begon goed met overwinning, daarna 3 nederlagen 
 E4 idem als E3. Totaal 3 punten 
 E5 helaas nog geen punten 
 E6 wisselende resultaten. Twee overwinningen.1x gelijk, 1 x verloren 
 E7 doet het goed 3 x gewonnen, 1 nederlaag. Totaal 9 punten 
 
 
 
 F1 doet het uitstekend 4 x gewonnen 
 F2 ook uitstekend 3 x gewonnen, 1 x gelijk 
 F3 totaal 9 punten. 1 x verloren, 3x gewonnen 
 F4 zeer goed Totaal 7 punten 
 F5 kampioensaspiraties. Alles gewonnen 
 F6 twee winstpartijen, 1 x gelijk, 1 x verloren 
 F7 drie keer gespeeld. Verloren, gelijk en gewonnen. 4 punten 
 MINI  alle wedstrijden prima gespeeld. 
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Bedankt Wim. 
Het zonnetje schijnt en er staat een lekker windje, een mooie dag om voetballen te kijken. 
 

De C1 speelde tegen DWV C1 en dat bleken fysiek sterke spelers. 
Toch werd het na een kwartier 1-0 door een doelpunt van Raymond. 
Langs de kant dachten we rustig gezellig te kunnen praten maar nog geen 10 minuten later was het al 1-1 door een 
vrije bal waar keeper Bowie niet bij kon. Vlak na dit doelpunt kwam er nog een mooi afstandschot maar daar had Bo-
wie wel een mooi antwoord op door hem over te tikken.  Na de rust had de scheidsrechter een ander shirt aange-
trokken maar hij ging hierdoor helaas niet beter fluiten. Één speler van DWV kreeg een rode kaart maar dat hadden 
er wel een paar meer mogen zijn.  
Door een hoge bal kwamen we met 1-2 achter maar ongeveer 10 minuten voor tijd scoorde Pascal dankzij een 
prachtige vrije bal in de kruising de gelijkmaker, 2-2. 
Helaas letten sommige verdedigers niet op maar kon er uit nood net nog een vrije bal tegen worden gegeven (was 
dit rood?) , deze werd alsnog hoog ingeschoten, 2-3. 
Kolping Boys probeerde er alles aan te doen om de gelijkmaker te scoren en DWV had handen en voeten nodig om 
dit te voorkomen. Uit een counter scoorden de Amsterdammers uiteindelijk ook nog de 2-4. Vlak voor tijd kregen we 
nog wel een penalty nadat Yuri als doorgebroken speler onderuit was gehaald maar zoals ze altijd zeggen moet 
nooit de speler die onderuit wordt gehaald zelf achter de bal gaan staan. Succes jongens en hopelijk winnen we vol-
gende week wel bij AFC! 
Dan kan Jenny, moeder van Yuri, aan wie ik de pen geef een mooi stuk schrijven! 
 
Jolanda (moeder van Ryan) 
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Vrone D1  -  Kolping Boys D1  
Uitslag: 1 -  3 
Dat we met de warming up begonnen, 
begon het te regenen. Maar dat de 
wedstrijd begon werd het weer droog. 
Het eerste doelpunt werd al snel uit een 
corner gescoord door Karim mooie 
voorzet van Mathijs. Daarna scoorde 
Joel de tweede en nog voor de rust 
werd het derde doelpunt weer gescoord 
door Karim. Lekker hoor, met de rust 
was het dus 3-0 voor ons. Na de rust 
kregen we 1 doelpunt tegen. Dat was 
jammer, maar gelukkig is het zo geble-
ven. 
Groetjes Casper. 
 

Kolping Boys D1 - DTS D1 
Uitslag; 4 - 0  
Op woensdagavond 15 september j.l. 
speelden wij een oefenwedstrijd tegen 
DTS .  
De 1e helft werd gespeeld met doorwis-
selen soms middenvelders in de verde-
diging en soms aanvallers in de verde-
diging, en verdedigers in de aanval, zo-
dat iedereen een andere taak had.  
De eerste helft bleef het 0-0. De 2e 
helft werden er 4 doelpunten gescoord 
door Dennis, Vinnie, Joel en Amine. 
Het werd 4-0 voor Kolping Boys. Lekker 
gevoetbald jongens.  
Groetjes Justin 
 

Kolping Boys D2 – WGW D1 
Uitslag: 0 - 6 
Vol goede moed gingen de boys aan 
de wedstrijd beginnen . De eerste helft 

hadden ze het aardig onder controle 
het was een stand van 0-2. De tegen-
partij was een van zeer hoge kwaliteit 
dat was al bekend, maar desalniettemin 
gingen de boys ervoor. Tweede helft 
werd wat minder gestart dat bracht ook 
met zich mee dat er al gauw achter el-
kaar wat tegendoelpunten kwamen. De 
eindstand werd 0-6 en de tegenpartij 
ging met de winst naar huis. Jongens 
de volgende keer wij weer, want afgelo-
pen donderdag hebben jullie laten zien, 
dat jullie het heel goed kunnen. Succes 
verder !!!!!! 
Geschreven door een moeder die de 
spullen weer lekker heeft laten ruiken. 
 

KSV D1 - Kolping D2 
Uitslag: 10 - 2 
We begonnen de eerste 2 minuten in 
de aanval maar al snel daarna viel al 
het 1ste doelpunt van KSV. Daarna 
probeerden we het nog eens om in de 
aanval te gaan, en om te proberen om 
een doelpunt daaruit te halen. Maar het 
zat ons niet mee het werd 2-0. Toen 
probeerden we het weer maar het werd 
3-0. Later 4-0 en alsof het nog niet ge-
noeg was werd het 5-0. Alleen de laats-
te paar minuten gingen we weer ff in de 
aanval maar het lukte niet. 
In de tweede helft ging het al best goed 
we kwamen er goed doorheen maar ja 
de spitsen Luke, Patrick en Isan pro-
beerden te scoren  maar ze waren te 
sterk. Later gingen de doelpunten weer 
vallen, de verdedigers hadden het 
zwaar ( Raymond, Robbin Roy en Je-

roen), 6-0, 7-0, 8-0 en 9-0 het ene na 
het andere doelpunt vloog erin. De laat-
ste 2 minuten toen kwamen wij weer , 
na een hele mooie actie maakte Kenny 
er een doelpunt uit, 9-1. Even daarna 
kwam Patrick in actie en scoorde ook. 
Ondanks dat we toch niet meer konden 
winnen gaven we het niet op. En als 
laatste moest KSV toch nog één doel-
punt scoren 10-2.  
Nou ja volgende keer beter jongens! 
We hebben ons best gedaan. 
Van Jeroen 
 

Kolping Boys D3 – Victoria O D1 
Uitslag: 1 - 2 
Het was lekker weer om te voetballen. 
Kevin was weer terug van een blinde 
darm ontsteking en er was een nieuwe 
jongen in het team : Thijs. We begon-
nen redelijk aan de wedstrijd en we kre-
gen een paar kansen. Een paar steek-
balletjes op Bugra die net te kort of te 
lang waren. Toen zakten we een beetje 
terug en scoorde Victoria. Onterecht, 
want wij kregen alle kansen en ston-
den beter te tikken. 
Toen verzwakte we een beetje en 
kreeg Victoria een paar kansen. In de 
rust kregen op ons kop en na de rust 
waren we de eerste 20 minuten goed 
aan het spelen. Dat werd ook beloond 
door een doelpunt; Bugra schoot tegen 
de lat en in de rebound schoot Wesley 
de bal er mooi in. 1-1. Toen werd het 
rommelig, omdat allebei de ploegen de 
winnende wou maken. Uiteindelijk werd 
het Victoria; ze gingen counteren en 
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Remco gaf een harde schouderduw. 
Maar de scheidsrechter zag er een vrije 
trap in. Toen passten ze de bal naar de 
vrije man en die schoot de bal er jam-
mer genoeg in. 
Goed gespeeld en ik hoop dat we vol-
gende week winnen!!! 
Kevin 
 

Kolping Boys D7 - SVW D6  
Uitslag: 4 - 0 
Na een eerste helft waarin SVW de he-
le tijd in de aanval was en Kolping af en 
toe uitbrak,scoorde. Danny het eerste 
doelpunt door goed samen spel van 
Danny, Johan en Stefan. 
1-0 was tevens de ruststand. De twee-
de helft begon SVW goed en werd ge-
vaarlijk, maar door fantastisch keepers 
werk van Yannick bleef de 0 gehand-
haafd. Uit een mooie corner van Danny 
scoorde Johan met een schitterende 
omhaal de 2-0. Na goed doorgaan van 
John Michael lobte hij de bal mooi over 
de keeper 3-0. Na weer goed verdedi-
gen van o.a. Sami, Jaap, Wim, Shanice 
en vooral het goede werk van Stefan 
die de tweede helft naar de rechtsback 
positie verhuisde en goed opviel bleef 
de 0 voor SVW staan. Door het goede 
aanvals werk van o.a. Geatano, Erim 
en Christiaan, kwam er een corner 
waaruit Julia de mooie 4-0 scoorde. 
Goed overgespeeld en fantastisch ver-
dedigd. Ga zo door.  
Een ouder langs de kant. 
 

Meervogels E2 – Kolping Boys E1 
Uitslag: 1-6 
Vooraf was bekend dat Meervogels 
toch wel een sterk elftal zou hebben. 
De eerste tien minuten keken wij toch 
wel een beetje tegen ze op en lieten 
hun het spel maken. Nadat coach Jos 
had aangegeven, dat wij eerder moes-
ten gaan storen, begonnen we ook 
goed te voetballen. De ene aanval na 
de andere was het resultaat en de ver-
diende 1-0 werd door Lars ingeschoten. 
De conclusie volgens Marit, René en 
Jeroen was dat wij nu toch wel sterker 
waren. Meervogels probeerde het wel, 
maar de verdediging stond on-
der ;leiding van Bart goed op zijn 
plaats. Ruststand 1-0 voor Kolping. 
Over de 2-0 door Denzel kan ik niets 
zeggen, omdat de ouders te laat van de 
koffie terug kwamen. Het werd 3-0 door 
Daniël. Meervogels mocht terugkomen 
tot 3-1, maar verder dan dat liet onze 
klasse keeper Ricardo niet toe. Bart 
mocht 4-1 aantekenen door een vrije 
trap in één keer binnen te schieten. En 
Steven dan? Jawel hoor door heel veel 
inzet wist hij de 5-1 te maken. Eerlijk is 

eerlijk de mooiste was van Denzel in 
één keer op de pantoffel en de 6-1 was 
daar. Jongens prima gedaan, Jos tevre-
den, ouders tevreden, grote klasse. 
Kees  
 

Kolping Boys E1 – DTS E2 
Uitslag: 5 - 0 
Tot nog toe swingt E1! Alle wedstrijden 
werden met overtuigende cijfers ge-
wonnen. Het werd tijd dat er een echte 
tegenstander kwam. Zou DTS de suc-
cesstory kunnen doen stoppen? 
Zaterdagmorgen 8.15 uur aanwezig. De 
jongens hebben er al zin in. Kolping 
treedt met de sterkste opstelling aan: in 
het doel Ricardo, achter Falco, Bart en 
Tim, op het middenveld Lars en in de 
aanval Daniel, Steven en Denzel. 
De eerste 10 minuten wordt er goed 
gecombineerd en het staat al gauw 1-0 
door een mooi doelpunt van Denzel. 
Kolping zet goed door en door 2 doel-
punten van Daniel, 1 mooi schot en 1 
uit de rebound door een hard schot van 
Steven, staan we met de rust op een 
riante voorsprong. 3-0! Ricardo heeft 
nog geen spannende momenten voor 
zijn doel meegemaakt. Aan het spel 
van de jongens is ook af te lezen dat de 
wedstrijd eigenlijk al gespeeld is. Na de 
rust, als de jongens in de kleedkamer 
pittig door trainer Jos zijn aangepakt 
(kon zijn handtekening niet in de ploeg 
terugvinden), zijn de passes niet zuiver 
genoeg en worden er veel persoonlijke 
foutjes gemaakt. Ondanks dit alles zijn 
we een paar keer gevaarlijk met mooie 
strakke corners van Daniel, Steven met 
een paar mooie acties Lars  zorgt  voor 
het stofzuig- en aansluitwerk en Bart, 
Tim en Falco hebben geen kind aan de 
aanvallers van DTS. Denzel en Daniel 
zijn ook in de 2e helft de doelpunten-
makers zodat we met een mooie 5-0 de 
wedstrijd winnen. Ook DTS blijkt geen 
partij voor Kolping Boys E1. Vandaag 
was het dan wel niet zo swingend maar 
als je dan toch je wedstrijden wint doe 
je het gewoon goed. En langs de lijn 
hebben we evengoed weer van de jon-
gens genoten!! 
René  
 

AFC E 3  - Kolping Boys E 3 
Uitslag : 4 - 0 
Zaterdagochtend vroeg moesten de 
jongens van E 3 tegen het altijd lastige 
AFC E 3. 
De voortekenen waren goed, het weer 
was redelijk en er brak zelfs een zonne-
tje door. 
Het team was compleet en ze hadden 
er zin in. Echter voordat de boy's wak-
ker waren lag de eerste  

bal al achter keeper Kevin. We waren 
wakker en gingen op zoek naar de ge-
lijkmaker. 
Onder het toeziend oog van een scout 
van Marco van Basten (er wordt wel erg 
jong geselecteerd tegenwoordig), cre-
eerden de boys weinig kansen en ont-
beerden wij stootkracht. AFC scoorde 
er echter lustig op los, nog twee maal 
voor de rust en een maal na de rust, 
einduitslag 4-0. Dit ondanks het goede 
keeperwerk van Kevin en het vele loop-
werk van Ricardo. 
Erik was weer als vanouds de stofzui-
ger op het middenveld, maar kon het 
ook niet bolwerken tegen een over-
macht aan AFC'rs. 
Het leek wel of de tegenstander twee 
spelers meer had op het veld ! Kom op 
jongens, allemaal een stapje meer 
doen en dan winnen we de volgende 
wedstrijd. 
Een ouder 
 

Kolping Boys E5 – Victoria O E3     
Uitslag: 0 - 4 
De eerste helft een gelijk opgaande 
strijd. Victoria wist één keer te sco-
ren, 0-1. Dit was tevens de ruststand. 
De tweede goal van Victoria kwam op 
naam van Ryan! Hij onderschepte 
een hoog opspringende bal die ver-
volgens via zijn borst het doel in 
vloog. Wat een pech. Daarna was het 
Victoria dat nog twee maal wist te 
scoren.  
Een ouder!  
 

Graftdijk E3 – Kolping Boys E5   
Uitslag 9-5 
Vandaag weer een korfbaluitslag! De 
wedstrijd was nog maar koud enkele 
minuten oud, of het stond al 1-0. Vlak 
daarna was het Vigo die met een be-
keken schuiver voor 1-1 zorgde. Lang 
genieten was er niet bij, want het 
stond al rap 3-1. Jack haalde enkele 
ballen goed uit zijn doel. Toen was 
het Ryan die drie keer scoorde! Eén 
keer in eigen doel, de bal vloog uit 
een corner via zijn been in het doel, 
maar ook twee prachtige goals in het 
‘goede’ doel. Ruststand 4-3. Het kon 
nog alle kanten op. In de rust een 
traktatie van de jarige Justin. Justin 
speelde vandaag overigens een goe-
de pot. Fel zat hij de tegenstanders 
op de huid. Dit kon niet voorkomen 
dat Graftdijk via zijn twee gevaarlijk-
ste mensen verder uitliep. Sevgul had 
pech dat een knal van grote afstand 
door de keeper werd gestopt. Ryan 
na een mooie rush, en Dennis met 
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een geweldige knal, deden de stand 
wat dragelijker uitzien, 8-5. De laatste 
goal van Graftdijk was een beauty. 
Een kanonskogel van zeker 25 meter 
afstand vloog, buiten bereik van de 
kansloze Vigo, diagonaal in de rech-
ter bovenhoek. 
Een ouder! 
 
Kolping Boys E6 - De Rijp E7   
Uitslag: 8 - 1  
Zou het doorgaan na al die regen jaze-
ker we moesten om 08.30 aantreden. 
Gelukkig was iedereen weer aanwezig 
en we hadden er zin in na de nederlaag 
van afgelopen week tegen LSVV. Na 
een korte speeltijd kwamen we met 0-1 
achter en we werden wakker geschud. 
Opeens was hij daar SUPER BART hij 
kreeg er zin in. Hij schoot vanuit alle 
hoeken en scoorde 4x in de eerste helft 
een super HATTRICK. De ruststand 
was dus 4-1. De tweede helft verliep 
ook heel voorspoedig door 3x een goal 
van Lars ook een super HATTRICK. En 
onze Max scoorde 8-1.De tweede helft 
hadden we een nieuwe keeper op doel 
en dat was NIGEL had hij  
magneten in zijn handschoenen ??? De 
ballen van De Rijp werden er keurig uit-
gehouden.De andere jongens TOM KE-
VIN YANIEK VINCENT en JUSTIN jul-
lie hebben allemaal prima gevoetbald. 
Het overspelen naar elkaar gaat al 
stukken beter. Komende week moeten 
we tegen Koedijk dus jongens probeer 
dit spel zo te houden en ga elkaar niet 
uitschelden op het veld als 
het even niet gaat. Jullie zijn een TEAM 
en ga ervoor met zijn allen. 
Peter Wortel 
 

Kolping Boys E7 – Victoria O E4 
Uitslag: 3 - 11 
Al snel na het eerste fluitsignaal werd 
duidelijk dat de gasten uit Obdam een 
maatje te groot waren voor de thuis-
club. Al na enkele minuten passeerden 
zij keeper Bojan kansloos. Gelukkig 
sloeg Kolping meteen terug. Een snelle 
counter werd met een droge knal mooi  
afgemaakt door Chanel: 1 – 1. Daarna 
dicteerden de oranjehemden het spel 
en liepen uit naar 5 – 1. Gelukkig zorg-
de voor rust opnieuw Chanel - die sa-
men met Jochim 
een gevaarlijke spitsenduo vormden - 
voor 5 – 2.  Na de rust eenzelfde spel-
beeld. In doel maakte Bojan plaats voor 
Ilias die samen met o.a. Mark, Judith, 
Charlie en Marnix als leeuwen vochten 
om het doelgebied schoon te houden. 
Tevergeefs. De tegenstander had ge-
woon beter positiespel. Gelukkig scoor-
de Jochim via een uitval nog een keer 

tegen wat de eindstand dragelijker 
maakte.  
De vader van Charlie 
 

SVW E11 – Kolping Boys E7 
Uitslag: 1 – 8 
Op volle kracht vooruit was het motto 
en als stoomwalsen gingen Chenel & 
Jochim te keer. 
In de 1e helft werd er door Chenel, Mar-
nix, Judith en Jochim gescoord, wat ge-
vierd werd door het hele team. Er viel 
een tegendoelpunt, doordat wij iets te 
veel voorin stonden en er geen midden-
veld was. SVW was opeens met 6 man 
voorin en ondanks een mooie redding 
van Ilias en hard werken van Jamie 
ging de bal er in 3e instantie toch in. In 
de 2e helft kwam Amin onze nieuwe 
aanwinst erbij. Met Marnix op doel en 
andere spitsen en vooral breed spelen 
lag het veld open en kregen we veel 
kansen. Met een prachtige voorzet 
kwam Bojan mooi tot scoren. Er werd 
goed naar elkaar gekeken, goed over-
gespeeld. Amin en Ilias complimenten 
voor de spelverdeling. Amin heeft nog 
gescoord, Jochim, met een prachtige 
boog over de keeper, en Chenel zorg-
den uiteindelijk voor een mooie over-
winning van 1-8. Goed gedaan, klasse 
jongens en meiden. 
Plien  
 

Kolping Boys F1 - Koedijk F1 
Uitslag: 9 - 0 
Het elftal van F1 bestaat dit seizoen 
uit:  Gijs, Wens, Dave, Stijn, Ronald, 
Rodney, Muustafa, Rutger en Dylan. 
Na een week van regen en wind stond 
KB op een goed veld en mooi weer 
klaar om af te trappen tegen Koedijk. 
Na de eerste drie wedstrijden gewon-
nen te hebben was het nu de bedoeling 
om Koedijk aan de zegekar te binden. 
Onder leiding van een goed fluitende 
Adrie ging KB vol in de aanval. Na 14 
min.viel dan eindelijk de 1e goal van 
Rodney. Daarna werd binnen 5 minuten 
nog 3 x gescoord door 2x Muustafa en 
nog eenmaal door Rodney. De 1e helft 
stond Rutger op doel en heeft niet één-
maal de bal gehad dus die stond de he-
le tijd gezellig met zijn moeder te klet-
sen. De 2e helft was 20 sec. oud toen 
het 5-0 werd door Stijn, daarna volgden 
er nog goals van Stijn en 3x maal van 
Ronald. Het werd uiteindelijk dus 9-0 
met goed combinatievoetbal en mooie 
doelpunten.    
Een vader 
  
Kolping Boys F3 - Jong-Holland F3 
Uitslag: 11 - 0  
Vandaag hadden we een "echte" kee-
per op doel. Steve zou zijn kunsten 

eens laten zien. Nadat  
onze Boys de tegenstander had beke-
ken hoorde je het al: "Oh, die klein-
tjes…" Maar kleintjes 
kunnen ook voetballen dus was het 
zaak goed op te letten. Met Roy en 
Jard stoer achterin, 
Stefan en Max stevig in het midden, 
Bram en Steef als messcherpe spitsen 
was de start gelijk fel. De tegenstander 
werd direct onder druk gezet. Maar ja, 6 
van die oranje shirtjes rond de keeper 
dat was toch nog niet zo heel gemakke-
lijk. Na een goede pass van Bram op 
Stefan was hij het die, na goed door-
gaan, met een hard schot het ijs brak, 
1-0. Kort daarna was het Jard 2-0 en 
direct daarop Bram met een mooie lob, 
a la Landzaat, 3-0. Toen Stefan er 4-0 
van maakte mochten de wissels van 
Jong-Holland ook nog meedoen, 7 te-
gen 9 dus. Nou dat maakte dus totaal 
geen verschil. De geoliede soepele 
doelpuntenmachine bleef aan de praat, 
Steef maakte netjes 5-0 en wederom 
Bram 6-0. Ver in de 2e helft pas kreeg 
Steve zijn 1e bal te verwerken. Dat 
werd heel goed, professioneel zelfs, 
opgelost. Na zijn verre uitrap was het 
Bram die uit stand in de rechterboven-
hoek schoot, 7-0. Het verzet was nu 
definitief gebroken. Onze "Boys" gingen 
echter vrolijk verder. Stefan 9 en 10-0, 
waarbij de 10e met de buitenkant rech-
terschoen in de linkerbovenhoek vloog. 
Als toetje maakte Steef er heel mooi 
11-0 van. Klasse mannen, ga zo door. 
Enne..... Steve hartstikke bedankt voor 
je inzet.  
Roland 
 

LSVV F4 - Kolping Boys F3 
Uitslag:  0 - 7 
Gehaktdag........  De "mannen" had-
den, in de regen en met windkracht 
9, gebikkeld op de training. Met zo'n 
inzet moest LSVV vandaag gewoon 
vakkundig de gehaktmolen in en zo ge-
beurde het... 
Binnen 5 minuten was het Steef die 
knap 2x scoorde. "De Boertjes" wisten 
niet wat hen overkwam.  
Flitsend gewoon!  Met Jard als spelver-
deler was het kort daarna Bram die de 
3-0 maakte. Onze  
laatste man Roy had een makkie en 
zocht ook volop de aanval. De gehakt-
molen draaide dus op volle  
toeren! Hierop besloten onze "van Bas-
ten en van 't Schip", Hans en Menno 
(een mooi duo trouwens)  
om LSVV maar met 2 man extra te la-
ten voetballen. Volle bak maar toch  
bleven onze jongens goed overspelen. 
Langzaam werd de score opgevoerd. 
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Na een hele mooie aanval via Martijn 
en Stefan was het Bram die kon intik-
ken, 4-0. Hierna waren Max, 5-0 en 
Stefan 6-0 aan de beurt. Tot slot scoor-
de Bas beheerst met het linkerpootje in 
de rechterbovenhoek, 7-0. Mannen ga 
zo door! Volgens mij kan de champag-
ne alvast wel besteld worden!  
RoPi! 
 

Kolping Boys F4 - Egmondia F1  
Uitslag: 1 - 3. 
We hebben allemaal goed ons best ge-
daan, maar we gingen met een 0-2 
achterstand de rust in.  
De tegenpartij maakte er nog 0-3 van 
en gelukkig maakte Bernd met een 
mooi doelpunt er 1-3 van. 
De volgende keer moeten we meer op 
onze plaats blijven staan. 
Groetjes van David 
 

De Rijp F2 - Kolping Boys F4  
Uitslag: 0 - 6 
 Na een paar minuten spelen viel al het 
eerste doelpunt voor ons, gescoord 
door Tobias. Onderlinge ruzie tussen 
een spelertje en de keeper van de Rijp 
gaf ons de gelegenheid om nogmaals 
te scoren, nu door Thomas.( Hieruit 
blijkt maar weer eens, dat je beter kunt 
blijven opletten en gewoon lekker moet 
gaan voetballen i.p.v. ruzie te ma-
ken!!!!).  Er werd leuk overgespeeld 
door beide partijen, dit was leuk voor 
het publiek om naar te kijken. De Rijp 
had ook een paar kansen, maar die 
werden niet benut. Mede door het goe-
de keeperswerk van Bernd. We gingen 
rusten met een 0 - 2 stand. De 2e helft 
ging Quincy op doel. Na wat gerommel 
in het strafschop gebied werd de 0 –3 
gescoord door Bernd door een mooie 
gekrulde bal. Sam maakte een mooi 
doelpunt recht door het midden (0-
4).Door het goed storen van ons en het 
klungelig uitverdedigen van hun werd 
het zelfs 0 -5 door een eigen doelpunt. 
Dit kwam natuurlijk wel door ons aan-
vallend spel!! Bernd maakte even later 
nog de 0 - 6, wat uiteindelijk ook de 
eindstand werd. De F4 bestaat uit : 
Max, Sam, Tobias, Dennis, Thomas, 
Kelvin, Bernd, Quincy en David.  Heel 
goed gedaan, jongens. 
De trotse ouders. 
Kolping Boys F5 – De Rijp F4   
Uitslag: 4 - 1 
Het was ook de jeugdcommissie van de 
FFies niet ontgaan. F5 is het elftal waar 
je op moet letten in 2004 / 2005. Vorige 
week immers werden we al gescout 
door Meneer Co Andiriaanse van AZ 
himself. Dat betekend dat er een hoop 
talent rondloopt in F5. Nou over talent 

hebben we niks te klagen.  
Deze zaterdag moesten we tegen De 
Rijp F4. Wow, F4, dat is er 1 minder 
dan F5. Ennuh zo komen ook nog eens 
uit De Rijp. Dat moesten wel hele goeie 
voetballers zijn en dus beloofde dat een 
taaie wedstrijd te worden. Voortvarend 
gingen we van start. Iedereen deed 
weer goed zijn best. Er werd niet altijd 
even goed overgespeeld en Jeffrey 
moest voorin vaak een hoop alleen 
doen. Persoonlijk verdenk ik Jeffrey er 
overigens van dat hij vrijdag avond 
Kaapse Raasdonders met peper en 
spek heeft gegeten want de schoten 
die hij op het doel afvuurde waren niet 
misselijk. 4 Schoten troffen doel voor-
dat de Scheids affloot om te gaan rus-
ten met een glaasje grenadine.  
Na onze geheime tactische vergadering 
mochten we weer beginnen. Hela, Hola 
wat was dat nou? Wat was er met  De 
Rijp gebeurd. Ze voetbalden als de 
beste en boden behoorlijk meer tegen-
stand. Ze hadden ook hun geheime 
troef ingezet. Een nieuwe keeper! We 
kregen af en toe een paar benauwde 
momenten te doorstaan en Michiel 
moest echt alle zeilen bijzetten om er 
een aantal doelpunten uit te keepen. Er 
werd wel beter gekeken en meer over-
gespeeld. Ook tijdens de Corners gin-
gen we goed naar voren en het scheel-
de af en toe geen haar, of de bal ging 
er voor de 5e keer in. We deden goed 
ons best, maar kregen in de 2e helft de 
bal er niet meer in. En in een onoplet-
tend moment kreeg De Rijp nog een 
kans om de eer te redden. Er was geen 
houden meer aan. 4-1 werd de eind-
stand, oftewel: hupsaké, weer 3 punten 
in de tas voor Kolping Boys F5. Goed 
gedaan kanjers! 
Erik Zonneveld 
 

Victoria O F5 - Kolping Boys F5 
Uitslag: 3 - 6 
Met acht man sterk op weg naar Op-
dam. In onze supergeheime voorbe-
spreking, waar de ouders niet bij mo-
gen zijn, vonden we het wel weer een 
goed idee om te gaan winnen. We had-
den vorige week veel geleerd en zou-
den dat deze week weer laten zien. 
Het overspelen en vrijlopen ging beter 
en zoals altijd deed iedereen weer su-
per zijn best. Ook hebben we geleerd 
wat een achterste man is en wat hij 
doet. Calvin werd jammer genoeg bijna 
geveld door een bloedneus, maar hij 
bleek spijkerhard te zijn en kwam weer 
terug de wedstrijd in om zich volledig 
voor het team in te zetten. 
We maakten 5 doelpunten: 2 door Jef-
frey, 1 door Sven, 1 door Collin en 1 

door Eloy. Alle voorzetten kwamen van 
de voet van: Kevin, Tim, Calvin, en Ste-
fen. De keepers Sven en Kevin hadden 
helemaal niets te doen, dankzij onze 
fantastische verdediging onder de be-
zielende leiding van Eloy. Guys, jullie 
hebben weer vet jullie best gedaan en 
goed gespeeld. We nemen weer 3 pun-
ten mee naar huis en stoppen die in 
onze tas waar er al 6 inzaten, dus 3 + 6 
= .............   uhhh hoeveel was dat ook 
al weer?.....  
 

Kolping Boys F6 – Victoria O F6 
Uitslag: 17 – 0 
Wederom een knappe prestatie van de 
F6, waarbij Niels de score opende. 
Vanwege de vele doelpunten zal ik en-
kele momenten uitlichten die een ver-
melding waard zijn. Sjoerd scoorde de 
belangrijke 2e treffer met een enorme 
knal, waardoor de tegenstander men-
taal knakte. 
Via een schitterende hoge voorzet van 
Dani scoorde Nick met een prachtige 
volley de 3 – 0. Mick scoorde net als 
Nick, zijn eerste doelpunt (de 15-0) van 
het seizoen met een droge schuiver 
over de grond. De keeper van de te-
genstander had wederom het nakijken. 
Alle spelertjes hadden al gescoord en 
afgesproken was om de laatste die nog 
niet gescoord had, in de spits te zetten. 
Amsel moest en zou ook scoren. De 
spelertjes riepen elkaar toe dat Amsel 
de laatste goal moest gaan scoren. Hij 
kwam heel dicht bij maar het mocht niet 
lukken. Prachtig teamwork. Iefke kreeg 
nog een opleving toen zij de 10e en 
11e scoorde. De tegenstander kwam 
niet op onze helft. Daar zorgde Rick en 
Dani wel voor. Ik heb alle doelpunten 
geteld en kwam op de volgende aantal-
len: Niels 4x, Rick 4x, Dani 2x , Sjoerd 
2x, Iefke 2x, Nick 1x, Mick 1x. Eigen 
doelpunt 1x. Op naar de volgende pot! 
Hans 


