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     REDACTIE:  
        Ed, Evelien en Arnout van ’t Voort  Saturnusstraat 59  Oudorp           
                                                                                                  Tel.5111917                        
     KOPIJ INLEVEREN: 
       Pupillen kopij: zaterdag tot 13.30 uur in het wedstrijdsecretariaat, 
             of voor zaterdagavond 20.00 uur bij Jaap de Vries, Sleperstraat 24. 
   Dames & Meisjes kopij: voor zondag 20.00 uur bij M. Corsten,                     

                                 Herman Heijermansstraat  63 of per e-mail: damesenmeisjes@kolpingboys.nl 
        Alle andere kopij: voor zondag 20.00 uur bij bovenstaande 
               redactie adres of in de kopij-bus voor de kantine.  
        E-mail (detreffer@kolpingboys.nl) mag ook.  

     ACTUEEL KOLPING BOYS NIEUWS: 

       http://www.kolpingboys.nl  

      
 

    AFGELASTINGEN: 

     Teletekst     Pagina 603          Ned 1/2/3 1e, 2e, 3e, Dames 1, A1,  B1, C1, en D1 
     A.N.P           0900-9311             ( West 1 cat A) Rest: West 1 cat. B 

                                   

Trainersbijeenkomst E & F pupillen 

De pen van C1 

Sinterklaas bij Kolping Boys 

Via de familie Venneker werd ik geattendeerd op het volgende:  
 
                                  Oud Papier   
 
Het gaat goed met het verzamelen van het oud papier in onze 
club.  
In september is er 7500 kilo bijeengebracht en in oktober zelfs 
8100 kilo !!  
 
Doet u ook al mee met het inbrengen van oud papier?  
 
Het levert altijd wat op voor onze clubkas. 
 
De container staat aan het begin van ons 
complex. Komt allen. 
 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                            Kolping Boys 1 – Alkmaarsche Boys 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
Good Bookers. 

    Gedempte Nieuwesloot 4 1811 KT Alkmaar. 

    De grootste Vakantie-Reis en Avonturenwinkel van Noord-Holland. 

    072-5153833. 

         Intersport Megastore. 

         Noorderkade 154 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum Noorderarcade. 

                                               5000 m2 Sport en Lifestyle 

                                                                                            072-
5140600. 
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De pen van de C1 
 
Wherevogels C1 – Kolping Boys C1 
Uitslag: 1 – 2 
 
We waren later begonnen, omdat de scheids van ons er niet was. De aftrap was genomen.  Rick kreeg de 
bal en gaf een voorzet aan Raymond, die net naast schoot. Elke bal die wij gaven werd afgevlagd voor 
buitenspel. Maar nu was het van geen spraken. Raymond gaf de bal aan Lars en die schoot de bal er in 0 – 
1. 
In de tweede helft werd er gewisseld Rick en Ludo gingen er uit en Rowell en Wesley kwamen er in. Net 
5 minuten daarna kwamen de tegenstanders met een mooie aanval en ze scoorden de  1 – 1. De tegenstan-
der was fel begonnen aan de tweede helft en kreeg een vrije trap op een gevaarlijke plek. De bal belandde 
gelukkig op het dak van het kratje. Even later kregen ze nog een kans en hield Patrick de bal goed tegen. 
De laatste 10 minuten kwam Bowie er nog in voor Kisandro. Bowie kreeg meteen de bal, maar de tegen-
stander pakte de bal weer af. Een goede opening van Kolping bracht de bal bij Pascal, die speelde de bal 
meteen naar Rowell die op zijn beurt een diepte pass gaf aan Yoeri. Yoeri wist wel raad met dit buiten-
kansje en scoorde de winnende treffer. Iedereen was blij. 
Goede wedstrijd Kolping!!!! 
En bedankt Patrick. 
 
Van Claudia en Rowell. 



Zondag 14 november 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                            Scheidsrechter 
2de                  SRC 2                                  14.00 uur                   …..                                      J.H. Hageman 
5de                  Graftdijk 2                           12.00 uur                   11.15 uur                             N. Neuvel 
8ste                 vrij  
9de                  GSV 2                                  10.00 uur                   09.15 uur                             Sj. Schut 
A1                 KHFC A1                            11.30 uur                   …..                                      C. van Zaanen 
A3                 JVC A2                               12.00 uur                   11.15 uur                             M. Hoogervorst 
Da1                Hellas Sport Da1                 14.00 uur                   …..                                      J. van der Star 
B2                  AFC B3                               10.00 uur                   09.15 uur                             C. de Goede 
C1                  Purmersteyn C1                   10.00 uur                   …..                                      J.J. Eeken 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                            Vertrek!! 
1ste                 Helder 1                              14.00 uur                   …..                                      ….. 
3de                  Vrone 2                               11.00 uur                   09.50 uur                             10.00 uur 
6de                  Winkel 2                              14.00 uur                   12.50 uur                             13.00 uur 
7de                  Limmen 6                            11.00 uur                   09.50 uur                             10.00 uur 
10de                Koedijk 10                          09.30 uur                   08.30 uur                             08.40 uur 
A2                 Koedijk A3                          14.30 uur                   13.20 uur                             13.30 uur 
A4                 DWVW A1                         12.00 uur                   10.35 uur                             10.45 uur 
Da2                Koedijk                               09.30 uur                   08.30 uur                             08.40 uurr  
Zondag 21 november  2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal  Tegenstander                                  Tijd                           Aanwezig                            Scheidsrechter 
1ste                 Alkm. Boys 1                       14.00 uur                   …..                                      A. v. Buuringen 
3de                  HSV 3                                  12.00 uur                   11.15 uur                             A.C.Q. Nannes 
6de                  ZAP 4                                  12.00 uur                   11.15 uur                             gsb 
7de                  Adelbert 3                           10.00 uur                   09.15 uur                             C. de Goede 
8ste                 Adelbert 4                           14.00 uur                   13.15 uur                             J. de Wit 
10de                KSV 6                                  10.00 uur                   09.15 uur                             gsb 
A2                 AFC A2                               14.00 uur                   13.15 uur                             M. Hoogervorst 
A4                 Koedijk A5                          12.00 uur                   11.15 uur                             Sj. Schut 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                            Vertrek!!! 
2de                  Foresters 2                           11.00 uur                   …..                                      ….. 
5de                  Egmondia 4                         12.00 uur                   10.50 uur                             11.00 uur 
9de                  Hugo Boys 5                       11.00 uur                   09.50 uur                             10.00 uur 
Da2                HSV Da1                             14.00 uur                   12.50 uur                             13.00 uur 
A3                 Koedijk A4                          14.30 uur                   13.30 uur                             13.40 uur 
B2                  Graftdijk B1                        11.00 uur                   09.35 uur                             09.45 uur 
C1                  DWS C2                              09.30 uur                   …..                                      ….. 
DIENSTEN: 
Kantine                     : 13-11 en 14-11 groep 1 en 2, 20-11 en 21-11 groep 3 en 4 
Terreindienst            : 13-11           08.00 uur Jos Korver en Jeroen de Graaf    

              12.30 uur Rens Langedijk en Ronald Gouwentak sr.        
      14-11 09.00 uur Tim Heynis en Gert Jan Krom    

              13.00 uur Vincent Hoek en Dolf Leegwater            
      20-11 08.00 uur Lucas van Hoorn en Stefan Doef           

              12.30 uur Metas Gonen en Patrick Huijzer            
                                   21-11           09.00 uur Pieter Hillebrand en ?                 

              13.00 uur Mike Heere en ?    
Secretariaat               : 14-11           09.00 uur  Simon en jun.comm. en Ome Jaap van 09.00 uur tot 13.00 uur 
                                  21-11            09.00 uur Simon en sen.comm. 
Kassa                        : 21-11           Dhr. B. Frederiks en Mevr. A. van Wonderen  
Poortloterij               : 21-11           Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids.       : 21-11           DB 
Geluid                       : 21-11           Dhr. R. Peeters 
Bestuurskamer          : 21-11           Tiny en Kristen 
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zater/
zondag 

  30/31 oktober   Uitslag  zater/zondag   6/7 november  Uitslag 

Kolp.B. 1 - Vios 1 0 - 4  Kolp.B. 1 - LSVV 1 1 - 1 
Kolp.B. 2 - Permersteyn 2 1-1 gest.  Kolp.B. 2 - Limmen 2 3 - 3 
Kolp.B. 3 - Vios 3 4 - 1  Kolp.B. 3  Koedijk 2 0 - 5 
Kolp.B. 5 - HSV 4 4 - 2  Kolp.B. 5 - KSV 3 3 - 1 
Kolp.B. 6 - VZV 4 6 - 3  Kolp.B. 6 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 7 - Victoria O 4 0 - 4  Kolp.B. 7 - Vrone 3 1 - 5 
Kolp.B. 8 - De Rijp 4 5 - 4  Kolp.B. 8 - Limmen 7 0 - 2 
Kolp.B. 9 - Vrij   Vrij  Kolp.B. 9 - Berdos 8 9 - 2 
Kolp.B. 10 - LSVV 7 3 - 7  Kolp.B. 10 - Hugo Boys 4 5 - 3 

               
Kolp.B. A1 - DCO A1 3 - 1  Kolp.B. A1 - ADO ' 20 A1 3 - 0 
Kolp.B. A2  Victoria O A1 2 - 0  Kolp.B. A2  WBSV A1 7 - 2 
Kolp.B. A3  Helder A2 4 - 6  Kolp.B. A3  SVW ' 27 A3 1 - 7 
Kolp.B. A4 - JVC A3 6 - 1  Kolp.B. A4 - LSVV A2 2 - 4 

               
Kolp.B. B1 - ODIN ' 59 B1 3 - 6  Kolp.B. B1 - Fort. Worm-

erveer 
B1 3 - 6 

Kolp.B. B2 - Kwiek B1 0 - 1  Kolp.B. B2 - Spirit B2 1 - 1 
Kolp.B. B3 - JVC B4 3 - 2  Kolp.B. B3 - Westfriezen B2 0 - 6 
Kolp.B. B4 - Jong Holland B2 2 - 2  Kolp.B. B4 - de Flamingo's  B1 1 - 8 
Kolp.B. B5 - BOL B1 0 - 7  Kolp.B. B5 - Reiger Boys B2 1 - 5 

               
Kolp.B. C1 - Wherevogels C1 2 - 1  Kolp.B. C1 - Hollandia C2 2 - 1 
Kolp.B. C2 - Nieuwe Niedorp  C1 13 - 0  Kolp.B. C2 - HSV (Vrs) C2 8 - 2 
Kolp.B. C3 - Jong Holland C2 4 - 2  Kolp.B. C3 - AFC '34 C2 1 - 0 
Kolp.B. C4 - Koedijk C4 1 - 2  Kolp.B. C4 - LSVV C2 4 - 3 
Kolp.B. C5 - DFS C2 5 - 1  Kolp.B. C5 - Hugo Boys C2 afg. 
Kolp.B. C6 - Jong Holland C4 Afg.  Kolp.B. C6 - WMc C4 2 - 4 

               
Kolp.B. Da.1 - Meteoor Da.1 4 - 0  Kolp.B. Da.1 - HOSV Da.1 5 - 0 
Kolp.B. Da.2 - Zouaven Da.1 2 - 3  Kolp.B. Da.2 - Oosthuizen Da.1 5 - 3 
Kolp.B. Msj.1 - Marken Msj.1 4 - 0  Kolp.B. Msj.1 - HOSV Msj.1 4 - 0 
Kolp.B. Msj.2 - Duinrand S Msj.1 0 - 5  Kolp.B. Msj.2 - Vios Msj.1 0 - 1 

                      Scheidsrechter-wijzigingen in het kort:  
 
Met ingang van dit seizoen gelden de volgende nieuwe regels voor de amateurs:  
Doelpunt vieren: een speler ontvangt een gele kaart als hij na het maken van een 
doelpunt zijn shirt uittrekt.Deze gele kaart wordt als een 'halve' geregistreerd.  
Kunstgras: op de nieuwste met rubber ingestrooide kunstgrasvelden mag worden 
gespeeld, mits deze goedgekeurd zijn door de KNVB.  
Directe rode kaart: De KNVB past het lik-op-stuk beleid toe bij spelers die een di-
recte rode kaart krijgen. Voor de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn team is 
hij niet speelgerechtigd. Zolang deze wedstrijd niet is gespeeld mag hij ook niet 
voor een ander team spelen van zijn club. Vervolgens doet de tuchtcommissie zo 
snel mogelijk uitspraak en wordt deze eerste wedstrijd in mindering gebracht op de 
straf. 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Iefke Grotenhuis 
 
Zij scoorde 4 van de 5 
doelpunten voor F6 tegen 
Sporting S. Klasse!! 
 
* Dames 1 
Na 2 klinkende overwinningen 
tegen Meteoor (4-0) en HOSV 
(5-0) op kop in 2e klasse A. 
 
* Juioren A2, C2 en meisjes 
junioren B1. 
Ook deze teams bezetten de 
eerste plaats in hun 
competitie. Nu volhouden. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       23 november 2004 
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Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen  
            Klaverjassen             Klaverjassen 
 
Wij nodigen u allen uit voor onze 2e drive van het klaverjasseizoen 
2004/2005 op vrijdag 19 november a.s.  
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie 
superprijzen. 
De Hoofdprijs is dit seizoen:  “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 19 november 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   

Hallo allemaal, 
  
Jullie hebben nog nooit iets van ons vernomen in het 
clubblad en daar was ook nog nooit eerder een reden 
voor. De reden waarom jullie nu wel iets van ons horen 
is dat wij zondag te horen kregen dat Annie van 
Wonderen en Gerda Reus stoppen met kassa draaien 
en  het uitdelen van het programmaboekje. 
Wij zullen ze heel erg missen zo zondags bij de poort 
als het eerste thuis speelt. 
Het enige wat wij kunnen zeggen is: meiden heel erg 
bedankt voor die gezellige jaren en wij hopen 
jullie toch nog wel eens te zien zodat we even gezellig 
bij kunnen babbelen. 
  
Bertus, Saskia en Marjon. 

Heeft iemand voetbalschoenen in een voetbaltasje 
gevonden, maat 36, kleur zilver met rood van Adidas. 
Graag contact opnemen met Sharon 06-54691313   b.v.d. 
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   CONDOLEANCE 
 
Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat  
                                  

                                            Pé Kunst  
                                                   was  overleden. 
 
Vele uurtjes heeft hij voor onze club gewerkt en wij zijn hem hier nog altijd dankbaar voor. 
 
Wij wensen zijn vrouw Toos en kinderen in deze moeilijke tijd alle sterkte toe. 
 

Het bestuur van Kolping Boys. 
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VZV 4 – Kolping Boys 6 
 
Zondag 31 oktober 2004 stond in de reserve zevende klasse de wedstrijd VZV 4 – Kolping Boys 6 op het program-
ma van de KNVB. Na een afgelaste wedstrijd en twee eerdere afzeggingen door DFS en Watervogels werd dit pas 
de vijfde competitiewedstrijd van dit seizoen. In ieder geval had iedereen weer zin om een partijtje te voetballen, 
want er stonden maar liefst 16 namen op het lijstje van coach/speler Nico Kieft.  
Nadat Nico in de kleedkamer zijn opstelling bekend had gemaakt en iedereen een shirtje, broek en kousen had be-
machtigd, want dat is niet mis met 15 voetballers en maar 11 paar sokken, werd er om ongeveer 11.00 afgetrapt 
door de scheidsrechter van VZV. In de wissel stonden Gerard Pranger, Jacco Buisman, Paul Vessies, Mischa Goes-
inne en Arthur Florijn. 
 

Na een goed begin van Kolping Boys en een doelpunt binnen 5 minuten (0-1) door Rob Dolsma, na goed doorlopen 
op de linkerkant, hadden we het zaakje onder controle, dachten we. 15 minuten later stonden we door het niet luiste-
ren naar keeper Peter Verhoeven en het elkaar in de weglopen, maar wel goed afgemaakt door de spitsen van VZV 
met 2-1 achter.  
De wedstrijd was omgeslagen. Het zesde kreeg met moeite het balletje rond en met elke keer goede bedoelingen 
ging men keer op keer in de fout. Tot 10 minuten voor rust Dennis Louwen, good old Kees van Weelden zag lopen 
en met een steekpas hem wist te bereiken. Kees passeerde de keeper of hij dat wekelijks doet en liep de bal met 
een soepele tred over de doellijn. Kees was weer zo blij als een kind!    Rust 
 

Met vijf verse wissels in de tweede helft hadden we afgesproken om direct druk op de tegenstander te zetten. Er 
moest namelijk gewonnen worden van deze ploeg. Ze stonden namelijk niet voor niets één na laatste. Vrij snel na 
de hervatting kwamen we dan ook op voorsprong door onze voorzitter Jacco, die de bal beheerst, na een sliding-
voorzet van Arthur, onder de keeper door schoof ( 2 – 3). Helaas was de voorsprong van korte duur, want bij zo’n 
beetje de eerste de beste tegenaanval werd de bal niet goed weggewerkt en kon de rechtsbuiten van VZV aanleg-
gen voor een schot. En wat voor één: kiezelhard onderkant lat in de verre hoek. Dit leidde tot een zeldzame woede 
aanval van Peter en die schoot de bal op knappe wijze buiten de lijnen met als gevolg dat hij de bal zelf ook weer 
moest ophalen 
 

We moesten dus met een stand van  3 – 3 weer opnieuw beginnen. De tegenstander werd gelukkig moe, want die 
hadden moeite met een half elftal aan verse spelers en zo gebeurde het dat na wegwerken van de tegenstander 
Paul de bal in zijn voeten kreeg en de verre hoek wist te vinden en zo de 3 – 4 wist te maken.  Na het vierde doel-
punt van Kolping Boys volgde al snel de vijfde treffer  na een mooie combinatie over vier schijven te beginnen links 
back René Lengers en te eindigen bij Dennis die de keeper simpel omspeelde en net als Kees de bal over de doel-
lijn liep. Het werd nog één keer gevaarlijk door een terug kopbal op een afstand va 30 centimeter van André Gong-
grijp op Peter, maar deze hield de bal toch nog voor zijn doellijn tegen. Uiteindelijk werd het nog 3 – 6, maar hoe: 
Gerard Pranger nam een weggekopte bal in een keer op zijn pantoffel van een metertje of 20 en joeg de bal via de 
binnenkant van de paal achter de verbouwereerde verdedigers van VZV.  
De scheidsrechter vond dit ook een mooi moment om af te fluiten, want een mooier doelpunt kon er toch niet meer 
komen. Einduitslag 3 – 6. 
Na deze wedstrijd vindt de KNVB, dat wij weer enige rust hebben verdiend, zodat we volgende week wederom vrij 
zijn om dan weer een uit wedstrijd te mogen spelen en dit keer uit tegen Winkel 2. Kijken of we dan onze vijfde over-
winning op rij kunnen boeken. 
 



Het programma !!! 
 
Zaterdag 13 november 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b3          D.W.O.W. b1                                                     14.30             14.00             H. van Ginkel 
b4          de Foresters b3(vr.sch.)                                      13.00             12.30             J. Kraakman  
c2          V.Z.V. c1                                                           14.30                  -                N. Kieft 
c4          Berdos c2                                                           14.30             14.00             H. Berghammer 
c5          Dynamo c1                                                         13.00             12.30             E. v. Dronkelaar 
ms.ju.b1 Monnickendam ms.ju.b1                                    13.00             12.15             P. Ruijs 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Jan van den Bout 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar                                              Aanvang    Vertrek 
b1          Concordia b1                                                      14.30                  -                Op zondag spelen:alle A-junioren + 
b5          Koedijk b4                                                          15.15             14.15             + B2 + C1            
c3          Duinrand S c1                                                     14.00             13.00             Terreindienst: 
c6          K.S.V. c4                                                            12.00             11.00             zat.dag 13 nov:   8 uur:Jos Korver 
ms.ju.b2 Oosterend ms.ju.b1                                            11.00                  ?                                         12.30:Rens Langedijk 
                                                                                                                                     zondag 14 nov:   9 uur:Tim Heijnis 
                                                                                                                                                               13.00:Vincent Hoek 
Zaterdag 20 november 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b1          fc Uitgeest b1                                                     14.30                   -               P. Kenters 
b4          Alcm. Victrix b2                                                 14.30             14.00             E.v.Dronkelaar 
b5          Bergen b2                                                           14.30             14.00             J. Kraakman 
c3          Koedijk c3                                                          13.00             12.30             H. Berghammer 
c6          Egmondia c2                                                      13.00             12.30             N. Kieft 
ms.ju.b2 L.S.V.V. ms.ju.b3                                              13.00             12.15             H. van Ginkel 
               
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Richard Meijer 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
a1          Almere a1                                                           14.30                    -              Op zondag spelen: A2 + A3 + A4 +  
dames 1 Odysseus’91                                                       12.00                    -              + B2 + C1 
b3          Winkel b1                                                           14.00             13.00             Terreindienst: 
c2          Victoria O c1                                                      13.00                    -              zat. 20 nov.:  8 uur:Lucas van Hoorn 
c4          A.F.C.’34 c3                                                       12.45             11.45                                 12.30 :Metin Gönen 
c5          Koedijk c6                                                          11.30             10.30 
ms.ju.b1 L.S.V.V. ms.ju.b1                                              14.45             13.30 
 
Zaalvoetballen op 28 december ! 
A3, A4, B3, B4 , B5, C3, C4, C5, C6 en de 2 meidenteams kunnen voor  € 1,00 op dinsdag 28 december  een paar uur zaalvoet-
ballen in de sporthal in Alkmaar-Noord bij het voormalige Jan van Scorelcollege. 
De komende weken kun je je opgeven en je opgave telt pas als je 1 EURO hebt betaald aan je begeleider ! 
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Paastoernooi 2005  !! 
In de vorige Treffer meldden we de komst van 2 publiekstrekkers: AZ en Ajax. 
Maar welke Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s dus) zijn al eens op “de Nollen”te gast geweest in de afgelopen 9 jaar ? 
Hier komen ze:    Helmond Sport (1998)                          Willem II (1998)                 Heracles (1998 + 1999 + 2000)        
                            AZ (1998 + 2002 + 2003 + 2004)         Excelsior (1999 +2001 + 2002 + 2003)            
                            Volendam (1999 + 2001)                     R.K.C. Waalwijk (1999 + 2003 + 2004)           
                            HFC Haarlem (2000                             ADO Den Haag (2000 + 2001 + 2002 + 2003) 
                            N.A.C. (2000 + 2001 + 2002 + 2003)   FC Twente (2000)               Sparta (2004)       
                            FC Groningen (2000 + 2002 + 2003 + 2004)                                   Fortuna Sittard (2001)           
                            Vitesse (2001)                                      Emmen (2001)                     FC Den Bosch (2002)           
                            FC Utrecht (2003)                                de Graafschap (2004)          P.S.V. (2004) 
                            Stormvogels/Telstar (2004)                  RBC Roosendaal (2004) 
 
Al  22 clubs dus en dit jaar komt daar sowieso Ajax nog bij ! 
 
We kunnen nu de volgende 2 BVO’s melden die in 2005 op ons toernooi aanwezig zijn : 
 

         Willem II      en      fc Groningen 

 
In de volgende Treffer laten we de buitenlandse deelnemers de revue passeren. En dan komen we met een wel héél bijzondere 
deelnemer !!! 
 
Gerjan Stet op toernee naar Rusland  ! 
De keeper van ons A1 is de eerste Kolping Boys-speler die uitverkoren is de kleuren van ons vaderland te verdedigen  ! 
Gerjan is keeper bij Marlène (futsal) en in die hoedanigheid mag hij komend weekend het doel van Jong Oranje verdedigen in 
een 8-landentoernooi in het Russische Sint Petersburg. Geweldig voor Gerjan natuurlijk ! 
We wensen hem heel veel succes en natuurlijk ook nog veel plezier ! 
 
Het wel en wee van de junioren !! 
Een dubbelslag voor zowel A1 als C1 !! 
Beide teams ontstijgen daardoor de onderste plekken en nestelen zich in de min of meer veilige middenmoot . 
C1 deed het via 2 keer een 2-1 overwinning, waarbij die in Purmerend op Wherevogels de mooiste was, omdat die in de slot-
fase werd weggesleept in een te hard duel ! Thuis tegen Hollandia c2 werd er vooraf op een overwinning gerekend en die 
kwam er dan ook. Tien punten zijn er nu behaald. Mooi werk ! 
A1 won thuis met 3-1 van D.C.O. en in Heemskerk met 3-0 van A.D.O.’20. Trainer Mark van Stipriaan ziet een opgaande 
lijn in het spel van zijn discipelen en dat geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden tegen Kon. HFC en Almere ! 
Er zijn nog 3 teams die 6 punten konden toevoegen aan het totaal: A2, C2 en C3 !! 
Voor A2 wordt 21 november van essentieel belang als concurrent A.F.C.’34 op visite komt !  Via een 2-0 op Victoria en een 
7-2 op het Beemsterse WBSV is in ieder geval de koppositie geconsolideerd. 
C2 had geen kind aan Nieuwe Niedorp c1 (13-0). Zij gaan zich opmaken voor de topper tegen V.Z.V. c1 ! Veel succes. 
Voor C3 begint het te lopen !. Er werden 2 overwinningen bijgeboekt: 4-2 op Jong Holland en 1-0 op AFC’34 ! 
En dat kan de C4 niet zeggen. Twee keer werd er verloren en zodoende werd een toppositie prijs gegeven. Eerst was Koedijk 
op de Nollen met 2-1 de baas en afgelopen zaterdag werd er achter de kerk bij L.S.V.V. met 4-3 verloren. 
Een nieuwe poule voor de C6 van begeleiders Jan en Peter. W.M.C. was in ieder geval een aantrekkelijker tegenstander dan 
al die C1-teams ! Er werd met 4-2 verloren, maar het fraaie doelpunt van Lionel mag zéker niet onvermeld blijven ! 
Bij de A-junioren was er voor A4 een zeer verrassende overwinning te noteren bij J.V.C. a2. In Julianadorp werd met maar 
liefst 6-1 gewonnen . Afgelopen zondag werd de ware kracht van A4 duidelijk. L.S.V.V. a2 won met 4-2. 
Ook A3 verloor thuis en wel met 4-6 van Den Helder a2. Geen schande, gewoon lekker gevoetbald. De nederlaag tegen        
S.V.W. a3 was met 7-1 wel wat aan de grote kant. Jammer ! 
Tenslotte de B-junioren. 
Een nederlaag voor B2. De tweede en wel bij Kwiek B1 (1-0). Bij Spirit werd het 1-1, zodat B2 nog steeds volop meedoet in 
de strijd om de bovenste plaatsen ! B3 boekte een tweede overwinning. Het werd thuis tegen J.V.C. 3-2. Keurig. Bij Westfrie-
zen b2 werd er met 6-0 verloren. 
Flamingo’s b1 was voor B4 met 1–8 véél te sterk. Bij Jong Holland werd het nog 2-2. 
Voor B5 is het nog steeds wachten op het eerste punt. Het werd 0-7 en 1-5. Zou het komende zaterdag bij Koedijk kunnen 
lukken of gaat de week erna Bergen eraan ? 
 



HOSV Dames 1 – Kolping Boys Dames 1 
Uitslag: 5 - 0  
Nog steeds als ik -al dan niet beroepsmatig- de bebouwde kom van 
Opmeer binnen rij word ik bevangen door gevoelens van paniek en 
onmacht, ingegeven door de laatste wedstrijd die Dames 1 voetbal-
de tegen HOSV. Hier moet sprake  zijn van een onverwerkt trauma. 
Nog steeds zie ik de thee door het putje spoelen als ik het complex 
van HOSV betreed. Een donkere bladzijde in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal bij Kolping Boys. 
We verloren kansloos met 5-1 in een wedstrijd die we gewoon simpel hadden moeten winnen. Hier lag  
achteraf een mooie taak voor de traumaverwerking van slachtofferhulp, maar helaas heb ik nooit iemand 
gezien. Nu, inmiddels twee seizoenen verder zie ik opnieuw een dames 1 van Kolping Boys in Opmeer 
aantreden tegen HOSV. Een dames 1 dat veel beter is als het dames 1 van toen, terwijl de bezetting niet 
eens zo verschilde met nu. Ook HOSV heeft de laatste seizoenen een stormachtige ontwikkeling  doorge-
maakt. Al snel in de wedstrijd ontwikkelen onze meiden een veldoverwicht, krijgen twee dotten van kan-
sen, die beide onbenut blijven. HOSV kan daar weinig tegenover stellen, hoewel Olga al haar talenten 
moet aanwenden om een half afgeslagen corner te pareren. Na 17 minuten is het Amy die vanaf 20 meter 
kiezelhard uithaalt en verdiend 0-1 op het scorebord laat zetten. Hier laten we het voorlopig even bij. Even 
op adem komen, HOSV laten voetballen, maar HOSV zag geen kans ook maar iets met de geboden ruimte 
te doen. Tot 10 minuten voor de rust. Een vrije trap wordt door Leonie prachtig bij de tweede paal neerge-
legd en daar door Amy achter de keeper gekopt. Voor ieder die aan de eigen ogen twijfelt: Door Amy ach-
ter de keeper GEKOPT. Echt waar. Zelfs HOSV schrok hier zo van, dat ze de aftrap spontaan bij Stefanie 
inleverde met een steekballetje Nienke in staat stelde te scoren. Amy tenslotte ronde op slag van rust een 
prima voorzet van Irene af en bepaalde de ruststand op 0-4. Nadat Stefanie kort na de rust 0-5 maakte door 
een half afgeslagen corner genadeloos in de touwen te jagen was het over. HOSV mocht de rest van de 
wedstrijd voetballen, maar kon hier niets mee hoewel de verdedigende slordigheden onzerzijds daar nog 
wel eens aanleiding toe gaven. Meiden, een uitstekende prestatie, we staan aan de leiding van 2A en ik ben 
van m'n trauma verlost. Klasse. 
Jeroen Wijts. 
 
                      De stand in Dames 2A op 7 november: 
                                             Gesp.   Gew.   Gel.     Verl.   Ptn      Doels. 
           1. Kolping Boys        8          7         0         1         21       28-15 
           2. Vreeswijk              9          7         0         2         21       33-10 
           3. Purmerend             8          6         0         2         18       33-10 
           4. Odysseus'91          9          6         0         3         18       23-15 
           5. D.E.K                   6          4         1         1         13       15-13 
           6. Zaandijk                7          4         1         2         13       17-10 
           7. Hellas Sport           8          3         0         5          9        16-15 
           8. Winkel                   7          2         2         3          8        15-22 
           9. Almere                   8          2         1         5          7        16-20 
           10. de Meteoor          9          2         0         7          6         9-27 
           11. H.O.S.V.              7          1         0         6          3         5-31 
           12. H.M.S.                 8          0         1         7          1        12-28 
 
 
Voor Dames 2 het rijschema voor de eerst volgende uitwedstrijd na!! Koedijk. 
 
Rina Blondeau,  
                             Mirjam v.d.Sijde,           
                                                                   Miranda Stenvers,  
                                                                                                         Judith Groot. 
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kantine diensten: 
13 nov Alie van Wanrooy 
20 nov Nathalie Bergmans 
27 nov Steffy Sibly 
4 dec Leonie van Kilsdonk 
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HEREN 1 28141 vrij 12 nov AZV 5 - Kolping Boys 1 20.10 uur De Lelie 

 28142 vrij 26 nov Kolping Boys 1 - ATC/Carillon Boys 7 21.05 uur De Myse 
 28143 vrij 03 dec d’Enterij 2 - Kolping Boys 1 19.15 uur De Enterij 

 28144 wo 08 dec Jong Holland 6 - Kolping Boys 1 19.15 uur De Enterij 
        

HEREN 2 12685 vrij 19 nov WMC 4 - Kolping Boys 2 19.55 uur Noorderend 

 12676 wo 24 nov Kolping Boys 2 - Unil Motoroils 1 19.15 uur De Oostwal 
 12687 wo 01 dec Kolping Boys 2 - Jong Holland 5 20.10 uur De Oostwal 
 12693 wo 15 dec Kolping Boys 2 - Vrone 3 19.15 uur De Oostwal 
 12701 ma 20 dec de Krocht 1 - Kolping Boys 2 22.00 uur De Meent 
        

HEREN 3 28915 vrij 12 nov Kolping Boys 3 - Danss. Biersteker 1 21.05 uur De Myse 

 28916 ma 15 nov Jong Holland 7 - Kolping Boys 3 20.10 uur De Enterij 
 28910 ma 22 nov EMJ Drukkerij 1 - Kolping Boys 3 22.00 uur De Enterij 
 ZAALDIENST   VRIJDAG 10 DECEMBER   19.00 UUR AANWEZIG   DE OOSTWAL 

 28917 vrij 10 dec Kolping Boys 3 - WMC 5 19.15 uur De Oostwal 
 28918 vrij 17 dec Kolping Boys 3 - DGAC 3 21.05 uur De Myse 

 28912 ma 20 dec Postiljon 1 - Kolping Boys 3 21.50 uur De Watertoren 

        

HEREN 5 22936 vrij 19 nov HZV de Witburger 8 - Kolping Boys 5 22.00 uur Vennewater 

 ZAALDIENST   WOENSDAG 24 NOVEMBER   19.00 UUR AANWEZIG   DE OOSTWAL 

 22938 vrij 26 nov Kolping Boys 5 - DOK 5 22.00 uur De Myse 

 22943 vrij 03 dec Kolping Boys 5 - Koedijk 1 22.00 uur De Myse 

        

A-1 Jun. 28900 vrij 12 nov Kolping Boys A-1 - FC Hoogtepunt A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 

 150398 vrij 19 nov SVW A-2 - Kolping Boys A-1 19.15 uur De Stap 

 28904 vrij 17 dec Kolping Boys A-1 - SVW’27 A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 

        

Zin om eens het Nederlands futsal team te zien spelen in de Kerstvakantie?  

oefenduel wo 29 dec Nederland - ATC Carillon Boys 20.00 uur Beverwijk 

oefenduel za 08 jan Nederland - Action 21 Charleroi 15.00 uur De Meent 

 

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

Er is in de KNVB competitie na de winterstop nog plaats voor A-, B-, of C-juniorenteams, dit voor 
een speciale aktieprijs van 35 euro per persoon, dus als je 8 spelers en een coach hebt, geef je 
dan op.  Bel voor informatie Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 

 



                                 
In verband met de intocht van Sinterklaas in Alkmaar op 13 november om 

12.00 uur heeft de pupillencommissie besloten  diverse E-en F-pupillenwedstrijden te la-
ten vervallen of vroeg te laten spelen. 
  

ZATERDAG  13 NOVEMBER 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D1     Zaanlandia D1    10.15                   P.Konijn                D2    Alkm.Boys   D1   10.30                   
D3     Dynamo     D1    11.30      11.00   H. van Ginkel        D4    Apollo 68     D1   12.30       11.40 
D5     Vrij                                                                            D6    PurmersteynD1013.00        
D7     BOL           D3    11.30      11.00   B.van Esseveld     D8    Victoria O    D2   11.15       10.25 
E1     MeervogelsE2    09.00                   Jan v.Leyen                                                            
E2     LSVV         E2    09.00      08.30   Th. Groot                                                                    
E4     SVW          E6    09.00      08.30                                                                                  
E6     LSVV         E7    09.00      08.30   B. Wijnen                                                                      
F1     SVW          F1     09.00      08.15   Y. Scholte                                                               
F7     Duinrand S F4     09.00      08.30   P.van Wanrooij                                                               
                                                                                                                                           
                                                                                                                    
                                                   ZATERDAG   20 NOVEMBER 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D2     AFC 34      D1    10.15                  B.Wijnen             D1    KFC            D1   13.00        
D4     Duinrand S D2    11.30      11.00  H. van Ginkel        D3    Victoria O    D1   11.15       10.25       
D5     SVW          D5    09.00      08.30  P.de Moel             D7    SVW           D6   11.30       10.40 
D6     Volendam  D10  11.30                  R.Rowinkel          E1    DTS            E2   09.30        
D8     Alkm.Boys D3    10.15      09.45  B. van Esseveld 
E2     Vrij                                                                         E4    De Rijp        E4   11.15       10.20 
E3     AFC 34      E3    11.30      11.00  Tim Eskens          E6    De Rijp        E7   11.15       10.20 
E5     Graftdijk     E3    10.15      09.45  P.van Wanrooij      F2    BOL            F1   09.00       08.15       
E7     SVW          E11  11.30      11.00  Th. Groot             F4    Reig.Boys   F4   09.00       08.20       
F1     Reig.Boys  F1     09.00      08.15  Yuri Scholte          F7    Reig.Boys   F10 09.00       08.20 
F3     LSVV         F4     09.00      08.30                                                                               
F5     Victoria O  F5     09.00      08.30                           Mini  Con Zelo     Mini 09.30       08.35 
F6     HSV           F4     10.15      09.45                                                                                     
F8     Victoria O  F7     11.30      11.00                                                                               
         

DEEN JEUGDSPONSORACTIE 
 
De DEEN jeugdsponsoractie heeft het megabedrag van EUR 1.309,92 voor de pupil-
len van Kolping Boys  opgebracht. 
Het bedrag zal benut worden voor o.a. de aanschaf van MINI-pupillen doelen. 
Namens de pupillencommissie hartelijk dank voor de steun.  
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Winnaars Voorronden Penaltyschieten 
De volgende spelers met hun ouders zijn hierbij uitgenodigd voor de finale van het penaltyschieten  
op 1 januari. Tijdstip rond 15.00 uur 
Oglucan Okul (D1); Ruben Haverkate (D2); Kevin Bleeker (D3); Wessel Stal (D4); Danny van Kerkhof 
(D5) 
Koen de Goede (D6); Yannick Zuurbier (D7); Ivo Bakker (D8); Denzel van Blarcum (E1); Nick Molenaar 
(E2) 
Dion Trap (E3); Leon Met (E4); Sevgul Mahmud (E5); Yannick de Jager (E6); Bojan Kok (E7); 
Mustafe Baré (F1);  Mathijs Zevenhek (F2); Bas Groenewoud (F3); Thomas v.d.Linden (F4); Eloy Zuur-
bier (F5); 
Iefke Grotenhuis (F6); Sammy Kootiarab (F7); Dennis Vos (F8);  Wessel Molenaar (MINI) 
 
Indien het niet mogelijk is aanwezig te zijn gaarne op tijd afberichten.  
 

                                   Sinterklaas bij Kolping Boys    
 
       13 november is het zover, Sinterklaas en zijn Pieten komen naar Alkmaar. 
          De beste Sint logeert in de buurt van Oudorp - Alkmaar, en heeft aan  
           Kolping boys gevraagd of hij 17 november met zijn sportieve zwarte Pieten 
           bij de jeugd van Kolping kan komen kijken. 
                                          Natuurlijk kan dit, en we maken er een groot feest van. 

                
          Van 13.00 tot 15.00 uur Sinterklaas feest voor de Mini’s kabouters en de F – pupillen , 
          Van 16.00 tot 18.00 uur de E Pupillen en de E mannen van de D6. 
 
          Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent, neem een regenjack  mee. 
          Er is deze dag geen trainen voor deze jongens en meisjes. 
 
          Ouders, de ruimte in de kantine is beperkt, vandaar dat alleen de begeleiders van een team erbij kunnen zijn. 
 
           Om toch een idee te krijgen hoe het was zoeken we nog een fotograaf die de foto’s aan de pupillen       inter-
netsite kan linken zodat iedereen er nog even naar kan kijken.  
 
         Jongens en meisjes tot ziens op 17 november 
    
       Wie wil de foto’s verzorgen?  Graag even bellen naar Gerard Twisk 0653785114 
 
                                                                   Trainersbijeenkomst E & F Pupillen 
 
Trainers en begeleiders van de  E en F  pupillen. Zoals u gelezen heeft in de Treffer gaat Siem van Won-
deren de begeleiding van de trainers verzorgen, en we gaan daarmee starten op dinsdagavond 16 no-
vember a.s. Wij verwachten u om 20.00 uur en willen om 21.30 stoppen. 
Naast wat organisatorische zaken gaan we het hebben over: 
                  Voetbalbedoelingen van een F & E pupil. 
                  Hoe bereid ik mijn voor op een training. 
Wij verwachten alle E&F pupillen trainers, bel even als je niet kunt komen. 
“’De wedstrijd is de beste training”‘; bekende kreet in het trainersjargon. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat ook de begeleiders er een keer bijzijn, zodat we allemaal de zelfde 
uitgangspunten hebben bij het pupillen voetbal. 
Tot ziens op 16 november 
                                             Gerard Twisk                     Siem van Wonderen                                                      
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                                              Keeperstraining. 
 

Johan Preserie heeft maandagavond een te grote groep om onze keepers goed te kunnen trainen. Je-
roen  Dekker wil er ook een aantal gaan trainen. Vanaf 10 november is het volgende afgesproken: 
De Keepers van de D1,2,3, en D6 trainen op maandag bij Johan. 
De keepers van de D4,5,7 en 8 trainen op vrijdagavond bij Jeroen van 18.30 tot 19.15 uur. 
Jeroen wil wel weten of je komt, bel hem even op:072-5158769 
Jeroen , alvast bedankt !! 
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Kolping Boys D1 - Zouaven D1 
Uitslag: 4 - 3 
In de eerste helft hadden we wind te-
gen. Kolping wist de bal over de kee-
per heen te schieten, dat werd de 1 - 
0. Daarna scoorde Zouaven en werd 
het 1-1 . Toch was Kolping sterker en 
wist ook Dennis er nog 1 te scoren. 
De ruststand was 2-1 voor Kolping 
Boys. Na de rust was eerst Kolping 
sterker en konden Joël en Amine alle-
bei nog een doelpunt scoren. Maar 
toen zakte Kolping in en werd Zoua-
ven sterker zodat ze de kans kregen 
om nog 2 doelpunten te scoren. Zo 
werd het uiteindelijk 4-3 voor Kolping 
Boys. Lekker gespeeld jongens.   
groeten,  Justin 
 
DCG D10  – Kolping Boys  D6 
Uitslag: 3 – 0 
Zou het vandaag dan eindelijk weer 
eens gebeuren; een potje winnen? 
Getuige de stand zou dat moeten luk-
ken.  De achterban (lees fans) wisten 
het sportcomplex in Osdorp ternau-
wernood te vinden, zodat de boys na 
een korte warming-up aan de wed-
strijd konden beginnen. Eerst werd er 
even stilgestaan bij het overlijden van 
een vader van een speler van DCG, 
voordat er werd afgetrapt. Dit was 
best wel indrukwekkend zo allemaal 
rondom de middencirkel. In het begin 
ging er aardig wat dreiging uit van on-
ze boys waardoor er kleine kansen 
ontstonden. 
Ons aller Hans vlagde er lustig op 
los, af en toe struikelend over wat 
herfstbladeren, terwijl de andere 
grens niet altijd goed zag wie er 
moest ingooien. Verbazingwekkend 
genoeg konden de inworpen niet ge-

noeg toevoegen aan het spel van 
Kolping, de vrije man werd dan niet 
gevonden. Het was dan ook DCG dat 
via een uitbraak KB verraste met de 
eerste goal. Bij 1-0 werd er gerust. 
Ronald schitterde door afwezigheid, 
waardoor Dennis de boys in de rust 
toesprak en nog even de puntjes op 
de ie zette. Al vrij snel een corner van 
Koen, op een haar na gemist door 
Ralph. Vervolgens Nick in een ver-
woede poging welke stuitte op de ver-
dediging. Toch scoorde DCG knap 
voor de 2e keer, waarna Kolping meer 
en meer tegen zichzelf aan het voet-
ballen was. De broertjes Mabiala de-
den stinkend hun best, waar Ghalid 
zijn man probeerde te houden. De 
druk op Stefan’s goal nam toe. Een 
wanhoopsoffensief was misschien 
nog het enige. Dimitri nam daarin het 
voortouw, gesteund door Mitchell, 
Rick, Tommy en Maurice. Hij wilde er 
gewoon niet in!! DCG maakte de 
wedstrijd koelbloedig af door de 3-0 
op slag van het laatste fluitsignaal in 
te schieten. Jammer, volgende week 
beter. Wij fans staan nog steeds ach-
ter jullie ook als het even minder 
gaat. KOP OP BOYS             
Gr, KO        
 
Kolping Boys E1 – KSV E1 
Uitslag: 7-0 
Kolping Boys E1 heeft goed naar AZ 
gekeken! De meeste toeschouwers 
hebben namelijk de 1e goal gemist! 
Kolping startte met goed combinatie-
voetbal waardoor Steven ons al in de 
3e minuut op voorsprong schoot: 1-0. 
De inmiddels wel toegestroomde toe-
schouwers zagen een leuk combine-
rend elftal, wat met mooie schoten 

van Lars en Steven de voorsprong 
probeerde te vergroten. 
Na het goede begin werd de wedstrijd 
wat rommeliger wat ook kwam door-
dat KSV met 7 man voor het doel lag. 
Uit een perfecte corner van Dani-
el wist Denzel binnen te tikken: 2-0. 
Ook de 3-0 werd gemaakt door Den-
zel, en wat een mooie goal. Prachtig 
dat schot! 
Na de rust zat er meer voetbal in het 
team. Jos heeft zijn jongens toch 
weer op scherp gekregen. Daniel 
weet te scoren direct met zijn corner: 
4-0. Knap gedaan. Ook uit de volgen-
de corner van Daniel wordt gescoord; 
Falco tikt knap binnen: 5-0. 
Ondertussen hebben Ricardo, Falco, 
Bart en Tim weinig moeite om de 
spaarzame uitvallen van KSV (3 
stuks) af te stoppen. We geven 2 cor-
ners weg. Meer niet. Ricardo hoeft 
bijna niet in actie te komen maar 
heeft wel een paar belangrijke spel-
hervattingen met zijn verre uittrap! Op 
het middenveld zwoegt Lars en pas-
seert 3 man en scoort, jawel met zijn 
linkerbeen! Knappe actie Lars. 6-0. 
De eindstand wordt door alweer Dani-
el, op knap aangeven van Steven, 
bepaald op 7-0! 
De uitstekende keeper van KSV heeft 
ervoor gezorgd dat we vandaag niet 
met dubbele cijfers hebben gewon-
nen, want kansen hebben we genoeg 
gehad. Het was op deze vroege za-
terdagmorgen weer een genoegen 
om langs de lijn te staan! Jongens, 
als we alles winnen worden we kam-
pioen!           René  



Bergen E2 - Kolping Boys E2  
Uitslag 3 -0  
Vandaag tegen Bergen, de koploper. 
Niet zo maar een koploper, nee, een 
koploper die zijn tegenstander regel-
matig met dubbele cijfers van de mat 
veegt. We misten ook nog eens twee 
man, maar gelukkig wilden Charlie en 
Blois invallen. 
Vanaf het begin was duidelijk dat de 
E2 geen zin had in de pan gehakt te 
worden. Er werd fel op de bal ge-
speeld, goed vrij gelopen en prima 
meeverdedigd als de tegenstander 
aanviel. Iedereen was bij de les en 
werkte hard, waardoor Bergen er 
maar niet door kwam. Ze kregen wel 
een paar kansen, maar Stefan stond 
uitstekend te kiepen. Waardoor er 
voor de pauze slechts één doelpunt 
werd gemaakt door Bergen. Onze 
jongens kwamen zelfs nog langszij 
door een doelpunt van Nick, maar die 
goal werd afgekeurd omdat de 
scheidsrechter het spel al had stilge-
legd. In de tweede helft bleven de 
jongens goed voetballen, ook toen 
Bergen toch nog twee keer wist te 
scoren. Een kleine nederlaag tegen 
deze koploper dus. Keurig jongens, 
een uitstekende prestatie! En Charlie 
en Blois: bedankt! 
Pieter Hoogesteijn 
 
Kolping Boys E2 – HSV E3 
Uitslag 1 - 3 
Na de goede prestatie van vorige 
week tegen Bergen was de E2 ge-
brand op een overwinning vandaag. 
Tegen HSV moest het kunnen, want 
daar hadden we de vorige keer gelijk 
tegen gespeeld. De jongens gingen 
dus voor de drie punten, maar 
vreemd genoeg was daar in de eerste 
helft weinig van te merken. Het leek 
wel of iedereen liep te snurken: pas 
als er een bal in de buurt kwam, be-
gonnen de jongens te bewegen. Het 
regende dan ook kansen voor HSV. 
Toch duurde het nog even voordat 
het 0 – 1 stond, want HSV was ook 
niet helemaal wakker en hielp de ene 
na de andere kans vakkundig om 
zeep. 
Alsof de E-2’ers door de tegengoal 
wakker waren geschud, ging het 
daarna een stuk beter. Sietze en Jo-
chem holden weer achter hun tegen-
standers aan, Dimaggio was weer 
overal te vinden, Anton en Nick gin-
gen weer vrijlopen, Bert snapte weer 

dat de bal naar voren moest en Sa-
cha hervond weer zijn kap-, draai- en 
zelfs hakbewegingen. In het begin 
van de tweede helft begon de E2 
zelfs druk te zetten op het vijandelijke 
doel. ‘De gelijkmaker kan niet 
uitblijven’, zeiden de deskundigen 
langs de lijn tegen elkaar, en jawel, 
een paar minuten later was het Bert 
die de E2 op gelijke hoogte met HSV 
bracht. Zou de E2 door kunnen druk-
ken…? 
De jongens bleven goed spelen, 
maar helaas viel de 2 – 1 niet. On-
danks het wederom goede kiepwerk 
van Stefan (vooral het uitlopen ging 
prima), wisten de HSV’ers er helaas 
toch nog eentje in te prikken. Tot het 
einde bleef het spannend en hing de 
gelijkmaker van Kolping in de lucht. 
Dat HSV vlak voor tijd 1 – 3 maakte 
was jammer. Jongens, lekker ge-
speeld – op dat kwartiertje slaapwan-
delen na dan… 
Pieter Hoogesteijn 
 
Kolping boys E3 - Graftdijk E2  
Uitslag: 4 – 4 
We kwamen aan in graftdijk en het 
was nogal nostalgisch door de mist 
die dag op het veld hing en nogal stil. 
Het gras was hoog en vochtig. Ge-
zien het feit dat het nog vroeg was, 
zagen de boys wat afwezig uit. Maar 
uiteindelijk kwam wat beweging aan 
de andere kant van het veld. Na een 
korte 
voorstelling konden we beginnen. 
Wat mij niet verbaasde was dat bin-
nen 3 min. al een doelpunt viel tegen 
ons, de jongens waren nog niet wak-
ker. De volgende score kwam gelijk 
daarna 2-0 voor  
graftdijk. Gelukkig begonnen de jon-
gens te beseffen dat ze iets moesten 
gaan doen als nog willen winnen. En 
15 min. na de start kreeg  Nick een 
mooie kans en scoorde de 2-1 voor 
Kolping. De jongens beginnen warm 
te lopen en vlak voor rust maakt Dion 
de gelijk treffer 2-2. Na de rust wordt 
de strijd nog spannender. Toen werd 
het 3-2 en toen 3-3 en 4-3 en uitein-
delijk 4-4. Alle doelpunten werden ge-
maakt door Dion en Nick. Ik weet dat 
jullie het kunnen, maar je moet het 
ook zelf willen. Het is een samenspel 
en samen moeten jullie het op lossen.   
 
Kolping Boys E3 - Foresters E4  
Uitslag: 1 – 5  

Alle spelers waren op deze dag aan-
wezig. Er werd 8 tegen 8 gespeeld. 
De strijd begon iet wat onzeker. De 
tegenpartij had wat meer overwicht 
en domineerde het spel. Na 5 min. 
spelen werd er gescoord 1-0 voor Fo-
resters. De boys begonnen iets beter 
te spelen en weerstand op te bou-
wen. Het kon niet geholpen worden 
dat na een hoekschop de bal door 
één van onze jongens zelf de bal het 
doel in kopte. 2-0 was het resultaat. 
Het was een zware wedstrijd voor de 
jongens het spelverloop ging naar 4-0 
voor de tegenpartij. Na veel zwoegen 
heeft Yuori de eer van de boys gered. 
4-1 en om het spel af te maken wordt 
door de Foresters nog de 5-1 ge-
scoord. De Foresters waren iets te 
sterk voor onze ploeg. Ja, volgende 
keer beter.  
 
Kolping Boys E6 - Vrone E6 
Uitslag: 4 - 0 
Wat zou er vandaag weer gebeuren, 
zouden we winnen van Vrone. Het 
waren erg grote jongens. Maar wij lie-
ten ons van de beste kant zien. Daar 
was hij weer Bart scoorde een mooi 
doelpunt gevolgd door nog een. Dus 
dat was al snel 2-0. De spelers van 
Vrone trokken wel erg aan onze kle-
ren maar wij waren gewoon beter. 
Daarna een mooie goal van Lars de 
keeper had de bal niet goed vast. Na 
de rust werd het al snel 4-0 door een 
mooie goal van Kevin. De spelers van 
Vrone werden steeds een beetje be-
ter maar wij waren slimmer met de 
bal en het goede overspelen. Dus de 
eindstand was 4-0 weer een overwin-
ning, jullie gaan heel goed. Na de 
wedstrijd moesten we nog strafschop-
pen nemen om in de finale van 01-
01-2005 te komen en de terechte 
winnaar was Yannick. Hij schoot er 
maar liefst 4 in. Dus een echte topper 
en kom hem wel aanmoedigen op 01 
januari jongens. 
P.s. hebben de ouders hun kind be-
loftes gedaan voor deze datum!!!!  er 
waren diverse opgeluchte gezichten 
van ouders. 
Peter Wortel 
 
KSV E4 - Kolping Boys E6       
Uitslag: 4-3 
Dit was een belangrijke wedstrijd voor 
onze jongens want we hadden net als 
KSV 16 punten 
maar 1 wedstrijd meer. Dus al zou-
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den we deze winnen staan we 2e. 
Het was vooral een een wedstrijd 
waar hardt gewerkt werd. 
Na ongeveer 10 minuten scoorde Vin-
cent een hele mooie goal. 
We waren iets sterker maar helaas 
vlak voor rust werd het 1-1. 
Na rust gingen we meteen weer fel 
van start wat zich liet uitbetalen door 
een mooie goal 
van Max. We werkten allemaal heel 
hard maar alleen de achterhoede was 
wat minder, jongens 
we moeten ook verdedigen hoor met 
alleen Kevin achterin lukt dat niet. 
Dus wat gebeurde 
er KSV maakte weer gelijk. Daarna 
nog een foutje in de verdediging en 
KSV maakte 3-2. 
Toen waren we opeens wakker en 
maakte Kevin na een hele lange solo 
3-3. Gezien van Kalou?? 
Nou dan moesten we maar gelijk spe-
len maar helaas een prima afstands-
chot van KSV draaide  
ons de nek om ( Nigel kon hier echt 
niets aan doen ) 4-3 
Nou jongens dat was weer eens een 
nederlaag jammer maar het was een 
hele spannende wedstrijd. 
Volgende keer beter tegen LSVV de 
nummer 1. 
Zaterdag ook weer hardt werken en 
goed voetballen we hebben er ver-
trouwen in.            Peter Wortel 
 
DTS E2 – Kolping Boys E7 
Uitslag: 0 – 12 
Ietwat laat vertrokken, omdat de 
coach zich vergist (verslapen?) had, 
maar gelukkig op tijd voor de wed-
strijd. Dit keer zonder Judith en Amin, 
die verplichtingen elders hadden. 
Met Marnix op doel en Mark met Che-
nel in de spits begonnen wij de 1e 
helft. Onze tegenstander bleek niet 
opgewassen tegen al het voetbalge-
weld en onze ballen vlogen het doel 
in. Alles gebeurde op de speelhelft 
van de tegenstander. Mooi gepingel 
van Ilias, mooie voorzetjes van Jo-
chem gingen wij de rust in met 6 – 0. 
Na de rust kwam Bojan op doel, 
mocht even uitrusten. DTS ging met 
z’n negenen spelen in de hoop wat 
tegendruk te geven, maar het mocht 
niet baten. Iedereen kreeg kansen op 
het doel en Jochim en Cherel wisten 
er heel wat te benutten. Jamie en Ilias 
kwamen bijna tot scoren en iedereen 
genoot. Lekker om met 12 – 0 te win-

nen. Het overspelen werd wat mindr, 
want wij konden gewoon doorlopen, 
dus voor de volgende keer zou wat 
tegengas wel lekker zijn. 
Tot de volgende keer. 
Plien 
 
Kolping Boys E7 – WMC E1` 
Uitslag: 4 – 1 
Wat een wedstrijd. De eerste keer 
verloren we met 7 – 1, dus werd 
het tijd om ze terug te pakken. In 
de eerste helft ging de strijd nog 
gelijk op, maar Jochim bracht daar 
verandering in met de 1 – 0. Na 
de rust leek er bij WMC iets ge-
knakt te zijn, dat was ook niet zo 
raar, want als je begeleider je ver-
rot scheldt op het moment dat je 
iets verkeerd doet, raak je vanzelf 
gedemotiveerd. Lucky voor ons. 
We hebben daarvan geprofiteerd 
met nog 2 doelpunten van Jochim 
en 1 van Amin werd WMC met 4 – 
1 naar huis gestuurd. 
Wij hebben als tijgers gespeeld en 
we hebben ze opgevreten. Zo zie 
je maar, dat een begeleider je elf-
tal kan maken, maar ook kan bre-
ken. Dit was een wedstrijd om in 
te lijsten met dank aan onze nieu-
we trainer, die in een zeer korte 
tijd er een mooi team van gemaakt 
heeft, bedankt. 
Een E7 supporter 
 
Reiger Boys F2 - Kolping Boys 
F2  
Uitslag: 0 - 4 
We moesten vroeg op om tegen Rei-
gerboys te spelen. We begonnen 
sterk en ze hadden geen enkele 
kans. Na een paar minuten was het 
raak door Gile, die even later ook de 
0-2 scoorde. Na rust begonnen we 
weer sterk. Vlak voor tijd was Mickey 
de gelukkige. Hij kopte een voorzet 
van Mathijs binnen. In de laatste mi-
nuut maakte Gile 0-4 en maakte 
zijn  hattrick compleet. Het overspelen 
ging heel goed vandaag. 
Jesper 
 
KOLPING BOYS F3 - DTS F3 
Uitslag: 3 -1 
Zonder Steef en Bram dit keer, maar 
met Steve "Timmer" op doel was DTS 
aan de beurt. Op een nat en zeer 

glad veld waren onze mannen niet te 
stoppen. Vanaf het eerste fluitsignaal 
was het Kolping die DTS direct de 
duimschroeven aandraaide. Er werd 
voor iedere meter gevochten. De druk 
op de verdediging werd opgevoerd. 
Met pijn en moeite konden de 
"reuzen" van DTS de nul houden. 
Maar zo als het zo vaak gaat scoorde 
DTS toch het 1e doelpunt. 1-0 achter, 
jammer! Hierdoor lieten de jongens 
zich echter niet van de wijs bren-
gen. Met Martijn, Frank en Max voor-
op knokten ze zich terug in de wed-
strijd en na zeer goed doorgaan van 
Jart was hij het die met een mooie 
schuiver gelijk maakte, 1-1. Zo, en nu 
lekker rustig aan doen...Nee dus! Dit 
smaakte naar meer. Fysiek waren we 
vandaag gewoon niet te kloppen. Ste-
fan maakte het de verdediging maar 
weer eens lastig en speelde Bas aan 
die er wel raad mee wist. Professio-
neel maakte hij de 2e, 2-1. DTS gaf 
zich echter niet zomaar gewonnen en 
werd feller. Met man en macht moes-
ten we verdedigen. Gelukkig was het 
Steve  
die samen met Roy de boel knap or-
ganiseerde. Zo kwamen we er toch 
weer uit. Nadat Bas eerst op de paal 
schoot, was het bij een volgende aan-
val wel raak. Na goed samenspel 
knalde Stefan vanaf een meter of 15 
hard in de kruising, 3-1. Dit was de 
genade klap voor DTS. Klasse man-
nen, ga zo door. We hebben er van 
genoten!  
RoPi 
    
AFC '34 F2 - KOLPING BOYS F3  
Uitslag: 4 -1 
Vandaag weer tegen een F2 team. 
De thuiswedstrijd waren we nog niet 
vergeten. Dat viel toen allemaal niet 
mee. De kleine "Kanu" die er toen 
een stuk of 6 maakte had wel degelijk 
indruk gemaakt. Zelfs de trainer was 
hem niet vergeten. Maar.... we wisten 
nu hoe we hem moesten stoppen. 
Met wat stevige jongens achterin 
moest het gewoon gaan lukken. He-
laas, direct na de aftrap keken we met 
z'n allen naar zijn talent. Hij omzeilde 
de verdediging en maakte direct 1-0. 
Daarna ging het echter een stuk beter 
en kon Max met een hele mooie goal 
nog tegen scoren. Toch maakte 
"Kanu" ook nu weer het verschil. Al 
met al gaat het toch al een stuk beter. 
Er wordt soms goed overgespeeld en 
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met onze vaste keeper Steve ko-
men de punten vanzelf. Bij balverlies 
niet gaan wandelen maar gewoon 
knokken om weer in balbezit te ko-
men. Verder moeten we ook wat 
meer naar Hans gaan luisteren. Dan 
kan het niet meer mis. Tot volgende 
week,       RoPi  
 
Kolping Boys F4 – SVW F6  
Uitslag: 4 - 2 
We begonnen goed. Enkele kansen 
gingen net naast of de keeper hield 
ze tegen. 
Eindelijk kregen we ons resultaat. Na 
vijf minuten spelen schoot Thomas 
van ver weg heel hard in het doel. Het 
schot was onhoudbaar. We voetbal-
den een tijdje door. Het werd moeilij-
ker want SVW ging meer aanvallen. 
Maar wij waren beter en SVW moest 
zich toch terugtrekken. Hun aanvallen 
liepen op niets uit. De bal was vaak in 
het midden of bij het doel van SVW. 
Uiteindelijk was er een voorzet. Ik 
passeerde drie man en schoot op 
doel, maar de keeper hield hem te-
gen. De bal belandde voor de voeten 
van Sam. Die schoot hem er zonder 
aarzelen in: 2-0. Verder ging het alle-
maal goed maar we konden geen 
doelpunt meer maken. Toen was het 
rust. We dronken limonade, behalve 
Max. Die mag geen suiker. De twee-
de helft begonnen we goed. Na een 
paar minuten hadden we een goede 
aanval. De bal bleef maar bij hun 
doel. Steeds schoten we tegen een 
been of knie van een tegenstander 
aan. Uiteindelijk kwam die bal bij mij. 
De bal ging heel hard langs de voet 
van een tegenstander in het doel:    3-
0. Op het laatst, ongeveer tien minu-
ten voor tijd, werd ik bij de zijlijn heel 
hard tegen de grond geduwd. We kre-
gen een vrije trap. Die ging over twee 
verdedigers heen. Dennis liep achter 
de verdedigers langs en schoot hem 
er met de punt van zijn schoen in: 4-
0. Bij een corner van SVW pakte Max 
de bal in zijn handen, terwijl Bernd de 
keeper was. Penalty. SVW schoot 
raak: 4-1. Op het laatst werd het nog 
4-2. Bernd had een paar schitterende 
reddingen gemaakt. Afgelopen. Goed 
zo jongens!  
Tobias Sluijter. 
 
Sporting S. F1 - Kolping B. F6 
Uitslag: 0 – 5 
Het ging om de 2e plaats in de com-

petitie. Van te voren wisten de speler-
tjes dat het alles of niets zou worden. 
Iedereen stond op scherp en dat 
kwam tot uiting in het spel. Met passie 
en vechtlust werd voor elke bal ge-
streden. Alle spelers stegen boven 
hun kunnen uit en we stonden al na 3 
minuten met 1 nul voor door een goal 
van Dani. Sporting knakte al snel. 
Een trein komt langzaam op gang 
maar de F6 trein was al denderend 
begonnen wat resulteerde in een 3 
nul ruststand. Nick begon de 2e helft 
met een technisch hoogstandje toen 
hij bij de aftrap de bal behendig met 
een hakje naar Iefke speelde. Iefke 
liet zien dat we, ondanks het gemis 
van onze twee goaltjesdieven (Niels 
en Sjoerd), ook konden winnen met 
klinkende cijfers. Ze was goed voor 
maar liefst 4 doelpunten waardoor ze 
stijgt op de doelpunten competitielijst. 
Amsel is man van de wedstrijd door 
zijn enorme vechtlust en goeie pas-
ses. Hij bleef gaan. Rick en Daan ver-
dedigde goed waardoor de tegen-
stander geen schijn van kans had. 
Mick had nog een goeie redding van 
de doellijn en hield de nul. Hij schoot 
de bal goed uit naar onze spelers. 
Dani is wederom gekozen tot man 
van de wedstrijd omdat hij zowel de 
spits als de verdediging hielp en heel 
veel werk verzette. 
F6 website:  http://home.hetnet.nl/
~hans.tervoort/index.html 
Coach…. 
 
Kolping Boys F6 – Limmen F6 
Uitslag: 4 – 0 
We begonnen niet zo goed. We 
speelde wat slap en te gemakzuchtig. 
De tegenstander lieten we teveel 
voetballen en dat resulteerde in veel 
bal verlies. Na wat tactische aanwij-
zingen werd het spel wat beter. We 
speelde beter op de bal en de eerste 
goal viel na 5 minuten. Niels opende 
de score. Hij scoorde alle 4 de doel-
punten. Hierdoor werd hij man van de 
wedstrijd. 
Nick had nog een geweldig schot 
voorlangs. Dany speelde als altijd 
zeer bedreven. Iefke was weer agres-
sief op de bal. Mick keepte goed. Am-
sel veroverde de bal goed. Daan 
veegde de achterhoede schoon en 
Rick hield zich goed aanspeelbaar. 
De tweede helft was beduidend beter. 
Goed samenspel en het kijken naar 
de vrije speler resulteerde in nog twee 
goals. Daarin verdiende de F6 een 

pluim en word ons duidelijk dat het in-
zicht in het spelletje groter word. Het 
tempo lag wel laag maar daar gaat 
aan gewerkt worden. De penalty com-
petitie leerde ons dat Iefke niet onder-
doet voor de jongens. Zij won de pe-
naltyreeks en gaat door naar de vol-
gende ronde. 
Coach… 
 
Kolping F7 – De Foresters F? 
Uitslag: 1-0  
Na een verdiende overwinning op LS-
VV met 6 – 0 waren de verwachtingen 
tegen Foresters hooggespannen. Zou 
Sammy weer drie doelpunten maken 
of Alessio, Tom of Michael misschien 
wel. De trainer Frans had woensdag 
nog de puntjes op de i gezet. “vrij lo-
pen jongens”, “mee verdedigen” en 
“bied je aan” waren er bij jongens in 
geprogrammeerd. 
De eerste helft was heerlijk om naar 
te kijken. Prachtige tussendoor paas-
jes van Allesio die nu de aanvoer-
dersband droeg kwamen terecht bij 
spits Sammy die goed vrij liep. Tom 
en Kees hielden de achterhoede 
goed dicht. Daar kwam geen wit-rode 
Foresterspeler tussendoor. Rijk was 
hard aan het werk en werd door de 
Foresterspelers hard aangepakt. Tim 
liet zich niet van zijn stuk brengen 
door de grote jongens en heeft drie 
mooie reddingen gemaakt. Daan heb-
ben we een paar keer wakker moeten 
schudden. Helaas miste Michael net 
de goal en bleef het in de eerste helft 
onverdiend 0 – 0. Trainer, begeleider 
en ouders waren trots op de jongens. 
Dit was Nederlands elftal materiaal.  
Na de limonade en chips was het 
even lastig om het mooie spel van de 
eerste helft weer op te pakken. Onze 
jongens werden erg hard aangepakt 
en daar had de scheids best wat va-
ker mogen ingrijpen. Uit een counter 
scoorden Foresters de 1 – 0. Een bal 
over de doellijn van Rijk werd niet 
goedgekeurd dus moesten we met 
een nederlaag maar met opgeheven 
hoofd weer terug naar Alkmaar. Vol-
gende keer………. 
Als Team en ouders willen we onze 
trainer Frans succes wensen met het 
herstel van zijn knie-operatie. 
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