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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 

                                   

Zaalvoetbal Kabouters 

Afscheid van een erelid 

Uitslag Grote Club Actie 

  
 
Door de vele regen – en hagelbuien werd 
het totale amateurvoetbal van het  

                     afgelopen weekend afgelast. 
 
Hopelijk is dit eenmalig want de pupillen staan te 
trappelen om weer te mogen voetballen. 
 
Het weer laat zich echter niet sturen. 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



                            Afscheid van een erelid  
 
Afgelopen week is ons erelid Piet Oud overleden. Omdat Piet de laatste jaren niet meer actief was bij 
de club zal zijn naam bij de jongere generatie niet zo bekend zijn maar dat neemt niet weg dat zijn 
staat van dienst bij Kolping Boys indrukwekkend is. 
Piet begon zijn vrijwilligerswerk in 1959. Hij zat 16 jaar in de Trefferredactie en tussentijds ook in de elftalcom-
missie. 
In 1972 begon hij aan zijn taak als penningmeester in het Jeugdbestuur en bij de instelling van de juniorencommis-
sie in 1979 zette hij die taak daar in voort tot 1991. 
Voor al zijn inzet binnen de club werd Piet in 1985 door toenmalig voorzitter Ger van der Waal jr benoemd tot het 
eerste Lid van Verdienste binnen onze vereniging. 
Daarnaast was Piet vaak in touw met allerlei werkzaamheden op het complex. 
In 1994 werd Piet gehuldigd als erelid van onze club en bleef veel ondersteunend werk rond onze velden verrich-
ten tot hij in 1997 door ziekte werd uitgeschakeld. Zelf vond hij dat wel het meest jammer want zijn hart lag bij 
Kolping Boys. 
Toch bleef hij Kolping Boys bezoeken en fietste zo elke dag wel een rondje op het complex. Op de junioren zater-
dagmiddag ontbrak hij tot voor kort ook zelden en hij rekende het tot zijn taak om aan het eind van de middag de 
vlaggen neer te halen en netjes op te bergen. 
We zijn Piet veel dank verschuldigd voor bijna 40 jaar vrijwilligerswerk en hebben voor ons gevoel een weinig ei-
sende en veel gevende clubman verloren. 
 
Het Bestuur 
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Winkel 2 - Kolping Boys 6 
 
Vanaf het begin werd het een moeilijke wedstrijd, net of we geen zin hadden,  en dat zette zich ook na een paar 
minuten om in een 1-0 achterstand. Het werd wel snel 1-1 door wederom een schitterend doelpunt van Gerard 
Pranger. Uit bij VZV scoorde hij al knap met een volley buiten de zestien, maar tegen Winkel schoot hij als van 
Hooydonk de bal vanuit een onmogelijke hoek, nadat hij eerst de rechtsback had uitgespeeld, over de keeper in de 
kruising. 
 
Hierna gingen we door en werden hun verdedigers iets meer onderdruk gezet en na een zeer scherpe voorzet van 
Gerard en goed doorlopen van Paul, was de laatste man de weg, de bal en alles kwijt en gleed de bal in eigen doel 
(1-2) 
Daarna bleek al snel dat Ronald Gonggrijp een zeer gevaarlijke, asociale, maar toch goed voetballende rechtsbui-
ten t.o zich had en menig duel eindigde in een schop voor Ronald of voor de tegenstander. Uiteindelijk zegevierde 
de winkelman en belande de bal op de stip na een Schwalbe van deze beste jongen, maar uiteraard moest hij nog 
wel even natrappen en kreeg gelukkig nog wel geel mee. De Penalty was onhoudbaar voor de gelegenheids kee-
per Pieter Hillebrand (2-2). 
 
Rust 
 
Na de rust maakte Nico nog doelpunt nummer 3, maar de details laat ik verder achterwege want iedereen stond zo 
wat in het strafschopgebied en iedereen heeft de bal ook minimaal 1 keer aangeraakt voor dat Nico de bal eindelijk 
over de doellijn kreeg.  
 
Aangezien we weer genoeg wissels hadden kwamen na rust Dennis, Kris en Rene in het veld en met zoveel verse 
spelers bleek dit wederom de genadeslag voor een team met maar 1 wissel. Hoewel het eerst nog wel 3-3 werd na 
het verkeerd uitvoeren van de buitenspelval en de reeds eerder genoemde rechtsbuiten een schitterend schot in 
de kruising afleverde. 
 
Maar de koek was toen echt op en Nico scoorde 3-4 na een slippertje van de keeper. Toen kreeg Dennis het op z’n 
heupen en scoorde drie doelpunten op rij. Zo werd het op papier toch nog een gemakkelijke zege van 3-7 en 
mocht Dennis Louwen de bal mee naar huis nemen.   
 



           Zondag 28 november  2004 
           Een thuiswedstrijd voor: 
           Elftal  Tegenstander                       Tijd                                      Aanwezig                            Scheidsrechter 
           2de       SVW 2                                11.00 uur                              …..                                      A.Y. Ogretmet 
           3de       vrij                  
           9de       Zeevogels 4                         10.00 uur                              09.15 uur                             N. Neuvel 
           10de     Victoria 6                            10.00 uur                              09.15 uur                             GSB 
           DA2   Winkel Da2                         12.00 uur                              11.15 uur                             GSB 
           A4      KSV A2                              12.00 uur                              11.15 uur                             K. de Goede 
            
           Een uitwedstrijd voor: 
           Elftal  Naar                                    Tijd                                      Aanwezig                            Vertrek!! 
           1ste      Schagen 1                            14.30 uur                              …..                                      ….. 
           5de       Bergen 3                              11.30 uur                              10.20 uur                             10.30 uur 
           7de       HSV 5                                  12.00 uur                              10.50 uur                             11.00 uur 
           8ste      Bergen 5                              10.00 uur                              09.00 uur                             09.10 uur 
           Da1     Winkel Da1                         12.00 uur                              …..                                      …..     BEKER 
           6de       Vios 6                                  12.45 uur                              11.35 uur                             11.45 uur 
           A2      Limmen A2                         14.00 uur                              12.20 uur                             12.30 uur 
            
           Zondag 5 december 2004 
           Een thuiswedstrijd voor: 
           Elftal  Tegenstander                       Tijd                                      Aanwezig                            Scheidsrechter 
           1ste      vrij       
           3de       Berdos 2                              14.00 uur                              13.15 uur                             R.A. Schipper 
           6de       Alkm. Boys 5                       10.00 uur                              09.15 uur                             GSB 
           7de       Alc. Victrix 3                       10.00 uur                              09.15 uur                             C. de Goede 
           8ste      Duinrand 3                          14.00 uur                              13.15 uur                             J. de Wit 
           10de     Uitgeest 13                          10.00 uur                              09.15 uur                             Sj. Schut 
           A2      Vitesse A3                           14.00 uur                              13.15 uur                             P. Kramer 
           A3      Callantsoog A1                    12.00 uur                              11.15 uur                             GSB 
           A4      Succes A1                           12.00 uur                              11.15 uur                             M. Hoogervorst 
           Da2     Twisk Da1                           12.00 uur                              11.15 uur                             GSB 
            
           Een uitwedstrijd voor: 
           Elftal  Naar                                    Tijd                                      Aanwezig                            Vertrek!!! 
           2de       ADO 3                                 11.00 uur                              …..                                      ….. 
           5de       Alkm. Boys 4                       12.00 uur                              11.00 uur                             11.10 uur 
           9de       Koedijk 11                          09.30 uur                              08.30 uur                             08.40 uur 
           A1      Purmersteyn A1                  12.00 uur                              …..                                      ….. 
           Da1     HMS Da1                            14.30 uur                              …..                                      ….. 
           B2      Hollandia T B1                    10.00 uur                              08.35 uur                             08.45 uur 
           C1      Turkiyemspor C1                10.00 uur                              …..                                      ….. 
            
           DIENSTEN:  
            
           Kantine                     : 27-11 en 28-11 groep 5 en 6, 04-12 en 05-12 groep 2 en 1 
            
           Terreindienst :          27-11 08.00 - 13.00 uur Louwensley Martine en Bart Groot 

                27-11 12.30 - 17.00 uur Erik Meijer en Robert Groot 
                                            28-11 09.00 - 13.00 uur Ferdinand Huijgens en Jeffrey van Luit 

                28-11 13.00 - ??.?? uur Mario Jong 
                                            04-12 08.00 - 13.00 uur Nick v/d Hoeven en Andre Klaver 

                04-12 12.30 - 17.00 uur Pim Molenaar en Frenk Klop 
                                            05-12 09.00 - 13.00 uur Roy Kamminga en Albert Kunst 

                05-12 13.00 - 17.00 uur        Paul Jongkind en Ralph Konijn 
            
           Secretariaat    :          28-11  09.00 uur Simon en Damescomm.  

                05-12 09.00 uur Simon en ome Jaap en seniorencomm. 
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zater/zondag   13/14 november  Uitslag  zater/zondag   13/14 november  Uitslag 

Kolp.B. 1 - Helder 1 3 - 0  Kolp.B. B1 - Concordia B1 2 - 3 
Kolp.B. 2 - SRC 2 3 - 2  Kolp.B. B2 - AFC B3 1 - 3 
Kolp.B. 3 - Vrone 2 2 - 10  Kolp.B. B3  DWOW B1 0 - 1 
Kolp.B. 5 - Graftdijk 2 1 - 2  Kolp.B. B4 - Foresters (vrs) B3 Onbek. 
Kolp.B. 6 - Winkel 2 7 - 3  Kolp.B. B5 - Koedijk B4 1 - 8 
Kolp.B. 7 - Limmen 6 2 - 4  Kolp.B. C1 - Purmersteijn C1 1 - 5 
Kolp.B. 8 - Vrij   Vrij  Kolp.B. C2 - VZV C1 6 - 1 
Kolp.B. 9 - GSV 2 9 - 1  Kolp.B. C3 - Duinrand S  C1 3 - 0 
Kolp.B. 10 - Koedijk 10 1 - 4  Kolp.B. C4 - Berdos C2 C4 3 - 2 
Kolp.B. A1 - KHFC A1 0 - 3  Kolp.B. C5 - Dynamo C1 1 - 8 
Kolp.B. A2  Koedijk A3 6 - 0  Kolp.B. C6  KSV C4 0 - 3 
Kolp.B. A3  JVC A2 2 - 1  Kolp.B. Msj.1  Monnickendam Msj.1 Afg. 
Kolp.B. A4 - DWVW A1 Afg.  Kolp.B. Msj.2 - Oosterend Msj.1 0 - 3 
Kolp.B. Da.1 - Hellas Sport Da.1 2 - 3  Kolp.B. Da.2 - Koedijk Da.1 3 - 3 

 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

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

Gezocht:  
Medewerk(st)er administratie wedstrijdformulieren. 
  
Elke zondagmiddag worden de wedstrijdformulieren verzameld en opgestuurd naar de 
KNVB. 
Dit kost ongeveer ½ uurtje tijd, maar is wel een precies klusje,  
want op fouten en onvolledigheid volgt een boete van de KNVB.  
Wie dit klusje voor de vereniging wil klaren kan zich aanmelden bij: 
Gerard Venneker (secretaris@kolpingboys.nl / 072-5155432) 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
* Dames 1 
Door zelf te winnen en de 
concurrentie punten verspeelden 
nu duidelijk op de eerste plaats in 
de 2e klasse.  
Volhouden dames. 
 
* Junioren A2 en C2  
Door ruime overwinningen tegen 
respectievelijk Koedijk en VZV 
staan deze teams ook nog 
steeds bovenaan in hun 
competitie. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       7 december 2004 
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Klaverjassen                    Klaverjassen                     Klaverjassen                     Klaverjassen 
 
Uitslag klaverjasdrive nummer 2 van dit seizoen op vrijdag 19 november 2004. De belangstelling was 
weer groot, namelijk 18 tafels, prima. Dan nu de koppels die in de 
prijzen zaten.  
Dan nu de prijswinnaars 
1e       Harm Beemsterboer – Ed van ’t Voort            6013 punten 
2e       Gré Schuiling – Marga Romijn                        5510  -- 
3e       Gerard Bakker – Co Admiraal                         5437  -- 
4e       Ron Huisman – Peter Kooy                            5400  -- 
5e       Ruud Blankendaal – Kuke van Bijnen            5188  -- 
6e       Gerben van der Waal – Gerard Bobeldijk       5178  -- 
7e       Romke Sluis – Gerrit Kamerbeek                   5070  -- 
8e       Reza Kamerbeek – Jardy Leek                      5004  -- 
 
Poedelprijs Hans van Brug – Gertjan van “t Voort    3309  --. 
 
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie superprijzen. 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.  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
De winnaars van bovenstaande prijzen worden 
bekend gemaakt op de laatste drive van dit seizoen.  
De volgende drive is op vrijdag 17 december a.s.. We 

Verdrietig , maar met een dankbaar gevoel 
voor alles wat hij voor onze vereniging  
heeft betekend, nemen wij afscheid van ons 
erelid  
 
                          Piet Oud 
 
Piet was jarenlang, dag en nacht, in de weer 
voor onze club voor zowel  
senioren als jeugd. Wij zullen hem missen, en 
wensen de familie veel sterkte toe  
bij het verwerken van dit afscheid. 
 
                          Bestuur v.v. Kolping Boys  

Ongeveer 3 weken geleden ben ik mijn trainingsjas vergeten mee te nemen. Deze hing over het hek van het 
kunstgrasveld aan de kant van veld c. het is een grijze jas met capuchon met een wit/rode streep over de mouwen, 
maat xxl. als u mijn jas heeft gevonden of aan iemand van Kolping heeft afgegeven, dan kunt u mij bellen op 
tel:0725280170 of 0650624716  Patrick Dekker (t 5e ) 
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Grote Club Actie  
Trekkingsuitslag 17 november 2004 
Hoofdprijzen  
 
1e prijs:                                                                     2e prijs: 
€ 100.000,- belastingvrij                  1138340            € 10.000,- belastingvrij                   2029908 
 
3e prijs: 
17-daagse rondreis naar Indonesië - Bali / Lambok voor 2 personen t.w.v. € 2.500,-            1349379 
 
4e-5e prijs: 8-daagse wintersportvakantie naar Oostenrijk voor vier personen t.w.v. € 1.500,-   
 
0631436      3052548 
 
6e-10e prijs: Een lang weekend naar Warner Bros Movieworld voor vier personen t.w.v. € 500,- 
 
0324746        0612721        0745638        2004911        2652950 
 
11e-20e prijs: Een geheel verzorgd weekend voor 2 pers. in Kuurpark Thermae 2000 t.w.v. € 400,- 
 
0946150        0964044        1144522        1440115        1617635 
1970702        2601760        2891432        3056017        3441364 
 
21e-25e prijs: Een supermoderne digitale fotocamera t.w.v. € 400,-  
 
0512137        1306909        1343850        2955503        3000938 
 
26e-30e prijs: Een vijfdaagse stedentrip per luxe touringcar naar Wenen voor 2 pers. t.w.v. € 300,- 
 
0166006        1024155        1864983        2133265        2441469 
 
31e-40e prijs: Een geavanceerde pocket pc-organiser t.w.v. 225,- 
 
0299059        0392672        0564646        0666085        0997583 
1669214        2049293        3095630        3142813        3352022 
 
41e-60e prijs: Dagkaarten voor het Dolfinarium te Harderwijk t.w.v. € 85,- 
 
0273787        0294226        0314641       0341360        0494569 
1023518        1213252        1222424        1567396        1657246            
2055268        2381459        2433967        2635123        2742994         
2745924        2955017        3112977        3242106        3305804 
 
Prijzen op eindcijfers     
 
€ 5,- op de laatste 2 cijfers:                                                                                                              24 
Een midweek/weekendverblijf bij Landal GreenParks voor 4 personen op de laatste 4 cijfers:      9815 
€ 250,- op de laatste 5 cijfers:                                                                                                          17255 
€ 500,- op de laatste 6 cijfers:                                                                                                           930567 
 
In de prijzen gevallen? 
 
Maak een kopie van het lot voor uw eigen administratie. Stuur het originele lot in een gesloten, gefrankeer-
de envelop naar: 
 
Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg 
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Het programma !!! 
 
Zaterdag 27 november 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
a1          D.C.G. a1 (vr.sch.)                                             14.30                -                  P.Ruijs 
b1          S.V.W.’27 b1 (BEKER)                                     14.30                -                  E. Hoos 
b4          Alkm. Boys b2                                                   14.30             14.00             H. Burger 
b5          de Foresters b3                                                   14.30             14.00             H. van Ginkel 
c1          Hoofddorp c2 (vr.sch.)                                       13.00                -                  J. Kraakman 
c2          vrij  
c3          Schagen c1                                                         13.00             12.30             E. v. Dronkelaar 
c5          B.O.L. c2                                                            13.00             12.30             R. Rowinkel 
c6          S.V.W.’27 c5                                                      13.00             12.30             H. Berghammer 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Harry van der Lem 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal   Gaat naar                                             Aanvang    Vertrek 
b3           de Blokkers b3                                                  14.30             13.45             Op zondag spelen : zie zondagprogramma  
c4           Limmen c2                                                        13.00             12.00             Terreindienst: 
Ms.ju.b1 Vrone C2                                                           10.30                -                  zat. 27 nov.:  8 uur:Louwensley Martina 
                                                                                                                                                         12.30 :Erik Meijer 
                                                                                                                                     zon. 28 nov.: 9 uur Ferdinand Huijgens 
                                                                                                                                                         13.00 :Mario Jong 
Zaterdag 4 december 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b4          St. Adelbert b1                                                   14.30             14.00             H. Berghammer 
b5          S.V.W.’27 b5                                                     14.30             14.00             N. Kieft 
c3          vrij  
c6          Dynamo c2                                                         13.00             12.30             H. van Ginkel 
ms.ju.b2 Koedijk ms.ju.b1                                                13.00             12.15             E. van Dronkelaar     
               
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Jan Kraakman 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
b1          A.D.O.’20 b1                                                      14.30                 -                 Op  zondag spelen:alle A-junioren + 
b3          Con Zelo b1                                                        14.00             13.00             + B2 + C1 ! 
c2          Alw. Forward c2                                                 14.30                 -                 Terreindienst: 
c4          S.V.W.’27 c3                                                      14.45             13.45             zat.dag 4 dec.:  8 uur:Nick v.d. Hoeven 
c5          W.M.C. c1                                                          12.15             11.15                                    12.30 : ?  
ms.ju.b1 Andijk ms.ju.b1                                                  12.30             11.00             zondag 5 dec.:  9 uur:Roy Kamminga 
                                                                                                                                                            13.00 :Paul Jongkind 
 
Zaalvoetbal: denken jullie nog aan het zaalvoetballen op dinsdag 28 december ? Voor € 1,- kun je minimaal 1 uur zaal-
voetballen ! Zaterdag 11 en zondag 12 december is de laatste kans om je op te geven. Geldt ook voor het inleveren van de lijs-
ten. 
Paastoernooi 2005 !! 
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Inmiddels hebben we melding gemaakt van deelname van 4 Nederlandse ploegen: AJAX, AZ, Willem 
II en FC Groningen. 
Daar komen nog een aantal teams van vaderlandse bodem bij en dat zijn niet de minste. Dat weten we nu al ! 
Zoals beloofd zouden we in deze Treffer de namen van 2 buitenlandse verenigingen bekendmaken. Voor het eerst zijn we in de 
mogelijkheid geweest een team van buiten Europa naar de Nollen te halen. Helemaal uit Japan komt de Regiokampioen van To-
kijo (16 miljoen inwoners !!) met de B1. Al jaren toeren zij een maand door Europa en clubs als Ajax, AZ en P.S.V. spelen dan 
ook graag tegen ze. Een zeer sterk team dus ! 
Verder komt de koploper bij de B-junioren van België naar Oudorp. Zij nemen maar liefst 3 Belgische Internationals mee ! 
Nog even de namen : 
 

   Shutoku         Excelsior 
   Tokijo             Moeskroen 
 
Moeskroen en Shutoko zijn natuurlijk niet de eerste buitenlandse teams die wij hebben mogen ontvangen. Even een opsomming 
van verenigingen uit het buitenland: 
 
1996:     Kickers Büchig (D)     +       Beckhausen’06 (D) 
1997:     Kickers Büchig (D)     +       SSV Buer (D) 
1998:     Bergisch Gladbach (D) 
1999:     Racing Genk (B)         +      Lommel SK (B) 
2000:     Racing Genk (B)         +      Lommel SK (B) 
2001:     Racing Genk (B)          +      Lommel SK (B)     +        Wolverhampton Wanderers (E) 
2002:     Racing Genk (B)          +     VFL Bochum (D)   +        Arminia Bielefeld (D)     +        KVC Westerlo (B) 
2003:     Racing Genk (B)          +     Lierse SK (B)         +        Coventry City (E) 
2004:     Kon. Sint-Truiden (B)  +     KVC Westerlo (B) +        Coventry City (E)           +        Crystal Palace (E) 
2005:     Shutoku Tokijo (Jap)   +     Excelsior Moeskroen (B)    +       ?                          +               ? 
 
Tot nu toe hebben we 7 keer een buitenlandse ploeg als winnaar kunnen begroeten: 
1997: SSV Buer B1         1999: Racing Genk B1 + Lommel C1      2000: Racing Genk B1        2001: Racing Genk B1 
2002: VFL Bochum C1   2004: Crystal Palace C1 
 
Het wel en wee van de junioren ! 
13 en 14 November waren een slecht weekend voor onze 1e selectieteams ! Ze verloren alle drie ! 
A1 deed dat thuis tegen middenmoter Kon. HFC en de cijfers logen er niet om:0-3. Jammer, want het ging de laatste tijd zo lek-
ker ! Voor B1 beginnen de donkere wolken zich samen te pakken. Er is niets meer over van de fraaie seizoensopening en dat 
werd nog eens geaccentueerd middels een 2-1 nederlaag bij het Hillegomse Concordia. 
Purmersteijn was voor de C1 met 1-5 een maatje te groot. 
Voor C2 begint het er nu toch wel mooi uit te zien na de 6-1 overwinning op concurrent V.Z.V. c1. En ook A2 zit nog volop in 
de race om de bovenste plaats na de 6-0 overwinning bij Koedijk. Jammer dat afgelopen zondag het programma er uit lag
(concurrent AFC’34 zou op visite komen !) B2 lijkt een beetje van de leg. De 2e opeenvolgende nederlaag (1-3 tegen AFC’34). 
jammer, want zo raakt de top uit zicht !  Het was trouwens toch een slechte dag voor de B-junioren:ook nederlagen voor B3(thuis 
nipt van D.W.O.W. b1 met 0-1) en B5(uit bij Koedijk een duidelijke 8-1). 
De boys van Jan Bolt, A3, wonnen ook weer eens ! J.V.C. werd thuis met 2-1 verslagen. Keurig ! 
Als Michel Stigter de kantine binnenloopt met z’n welbekende brede glimlach op het gezicht, weet iedereen het al:C3 heeft ge-
wonnen ! En ja hoor, het was weer zover ! Duinrand S werd met 3-0 opzij geschoven. 
C4 won ook weer eens. Het ging niet van een leien dakje, maar een 3-2 zege op Berdos c2 is natuurlijk goed. 
Zowel C5(1-8) als C6(0-3) verloren.Voor C5 is dat tegen een C1-team (Dynamo) natuurlijk niet zo’n schande. 
Maar van C6 hadden we na de herindeling tóch wel op een overwinning gerekend tegen K.S.V. c4. 
 
Afgelopen weekend dus geen voetbal. Komend weekend een inhaalprogramma. Kijk goed of je team moet spelen ! Veel succes ! 
En vergeet het zaalvoetbal niet !      
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Verslag Kolping Boys Dames 1 - Hellas Sport Dames 1.  
Uitslag: 3 – 1 
 
De tijd dat we met knikkende knietjes tegen Hellas Sport het 
strijdperk betraden ligt ver achter ons. Evenals de tijd dat Hel-
las Sport uit louter spijkerharde verdedigster en razendsnelle 
spitsen bestond. Hoewel, razendsnel zijn de spitsen nog steeds. 
Des te merkwaardiger is het dat we tegen dit Hellas Sport op een zonovergoten D veld (!) tamelijk nerveus 
begonnen. Veel te veel onnodig balverlies zorgde ervoor dat we lange tijd niet in ons spel kwamen en Hel-
las Sport regelmatig gevaarlijk voor Olga opdook, die op een foutje in de eerste minuut verder een puike 
wedstrijd keepte. Naar mate de wedstrijd vorderde kregen we wat meer grip op de wedstrijd en na 25 mi-
nuten voetbalden we alleen nog op de Zaanse helft. Na  
27 minuten liet Nienke een ongekend staaltje ballet zien. Haar uitvoering van de stervende zwaan leverde 
tot verbazing van vriend en vijand een strafschop op. Een klasse arbiter. Fijne snuiter. Deze man zouden 
we vaker moeten krijgen. Toppertje. Irene pakte deze surprise dankbaar uit en zette 1-0 op het denkbeeldi-
ge scorebord. De tweede goal, 10 minuten later was van groter klasse. Een splijtende pass van Yvonne 
Bakker zette Irene alleen voor de keepster en 2-0 was een feit. Na de rust hetzelfde beeld. Een beter Kol-
ping Boys, dat via een hard schot van Brigit, door Nienke afgerond naar 3-0 uitliep. Jammer alleen meiden, 
dat het een gewoonte gaat worden dat we halverwege de tweede helft verslappen (conditie??) en dat Hellas 
Sport toch nog kans zag tegen te scoren. Zou niet nodig moeten zijn. Maar eeh.... puntverlies van de con-
currentie zet ons nog steviger aan de leiding. Hou vast. Heel in de verte gloort de eerste klasse. Maar 't is 
nog wel heel ver weg.  
Jeroen Wijts. 
 
                   Stand 2e Klasse A Dames op 20 november: 
 
          1.      Kolping Boys        9     8        0        1       24      31-16 
          2.      Vreeswijk            10     7        0        3       21      34-20 
          3.      Odysseus '91        10     6        1        3       19      23-15 
          4.      Purmerend              9     6        0        3       18      34-12 
          5.      D.E.K.                    7     5        1        1       16      18-14 
          6.      Zaandijk                 8     5        1        2       16      19-10 
          7.      Winkel                   8     2        3        3       9        15-22 
          8.      Hellas Sport           9     3        0        6       9        17-18 
          9.      Almere                   9     2        1        6       7        19-24 
          10.    De Meteoor          10     2        1        7       7        10-28 
          11.    H.O.S.V.                8     1        1        6       4          6-32 
          12.    H.M.S.                   9     1        1        7       4        16-31 
 
 
 
                                                         Dames 2  
 
          Het rijschema van Dames  2 is blijven staan. 
          Dus voor de eerst volgende uitwedstrijd zijn aan de beurt: 
                    
          Rina Blondeau,   Mirjam v.d. Sijde,         Miranda Stenvers,         Judith Groot. 
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         kantinediensten: 
         27 nov        Steffy Sibly 
         4 dec          Leonie van Kilsdonk 
         11 dec        Irene Burgers 
         18 dec        José van Leijen 



   10 
Programma t/m  24 december 2004 
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HEREN 1 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 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 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 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 

 22949 Vrij 10 dec B.O.L. 1 - Kolping Boys 5 19.15 uur G’merambacht 

A-1 Jun 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. 

 

        

Informatie over het Kersttoernooi komt in de volgende Treffer. 



                                 
  

ZATERDAG  27 NOVEMBER 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D1     Blauw Wit  D1    11.30                   R. Rowinkel        D3    GSV            D1   11.00                   
D5     KSV           D3    09.00      08.30   P. de Moel            D4    Alc. Victrix   D2   11.30       10.40 
D7     Graftdijk     D1    11.30      11.00   H. van Ginkel      E1   De Rijp        E2   13.00 
D8     HSV           D4    10.15      09.45   B. Wijnen             E2    SVW           E4   09.00        
E4     SSV           E1    10.15                   T. Eskens          E3    De Rijp        E3   11.15       10.15 
E5     Kolping B.  E8    10.15      09.45                                E7    KSV            E5   09.30       08.40 
E6     SVW          E10  09.00      08.30   Y. Scholte           F2    Foresters    F2   09.00       08.10 
F1     Foresters   F1     09.00      08.15   B. Wijnen            F4    Apollo 68     F1   11.15       10.20       
F3     Foresters   F4     09.00      08.30   Th. Groot           F5    SVW           F9   09.00       08.10 
F6     Foresters   F9     09.00      08.30                                                                               
                                                                                       F7    GSV            F1   09.30       08.40 
                                                                                       F8    Adelbert      F2   10.00       09.10 
                                                                                       Mini  Uitgeest      Mini 09.30       08.35 
                                                                                                                                           
                                                                                                                    
                                                   ZATERDAG   4 DECEMBER 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D2     DTS           D1    10.15                  R. Rowinkel       D1    Hollandia     D1   11.00        
D3     Reig.Boys  D1    09.00      08.30  P. de Moel           D4    Berdos        D2   13.00       12.10       
D6     Overbos    D8    11.30                  P. Konijn           D5    De Rijp        D2   13.00       12.00 
E1     Flamingo’s E1    09.00                  J. van Leyen      D7    Hugo Boys  D2   10.00       09.10 
E2     Foresters   E3    10.15                  B. van Esseveld      
E3     Hugo Boys E1    11.30      11.00                           D8    SVW           D7   10.15       09.25 
E7     SSV           E2    11.30      11.00  Tim Eskens          E4    DTS            E4   10.30       09.40 
E8     GSV          E1    10.15      09.45 
F2     Koedijk      F3     10.15      09.45                           E5    Flamingo’s  E2   09.30       08.40       
F4     Duinrand S F2     10.15      09.45  Th. Groot             E6    Koedijk        E11 09.00       08.15       
F5     Foresters   F6     09.00      08.30  Yuri Scholte          F1    Foresters    F1   09.00       08.00 
F7     Berdos       F5     09.00      08.30                           F3    J.Holland     F2   09.00       08.10 
F8     Alc.Victrix  F3     11.30      11.00                           F6    Vrone          F4   09.30       08.45 
Mini   Castricum  Mini  09.00      08.30                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
AFGELASTINGSREGELING 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 U is om niet naar het complex 
te bellen. De telefoonlijn is dan overbezet en wij kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen 
over het al of niet doorgaan van de wedstrijden. 
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Data om te onthouden 
18 December                Laatste competitiewedstrijden najaarsreeks 
20 December                Begeleidersavond 
29,30,31 December      Zaalvoetbal De Rietschoot Koedijk 
22 Januari                     Start competitie voorjaarsreeks 
28 en 29 Mei                 Klaas Commandeur pupillen toernooi   
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De pen van C1.                   De pen van C1                    De pen van C1                    De pen van C1 
 
Kolping Boys C1 – Hollandia C2 
Uitslag: 2 - 1 
Wegens pech met de auto van  de scheids, begon de wedstrijd een half uur later. 
Maar met een prachtig najaars zonnetje was het goed toeven langs het veld. 
Als dan na 5 minuten Raymond alleen op de keeper afgaat hem uitkapt en net naast schiet. 
En Ryan een mooi afstandsschot aflevert, belooft het een mooie zondag te worden. 
Helaas kunnen onze mannen het goede begin niet doorzetten en volgt een zeer rommelige fase van Kolping waar Hollandia goed 
gebruik van maakt na een half uur spelen 0-1 scoort. 
In het begin van de tweede helft zit het wel bekende engeltje 2 x bij ons op de lat. 
Hierna begint het toch wat beter te draaien wat resulteert in een mooie diepte pas op Yoeri die alleen op de keeper afgaat en fraai 
de 1-1 binnen schiet. 
Drie minuten later kapt Ludo zijn man uit, past op Jochem die beheerst de 2-1 scoort. 
Tegen het einde van de wedstrijd hebben we nog de nodige mazzel zoals een afgekeurd doelpunt en een kopbal op de kruising. 
Zonder geluk vaart niemand wel, en we hebben weer drie punten in de voetbaltas. 
Bowie en John. 
 
Kolping Boys C1 – Purmersteijn C1 
Uitslag: 1 – 5 
Om 10.00 uur begonnen wij met 1 minuut stilte. Dit omdat een speler van Purmersteijn zaterdag tijdens het spelen was overle-
den. 
Voor de rust kregen wij kansen, doch schoten van Brian en Jochem gingen over het doel. Vlak voor rust kwam Purmersteijn met 
een mooi schot voor. 
Bijna 5 minuten in de 2e helft kreeg Ludo een goed aangespeelde bal, doch hij ging naast. Dit was de 2e kans weer mis. Tussen 
Lars en Ludo ging de bal in de 15e minuut, waardoor Purmersteijn op 2 – 0 kwam. In de 20e minuut werd het zelfs 0-3 doordat 
wij achterin de druk niet aan konden. Drie minuten later was het weer mis en werd het 0-4. Purmersteijn scoorde vlak voor tijd 
zelfs de 0-5, terwijl Patrick gevloerd werd, keurde de scheidsrechter het doelpunt toch goed. Met het eindsignaal inzicht scoorde 
Lars de 1-5. Jammer. Patrick hij haalde ondanks het verlies een dikke voldoende. 
Wim 
  
HFC Haarlem C 2 - Kolping Boys C 1        
Uitslag: 4 - 1 
Alles afgelast, gelukkig, konden we tenminste iets langer blijven liggen. Om 10.15 uur vertrokken we voor een oefenwedstrijd 
tegen Haarlem. 
Ik heb een heel leuke wedstrijd gezien met zeker in de eerste helft veel kansen voor onze Boys. Maar, ja hij moet er wel in. Er 
werd hard gewerkt en vooral in de tweede helft was Haarlem sterker, jammer dan. 
De wedstrijd werd verschillende keren stil gelegd voor een discussie van onze vermaarde grens Johnny met de scheidsrechter, 
die overigens prima floot. 
Na afloop zei de nieuwe trainer dat het gezien alle kansen wel 15 - 15 had kunnen worden. Jongens prima gevoetbald en Jo-
chem, ik hoop dat je snel van je hoofdpijn afbent. 
Het was weer fijn langs de lijn, maar wie is toch Greet op de koffielijst? 
  
Invalreporter: Marrian de Vries 
  
Het volgende verslag komt van Jos Langedijk, vader van onze nieuwe back Roy. 
  
 



   
Zaalvoetbal Kabouters !!! 

 
Beste Kabouter geleider(s)/ouder(s), 
 
Tijdens de winterperiode organiseert SVW'27 een aantal zaalvoetbaltoernooitjes voor de Kabouters. 
Gespeeld word er met/tegen een aantal andere verenigingen uit Heerhugowaard en omstreken. 
Niet elke week… Maar c.a. één maal in de twee weken zal er gevoetbald worden, waarbij rekening is gehouden met 
feestdagen (Sinterklaas etc.). 
 
Onderstaand vind je de datums waarop er in de zaal gespeeld wordt, 
Zodat je deze vast in je agenda kan zetten.  
  
20 november:         Sporthal Alkmaar-Noord            van 10.00 tot 12.00 uur 
4   december:         Sporthal De Hoornse Vaart                  van 10.00 tot 12.00 uur 
18 december:         Sporthal De Meent                     van 10.00 tot 12.00 uur 
8   januari:   Sporthal Alkmaar-Noord            van 10.00 tot 12.00 uur 
22 januari:   Sporthal Oosterhout                             van 10.00 tot 12.00 uur 
5   februari:  Sporthal Alkmaar-Noord            van 10.00 tot 12.00 uur 
19 februari:  Sporthal De Hoornse Vaart                  van 10.00 tot 12.00 uur 
 
de speelschema’s worden binnenkort geplaatst op de website van de kabouters van SVW’27 www.home.zonnet.nl/
svw27kabouters 
 
Wedstrijdclusters 
Opvallend is dat er twee wedstrijdclusters zijn. 
Eerste cluster speelt tussen 10.00 en 11.00 uur. De tweede cluster speelt tussen 11.00 - 12.00 uur. 
Aan de hand van het speelschema kan je zien in welke cluster je zit. Dit wordt later bekend gemaakt. 
 
Aanwezig. 
Iedereen wordt verzocht om in ieder geval 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn in de 
Sporthal. 
 
Waarom; 
1- het speelschema zit vrij strak in elkaar. 
2- Zeker de eerste keer zullen de ouders en de kabouters even hun weg moeten vinden, daarbij     hebben de kabou-
ters ook even hun tijd nodig om aan de omgeving te wennen. 
3- misschien moeten de teams nog verdeeld worden. 
 
Schoenen 
Uiteraard geen voetbalschoenen met noppen. Stevige sport/gymschoenen met witte zool heeft de voorkeur. De mees-
te kinderen hebben dit schoeisel al vanwege de schoolgym. 
 
Spelregels 
In de zaal gelden voor de kabouters afwijkende regels. De geleiders zullen deze zelf aan de kabouters toelichten. B.
v. Inrollen bij een uitgooi en elke bal achter is een keeperbal.  
 

Veel plezier 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Kapteijn  (072-5618979)  
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Kolping Boys D1 - Zaanlandia 
D1  
Uitslag: 2 - 4 
De eerst helft hadden we een beetje 
wind mee en best wel mooi weer. 
Joel  
maakte al gauw de 1-0. dat was ook 
de rust stand. De tweede helft gingen  
Jeroen en Amine eruit en kwamen 
Dennis en Ogulucan erin. We hadden 
wind  
tegen en het weer was omgeslagen. 
Het werd al gauw 1-1. Iets daarna 
wordt de  
bal afgepakt, een aanval van Zaan-
landia en het is 1-2. Kort daarna een 
mooie  
combinatie van Kolping en Niels 
scoort de 2-2. Het regent intussen en 
het  
waait erg hard en het wordt 2-3. Even 
later net voor rust scoort Zaanlandia  
ook nog 2-4. 
KOM OP JONGENS DAT KAN BE-
TER, 
Jeroen 
 
SVW E3 - Kolping BoysE1 
Uitslag: 3 - 6 
De jongens van E1 hadden een moei-
lijke week achter de rug i.v.m. het on-
verwachte overlijden van Bernadette 
Reus de moeder van onze keeper Ri-
cardo. 
Door het medeleven dat alle spelers 
deze week hebben getoond lieten zij 
zien dat ze niet alleen op 't veld maar 
ook daarbuiten een team zijn. Berna-
dette was een zeer trouwe fan van E1 
en wij zullen haar dan ook vreselijk 
missen langs de lijn. 
Ondanks de omstandigheden waren 
alle jongens zaterdagochtend weer 
aanwezig om naar Heerhugowaard te 
vertrekken. 
Denzel nam plaats onder de lat en Ri-
cardo mocht zijn geluk in 't veld be-
proeven als linksbuiten. De boys van 
SVW kregen al snel een paar kansen 
de paal en lat werden geraakt voordat 
SVW de openingstreffer maakte. Ri-
cardo maakte via een halve omhaal 
daarna de gelijkmaker voor ons. SVW 
liet het hier niet bij zitten en scoorde 
2x achter elkaar. Vlak voor rust 
scoorde Steven de 2e goal, zodat we 
met een 3-2 achterstand richting 
kleedkamer vertrokken. 
Vader Kees die deze ochtend de lei-
ding van Jos met veel bezieling had 
waargenomen, sprak de jongens in 

de rust positief toe en dat was duide-
lijk te merken want de 2e helft waren 
onze jongens veel beter. 
Door een mooi afstandschot van Ste-
ven kwamen we weer gelijk met 
SVW. Ricardo nam de 4e goal voor 
z'n rekening. Even later weer een 
mooie actie van Steven 3-5. SVW 
kreeg nog wel een paar kansen maar 
dankzij goed keeperswerk van Den-
zel kwamen ze niet tot scoren. Ricar-
do liet de kans om nog een keer te 
scoren zich niet ontnemen en schoot 
de 6e treffer in het doel van SVW. 
Allemaal goed gevoetbald, Klasse 
mannen!!! 
Een supporter 
 
Kolping Boys E2 – LSVV E2 
Uitslag: 2 - 5 
De jongens van de E2 lijden aan een 
raar verschijnsel: de black-out! Een 
black-out is dat je er even niet meer 
bij bent, dat je niet meer weet wat je 
doet. Het gekke is dat onze E2-ers 
het soms allemaal tegelijk hebben. 
En wat er dan gebeurt… 
Vorige week zaterdag moest de E2 
thuis tegen LSVV. De strijd gaat gelijk 
op. Kolping komt weliswaar met 0-1 
achter, maar creëert ook zelf kansen 
dus niks aan de hand, zo lijkt het. En 
inderdaad, na een mooie aanval 
schiet Bert de bal tegen de touwen: 
1-1. En dan, vijf minuten voor rust, 
gebeurt het. Ineens raakt niemand 
van de E2 de bal meer goed. LSVV 
weet ook niet wat er gebeurt, maar 
profiteert wel van de situatie en 
scoort in vijf minuten tijd vier keer: 
ruststand 1-5!! 
Gelukkig brengt de limonade de jon-
gens weer bij hun positieven. Alsof er 
niets aan de hand is, spelen we in de 
tweede helft weer ons vertrouwde 
spel. Dankzij Sietze komen we zelfs 
nog terug tot 2-5. En dan is het re-
kensommetje snel gemaakt: zonder 
die rare black-out had de E-2 met 2-1 
gewonnen…. Jammer jongens, vol-
gende keer beter. En wel blijven op-
letten, hoor! 
 Pieter 
 
Kolping Boys E4 – KSV E2 
Uitslag: 4 - 3 
Dan toch maar eens een bericht van 
de E4. Na een reeks van verliezen 
hebben ze nu iets moois te melden. 
Onder het motto van de trainer en 
coach  "als je maar steeds beter gaat 

samenspelen, dan komt het winnen 
vanzelf" is het ze nu dan gelukt te 
winnen. En van een tegenstander 
waartegen ze de vorige keer met 9 - 
2 hadden verloren.  
De wedstrijd begon meteen al goed. 
Na een, door de keeper van de te-
genpartij, goed gestopte aanval tikte 
Michael de bal er toch nog in, 1 - 0! 
De supporters waren met stomheid 
geslagen, WE STAAN VOOR!! Maar 
ja, direct daarna alweer 1 - 1  met vrij 
snel erachteraan nog een doelpunt 
van de tegenpartij. Met 2 - 1 tegen 
moesten ze de rust in. Daarna met 
goede moed weer begonnen en al 
gauw maakten ze 2 - 2. Het samen-
spelen ging erg goed, iedereen had 
zijn positie te pakken. En, nieuw voor 
de ploeg, ze hadden deze tweede 
helft hun eerste echte vaste keeper in 
het doel. Dex heeft besloten er voor 
te gaan en keeper van de E4 te wor-
den. En dat moest hij natuurlijk ook 
laten zien. Hij deed het geweldig! Te-
gen de zon in had hij de bal elke keer 
klemvast.  Toen het ook nog 3 - 2 
werd voor de Kolping kon het geluk 
niet meer op. Maar niet te vroeg ge-
juicht, K.S.V. kwam terug. Het moest 
eerst nog 3 - 3 worden voordat in de 
laatste minuut de wedstrijd beslist 
werd met het winnende doelpunt. Een 
verdiende overwinning voor de E4!   
 
Egmondia F1 – Kolping Boys F4 
Uitslag: 1 – 1 
Het was de wedstrijd van Kelvin en 
Max. Kolping was beter, maar Eg-
mondia maakte het eerste doelpunt. 
Het schot was onhoudbaar voor 
Quincy. Kolping werd nog sterker en 
toen gebeurde het. Kelvin maakte zijn 
eerste doelpunt en rende van blijd-
schap bijna het gehele veld over. 
Na de rust ging het niet goed meer 
zowel voor Kolping als ook Egmon-
dia. Zij bleven steeds met drie of vier 
grote spelers voor hun eigen doel 
staan. Er kon geen bal tussendoor. 
Max was bij de penaltyreeks de pe-
nalty-koning. Hij stopte ze allemaal 
en schoot als enige zijn eigen penalty 
raak. F4 heeft een kanjer-keeper ge-
vonden!! 
Sportief gespeeld mannen. 
Godfried Sluyter 
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