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BESTUUR 
 
VOORZITTER 
Jacco Buisman ……….....06-51137072 
 

VICE-VOORZITTER 
Dick Veel ...............…………. 5128581 
 

SECRETARIS 
Gerard Venneker........………..5155432 
 

SENIOREN 
Gerard Bobeldijk.......…………5405918 
 

JUNIOREN 
Richard Meijer… .……………..5744278 
 

PUPILLEN 
Gerard Twisk…………………..5112281 
 

KANTINECOMMISSIE 
Ed Pronk……………………….5628519 
 
 

SPONSORCOMMISSIE 
Fons Veel……………………...5600345 
 
 

AFDELINGEN 
 

SENIOREN  
Ton Schut………………………5625755 
 

JUNIOREN 
Jan Kraakman .............…...….5742132 
 

PUPILLEN 
Jaap de Vries.............………..5617201 
 

DAMES 
Marlies Pluijmers……………...5619399 
 

ZAALVOETBAL 
Peter Verhoeven ...…………...5153952 
 
 
 

OVERIGE FUNCTIES 
 

HOOFDTRAINER 
Rob Klanker……………………5153521 
 

TERREINDIENST 
Theo Vingerling………………..5151901 
 

CONTRIBUTIES  
Jacques Peetoom .......………5209168 
 

BEZORGING CLUBBLAD 
Wout van Dijk .........………….5115723 
 
 

LEDENMUTATIES 
Aan- , afmeldingen en doorgeven 
van adreswijzigingen uitsluitend 
schriftelijk of per E –mail. 
Ledenadministratie@kolpingboys.
nl 
 
 
 

ERE-LEDEN 
1981     Arie Groot 
1998     Gerard Floris 
2002     Ger v/d Waal 
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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 

                                   

Uitnodiging begeleiders / trainers pupillen 

De pen van C1 

Vriendenclub 

Ieder pupillenteam vindt het leuk een stukje, al zijn het maar 
een paar regeltjes, terug te vinden in de Treffer. 
 
 
Kennelijk zijn alle wedstrijden van onze D teams niet de  
moeite waard geweest om iets over te melden. Van de 8 D 
teams werd over twee weekenden geen enkel stukje  
ontvangen.  
 
 
De C1 laat zien, dat het ook anders kan. 
Kom op begeleiders, ouders, maar ook 
spelers van de D. teams mail uw  
verrichtingen van je team door via  
detreffer@kolpingboys.nl  

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                           Kolping Boys 1 – Duinrand S 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 

.Chinees-Ind.Rest Po On. 

      Herenweg 81 A 1829 AC Oudorp/Alkmaar 

      072-5113096. 

  

 Conijn Parket en Projectvloeren. 

       Kamerlingh Omnesstraat 15 1821 BP Alkmaar. 

       Parket-Sport en Bedrijfsvloeren voor projecten en particulieren. 
       0725206564. 
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Kolping Boys C1 - Hoofddorp C2 
Uitslag 2 – 3 
  
Om 13.00 moest onze C1 een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen  
Hoofddorp C2. 
Het doel werd verdedigd door Jake. 
Na 3 minuten wist Raymond met een mooie actie de 1-0 binnen te schieten. 
Er waren maar een paar kansen van beide kanten maar die bleven onbenut. 
Na enkele minuten in de 2e helft  kwam Hoofddorp terug en werd het 1-1. 
10 minuten later scoorde Roy.L een kopbal uit een goeie vrije trap van  
Pascal. 
Maar hoofddorp liet hun hoofd niet hangen en kwamen weer terug tot 2-2. 
Net voor het eind werd het duel beslist en werd het 2-3. 
Jammer hoor jongens, gelukkig maar een oefenwedstrijd. 
 
Ik geef de pen door aan Petra (de moeder van Jochem) 
Lida (moeder van Roy.L) 
 



Zondag 12 december 2004 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
1ste                 Duinrand 1                          14.00 uur                   …..                           R.J. Raats 
2de                  Zouaven 2                           11.00 uur                   …..                           F. Marcussen 
5de                  Flamingo’s 3                       12.00 uur                   11.15 uur                  K. de Goede 
6de                  Vrij  
9de                  DEM 13                              10.00 uur                   09.15 uur                  N. Neuvel 
A1                 AFC A1                               11.30 uur                   …..                           F.J. Duineveld 
Da1                Purmerend Da1                   14.00 uur                   …..                           H.P. Velo 
B2                  Vrij  
C1                  Vitesse C1                           10.00 uur                   …..                           R. Rubio 
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                 Vertrek!! 
3de                  Helder 3                              13.00 uur                   11.20 uur                  11.30 uur 
7de                  Zeevogels 3                         12.45 uur                   11.35 uur                  11.45 uur 
8ste                 HSV 6                                  14.00 uur                   12.50 uur                  13.00 uur 
10de                SVW 10                              14.00 uur                   13.00 uur                  13.10 uur 
A2                 HSV A2                              14.00 uur                   12.20 uur                  12.30 uur 
A3                 SSV A1                               11.00 uur                   09.50 uur                  10.00 uur 
A4                 Vios A2                               12.45 uur                   11.35 uur                  11.45 uur 
Da2                Apollo Da1                          11.00 uur                   09.50 uur                  10.00 uur 
 
Zondag 19 december 2004 
 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal             Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                 Scheidsrechter 
6de                  Bergen 4                              12.00 uur                   11.15 uur                  K. de Goede 
Da1                Winkel Da1                         12.00 uur                   …..                           C.J.C. van Loon 
C1                  Bl. Wit C2                           10.00 uur                   …..                           N. Neuvel 
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal             Naar                                    Tijd                           Aanwezig                 Vertrek!!! 
1ste                 Alkm. Boys 1                       14.00 uur                   …..                           ….. 
3de                  Texel 2                                12.00 uur                   09.05 uur                  09.15 uur 
A2                 Limmen A2                         14.00 uur                   12.35 uur                  12.45 uur 
A3                 Adelbert A1                         11.30 uur                   10.20 uur                  10.30 uur 
 
DIENSTEN: 
Kantine                     : 11-12 en 12-12 groep 4 en 3 , 18-12 en 19-12 groep 6 en 5 
Terreindienst            : 11-12           08.00 - 12.30 uur Frenk Klop en Chris Joppe 

              12.30 - 17.00 uur Bart Nootebos en Maarten Klein 
                                   12-12           09.00 - 13.00 uur        Alie Karakus en Nico Koelman 

              13.00 - 17.00 uur Allard Keijsper en Paul Klaver 
                                   18-12           08.00 - 12.30 uur        Roderik Oudejans en Mark Kaandorp 

              12.30 - 17.00 uur Maarten Oudhof en Joost Kok 
                                   19-12           09.00 - 13.00 uur Guido Kesselaar en Sander Knopp 

              13.00 - 17.00 uur Michael Koekkoek 
 
Secretariaat               : 12-12 09.00 uur Simon, Ome Jaap en seniorencommissie 

       19-12 09.00 uur Simon en Juniorencommissie 
Kassa                        : 12-12 Dhr. B. Frederiks en Mevr. A. van Wonderen  
Poortloterij               : 12-12 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids.       : 12-12 DB 
Geluid                       : 12-12 Dhr. R. Peeters 
Bestuurskamer          : 12-12 Tiny en Kristen 
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zater/zondag   27/28 november  Uitslag  zater/zondag   4/5 december  Uitslag 
Kolp.B. 1 - Schagen 1 1 - 1  Kolp.B. 1 - Vrij 1 Vrij 
Kolp.B. 2 - SVW ' 27 2 2 - 2  Kolp.B. 2 - ADO ' 20 3 0 - 4 
Kolp.B. 3 - Vrij   Vrij  Kolp.B. 3  Berdos 2 2 - 3 
Kolp.B. 5 - Bergen 3 4 - 1  Kolp.B. 5 - Alkm. Boys 4 6 - 2 
Kolp.B. 6 - Vios 6 1 - 1  Kolp.B. 6 - Alkm. Boys 5 1 - 3 
Kolp.B. 7 - HSV 5 2 - 9  Kolp.B. 7 - Alcm. Victrix 3 2 - 4 
Kolp.B. 8 - Bergen 5 1 - 11  Kolp.B. 8 - Duinrand S 3 6 - 0 
Kolp.B. 9 - Zeevogels 4 4 - 2  Kolp.B. 9 - Koedijk 11 2 - 1 
Kolp.B. 10 - Victoria 6 afg.  Kolp.B. 10 - Uitgeest 13 2 - 5 

               
Kolp.B. A1 - DCG (vriendsch.) A1 3 - 1  Kolp.B. A1 - Purmersteyn A1 1 - 2 
Kolp.B. A2  Limmen A2 Afg.  Kolp.B. A2  Vitesse A3 12 - 2 
Kolp.B. A3  Vrij   Vrij  Kolp.B. A3  Callantsoog A1 2 - 7 
Kolp.B. A4 - KSV A2 6 - 1  Kolp.B. A4 - Succes A1 0 - 10 

               
Kolp.B. B1 - SVW ' 27 (beker) B1 1 - 3  Kolp.B. B1 - ADO ' 20 B1 6  1 
Kolp.B. B2 - Vrij   Vrij  Kolp.B. B2 - Hollandia T. B1 1 - 1 
Kolp.B. B3 - de Blokkers B3 0 - 6  Kolp.B. B3 - Con Zelo B1 1 - 5 
Kolp.B. B4 - Alkm. Boys B2 1 - 3  Kolp.B. B4 - St. Adelbert B1 1 - 1 
Kolp.B. B5 - de Foresters B3 3 - 2  Kolp.B. B5 - SVW ' 27 B5 6 - 1 

               
Kolp.B. C1 - Hoofddorp (Vrs) C2 2 - 3  Kolp.B. C1 - Turkiyemspor C1 3 - 1 
Kolp.B. C2 - Kolping Boys Msj.1 5 - 0  Kolp.B. C2 - Ale. Forward C2 1 - 3 
Kolp.B. C3 - Schagen C1 1 - 3  Kolp.B. C3 - Vrij C3 Vrij 
Kolp.B. C4 - Limmen C2 3 - 3  Kolp.B. C4 - SVW ' 27 C3 8 - 2 
Kolp.B. C5 - BOL C2 7 - 2  Kolp.B. C5 - WMC C1 0 - 13 
Kolp.B. C6 - SVW '27 C5 0 - 18  Kolp.B. C6 - Dynamo C2 5 - 3 

               
Kolp.B. Da.1 - Winkel (beker) Da.1 3 - 0  Kolp.B. Da.1 - HMS Da.1 Afg. 
Kolp.B. Da.2 - Winkel Da.2 2 - 2  Kolp.B. Da.2 - Twisk Da.1 2 - 1 
Kolp.B. Msj.1 - Kolping Boys Msj.2 0 - 5  Kolp.B. Msj.1 - Andijk Msj.1 6 - 0 
Kolp.B. Msj.2 - Vrij Msj.1 Vrij  Kolp.B. Msj.2 - Koedijk Msj.1 1 - 0 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
* Junioren B5 
Na alle wedstrijden te hebben 
verloren werden de laatste 2 
wedstrijden in winst omgezet. 
Nu volhouden mannen. 
 
* Dames en meisjes 
Alle gespeelden wedstrijden 
werden het afgelopen 
weekend gewonnen. 
 
* Junioren C6 
Boekte na 6 nederlagen op rij 
gelukkig weer een 
overwinning. 
 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       21 december 2004 
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Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen               Klaverjassen 
 
De derde drive van 2004/2005 staat gepland voor vrijdag 17 december. Deze drive staat in het teken van de 
Kerstviering. De kantine krijgt zoals gebruikelijk een feestelijk tintje. 
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie 
superprijzen. 
De Hoofdprijs is: “Beleef ‘t in ‘s Hertogenbosch“. 
Evenals voorgaande jaren is de HOOFDPRIJS beschikbaar gesteld door: 
VAKANTIE REIS en AVONTURENWINKEL GOOD BOOKERS 
Gedempte Nieuwesloot 4, 1811 KT  Alkmaar tel. 072-5153833 
Het betreft een prachtig arrangement van drie dagen naar ’s 
Hertogenbosch en bestaat uit: 
- Twee overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet in een luxe 
hotelkamer. 
- 1 x 4 gangen diner  
- Koffie met de echte Bossche Bol 
- Entreebewijs Noord Brabants Museum of uitgebreid informatiepakket 
met vestingwandeling, antiekroute en   shoppinggids 
Het arrangement is voor twee personen .  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
Kortom het is de moeite waard om deel te nemen aan de klaverjasdrive op vrijdag 17 december 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   

 
 
 
 
 
 
Jos Langedijk  wordt hartelijk bedankt 
voor het  opknappen van de keuken in de 
kantine. 
 
                           en  
  
Peter Spijker wordt hartelijk bedankt voor 
het leveren van de materialen. 
 
 
De kantine commissie 
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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) 



Het programma !!! 
 
Zaterdag 11 december 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b1          Sporting Krommenie b1                                     14.30                  -                J. Meijer 
b3          D.E.K. b1                                                           14.30             14.00             H. v. Ginkel 
c2          M.O.C. c1                                                           14.30                  -                H. Berghammer 
c4          K.S.V. c2                                                            13.00             12.30             E.v.Dronkelaar 
c5          de Foresters c3                                                   13.00             12.30             J.Kraakman 
ms.ju.b1 Alw. Forward ms.ju. b1                                      13.00             12.15             N.Kieft 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: damescommissie 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar                                              Aanvang    Vertrek 
b4          Castricum b2                                                      12.30             11.30             Op zondag spelen:alle A-junioren + 
b5          Dynamo b2                                                         14.00             13.00             + C1. B2 is vrij ! 
c3          Bergen c1                                                           14.00             13.00             Terreindienst: 
c6          Zeevogels c2                                                      11.00             10.00             zat. 11 dec.:   8.00:Maurizio Murroni 
ms.ju.b2 Z.A.P. ms.ju. b2                                                 10.00               8.45                                 12.30:Bart Nootebos 
                                                                                                                                     zon. 12 dec    9.00:Ali Karakus 
                                                                                                                                                         13.00:Allard Keijsper 
Zaterdag 18 december 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b2          K.F.C. b2 (vr.sch.)                                              13.00                 -                 H. Berghammer 
c2          K.F.C. c2 (vr.sch.)                                              13.00                 -                 E.v. Dronkelaar 
c5          Jong Holland c3                                                 13.00             12.30             N. Kieft 
ms.ju.b1 Monnickendam ms.ju. b1                                   13.00             12.15             H. v. Ginkel 
               
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Jan van den Bout 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
b1          Sporting Krommenie b1                                     13.00                 -                 Op zondag spelen:A3 + C1. 
c6          Dynamo c2                                                         12.00             11.00             Terreindienst: 
                                                                                                                                     zat. 18 dec.:   8.00:Roderik Oudejans 
                                                                                                                                                         12.30:Maarten Oudhoff 
Geen terreindienst: geschorst !                                                             zon. 19 dec.:  9.00:Guido Kesselaar 
Ferdinand Huijgens van B5 is zondag 28 november niet verschenen voor zijn                                13.00:Michael Koekkoek         
verplichtingen wat betreft de terreindienst. Totdat hij zich gemeld heeft bij 
zijn coördinator , is hij geschorst !! Afgelopen zondag misten we Roy Kamminga. Ook hij is geschorst !                  
 
 
Zaalvoetballen op dinsdag 28 december !! 
Tot nu toe hebben de volgende teams spelers ingeschreven: B3-B4-C3-C4-C5-ms.jun.B1. We missen dus nog de opgaven van 
A3-A4-B5-C6 en ms.ju. B2. Deze 5 teams hebben het komend weekend nog de tijd om de spelers (+geld) op te geven. 
In de Treffer van dinsdag 21 december komen de teams en de speeltijden !! Tot dan ! 
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Paastoernooi 2005 ! 
Tot nu toe hebben we de volgende teams bekendgemaakt: AJAX, AZ, Willem II, fc Groningen, Excel-
sior Moeskroen en 
 fc Shutoku Tokijo. Drie van bovenstaande verenigingen komen met hun C-junioren en vier verschijnen er met hun B-junioren. 
AZ komt dus met beide teams ! 
We kunnen nog 3 namen toevoegen aan de Nederlandse deelnemers en daarbij zit o.a. de bekerwinnaar van vorig jaar bij de B-
junioren. We zijn dan ook heel trots om de volgende clubs aan ons rijtje toe voegen: 

 

fc Utrecht         P.S.V.         Stormvogels/Telstar 
 
 
Utrecht komt met 2 ploegen, P.S.V. met de B1 en Stormvogels/Telstar is de onbetwiste koploper bij de 2e Divisie C-junioren. 
Er ontbreken nog 3 buitenlandse teams. Wie zullen het worden ? In ieder geval wederom één heel bijzondere naam ! 
 
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal ! 
De meiden informeerden al:”Wij staan nu toch zeker wel bovenaan in deze onderlinge competitie ?” 
Nou, dames , het gaat de goede kant op ! Ze staan “vet”aan kop. 
De stand: 
1e           ms.ju. b1                10       25                     2,50 gemiddeld. 
2e           c4                           10       20                     2,00 
3e           a3  *                         9       12                     1,33                        *  = de wedstrijd van afgelopen zondag 
4e           c3                             9       12                     1,33                               nog niet meegerekend !! 
5e           a4  *                         8         7                     0,88 
6e           b4                             8         6                     0,75 
7e           c6                             4         3                     0,75                           Het zal dus gaan tussen de meiden van B1 en 
8e           c5                             9         6                     0,67                           de jongens van C4 ! 
9e           b5                           10         6                     0,60                           Of worden we nog verrast ?? 
10e         b3                           11         6                     0,56 
11e         ms.ju. b2                11         6                     0,56 
 
Het wel en wee van de junioren ! 
Ja, daar ie hij dan: de eerste overwinning van de B5 ! En nog wel één in tweevoud !! 
En we hebben nog meer topnieuws:ook de C6 behaalde de eerste zege ! Na een 1-3 achterstand met de rust werd Dynamo C2 
met 5-3 terug naar Ursem gestuurd. Begeleider Peter was daar zeer opgetogen over en als het team net zo enthousiast blijft als 
Peter zullen er vast meer overwinningen volgen  
Even terug naar B5. In twee thuiswedstrijden werden er dus 6 punten behaald. Eerst met 3-2 van Foresters gewonnen en toen met 
maar liefst 6-1 van S.V.W.’27. Al moet bij die laatste zege worden aangetekend dat SVW met maar liefst 7 spelers op het kunst-
grasveld stond ! In ieder geval geeft dat de spelers weer moed ! 
Ook C5 en A4 boekten weer eens een 3-punter. C5 verpulverde het arme BOL met 7-2 en A4 zag een goede prooi in K.S.V. 
( 6-1). En zo veroveren onze lagere teams ook zomaar de punten. Lekker !!!Afgelopen zondag verloor A4 weer met 2-7. 
Een dubbele nederlaag was er voor de B3. Ondanks dat ze hard trainen bij trainer Michael lukt ’t ze niet om dat om te zetten in 
punten:Blokkers(0-6) en koploper Con Zelo(1-5) waren te sterk ! 
We noteerden ook de eerste nederlaag voor C2. Zonder hun topscorer Steven lukte het niet om de nummer 3, Always Forward, 
van het lijf te houden. Na 5 minuten was het al 2-0 en die achterstand werd nooit meer ingelopen (3-1 nederlaag). 
Ook de C3 van “boss”Michel verloor weer eens. Schagen C1 was met 3-1 te sterk. Geen schande, tegen een C1 ! 
Dan hebben we nog de C4 van Gerrit van Loon. Eén van onze beter presterende teams.In Limmen werd de plaatselijke C2 op  
3-3 gehouden (of had dat beter gekund ?) en bij S.V.W. werd de groene C3 met maar liefst 8-2 verslagen en dat  is natuurlijk gro-
te klasse !  B4 is het team met veel supporters en die zagen hun jongens met 1-3 verliezen van Alkm. Boys 2 en met 1-1 gelijk-
spelen tegen Adelbert B1. Jammer, dat de supporters na de laatste wedstrijd niet even konden doorwarmen/napraten in de kanti-
ne ! Eindelijk weer een overwinning voor de B1. In Heemskerk werd A.D.O.’20 b1 met maar liefst 6-1 verslagen ! Doorgaan zo ! 
A1 deed dan wel vriendschappelijk goede zaken door D.C.G. met 4-1 te verslaan, in de wedstrijd waar het écht om ging,
Purmersteijn uit, verloren ze met 2-0. Jammer, want nu moeten ze weer een beetje naar onderen kijken. 
C1 won gelukkig wel en dat was bij concurrent Turkyemspor (3-1). Mooi gedaan, mannen. Ook A2 won en wel met maar liefst 
12-2 van Vitesse a3. En we hebben de mooiste goals gezien ! A3 daarentegen verloor dik met 10-0 van Callantsoog. 
Voor B2 lag er ook weer een punt in het verschiet. Het werd in Tuitjenhorn 1-1.                               
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Dames 1 en Dames 2 
 
We bekeren verder. 
 
Door een voortreffelijke overwinning op Winkel bekeren onze da-
mes nog minimaal 1 ronde door. Verbazingwekkend is het gemak 
waarmee Kolping Boys Dames 1 de dames uit Winkel aan de kant zette. Zonder enkele vaste waarden 
die of geblesseerd waren of rust gegund werd betrad ons Dames 1 het speelveld tegen een Winkel waar 
we in het verleden toch huizenhoog tegenop hebben gekeken. Door goals van Nienke (waarvan een staf-
schop) en Josien werd Winkel met 0-3 uit de beker geknikkerd. Tijd om ons weer op de competitie te con-
centreren. Ook hier weer enige verrassingen. Zondag werd ons dames 1 wegens onduidelijke redenen te-
gen HMS uit Utrecht afgelast, terwijl de concurrentie wel voetbalde en elkaar weer punten afsnoepte. 
Door zonder te voetballen nog steviger aan de leiding te komen is wel lekker meegenomen en geeft toch 
wel aan dat we echt in de race zitten om het kampioenschap.   
Misschien moeten we daarom hierbij wel even stilstaan bij de resultaten van Dames 2 in de vierde klasse. 
Na een tamelijk stroeve start van de competitie heeft ons Dames 2 zich (zonder officiële begeleiding) 
voortreffelijk teruggevochten. Na een uitstekende 2-1 overwinning om Twisk 1 mag Dames 2 zich zelfs 
verheugen uit de degradatiezorgen te zijn. De laatste vier wedstrijden zonder nederlaag, daar mogen we 
best een beetje trots op zijn.    
                                                                                                                               Jeroen Wijts. 
 
                      Stand Dames 1 in de tweede Klasse op  5 december: 
 
                 1. Kolping Boys            9    8       0      1       24    31-16 
                 2. Odysseus'91          11    7       1      3       22    26-16 
                 3. Vreeswijk               11    7       0      4       21    34-22 
                 4. Zaandijk                   9    6       1      2       19    22-10 
                 5. Purmerend            10    6       0      4       18    35-15 
                 6. D.E.K.                      8    6       1      1       16*   22-14 
                 7. Winkel                     9    3       3      3       12    17-23 
                 8. Hellas Sport           10    4       0      6       12    19-18 
                 9. Almere                     9    2       1      6         7    19-24 
                 10. de Meteoor          11    2       1      8         7    10-30 
                 11. H.O.S.V.                9    1       1      7         4      7-35 
                 12. H.M.S.                 10    1       1      8         2*   16-35 
 
Meisjes junioren B1 za 4 december 2004  
Andijk – Kolping Boys 0-6 
 
In theorie stond er, gezien de stand op de ranglijst, afgelopen zaterdag een topper op het programma. In 
praktijk werden de 3 punten op een gemakkelijke wijze uit Andijk meegenomen. Onze meiden zijn ge-
groeid in voetbaltechnisch oogpunt. De eerste de beste thuiswedstrijd dit seizoen werd van dit Andijk nog 
ongelukkig verloren met 1-2. De onlangs gespeelde bekerwedstrijd in en tegen deze meiden van Andijk 
gaf al hoop op een goed resultaat. En al doende geschiedde. Wellicht dat onder de leiding van een neu-
trale scheidsrechter de score nog hoger zou zijn uitgevallen. Maar de Kolping Boys -meiden lieten zien 
dat je beter met goed spel dan met je bekkie, je gram kunt halen. Inmiddels laat de stand zien dat we een 
gedeelde eerste plaats innemen in deze poule. Wie weet waar dit nog toe kan leiden? Met de uitstraling 
van nieuwe trainingspakken (hulde firma Ruis, fa Egbergen en Ed Noorlander) ogen de meiden in ieder 
geval ook als sterren! 
De verf van het nieuwe complex van Andijk is nog maar net droog. Voor de kenners: voor het eerst sinds 
76 jaar wordt er bier getapt in de kantine daar. Daar hebben de chauffeurs niets van genomen want het is 
nog een verdraaid lange rit terug! 
 
Peter Groot 
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          kantinediensten:  
          11 dec Irene Burgers 
          18 dec José van leijen 
          8 jan Lisette Nijkamp 
          15 jan Gitta Carper 



                                 
 

 
ZATERDAG  11 DECEMBER 

                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D1     Vrone        D1    10.15                   R. Rowinkel        D2    WGW          D1   11.00                   
D5     WMC         D1    09.00      08.30   P. de Moel            D3    SVW           D2   09.00       08.10 
D7     Reig.Boys  D4    11.30      11.00   H. van Ginkel     D4    Foresters    D4   11.30       10.40 
D8     Dynamo     D2    10.15      09.45   T.Eskens            D6    Kon.HFC     D13 11.30              
E4     Reig.Boys  E3    11.30      11.00                             E1    AFC 34       E2   10.45        
E5     Egmondia  E3    10.15      09.45                                E2    Duinrand S  E2   11.30        
E6     Reig.Boys  E12  09.00      08.30                              E3    Berdos        E2   11.30       10.40 
                                                                                       E7    Vrone          E5   10.45       10.00       
F3     SVW          F5     09.00      08.30   Th. Groot           E8    Dynamo      E2   10.00       09.10 
F6     Berdos       F6     10.15      09.45   Y. Scholte            F1    DTS            F1   10.30       09.30 
                                                                                       F2    SVW           F3   09.00       08.10 
                                                                                       F4    Bergen        F1   11.00       10.10 
                                                                                       F5    Reig.Boys   F8   09.00       08.15 
                                                                                       F7    Bergen        F2   10.00       09.10 
                                                                                       F8    AFC 34       F5   09.30       08.45 
                                                                                          Mini  Zeevogels   Mini 09.30       08.40 
                                                    
 
 
 
 
                                                   ZATERDAG   18 DECEMBER 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D3     GSV          D1    09.00      08.20  P.Konijn              D5    KSV            D3   10.45       09.55 
D4     Alc.Victrix  D2    11.30      11.00  H. van Ginkel        D7    Graftdijk      D1   10.00       09.05       
E1     De Rijp      E2    09.00                  J. van Leyen        D8    HSV            D4   12.30       11.40 
E2     SVW          E4    10.15                  B. van Esseveld    E4    SSV            E1   10.00       09.10 
E3     De Rijp      E3    11.30      11.00                                    
E7     KSV           E5    11.30      11.00                           E5    Kolping B.   E8   10.15       09.45 
E8     Kolping B.  E5    10.15      09.45                           E6    SVW           E10 10.15       09.25 
F1     Koedijk      F1     09.00      08.30  B. Wijnen             F3    Foresters    F4   09.00       08.10       
F2     Foresters   F2     10.15      09.45                           F6    Foresters    F9   10.15       09.25       
F4     Apollo 68   F1     10.15      09.45                                                                               
F5     SVW          F9     09.00      08.30                                                                               
F7     GSV          F1     09.00      08.30  Th.Groot                                                  
F8     Adelbert     F2     11.30      11.00  Y.Scholte                                                                       
Mini   Uitgeest     Mini  09.00      08.30                                                                               
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UITNODIGING 
                           

BEGELEIDERS EN TRAINERS PUPILLEN TEAMS 
Maandag 20 december 20.00- 21.00 uur 

 
De coördinatoren zullen op deze avond met u alle zaken doornemen van de najaarsreeks en voor de rest van het seizoen 

En wij hebben voor u nog een verrassing 
 
 
 
 
 
 
                             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. 
 
 
 
 
 
 

                         Data om te onthouden 
 
                   18 December                           Laatste competitiewedstrijden najaarsreeks 
                20 December                          Begeleidersavond 
                29 en 30 December         Zaalvoetbal De Rietschoot Koedijk 
                22 Januari                                Start competitie voorjaarsreeks 
                28 en 29 Mei                           Klaas Commandeur pupillen toernooi   
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De Rijp E2 – Kolping Boys E1 
Uitslag: 0 – 4 
Vandaag moest Kolping E1 naar De 
Rijp toe om tegen de plaatselijke E2 
te spelen. Normaal worden alle wed-
strijden ’s ochtends gespeeld, mar 
vandaag stond de wedstrijd gepland 
voor 13.00 uur! Kolping had één wis-
sel net als de tegenstander. Kolping 
begon lekker fel aan de wedstrijd en 
zette De Rijp gelijk flink onder druk. 
Na ongeveer 5 minuten spelen kreeg 
Denzel de bal op rechts aangespeeld. 
Vanaf de achterlijk trok Denzel de bal 
voor het doel, waarna Daniël de bal 
bij de tweede paal zo binnen kon 
schieten, 0-1. Daar Kolping veel ster-
ker was, was het een kwestie van tijd 
dat het 2-0 zou worden. Mar tot de 
rust werd er niet meer gescoord. De 
tweede helft begon gelijk al goed voor 
Kolping. Na 3 minuten schoot Daniël 
op het doel. De goed spelende kee-
per van  De Rijp liet de bal echter los, 
waarna Jesper de bal in het doel kon 
tikken, 0-2. Na 10 minuten lag de bal 
weer in het doel van De Rijp. Weder-
om was Jesper de schutter. In een 
duel met de keeper kon hij door mid-
del van een mooie sliding de bal in 
het doel werken.  Na 15 minuten 
werd het laatste doelpunt van de 
wedstrijd gemaakt. Uit een vrije trap 
vanaf de rechterkant van Denzel kon 
Daniël met een mooi schot de 4-0 
maken. Ook in 2e helft was Kolping 
veel sterker dan De Rijp. Steven 
schoot nog een keer de lat bijna door-
midden. Al met al een leuke wed-
strijd, waarin alleen veel te weinig 
werd gescoord. Succes verder met 
de laatste wedstrijden. 
Jan van Leijen 
 
Kolping B. E1 – Flamingp’s E1 
Uitslag: 1 –6 
Ja, wat moet je nou van deze wed-
strijd zeggen. De Boys waren erg ze-
nuwachtig. De hele week al, want het 
ging vandaag om de eerste plek. Vol 
goede moed begonnen de boys maar 
binnen 1 minuut stonden we al 1-0 
achter. Dat was balen. Dus gingen 
we er maar eens goed tegen aan. 
Maar het was het allemaal net niet. 
De hele wedstrijd. Ballen op de lat 
geschoten, net naast, net over. Alleen 
Stephen wist in de 2e helft te scoren 
maar toen stonden we al met 0-4 
achter. Ja we hebben kansen genoeg 
gehad maar hij wilde er niet in. De 

jongens hebben de voeten onder hun 
lijf vandaan gelopen en erg hun best 
gedaan maar het lukte gewoon niet. 
Helaas. Ricardo wist erger te voorko-
men door goed keeperswerk. Ook 
Lars zat helemaal in de wedstrijd, 
scoorde wel maar in eigen doel. Ach 
Lars dat kan de beste overkomen. 
Jullie kunnen op een mooie wedstrijd 
terug kijken, want er is echt gevoch-
ten voor de overwinning. Volgende 
keer beter. 
Harriet 
 
Kolping Boys E2 – Foresters E3 
Uitslag 0-0 
Met pepernoten, marsepein en pak-
jesavond in het vooruitzicht speelden 
de jongens van de E2 op zaterdag 4 
december weer eens een lekkere 
partij. Gelukkig maar, want de wed-
strijd ervoor was niet best. Hoewel de 
E2 toen niet echt veel slechter was 
dan SVW, werd er toch verloren met.. 
o ja, we zouden die wedstrijd verge-
ten….welke wedstrijd? 
Nou ja, tegen Foresters ging het in ie-
der geval goed. Stefan stond goed te 
keepen, achterin hielden Jochem en 
Sietse de zaak goed dicht. Anton en 
Bert speelden goed op hun posities, 
er werd goed meeverdedigd en ieder-
een speelde dit keer gemotiveerd en 
lekker fel op de bal. Dus  kwamen de 
kansen vanzelf. Nick schoot bijna 
raak uit een goed genomen vrije trap, 
Sacha en Dimaggio waren er ook een 
paar keer dichtbij. Ook de tegenstan-
der rook een paar keer aan treffer, 
maar net als bij ons ging hij er niet in. 
Goed gewerkt, mannen! 
Pieter 
 
Kolping Boys E4 – SSV E1 
Uitslag: 3 – 2 
Vandaag moesten we het opnemen 
tegen een elftal waar we eerder met 
5-3 van hadden verloren. Al gauw 
bleek dat de trainingen van de afgelo-
pen maanden succesvol zijn ge-
weest. In de eerste helft zetten we de 
tegenstander flink onder druk. De ene 
aanval volgde op de andere. Een 
voorzet van links ging hoog langs het 
doel van SSV en kwam bij Michel te-
recht die op rechts naast het doel 
stond. Een prachtige hoge bal ging 
over de keeper heen en kwam in het 
doel tegen het zijnet (1-0). Het leeg 
wel een van Basten doelpunt. Onze 
keeper Dex had niet veel te doen 

maar hij werkte de bal van een door-
gebroken speler van SSV net op tijd 
weg zodat we op voorsprong konden 
blijven. 
Vlak voor de rust schoot Tom de bal 
hoog op het doel af. Een verdediger 
van SSV kopte de bal over zijn eigen 
doelman heen in het doel (2-0). Wel 
een geluksdoelpunt maar 2-0 bij de 
rust was zeer verdiend. 
In de tweede helft was SSV sterker 
dan in de eerste helft en ging de wed-
strijd gelijk op. Een hard en hoog 
schot vanaf de middenlijn van SSV 
stuiterde over onze doelman Dex 
heen in het doel (2-1).De jongens van 
SSV kregen weer moed en de span-
ning was om te snijden ook bij de 
supporters langs de lijn. Tien minuten 
voor tijd dacht iedereen dat Maarten 
de wedstrijd besliste. Na een afgesla-
gen aanval schoot hij de bal vanaf 20 
meter met een harde lage schuiver 
rechts langs de paal in het doel (3-1). 
Het was echter nog niet afgelopen en 
de jongens van SSV vochten voor 
wat ze waard waren. Een aanval over 
rechts en een schot laag over de 
grond was raak (3-2). Ondanks dat 
SSV in de tweede helft beter partij 
bood waren de meeste kansen toch 
voor ons. 
Goed gespeeld jongens jullie zijn 
een echt team aan het worden. 
Een supporter.  
 
Koedijk E11 - Kolping Boys E6   
Uitslag: 0 - 11 
Het was nog donker dat we moesten 
vertrekken 08.15 en de meeste jon-
gens waren ook nog niet echt wakker. 
Maar deze wedstrijd moesten we wel 
weer winnen de laatste weken ging 
het wat minder. De jongens gingen 
meteen fel van start en speelden erg 
goed over. Wat al gauw een 1-0 voor-
sprong opleverde. De tegenstander 
wist niet goed hiermee om te gaan. 
De eerste helft was dan ook heel snel 
om met een ruststand van 4-0. 
Na de rust ging het alleen nog maar 
beter en de toeschouwers waren nog 
niet terug op 
het veld of het was al 5-0. De doel-
punten vielen nu wel erg snel. Kevin 
Bart Lars Vincent Justin ze scoorden 
allemaal en jawel daar was  
het eerste doelpunt van Yannick gro-
te klasse hoor. Nigel was er wel van-
daag maar had niets te doen. Tom 
had wat last van zijn knie en zal ook 



klasse hoor. Nigel was er wel van-
daag maar had niets te doen. Tom 
had wat last van zijn knie en zal 
ook heus wel een keer scoren wat 
hij wel doet met de strafschoppen. 
Jongens heel goed gespeeld en 
hou vol zo. 
Dit was de beste overwinning van 
het seizoen 11-0. KLASSE. 
Peter Wortel 
 
Kolping Boys E5  -  Kolping 
Boys E8     
Uitslag: 4 - 6 
Na twee weken niet te hebben ge-
speeld, een oefenwedstrijd tegen 
E8. Ryan uitgeleend aan de E8 
omdat er onvoldoende spelers 
waren. De eerste helft een sterker 
E5. Desondanks met de rust 2-2. 
Voor E5 was Vigo twee keer doel-
treffend, terwijl Ryan aan de ande-
re kant er ook twee wist in te leg-
gen. Na de rust weer een sterker 
E5 maar de mooiste kansen wer-
den om zeep geholpen. Uiteinde-
lijk was het Justin, die na een goe-
de steekpas van Vigo, knap voor 
3-2 zorgde. Daarna was het Job 
die de 4-2 liet aantekenen. Geata-
no die van de D6 ‘ingehuurd’ was 
om de E8 aan te vullen zorgde 
voor 4-3. Bij E5 liep het niet meer. 
De ene na de andere kans werd 
gemist. Het was E8 die vervol-
gens naar een 4-6 einduitslag 
counterde. 
Een ouder! 
 
Flamingo’s E2 - Kolping Boys 
E5     
Uitslag: 2 - 3 
Op het fantastische tapijt van 
sportpark ’t Lood zou E5 de te-
genstanders, gesponsord door 
MacDonalds, vandaag opvreten. 
Vanaf het begin ging het goed. Na 
een sterke openingsfase was het 
Dennis, die lekker op dreef was, 
keihard inschoot, maar helaas 
vloog de bal via de lat het veld 
weer in. Volgens de sportwetten is 
het dan de tegenstander die 
scoort. Een hard schot vloog via 
de vuisten van Ryan, die verder 
goed keepte, in het doel. Kort 

daarna zelfs 2-0. Een hoge bal 
voor het doel viel ongelukkig op 
de voet van Justin en vervolgens 
in het doel. De tweede helft was 
amper begonnen of het was 2-1. 
Ryan speelde zich knap vrij en 
schoot de bal via de binnenkant 
paal het doel in. Kolping bleef 
druk houden. De verdediging met 
Justin, Jelle en Sevgul stond als 
een huis. Dennis hoefde slechts 
enkele keren knap op te treden. 
Op het middenveld waren Jack en 
Ryan heer en meester, terwijl Job 
en Vigo op de vleugels een kwel-
ling waren voor hun tegenstan-
ders. Uiteindelijk was het Job die 
een afgeslagen bal met een dia-
gonaal schot in de linker kruising 
joeg, 2-2. Niet lang daarna een 
vrije trap op een meter of twintig 
recht voor het doel. Sevgul kogel-
de de bal onder de keeper door 
binnen, 2-3! De eerste overwin-
ning was daarmee een feit. Een 
knappe collectieve prestatie. 
Een ouder! 
 
KSV E5 – Kolping Boys E7 
Uitslag: 7 – 0 
Vandaag zonder Amin & Jamie 
richting Heerhugowaard. Lekker 
weertje, goede zin en zware te-
genstander. Met een nieuwe voor 
& achterhoede was het even wen-
nen en de tegenstander wist daar 
meteen van te profiteren. 
Er werd hard gewerkt, goed ver-
dedigd, maar de tegenstander 
was net iets sterker en we gingen 
de rust in met 3-0. De 2e helft 
stonden wij goed en wisten wij 
keer op keer door de verdediging 
heen te breken en alhoewel wij 
veel doelkansen kregen gingen 
zeer niet in. 
Er werd door KSV hard en ruw ge-
speeld. Dit gesteund door ouders 
en coach vanaf de kant “pak hem, 
ga erin, leg hem neer etc. “, wat 
zonder consequenties van de 
scheidsrechter ook daadwerkelijk 
gebeurde. Toen hier iets van ge-
zegd werd, kregen wij bijna ruzie. 
Toch ben ik apetrots, dat wij ge-
woon lekker voetballen in een leuk 

team, waar sportief en samen ge-
speeld wordt. Soms winnen we, 
vandaag verliezen we. It’s all in 
the game! 
 
Kolping Boys E7 – SSV E2 
Uitslag: 3 – 2 
Met het team compleet waren wij 
klaar voor SSV. Uit bij SSV had-
den we verloren, dus tijd voor een 
sportieve revanche. Met Marnix 
op doel begonnen wij de 1e helft. 
SSV begon meteen met prachtig 
aanvallend voetbal op onze helft 
en wij moesten met man, vrouw 
en macht verdedigen. Met een 
beetje geluk kwam Amin in balbe-
zit en met een prachtig afstands-
chot schoot hij de bal over de kee-
per het doel in. De rest van de1e 
helft kregen wij geen kansen 
meer. Marnix moest hard aan de 
bak. Bgan en Amin hebben prach-
tig verdedigd. Jochim en Chenel 
werkten hard op het middenveld, 
maar door de goede verdediging 
van SSV kwamen wij niet verder. 
De 2e helft met Bga op doel was 
het wederom hard werken. Judith 
en Jamie wisten heel wat te sto-
ren bij SSV, maar konden niet 
voorkomen dat er hard in werd ge-
schoten. SSV op dreef, een ma-
chine op volle toeren en niet te 
stoppen, het werd 1- 2. Maar de 
E7 liet het niet op zich zitten. Er 
werd goed verdedigd en die enke-
le kans, die wij kregen hebben we 
goed benut. Via een mooie voor-
zet van Jochim maakt Marnis de 
2-2.Met prachtig spel van Ilias kon 
Chenel toch een paar keer naar 
voren, wat net niet tot een doel-
punt resulteerde. Vlak voor het 
einde van de wedstrijd stond Mark 
wederom op de juiste plaats en 
tikte de winnende 3-2 binnen. 
Fantastisch. 
Jongens en meiden ga zo door. 
Het was een zware wedstrijd wel-
ke werd gewonnen op karakter. 
Toppie. Plien 
 
Kolping Boys E8 - GSV E1 
Uitslag: 0 - 17 
Het enige dat op elkaar leek, wa-
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ren de clubkleuren: zwart-wit. 
Voor de rest 
waren de verschillen erg groot. De 
tegenstander uit Grootschermer is 
kampioenskandidaat. En voor E8 
was het pas de tweede wedstrijd. 
De eerste 
wonnen ze met 6-4 van Kolping 
E5. Maar GSV was andere koek. 
Er was geen 
houden aan, ondanks goed spel 
van vooral Bloyce en Suliman. 
Met 
penaltyschieten ging het een stuk 
beter: 2-2. Een prachtige bal in de 
kruising van Charlie. En een  
mooie schuiver van Suliman. 
  
Kolping B. F1 – De Foresters F1 
Uitslag: 5 - 0 
Kolping Boys F1 heeft tot nu toe 
alles gewonnen, maar vandaag 
moesten ze tegen de Foresters, 
die ook alles gewonnen heeft. Niet 
van plan aan de zegereeks een 
einde te maken begon Kolping 
lekker fel. Dave op doel. Dylan, 
Wence en Gijs achter. Styn in het 
midden en Rutger, Ronald en 
Mustafe voor. De jongens drongen 
al meteen goed aan en het was 
wachten op de 1-0. Na een goede 
actie van Styn was de doelman 
kansloos. Na een foutje in de de-
fensie van de Foresters maakte 
Styn ook de tweede. Onmiddellijk 
gevolgd door een mooie actie over 
links kon Dylan 3-0 maken. Na 
een knappe voorzet van Ronald 
maakte Mustafe 4-0. 
De tweede helft kwam de Fores-
ters sterk opzetten, maar Dave 
hield het doel schoon. Na een 
mooie corner van Mustafe kopte 
Rodney knap binnen en was de 
wedstrijd beslist. 
Nico 
 
Kolping Boys F3 – Foresters F4 
Uitslag: 6 - 1 
Op zaterdagochtend was het 
prachtig voetbalweer Deze mor-
gen mocht de F3 weer eens een 
keer. Na twee weekeinden rust 
was de gretigheid lang niet uitge-
blust. Ze hadden dus volop zin en 

al snel schoot Max de 1-0 erin. 
Roy en Stefan B. wisten de Fores-
ters goed af te stoppen Het enige 
gevaar kwam bij de hoekschop-
pen. Deze stand bleef staan tot 
aan de thee, maar in de tweede 
helft zat het helemaal mee. De 
supporters hadden het niet ver-
wacht. Dat deze helft nog 6 doel-
punten bracht 
Het tweede doelpunt kwam van 
Bram, waardoor de F3 op 2-0 
kwam Daarna ging het erg snel. 
Dat merkte Foresters wel. De 
thuisclub creëerde kans op kans 
Dankzij de trainingen van Hans. 
Frank scoorde van grote afstand. 
Met zo’n goal haal je nog eens de 
krant. Toen zorgde Bram voor de 
4-0 en de 4-1 Steve stond daarbij 
op het verkeerde been. Hij deed 
de hele wedstrijd niks verkeerd, 
want hij was door Foresters niet 1 
keer gepasseerd. De tegenstan-
der was daarna behoorlijk ver-
ward. Dat kwam zeker door het 
goede spel van Jard. Iedere posi-
tie was goed bezet en het was 
nog lang niet uit met de pret. Dat 
de F3 veel te sterk was, bleek 
door de 5-1 van Bas. Na een hoop 
goede voorzetten 
Kon Stefan er ook nog eentje zet-
ten Hij speelde eerst de verdedi-
ging zoek en schoot de bal in de 
korte hoek. Er viel dus volop te 
genieten, ook voor de twee Zwarte 
Pieten. Kortom, dit was een wed-
strijd vol plezier tegen de Fores-
ters F4 
Grtz, Ronald van E. 
 
Jong Holland F2- Kolping B. F3 
Uitslag: 2-2 
Nog niet zolang geleden heeft 
Marco Borsato voor veel toe-
schouwers op dit terrein nog voor 
een spetterend optreden gezorgd. 
Dit keer was het de beurt voor de 
mannen van F3 om voor iets min-
der toeschouwers te laten zien wie 
in deze Alkmaarsche derby de 
beste zou zijn. 
Op een voetbalveldje achteraf, on-
geveer net zo groot als het tafel-
voetbalspel in onze eigen kantine, 

begon F3 fanatiek aan de wed-
strijd. Gedurende de eerste helft 
stonden vrijwel alle spelers in de 
doelmond van Jong Holland. 
Slechts een keer wisten wij het net 
te vinden door een schitterend 
doelpunt van Jart. 
Na rust werd het een heel ander 
verhaal, het leek wel of het Sinter-
klaasfeest was begonnen. 
Al vrij snel keken we tegen een 2-
1 achterstand aan! 
Met nog een paar minuten te gaan 
besloot het gehele team alles of 
niets te gaan spelen en met resul-
taat. Na een mooie aanval kon 
Bas de bal prachtig in het doel 
schieten en werd de eindstand be-
paald op 2-2. 
Bij de penaltyreeks lieten we nog 
even zien wie de beste was! 
Benieuwd of de F3 volgende week 
na het Sinterklaasfeest nog een 
compleet elftal op de been kan 
brengen. 
 
Apollo ‘ 68 F1 – Kolping B. F4  
Uitslag: 4 – 1. 
Dit is een bijzondere wedstrijd ge-
worden. Koploper Apollo had dit 
seizoen alles gewonnen en pas 2 
doelpunten tegen gekregen. Ze 
waren echt heel erg goed. Maar 
wij speelden ook niet slecht. In de 
eerste minuut stonden wij nog niet 
goed op onze plaats. Zij speelden 
naar een man die voor het doel 
vrij stond. Hij hoefde maar een 
meter te lopen en voor Max of 
Bernd kon ingrijpen, schoot hij de 
bal  langs David er in. Hun tweede 
doelpunt volgde negen minuten la-
ter. Max onderschepte hun corner, 
maar raakte de bal niet goed. De 
bal vloog in het eigen doel. Jam-
mer. We hebben Apollo voor de 
rust verder geen enkele kans 
meer gegeven om een doelpunt te 
maken. En Dennis scoorde ook 
nog bijna. In de rust kregen we 
thee. Sommigen mochten zelfs 
een suikerklontje in hun mond 
stoppen in plaats van in de thee. 
Na de rust gaf Apollo vanaf de zij-
kant een voorzet die zo hard was, 
dat toen Thomas dook, de bal al 
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langs hem was. Quincy bleef 
staan omdat hij dacht dat Thomas 
de bal zou pakken. De bal vloog 
door naar een aanvaller van Apol-
lo en die schoot de bal er in. Wij 
maakten een goede aanval waar-
bij de bal twee keer op het doel 
van Apollo werd geschoten. Het 
eerste schot kon de keeper hou-
den. De bal kwam bij een tegen-
stander die hem niet goed raakte. 
Ik kreeg de bal en schoot nog 
eens op doel. Die vloog onder de 
armen van de keeper door. De bal 
kwam bij Dennis die hem in een 
leeg doel er in schoot. Later 
schoot Thomas een keer niet 
goed uit. De bal kwam bij een 
Apollo-aanvaller die 10 meter van 
het doel af stond en hem in de 
kruising schoot. We speelden heel 
erg goed maar Apollo won toch 
met 4-1. Volgende keer winnen 
we! Maar we waren wel blij dat we 
gescoord hebben tegen Apollo 
want alleen Duinrand heeft twee 
keer kunnen scoren. Zelfs de 
tweede koploper Bergen had geen 
doelpunt kunnen maken. Wij zijn 
dus beter dan Bergen waar we 
met 7-0 van verloren hebben. Ein-
de. Tussendoor was Dennis arm 
tegen mijn mond aangekomen. Ik 
moest heel even het veld uit. Toen 
ik weer terug kwam in het veld, 
waren mijn handen met bloed en 
een van mijn mouwen was onder 
het bloed. 
Tobias Sluijter 
 
Vrone F4 - Kolping Boys F6 
Uitslag: 0 – 2 
Een fantastische wedstrijd met 
veel hoogtepunten en een bijzon-
der moment. Amsel scoorde zijn 
eerste competitietreffer en de o zo 
belangrijke openingsgoal met een 
droge schuiver in de hoek. De 
keeper had geen schijn van kans 
op zijn schot. Amsel staat hiermee 
ook in het rijtje van scorende F6 
helden. Gefeliciteerd en dat er nog 
vele mogen volgen. 
De wedstrijd speelde zich met na-
me af op het middenveld dat on-
der controle leek. Een enkele uit-

braak van Vrone werd prachtig ge-
stopt door keepers Rick en Nick. 
Daardoor bleef ons doel schoon. 
Nick had daarbij een tweetal be-
langrijke reddingen die de F6 
overeind hield. Dani was weer op 
dreef en zoals altijd over het hele 
veld te vinden. Daan was weder-
om onze stofzuiger en poeierde 
de bal telkens weer van de goal 
af. Sjoerd en Niels bleven drukken 
naar de goal van de tegenstander 
en het was Sjoerd die de bevrij-
dende 2e goal scoorde. Nu was 
het gedaan en kwam Vrone er niet 
meer aan te pas. Met Mick en Ief-
ke als contolerende middenvel-
ders met drang naar voren werd 
de tegenstander van de mat ge-
speeld. De veldbezetting was iets 
beter dan vorige week al moet ge-
zegd dat we nog moeten leren om 
te voetballen daar waar de bal is 
omdat het veld soms wel erg lang 
en breed werd gehouden. Desal-
niettemin een belangrijke overwin-
ning die onze 2e plaats in de com-
petitie zeker stelde. Man van de 
wedstrijd is wederom Amsel van-
wege zijn eerste goal en Nick van-
wege zijn belangrijke reddingen. 
Coach…. 
 
Wedstrijdverslag minipupillen 
27-11-2004 
We moesten tegen Uitgeest en 
vertrokken om 8.35 uur. Zoals al-
tijd waren we veel te vroeg! Nog 
even hadden we de tijd om lekker 
te dollen met elkaar. Het team van 
Mitchell, Duncan, Wessel en Bas 
kreeg versterking van Klaas (nee, 
niet Sinterklaas zoals Wessel al 
vroeg) die was zo sportief om zijn 
shirt om te draaien en als tegen-
partij bij ons mee te spelen. Het 
ging prima, ook bij Lola, John, 
Max en Dave. Team 1 speelde 2 
keer gelijk en team 2 won en ver-
loor een keer. En Klaas van Uit-
geest bedankt want die scoorde 
wel mooi voor ons! We maken ons 
alweer klaar voor volgende week, 
want vorige keer hebben we van 
Castricum gewonnen, dus dat 
moet thuis voor eigen publiek ook 

zeker lukken.  
Een supporter. 
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