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het bestuur

Erik burger
Beste allen, leden en vrienden van Kolping. 

Eerder hebben wij u eerder geïnformeerd over de noodzakelijke 
maatregelen in verband met de Coronacrisis. Nu de lockdown gefaseerd 
wordt opgeheven en de trainingen grotendeels weer zijn hervat, doen wij 
hierbij u hierbij een korte update toekomen.

Voetbal
De trainingen zijn hervat en dat is mooi om te zien! Onze enthousiaste 
‘stuiterballen’ zijn weer terug op het veld, als jonge hinden holt de jeugd 
weer over de velden. Lachende smoeltjes, blije trainers en tevreden 
ouders want ook die hebben het zwaar als docent, oppas en al wat niet 
meer zij. Eindelijk weer voetbal en dat voelt goed.  Onze senioren staan 
gelukkig ook weer op het veld, conditie opbouwen en het balgevoel 
herstellen ook zij gaan ervoor. Daarnaast is vervanging van VELD A in 
wording. Dit prachtige veld is voorzien van de nieuwste technieken en 
ondersteunen de sportieve prestaties van de spelers. 

Hoe nu verder 
Het is nu afwachten wanneer de competitie voor Amateurs weer gaat 
starten. Dit zal voor veel verenigingen een bepalend moment worden 
waarin we meer te weten komen hoe het nieuwe seizoen wordt ingericht 
en onder welke condities dat kan plaatsvinden en vooral of de kantine 
weer open mag! Tijd is hier een belangrijk gegeven want financieel 
blijft het erg lastig manoeuvreren geen enkele vereniging kan dit lang 
volhouden. Als Kolping kijken we dus vooruit naar de verdere versoepeling 
eind mei, begin juni ‘cross our fingers’. 

Tot slot 
Kolping zou Kolping niet zijn om te overleven, ook in deze bizarre 
tijden. Onze creatieve breinen onder de bezielende leiding van John 
van den Oord (wat moeten we toch zonder die man), heeft de eerste 
ondersteunende acties alweer ingezet inclusief een AH-boodschappentas 
waarvan een deel van de opbrengst weer terugvloeit naar de vereniging. 
Onze dank gaat uit naar deze creatieve breinen en AH Oudorp. Ik ben zeer 
benieuwd wat er nog meer uit deze denktank gaat komen. 

Het hoofdbestuur zit uiteraard niet stil we moeten voorruit er is ook 
geen andere keus. Energiekosten en verduurzaming van ons complex is 
daar een van. Onze huidige veldverlichting is een heuse energieslurper, 
transitie naar veldledverlichting heeft dan ook hoge prioriteit. 
De wereld is aan het veranderen en VV Kolping veranderd mee.  

Met vriendelijke groet, 

Erik Burger
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9 jaar als hoofdtrainer

Marc de wilde
Na 9 jaar trainerschap van de heren 1 neem ik na dit seizoen afscheid 
van jullie mooie club. Ik wil jullie allemaal via deze weg bedanken voor de 
enorm fijne jaren waarop ik met veel trots kan terugkijken.

Het is een lange en uniek periode geweest die ik niet zonder het 
vertrouwen van het bestuur en het vertrouwen van spelers / begeleiding 
had kunnen voltooien. Ik ben ooit begonnen na een degradatie naar 
de 3de Klasse in 2011 . Vanaf toen zijn we (oa. met Patrick, Thijs, Amine 
en Kevin) begonnen met het opbouwen van een herkenbaar elftal, 
voornamelijk met zelf opgeleide spelers met "zwart-wit bloed". Een 
mooi proces naar de 1ste Klasse met genoeg hobbels maar vooral 
onvergetelijke momenten zoals de gezamenlijk promotie van het eerste 
en tweede in 2016 en de promotie van vorig jaar. Af en toe een nederlaag 
maar altijd strijdend voor de overwinning en met als doel ook jullie als 
supporters laten genieten. Veel spelers heb ik hun debuut kunnen laten 
maken en ik ben ervan overtuigd dat dit ook de aankomende jaren zal 
blijven gebeuren. 

Ik geloof erin dat Kolping Boys de ingeslagen weg de aankomende jaren 
zal blijven volgen en dat ik lekker op mijn vrije zondag middag kan genieten 
van de mannen. Bedankt en tot ziens rond de velden van Kolping Boys! 

Groeten Marc
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Vrouwenvoetbal Kolping Boys 
door de jaren heen

Het is nog niet zo lang geleden dat we spraken van F-jes en D-tjes en de 
MD1 en MC1. Inmiddels zijn we al weer gewend aan MO15 en MO17. En ook 
gewend aan vrouwenvoetbal.

Vrouwenvoetbal is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse 
voetballandschap.

Soms denk je weleens “moeten we bij het vrouwenvoetbal nu nog steeds 
blijven knokken voor een plek op de velden, voor een scheidsrechter, voor 
een goede kleedkamer?”

Maar als je dan even stil staat en heel wat jaren terug kijkt dan kun je 
stellen dat er heel veel is veranderd en zeker is verbeterd. Hoogste tijd om 
wat verbeteringen op te noemen:

Daar waar we eerst vooral op de grasvelden en het poortveld onze plek 
kregen, mogen we nu met meisjesteams al regelmatig op het A-veld 
spelen.

Van één keer trainen in de week trainen we veelal twee keer in de week. 

Van zelden een scheidsrechter hebben of scheidsrechters die geen 
dames wilden fluiten hebben we nu wat vaker een scheidsrechter. Nog 
lang niet vaak genoeg maar dat heeft ook te maken met het tekort aan 
scheidsrechters in het algemeen.

Per team kregen we, gesponsord door de ING, voetbalshirts en ook 
trainingspakken voor de selectieteams. En selectieteams bij de meisjes, 
wie had dat nog eens kunnen denken? En een eigen Facebook pagina 
hoort en nu ook bij.

We hebben inmiddels ook een plek met een aantal meidenteams in de 
hoofdklasse en eerste klasse en als je kijkt naar hoe de meisjes het doen 
in de gemengde teams bij de pupillen dan mogen we best een beetje trots 
zijn met elkaar.

En we gaan steeds een stapje verder: er komt nu ook ruimte om een paar 
kleedkamers een make-over te geven en hem “vrouw-vriendelijk” in te 
richten.

Bij alle meisjesteams zijn leuke en betrokken trainers, maar er is ook 
ruimte voor enkele nieuwe bevlogen trainers. En nieuwe meisjes en 
vrouwen zijn zeker ook welkom en zullen merken dat er bij Kolping nog 
volop ontwikkelingen zijn. En dan hebben we het niet over de prachtige 
nieuwe kantine en het nieuwe A-veld maar vooral over het enthousiasme 
bij de meidenteams en de zich ontwikkelende voetbalkwaliteiten. Een 
mooie combinatie tussen plezier en prestatie. Met plezier voorop!

En natuurlijk zijn er ook oneffenheden en te nemen hobbels. Maar het zou 
ook saai worden als alles alleen maar goed en soepel verloopt. Het is net 
als een voetbalwedstrijd: je loopt niet zomaar over je tegenstander heen 
zo het goal in, je moet knokken, schijnbewegingen maken, samenwerken, 
vallen, opstaan en scoren!
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Muziek quiz

De komende maanden kunnen jullie meedoen met de Kolping Boys Muziek 
Quizzz! Onze vrienden Marco & Loes van Music Centre Blue 
(www.mcblue.nl) hebben voor jullie een video gemaakt met daarin 5 korte 
instrumentale fragmenten van liedjes. De nummers komen allemaal uit 
een ander decennium, van de jaren ‘70 tot nu. 

Weet jij de titel en artiest? Mail je antwoorden naar 
webredactie@kolpingboys.nl en maak kans op mooie prijzen! 

Klik hier om naar de video te gaan.

http://www.mcblue.nl
mailto:webredactie%40kolpingboys.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=1RLXtyKguTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1RLXtyKguTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1RLXtyKguTA&feature=youtu.be
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Begin 2009 gestart als Alkmaars makelaarskantoor. Niet wetende dat 
onze start zou samenvallen met het beginpunt van de huizencrisis. Dat 
betekende forse tegenwind, en dan zit er maar een ding op: harder fietsen. 
Nederlandse wielrenners noemen tegenwind ook wel de Dutch Mountain.

Dutch Mountains
En wat betekent een berg voor een sportman? Een uitdaging natuurlijk! 
Door nauwkeurig te luisteren naar onze opdrachtgevers hebben wij de 
huizenmarkt goed leren benaderen, terwijl we ondertussen stevig bleven 
doortrappen. Inmiddels zijn we al weer jaren een gevestigde naam in 
Alkmaar, Heerhugowaard en omstreken.

Divers wonen in het groen
Nu gaan we samen met Van ‘t Riet De-makelaar een nieuwe uitdaging 
aan, het gezamenlijk verkopen van het unieke en schitterende 
nieuwbouwproject De Groene Trede. Uniek omdat dit het eerste complex 
wordt in een nieuw te ontwikkelen woon/werk gebied in Heerhugowaard.

Schitterend vanwege het vele groen dat wordt toegepast en de diversiteit 
aan appartementen.

Wilt u er ook vanaf het begin bij zijn?
Wij staan klaar om u te ontvangen en zijn benieuwd naar uw verhaal! Ons 
geheim? Doe de gewone dingen ongewoon goed!

Randy Wiesell en Ewa Snoek
Wiesell Makelaardij

Onze sponsoren
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Zwarte kraaien boven Oudorp

uit de oude doos

Als opvrolijking in deze tijd bedacht ik om ook eens een wat donkerder 
bladzijde van onze clubgeschiedenis open te slaan. 

We schrijven het seizoen 1948-1949. Onze kleine vereniging bestond uit 
2 senioren-, 1 junioren- en 2 adspiranten elftallen. Kolping Boys speelde 
voor het eerst in het nieuwe (huidige) clubtenue maar de kas was leeg 
en de spelers moesten het al voor het tweede jaar op rij zonder trainer 
stellen. Ze waren in de Tweede Klasse C van de afdeling Noord-Holland 
ingedeeld met Hugo Boys, SRC, Con Zelo, Dirkshorn, Hollandia T, 
Callantsoog, Wiron, Petten en Texelse Boys. 

Eerste elftalspelers waren destijds onder andere Willem Wopereis, Gerrit 
Jongebloed, Jan Wester, Nic Smit, Arie de Reus en Piet van de Gragt. 
In het eerste wedstrijdweekend verloren alle vijf de elftallen en dat werd 
een week later nog eens herhaald. 

Waar moest dan heen? 
De moed moet secretaris Tom Bos in de schoenen gezakt zijn.
In de derde wedstrijd werd uit bij Con Zelo voor het eerst gewonnen 
en dat werd in de eerste competitiehelft alleen nog tegen Callantsoog 
herhaald. Na negen wedstrijden was de laatste plaats vast in Oudorpse 
handen was en het aantal tegendoelpunten was met 28 stuks 
zorgwekkend te noemen.

De tweede competitiehelft zou het herstel moeten intreden maar fikse 
nederlagen en twee gelijke spelen gaven daar vooralsnog geen blijk van 
tot drie wedstrijden voor het einde! Kolping Boys stond zes punten achter 
naaste concurrent Callantsoog en volgens de krant was het al over 
en uit voor de Oudorpers maar het wonder geschiedde! De resterende 
drie wedstrijden werden gewonnen en Callantsoog verloor haar laatste 
drie wedstrijden allemaal zodat aan het eind van de competitie de rode 
lantaarn nog geen eigenaar had. 

De moed zat er weer in bij de mannen van Kolping Boys en zeker toen 
daarna ook de poulefase van de Gouden Kruis “beker” competitie als 
koploper werd afgesloten tegen Grootschermer 1, RKAFC 3, HSV 2 en 
Jong Holland 1. Op maandag 18 april 1949 vond de beslissingswedstrijd 
tegen Callantsoog plaats op het veld van BSV Bergen (inmiddels ook 
historie). In de eerste helft blies Kolping Boys Callantsoog volledig van 
het veld maar verder dan twee gemiste penalty’s (beide Willem Wopereis) 
en een afgekeurd doelpunt van Nic Smit kwamen ze niet. In de tweede 
helft maakte Callantsoog na vijf minuten de 1-0 en tien minuten later 
volgde hun tweede doelpunt uit het niets. De rest van de wedstrijd was 
éénrichtingverkeer naar het doel van de duinkanters maar verder dan een 
juweel van een doelpunt drie minuten voor tijd kwamen onze Boys niet. 

Vriend en vijand waren het er over eens dat de onzen als enige recht 
hadden op de overwinning maar het mocht niet zo zijn. De eerste 
degradatie van ons eerste elftal was een feit! Vijf dagen later bestond de 
vereniging tien jaar en betere tijden zouden volgen.

Dick Veel
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Kolping Boys door de week 
buiten de trainingen om

Bij Kolping Boys sporten in de lente en de zomer door de week leerlingen 
van het Jan Arentz.

Ook verhuurt Kolping Boys 3 dagen per week het jeugdhonk, aan “de 
Kinderkamer” een naschoolse kinderopvang uit Oudorp.

Verder lopen er 2 projecten (totaal 4 trainingen/dagdelen van stichting 
Life Goals Nederland).

Joining Forces  sport 2 dagdelen bij Kolping Boys. Oud militairen die weer 
klaar gestoomd worden voor de arbeidsmarkt.

En stichting Life Goals Alkmaar.

 

Life Goals Alkmaar

Life Goals is een landelijke beweging van lokale stichtingen die 
sportprogramma’s voor kwetsbare mensen aanbieden en werkt op 
het snijvlak van sportverenigingen, zorginstellingen en gemeentelijke 
diensten. Stichting Life Goals Nederland wil bijdragen aan een 
samenleving waar niemand buitenspel staat. Zij gebruiken de kracht van 
sport om kwetsbare mensen te inspireren weer mee te doen. Binnen 
alle programma’s worden de kernelementen uit de sport als metafoor 
gebruikt voor het leven. Daarmee inspireren wij mensen die het zelf (even) 
niet meer redden.

Stichting Life Goals Nederland is gevestigd op het KNVB-sportcentrum 
in de bossen van Zeist. Met een klein team van 5,15 fte stuurt Life Goals 
Nederland vanuit Zeist tientallen landelijke projecten aan. Die worden 
uitgevoerd door ruim 300 maatschappelijke sportcoaches. De ambitie van 
Life Goals Nederland is om in de periode 2017-2021 43 lokale Life Goals 
stichtingen te initiëren in de 43 centrumgemeenten van Nederland.

In 2017 is Pauline Sepers opgeleid tot Life Goals Coördinator om een 
coalitie op te richten in Purmerend. Na het succes vol te hebben opgezet 
van het programma aldaar start zij ook het sportprogramma in Alkmaar 
op.

Life Goals Alkmaar richt zich op mensen met meervoudig complexe 
problematiek en streeft ernaar per jaar 100 mensen in beweging te 
krijgen. Dit gebeurt middels vier wekelijkse sportactiviteiten die worden 
begeleid door maatschappelijke sportcoaches. Dit zijn buurtsportcoaches, 
persoonlijk begeleiders en ervaringsdeskundigen die zijn opgeleid door 
Life Goals Nederland. De begeleidende sportcoaches zijn bepalend voor 
het succes van het sportprogramma. De maatschappelijke sportcoaches 



9

zijn coaches die zich niet bezighouden met het winnen van wedstrijden, 
maar vooral oog hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van hun 
sporters.

Deelnemers worden geworven door de vier zorginstellingen die zich aan 
het project willen verbinden. Dit zijn: Exodus, REAKT en Leger des Heils, 
Brijder Stichting en via Halte Werk (gemeente Alkmaar) en de sociale 
wijkteams. Binnen deze zorginstellingen zijn vaste aanspreekpunten. De 
zorginstellingen stellen bij voorkeur hun personeel beschikbaar voor de 
ondersteuning van het project.

Deelname aan de sportactiviteiten is gratis. Hiervoor is gekozen omdat 
de meeste mensen uit de doelgroep in vaak financiële nood verkeren en 
dus geen budget hebben om te sporten, terwijl dit voor hen juist ook zo 
belangrijk is.

1.4 Methodiek

De methodiek van Life Goals is gebaseerd op beweging. Wij brengen 
mensen in beweging.

Letterlijk, omdat ze door actief deel te nemen aan onze programma’s 
werken aan lichaam en geest. Sport wordt gebruikt als middel om mensen 
op het gebied van zelfvertrouwen, discipline, respect en zelfvertrouwen 
te versterken. De ontwikkelde methodiek van Life Goals is gebaseerd 
op praktijkervaringen (+3.000 deelnemers) en wordt ondersteund door 
wetenschappelijk onderzoek.

De methodiek van het programma in Alkmaar bestaat uit 4 pijlers:

1.4.1 De Maatschappelijk Sportcoaches

De begeleidende sportcoaches zijn bepalend voor het succes van het 
sportprogramma. De Maatschappelijke Sportcoaches zijn coaches die 
zich niet bezighouden met het winnen van wedstrijden, maar vooral oog 
hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van hun sporters.

Voor de start van het project worden 10 maatschappelijk sportcoaches 
opgeleid door Life Goals Nederland. Dit zijn buurtsportcoaches, 
eventueel zorgprofessionals met een sportachtergrond als ook 
ervaringsdeskundigen. Ook deelnemers van het programma krijgen na 
het eerste jaar de mogelijkheid om zich via de opleiding op te werken tot 
vrijwilliger in de rol van assistent-trainer.
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De KOLPING BOYS

VOETBAL QUIZVOETBAL QUIZVOETBAL QUIZVOETBAL QUIZ

Vraag 6

Welke Club heeft de meeste titels in de eerste divisie op zijn naam?

Vraag 7

Heeft Kolping Boys ooit een senioren zaterdag team gehad?

Vraag 8

In welk stadion speelt Inter Milan

Vraag 9

In welk stadion won PSV de Europacup 1 finale in 1988?

Vraag 10

Wie heeft de meeste interlands voor de Oranje Leeuwinnen op haar naam 
staan?

Vraag 10

In welk jaar verhuisde Kolping Boys naar de huidige locatie?

Vraag 11

Welke trainer volgde Marc de Wilde op bij de selectie van Kolping Boys?

Speel nu de Kolping Boys Voetbal Quiz! Elke maand nieuwe voetbalvragen 
voor de echte voetbal fan. Weet jij alles goed te beantwoorden? 
Stuur je antwoord naar: webredactie@kolpingboys.nl

Vraag 1

Hoe wordt FC Barcelona ook wel genoemd?

Vraag 2

Wat is de bijnaam van Lionel Messi?

Vraag 3

Naar welke club vertrok Ibrahimovic eind 2012?

Vraag 4

Wie heeft de meest goals voor de oranje Leeuwinnen gemaakt?

Vraag 5

Wanneer ontstond het voetbal in Nederland?

mailto:webredactie%40kolpingboys.nl?subject=
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De KOLPING BOYS

VOETBAL QUIZVOETBAL QUIZVOETBAL QUIZVOETBAL QUIZ

Vraag 12

Thijs van den Oord, aanvoerder van Kolping Boys zondag 1, heeft meer of 
minder dan 300 officiële wedstrijden in het 1e gespeeld?

Vraag 13

Wie is de bespeler van het Molineux stadion?

Vraag 14

Welke voetballer speelde voor Ajax, standar Luik, Feyenoord, Beerschot, 
Germinal Ekeren?

Vraag 15

Wat is de voetbal naam van Kepler Laveran Lima Ferreira?

Vraag 16

Hoe heet de doelvrouw van de Oranje Leeuwinnen?
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