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75 JAAR KOLPING BOYS
VOORW

OORD DICK VEEL
Van klein naar groot door dik en dun

Aan de vraag van mijn mederedactiele-

den van deze jubileumuitgave, Peter

Groot, Jan Kraakman en IJs Broers, om

een bijdrage te leveren in de vorm van

een voorwoord voldoe ik graag. 

Talloze herinneringen schieten me te

binnen, als ik terugdenk aan al bijna vijf-

tig jaren die ik met de vereniging Kolping

Boys gemeen heb.

Ik denk bijvoorbeeld aan het oude, klei-

ne veld achter de lagere school met zijn

lage hekjes van staaldraad, waar je al-

leen kon komen via een plein van sintels

(waarschijnlijk afkomstig van mijn latere

werkgever: de Hoogovens), waarop we

vele uurtjes hebben gevoetbald. 

Wat later, in 1961, kwamen de twee

nieuwe velden in Oudorp-centrum die

voor mij als tienjarige die er recht tegen-

over woonde, voelden als een compleet

nieuw sportpark met zelfs een beschei-

den staantribune die met aantrekkelijke

schelpen was afgewerkt. 

De gave exemplaren daartussen heb-

ben jarenlang prima op het randje naast

mijn bed gepast.

In 1963 gingen we met bussen vol

schooljeugd naar de succesvolle beslis-

singswedstrijden tegen Monnikendam in

Hoorn, waarna de club mijn hart had

gestolen en een deel van mijn overzien-

bare zakgeld opzij werd gelegd om een

voetbaltenue bij elkaar te sparen, wat

uiteindelijk lukte. 

Ik herinner me nog de geur van ballen-

vet in onze schuur, als mijn vader de

ballen hun noodzakelijke verzorging gaf.

Dat was een wonderlijke collectie in net-

ten van geteerd touw van bijna nieuwe

ledere n ballen en ook ballen die door

slijtage bijna anderhalf keer zo groot wa-

ren geworden en waar voor de normen

van die tijd nog prima mee getraind kon

worden. Toen kwam de nieuwbouw van

de Hoogovensbuurt en het leek wel als-

of mijn, tot dan toe altijd overzienbare

voetbalclub, explodeerde.

Inderdaad vertoonde de lijn van het aan-

tal leden een stijgingshoek van bijna 45

graden, zodat verhuizing naar net buiten

het dorp een noodzaak werd. En daar

kwam uiteindelijk de grootste bloei tot

stand. Maar het verenigingsleven tierde

al langer. 

Op het oude complex herinner ik me

vooral de winterse Kolping-crossen, het

stof van de nissenhut, de wedstrijden

van de veteranen zomeravondvoetbal-

lers en de klaverjasavonden, eerst in

café Meereboer en later in ons eigen

clubhuis. En daarnaast de handbalafde-

ling die in het voor- en naseizoen ook bij

ons haar wedstrijden speelde.

Als ik dan nu op een zaterdag de jeugd-

wedstrijden bekijk, dan zouden Tom

Bos en Klaas van Baar dat ook eens

hebben moeten kunnen zien. 

Zij zaaiden, met vele anderen, wat nu

voor meer dan 1000 voetballende leden

en hun betrokkenen weer elke week

een grote dosis plezier oplevert. En alle

ingrediënten voor het op termijn behalen

van ons honderdjarig bestaan lijken aan-

wezig. 

Het kleine dorpsclubje van weleer is Alk-

maars grootste geworden!

En dat op een accommodatie die door

het opstropen van de mouwen van ei-

gen leden vorm heeft gekregen. En die

met de nieuwe bestuurskamer en de

vernieuwde clubhuis-entree van afgelo-

pen zomer en het derde trainingskunst-

grasveld, dat de gemeente ons in het

vooruitzicht heeft gesteld in ons jubile-

umjaar, geweldige nieuwe aanwinsten

heeft. Dat Kolping Boys een mooie club

zal blijven, waar plek is voor zowel pres-

tatieve als recreatieve voetballers/-sters,

alsook voor vrijwilligers die voldoening

halen uit en waardering krijgen voor hun

werk is mijn wens naar onze jubilaris.  ■

Dick Veel

De redaktie van links naar rechts:

IJs Broers, Peter Groot, 

Dick Veel en Jan Kraakman
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Of we nu op het veld staan om te spelen of langs de lijn om dribbelende F-jes en

ervaren clubgenoten aan te moedigen, velen onder ons staan regelmatig op het

veld. Voetballen doen we graag in Nederland; van jong tot oud, van ’s ochtends

tot ver in de avond. Liefhebbers uit Alkmaar en omgeving kunnen daarvoor sinds

jaar en dag terecht bij Kolping Boys. Een historische club die mensen samen-

brengt en aan het bewegen zet, die méér biedt dan voetbal alleen. Een club die nu

alweer een bewonderenswaardige 75 jaar bestaat. 

In 1939 nam een kapelaan in Oudorp het initiatief

voor een voetbalvereniging in wat toen nog de 

gemeente Oudorp was. Je kunt wel zeggen dat 

kapelaan Velzeboer volhardend was, want dit was

inmiddels de derde poging om een blijvende club

op te richten. Die achteraf dus zeer succesvol is

gebleken! Samen met Cor Groenland, Tom Bos,

Klaas van Baar en Dirk van Veen startte hij de club

op 23 april 1939. De leden kwamen en bleven.

Oók in de moeilijke jaren van de oorlog. Daarna, 

in de jaren ’60, kwam de groei echt goed op gang.

Tot de vereniging zich nu met meer dan 1000 

spelers één van de grootste voetbalverenigingen

van Nederland mag noemen. 

Kolping Boys mag nu dan groot zijn, de dorpse

sfeer blijft onverminderd bestaan. Naast het 

voetballen zijn er tal van evenementen en wordt er

naar hartelust geklaverjast. Sport én ontspanning

dus. En dat is precies wat de 19e-eeuwse Duitse

priester Adolph Kolping – naar wie de vereniging

vernoemd is – voor de jeugd voor ogen had. Bij

Kolping Boys gaat dat principe voor alle leeftijden

op. Bij de ‘boys’ horen inmiddels natuurlijk ook de

dames- en meisjesteams. Nog wel in de minder-

heid, maar vast en zeker niet minder fanatiek.  

Alkmaar kan trots zijn op deze club. Met zoveel 

historie en enthousiaste leden en vrijwilligers heeft

deze vereniging de toekomst. Voor u ligt u een

mooi verslag in tekst en beeld van de afgelopen 

75 jaar. Ik wens u veel lees- en sportplezier! ■

Piet Bruinooge, 

Burgemeester van Alkmaar 
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Hoe zou het toch met onze Fred zijn?

De patholoog-anatoom waar ik samen

het centrum van de defensie mee vorm-

de begin jaren ’80. Fred was immers

voorzitter toen Kolping Boys haar

50-jarig jubileum vierde. Zoals altijd is er

maar één manier om daar achter te 

komen. En daar zat ik dan, op zomaar

een zaterdagmiddag in Laag Soeren.

Een dorp in de bossen met minder in-

woners dan het ledental van Kolping

Boys.  Een heerlijk gesprek waarin we

van de hak op de tak oude herinnerin-

gen ophaalden. Zo vroeg hij aan een

stel kleine jongens op het trapveldje in

de buurt van de Zes Wielen of hij mee

mocht doen. ‘Dan speel ik wel one-

touch’ was zijn voorstel. Na afloop

kwam hij ontzettend enthousiast thuis

en zei tegen zijn vrouw Jeanne: 

‘Ik heb nou een voetballertje gezien! 

Zes jaar, ongelooflijk! Wat een lef en een

techniek!’

Fred streek in 1982 in Oudorp neer en

werd meteen lid van Kolping Boys. 

In het ziekenhuis, waar hij werkte op de

afdeling pathologie, had hij nog ge-

vraagd: ‘Waar kan ik beter naar toe

gaan, Huiswaard of Kolping Boys?’

‘Fred, ga jij nou maar lekker naar 

Kolping Boys. Da’s een gezellige vereni-

ging die goed bij jou past!’

Dus na Willem II, Were Di (Tilburg,

Were-Di is de oude lijfspreuk op het

schild van hertog Jan I van Brabant van

vele eeuwen geleden en betekent ‘ver-

dedigt u’), Blauw Wit Nijmegen en DIO

(Druten) ging Fred de kleuren van

Kolping Boys verdedigen. In het 3e van

coach Ren Louwen. Wat hem meteen

opviel was de warmte! De katholieke

origine van gemoedelijkheid sloot goed

aan bij zijn Tilburgse oorsprong. Kolping

Boys was letterlijk en figuurlijk de groot-

ste club waar hij tot dat moment ge-

voetbald had. ‘Ik kwam in een heel

goed team terecht, het 3e. Spelers als

Jaap vd Schaaf, Aag Groot, Ted Quant,

keeper Henk van Balen. Om er maar

een paar te noemen.’

Zoons Tim en Bas voetbalden uiteinde-

lijk ook bij Kolping Boys. Hij reed ze ook

op zaterdag. En van het een kwam het

ander. Cor Venneker, de toenmalige se-

cretaris, vroeg hem als voorzitter. Daar

hoefde Fred, in samenspraak met eega

Jeanne, niet lang over na te denken.

Immers, Kolping Boys was goed geor-

ganiseerd met goede bestuursleden in

alle geledingen. Robuuste commissies,

daar zat veel kracht met bijvoorbeeld

mannen als Jan Giling, Jan Kraakman

en Piet Ursem. En heel belangrijk: ama-

teurisme, terwijl er toch in de 2e klasse

werd gespeeld. Sommige medewerkers

in het Rijnstate-ziekenhuis heeft Fred la-

ter nog wel eens een spiegel voor ge-

houden. ‘Ik ben voorzitter geweest van

een voetbalvereniging met vrijwilligers

die niets kregen, maar oh zo gedreven

waren.’ Wel dachten in zijn tijd als voor-

zitter sommigen binnen de club erover

om spelers te gaan betalen.

Fred was daar duidelijk in. In een wed-

strijd tegen Hilversum, na de prille 

promotie naar de eerste klasse, vroeg

erelid Arie Groot aan Fred langs de lijn:

‘Betalen wij spelers van het eerste

team?’ ‘Nee,’ zei Fred, ‘anders was ik

geen voorzitter geworden.’ ‘Dan is het

goed,’ zei Arie Groot.

Immers, de pijler waar Kolping Boys op

rust is traditie, goede subcommissies en

goede spelers. Alle ereleden werden in

deze geraadpleegd. En ook de spelers,

waaronder bijvoorbeeld René Korpers-

hoek waren tegen betalen.

Dertien jaar Oudorp, waarvan 5 jaar

voorzitter van Kolping Boys. Op de Bos-

hoek, waar zijn kinderen op zaten, was
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OLENGRAFT
Van voorstopper tot voorzitter

Fred van de Molengraft

Gerton vd Veldt helemaal 

rechts op de foto en op de

voorgrond Ronald Keijner
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hij ook voorzitter. Van de ouderraad. In 5

jaar Kolping Boys werd er veel bereikt:

de Bisschopsbeker werd gewonnen

en er was de promotie naar de eerste

klasse!

Op 9 december 1988 is Fred aan de

Universiteit van Nijmegen gepromoveerd

tot de graad van doctor op zijn proef-

schrift ‘Clinical and experimental as-

pects of metastases in body cavities’.

Jan Klanker en ik waren daarvan getui-

ge in een volle collegezaal. Dr. Paul Jap,

de zogenaamde co-referent, legde Fred

het vuur na aan de schenen met het

stellen van (in onze ogen) veel te lastige

vragen. We keken elkaar al eens aan en

zeiden tegen mekaar: 

‘Nou, nog één zo’n lastige vraag en we

grijpen in!’ 

Fred is inmiddels gepensioneerd na bij-

na 19 jaar gewerkt te hebben in het

Rijnstate-ziekenhuis als hoofd van het

lab. Tijdens de afscheidsborrel kon de-

zelfde Paul Jap, ook aanwezig, hier nog

wel even hartelijk om lachen. 

Het proefschrift is opgedragen aan zijn

overleden ouders. Fred zei daarover:

‘Zij hebben mij de kans gegeven te stu-

deren. Ik ben ze daar eeuwig dankbaar

voor. Mede door hen heb ik geleerd al-

tijd in termen van

kansen te denken.

Kansen die mijn ou-

ders beduidend min-

der gekregen hadden

door de tijdgeest van

toen.’

Wat Fred zich verder

nog kan herinneren

is, dat een keer het

vermaarde Brugtoer-

nooi werd gewonnen

in een team van de

Bierkelder waar ook

de gebroeders Min in

speelden, Gerard en

Richard. 

En dan tot slot dat

jongetje van 6. 

Fred vroeg aan hem: 

‘Kun jij mij nog herin-

neren toen je een jaar

of 6 was?’ Het was

Gerton van der Veldt

die Kolping Boys in

dat jaar via zijn

prachtige goal naar de eerste klasse

schoot. ■

Peter Groot
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Van voorstopper tot voorzitter

De drie voorzitters in 1998

Fred samen met het hoofdbestuur in 1989   
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Zaterdag 29 maart Veilingavond in de kantine van Kolping Boys 

Maandag 10 maart Zwart-Witte mannen diner ‘Grand Café Samen’

Vrijdag 11 april Zeskamp met ‘Foute Afterparty’ in de kantine van Kolping Boys

Vrijdag 18 april Keez- en klaverjasavond in de kantine van Kolping Boys 

Zaterdag 19 april Feestavond in Partycentrum Meereboer 

Zondag 20 april Jeugdactiviteiten op Kolping Boys-complex 

Zondag 20 april Helikopterrondvluchten vanaf het Kolping Boys-complex 

Maandag 21 apri Reünie met wedstrijd oud KB1 - Oud KB1 (2e paasdag) 

Woensdag 23 april Receptie en fotocompilatie in de kantine van Kolping Boys

Als eerste wil ik de voetbalvereniging Kolping Boys

van harte feliciteren met haar 75-jarig bestaan.

Dat Kolping Boys 75 jaar bestaat heeft de club te

danken aan de sportieve inzet van alle voetballers en

voetbalsters, van kabouter t/m veteraan, en niet te

vergeten de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers

van onze club.

Via mijn voetballende buurjongen ben ik, nu zo’n 18

jaar geleden, in aanraking gekomen met Kolping

Boys. Toen mijn zoon wilde gaan voetballen was de

keuze dan ook snel gemaakt: VV Kolping Boys na-

tuurlijk; niet wetende welke gevolgen dat zou hebben.

Het begon met het opzetten van een tuchtcommissie,

samen met een groep enthousiaste mensen. Ik was

daar eerst voorzitter van. Wij hebben de bijbehorende

reglementen van deze commissie aangepast naar

deze huidige tijd. Onze vorige voorzitter, Jan Bram-

mer, had al eens gepolst of ik zijn job wilde overne-

men, maar dat vond ik toen te vroeg. Toen Jan wilde

stoppen, stelde hij de vraag opnieuw. Na een paar

gesprekken met het bestuur te hebben gevoerd,

stond mijn besluit vast: ik ga het doen.                                          

Een mooie sportieve club en een goeie groep men-

sen, dit wordt een mooie uitdaging. Op 5 oktober

2012 werd ik door het bestuur voorgesteld in de alge-

mene ledenvergadering en deze gaf groen licht.
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75 JAAR KOLPING BOYS
De voorzitter van Kolping Boys

Programma jubileumweek 2014

De stand van za-

ken is nu zo:

mijn zoon voet-

balt bij Kolping

Boys, ik ben be-

geleider van zijn

team,  mijn

vrouw zit in de

kantinecommis-

sie en mijn

dochter kan niet

wachten om ook

iets voor de ver-

eniging te gaan

betekenen. Het

kan verkeren. Ik

heb nog geen

dag spijt gehad

van deze beslis-

sing. Het is een

mooie club en ik

doe mijn best

om samen met het dagelijks bestuur, hoofdbestuur en de vele vrijwilli-

gers voetbalvereniging Kolping Boys naar de volgende fase in haar be-

staan te begeleiden. ■

Ab Groot

VOORW
OORD AB GROOT
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Mede door de eerste wereldoorlog, die

in ons land tot een algehele mobilisatie

leidde, kwamen honderden jonge

Noord-Hollanders in contact met andere

delen van ons land en met andere Ne-

derlanders. Dit had tot gevolg dat er in

de jaren na 1918, en niet alleen en uit-

sluitend in Noord-Holland Noord, veel

veranderde en dan nog bovendien in

een tamelijk snel tempo. Als andere oor-

zaken kunnen vooral de nieuwe onder-

wijsvormen worden aangewezen. 

Een deel van de plattelandsjeugd trok

naar scholen in de centra: naar bv Scha-

gen, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Zaan-

dam en Enkhuizen. De dorpen waren

niet langer meer vrijwel gesloten ge-

meenschappen. Ontwikkelingen van el-

ders deden hun intrede. Het leven waar-

in de auto nog slechts sporadisch voor-

kwam, waarin waterleiding en riolering in

de dorpen ontbraken, waarin de petrole-

umlamp op de lange winteravonden het

huis matig en de straten minimaal ver-

lichtte en waarin de kolen- en houtka-

chel centrale posities in de vaak kleine

woningen innamen. De gedemobiliseer-

de soldaten die terugkwamen in hun

dorp, de jongeren die de ULO en de

HBS in de stad of de universiteit be-

zochten; zij wilden ook in hun woon-

plaats sport beoefenen en namen vaak

het initiatief daartoe. De sport, die in eer-

ste instantie nog enkele korfbalclubs

deed ontstaan, richtte zich al spoedig

vooral op het voetballen.

Steden zoals Alkmaar, Zaandam en

Hoorn hadden al één of meer voetbal-

clubs, maar nu werden ze ook opgericht

op het platteland. Ofschoon rond 1910

de oprichting van enkele kleine clubs op

het platteland van onze provincie reeds

plaatsvond, begon in de jaren 1920 en

’21 in het Noord-Hollandse de opmars

van Koning Voetbal. Vraag niet hoe!

Er waren in die tijd in onze contreien

concurrerende bonden actief, te weten:

de Noord-Hollandse Voetbal Bond

(1902) (NHVB), de Westfriese Voetbal-

bond (1921) (WFVB) en de katholieke Di-

ocesaan Haarlemsche VoetbalBond

(1919) (DHVB).
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Hoe het allemaal begon in Oudorp

Kampioensfoto van De Randers 1

(1945-1946) op 22 april 1946

Staand vlnr: Jaap Mollenvanger

(res), Rudi Bakker, Jan Stroet, 

Joop Teigeler, Piet Teigeler, 

Jan van ’t Hof, Willem Rensen (res)

Gehurkt vlnr: Gijs van Berkum, 

Theo Schot en Henk Bakker

Knielend Cor van Sol, Siem Blom 

en Sjoerd Temming

SDW elftalfoto van rond 1925 : 

Staand: vijfde van links is Gerrit

Dekker, de fietsenmaker van 

‘t Zuidend, uiterst rechts met hoed:

Klaas Wester (vader van Jan Wes-

ter). Knielend in het midden

Jan Louwen (vader van Nico, 

Arie, Ren etc), rechts Joop Braken-

hoff. Zittend: doelman is Jaap 

Venneker (vader van Cor en Jaap).

Vóór de eerste wereldoorlog was voetbal een nog niet

erg brede sport en in het gebied van de latere afdeling 

Noord-Holland was slechts een dertigtal clubs actief in

competitieverband.
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Vooral die laatste was voor het groten-

deels katholieke Oudorp een belangrijke

bond, omdat daardoor ook de Oudorpse

geestelijkheid positief ging staan ten op-

zichte van initiatieven om tot de oprich-

ting van een voetbalclub te komen van-

uit de Gezellenvereniging. In 1921 was

het dan zover, de eerste voetbalclub in

het oude dorp zag het levenslicht.

SDW (1921-1930)

De oproepen van de lokale geestelijk-

heid hadden in 1921 reeds succes toen

Frans Hes, Klaas Wester (de vader van

aannemer Jan Wester), A. Verduin, Jaap

Wester en A. Oud de koppen bij elkaar

staken om de vereniging Sterk Door

Wilskracht op 15 maart 1921 op te rich-

ten als nieuwe club binnen de katholieke

DHVB. De vereniging startte op een ter-

rein even ten zuiden van de huidige

Meeuwenlaan in Sint Pancras. Vanwege

het feit dat de parochie Oudorp ook het

katholieke deel van het huidige Sint Pan-

cras (het Zuidend) omvatte, was dat niet

zo raar omdat het nog binnen de paro-

chiegrenzen viel. 

Het was wel van een zeer matige kwali-

teit, hetgeen het afstaan ervan voor

voetbaldoeleinden voor de eigenaar

nogal vergemakkelijkte. Wat later werd

er uitgeweken naar het Bleekerslaantje

(in de Nollen, nu Achterwegpad), tussen

waar nu Cor de Wit woont en het huis

van Geijteman (vroeger Turkstra) aan de

Achterweg waar op een zeer zanderig

terrein de wedstrijden werden afgewerkt. 

Met vereende krachten werd dit veld

door de leden zo vlak mogelijk gemaakt

en men trachtte het veld een groener

aanzien te geven door het planten van

een zeer hardnekkig kruipend grasachtig

onkruid, genaamd Kweek.

Het veld beviel echter maar zeer matig

waarna de club opgelucht in 1924 ge-

bruik kon gaan maken van een stuk land

tegenover Café Rust Wat dat ook als

club- en kleedlokaal fungeerde. 

Leden en aandeelhouders (met name de

lokale middenstand) hielpen om het veld

zo goed mogelijk afgezand te krijgen en

met een speciale aandelenactie werd

ook een eenvoudige maar doelmatige

afhekking van dit enige veld gereali-

seerd. 

Daarnaast werd er een kleine toko inge-

richt waar snoep en koek werden ver-

kocht om zo de clubkas te spekken.

Na afloop van de competitie in 1923

stapte SDW over

naar de neutrale

NHVB. Waar-

schijnlijk waren de

kleine competities

en verre uitwed-

strijden naar te-

genstanders bin-

nen de DHVB

daar debet aan.

De club bleef

SDW heten maar

werd in de com-

petities aangeduid

als Oudorp, van-

wege het feit dat

het Amsterdamse

SDW al lid was

van de bond.

Overigens was

het behelpen met het voetbalveld in die

tijd omdat het betreffende terrein gedu-

rende een aantal jaren (1924 en 1925)

doordeweeks werd onderverhuurd aan

de buurman om er zijn paarden te laten

grazen. Dit bracht evenwel wat brood-

nodige extra centen in de kas.

Ondertussen schotelde de club aandeel-

houders en publiek leuke wedstrijden

voor en spoedde zich twee keer in haar

bestaan naar een kampioenschap,

waarbij eerst Bergen en een jaar later

Grootschermer zich gewonnen moest

geven. Na die tijd echter begonnen de fi-

nanciële perikelen. Het betalingsmoreel

van de leden verslechterde zienderogen

en zelfs een speciaal ingestelde innings-

avond voor contributie (op zondag in de

schuur van Klaas Wester aan de Boven-

weg) kon de leden er niet toe verleiden

de wekelijkse contributie van 15 centen

af te dragen. Het bestuur onder leiding

van doelman en voorzitter Nic. Wortel

(de vader van Siem Wortel) besloot om

er in 1930 definitief de brui aan te geven,

nadat de club de laatste tijd zich had be-

perkt tot het spelen van vriendschappe-

lijke potjes en de competitie te laten voor
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Foto van Siem Wortel (vader van

Leo, André etc) met moeder bij het

hek van het SDW-veld

Foto van een gekostumeerd SDW elftal uit ca 1925 geno-

men op het veld langs het Bleekerslaantje (nu Achterweg-

pad) in De Nollen in de richting van de Achterweg recht op

het huis van Turkstra af waar nu het huis van Geijteman

staat. Namen die, ongekoppeld aan de personen, in de Klin

jaargang 11 stonden zijn: J. Bleeker, J. van Stipriaan, Cees

Beerse, de vader van Cees Oud, J. van Baar, ‘kleine Jan’

en Jan Oud (matroos rechts in midden van doel met snor)

OPMAAK  02-04-14  10:02  Pagina 9



wat het was. Omdat de gelden van de

aandeelhouders (25 of 10 gulden per

man) niet konden worden terugbetaald,

werd er maar besloten om alle gewon-

nen medailles en bekers onder hen te

verloten en zo kwam er een einde aan

de eerste voetbalclub van Oudorp. Fei-

telijk heeft SDW nooit meer dan 3 elftal-

len gehad (inclusief een Juniorenteam).

VVO (1931 –1937)

Het werd vrij snel binnen de Sint Jozef-

gezellen als een groot gemis ervaren dat

er geen katholieke voetbalclub meer be-

stond in het Oudorpse. 

Kapelaan Westerkamp zag dat ook in en

begon weer alles in het werk te stellen

om tot de oprichting van een nieuwe

voetbalclub te komen en dat lukte. De

naam werd Voetbal Vereniging Oudorp.

Ondanks dat een aantal leden nog be-

schikte over het SDW-tenue begon men

geheel opnieuw met een shirt dat zwart-

wit verticaal gestreept was (à la Juven-

tus).

Het bestuur bestond uit Nic Wortel

(Voorzitter), hoofdonderwijzer van der

Laarschot (secretaris) en de bestuursle-

den Dorus Wester en Siem Venneker.

Onderwijzer van der Laarschot was de

drijvende kracht achter de club en hij zat

elke thuiswedstrijd in de steeg tussen

zijn huis (tevens het huis van de latere

hoofdmeester Nuijens) en de St. Jozef-

school achter een tafeltje om toegangs-

kaartjes te verkopen. 

De bekendste speler was Cees Wortel,

een voorhoedespeler met regionale

faam, die zich door niets liet stoppen. 

Zo werkte hij bij Dirkshorn eerst de kee-

per in het doel om vervolgens te scoren

waarna hij na de wedstrijd tegen het

woest geworden Dirkshornse publiek

moest worden beschermd. 

Later brak hij zijn been en werd het weer

rustiger op de Noord-Hollandse velden. 

Ofschoon het in die jaren niet ongebrui-

kelijk was dat de trainingen door eigen

leden werden verzorgd, kon VVO trots

melden dat zij er in waren geslaagd om

een trainer van buitenaf aan te trekken. 

Het ging om Rinus Michels, afkomstig

van Alkmaarsche Boys.

De fanatiekste supporter van VVO was

wel de Oudorpse fietsenmaker Cor Jon-

ker die elke wedstrijd (uit en thuis) van

de partij was. 

De jongere spelers hadden als clubge-

bouw het parochiehuis dat tegen de

vroegere St Jozefschool was aange-

bouwd, waarin ook de Gezellenvereni-

ging haar onderkomen had. 

Het gebouw werd rond 1970 gesloopt.

VVO speelde eerst op een veld tegen-

over de plek waar nu snackbar Lobo

staat aan de Herenweg. 

Dit weiland was eigendom van de chris-

telijke boer Vethaak (van boerderij De

Vuyk) die er al na een paar wedstrijden,

na zijn aanvankelijke toestemming, ach-

ter kwam dat er ook op de zondag wed-

strijden zouden worden gespeeld.

Vanuit zijn geloofsachtergrond verbood

hij toen het gebruik van dit weiland door

de jonge voetbalclub. Kennelijk was dit

weiland toch voorbestemd om sportveld

te worden want veel later, in 1961, werd

hierop het nieuwe hoofdveld van Kolping

Boys aangelegd.

Gelukkig lag er nog een weiland achter

het parochiehuis naast de St Jozef lage-
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Verenigingsfoto VVO Oudorp ca 1935

Staand vlnr: Cor Schröder, Jan Klanker, Jan Verduin, Piet Groothuizen, Jan

Tamis, Siem Blom, Piet Schröder, Jaap Brammer, Cor Oud, Arie Ursem.

Daarvoor vlnr: Cor Hes, Siem Venneker, Jaap Schröder, Wim vd Laarschot,

NN, NN, Meester vd Laarschot, Arie van Baar, Jacob van Baar

Derde rij van boven: Cor Dekker , … Smit, Klaas van Baar, NN, NN, Hannes

Dekker, … Dekker,  Gerrit Dekker.

Onderste rij: Hoogeboom, Hes, Quant (?), NN, NN, Pé Baltus, Bijman?? 

V.V.O. 2 gefotografeerd op het 

zijschoolplein van de Katholieke 

bewaarschool van Oudorp. 

Staand vlnr: J. van Baar, Herman

van Etten, Dirk Groothuizen, Broer

van Veen, Dirk Cornelissen, Joop

Kieft. Midden vlnr: Klaas 

Groothuizen, Jan Verduin, Leo van

Etten. Zittend vlnr met de peuken:

Arie Ursem, Dirk van Veen en Cor

Groothuizen
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re school op de plek waar nu senioren-

woningen staan.

Het veld was vanaf het schoolplein via

een steeg te bereiken, waarbij het veld

kon worden betreden door een kleine

dam in de sloot die er rondom lag. Het

veld van beperkte afmetingen was ei-

gendom van de St. Laurentiusparochie.

Het veld moest voor elk weekend nog

zoveel mogelijk worden ontdaan van gei-

tenkeutels, aangezien Willem Henstra uit

Alkmaar er door de week zijn geiten op

weidde.

Het terrein werd eerst op maat gebracht

door een extra vuilstort aan de noordzij-

de met daarover weer grond en of-

schoon het veld werd omringd door slo-

ten was de afwatering zo slecht, dat er

om de paar jaar takkenbossen werden

ingegraven om de afwatering te verbete-

ren. Het hoeft geen betoog dat dit de

vlakheid van het terrein niet ten goede

kwam.

Veel geluk was de club in die crisisjaren

niet beschoren, want 4 jaar na de op-

richting ging zij in 1935 ter ziele en of-

schoon er in 1936 een herstart werd ge-

maakt kwam het definitieve einde een

jaar later in 1937. 

Kasproblemen lagen hieraan ten grond-

slag, want de contributie van 10 cent per

week bleek voor velen in die jaren te

veel. Alle attributen waren in 1937 totaal

versleten en er was geen geld om ze te

vervangen zodat het eind kwam met niet

in te lossen schulden.

Het veld werd door de gemeente direct

weer verpacht aan een boer om er

schapen te weiden en het enige dat aan

de club herinnerde waren twee doelen

die eenzaam achter waren gebleven.

Sportief succes was er in 1935, merk-

waardig genoeg ook het jaar waarin zij

voor de eerste keer zou ophouden te

bestaan.

Op maandag 4 maart 1935 viel in de

krant te lezen dat VVO 1 thuis met 4-3

van Geel Zwart uit ’t Zand had gewon-

nen, waarna de kampioensvlag gehesen

mocht worden en er kon worden gestart

met promotiewedstrijden.

Op zaterdag 18 mei van dat jaar ver-

sloeg VVO in de laatste promotiewed-

strijd SEW in Nibbixwoud met 0-6 en

promotie was een feit.

Het aantal elftallen van VVO was op het

hoogtepunt: drie seniorenteams, een ju-

nioren- en een adspirantenteam. 

Niet alleen in het oude dorp werd ge-

voetbald. Binnen de gemeentegrenzen

van Oudorp lag tevens de wijk Ooievaars-

nest als een eigen gemeenschap waar

ook voetbal werd gelanceerd. Daar be-

trof het overigens neutrale verenigingen

die bij de NHVB waren aangesloten.

ASV/MEVO (1933 – 1939)

De club werd gestart als ASV en behaal-

de in haar eerste seizoen direct al het

kampioenschap in de vierde klasse van

de NHVB.

In het tweede jaar werd, tijdens de lo-

pende competitie (!), in mei 1935 de

naam gewijzigd in MEVO en de club zou

zo tot de opheffing in 1939 blijven heten.

Het veld dat zij bespeelden lag in het

verlengde van de Ooievaarstraat.

Ze speelden in een lichtgroen shirt en

zwarte broek.

ASV/MEVO  had op haar top 3 senioren

elftallen en één adspirantenelftal.

Van beide namen kan tot op heden niet

worden achterhaald waar de letters voor

stonden. Een flink deel van de achterban

was van het Schermereiland afkomstig.

MEVO en de voetbalvereniging Oudorp

(zie hierna) bestonden tegelijkertijd en

hebben elkaar ook nog sportief in een

beslissingsduel voor het kampioenschap

over de competitie van 1936-1937 be-

streden, hetgeen in het Ooievaarsnest

honderden mensen op de been bracht

aangezien hun velden vlak naast elkaar

lagen. Op zondag 9 mei 1937 verloor

MEVO die beslissingswedstrijd om het

kampioenschap met 2-1 waardoor de

buren naar de Eerste Klasse afdeling

Noord-Holland van de KNVB promo-

veerden en het bleef bij alleen het kam-

pioenschap in het oprichtingsseizoen. 

De talentrijke adspiranten van MEVO

veroverden echter wel de titel en zo was

er toch nog iets te vieren.

Door de algehele mobilisatie bleef er bij

het begin van de competitie 1939-1940

nog maar net één team over wat vrij

snel, bij gebrek aan voldoende spelers,

moest worden teruggetrokken en het

einde van de club was daar.

Oudorp/De Randers 

(1932 – 1955)

De oprichting vond plaats op 22 juni

1932 en de voetbalclub kwam voort uit

de plaatselijke buurt/speeltuinvereniging

11
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EVO (1933 – 1939)
Hoe het allemaal begon in Oudorp

VVO 2 Staand vlnr: Jack van Baar,

Jan Tamis, Jan Klanker, Piet Schrö-

der, Cor de Wit, Arie Quant(?) en

een scheidsrechter uit Heerhugo-

waard

Middelste rij: Andries Duinmeyer,

Cor Schröder, Cor Dekker

Voorste rij: Cor Oud, Siem Blom, 

Jan Brammer

VVO v.d. Laarschot Kaartenverkoop

OPMAAK  02-04-14  10:02  Pagina 11



Sparta en heette ook zo tijdens het eer-

ste jaar waarin slechts vriendschappelijk

werd gespeeld.

Als echte voetbalclub, die aan de com-

petitie ging deelnemen, werd de vereni-

ging in 1933 omgedoopt tot vv Oudorp.

In de 13 jaar dat zij Oudorp heette heeft

de vereniging nooit meer dan 2 elftallen

gehad en het mag dan ook een wonder

heten dat zij het tot en met de tweede

wereldoorlog hebben volgehouden tij-

dens de, ook voor de sport, harde oor-

logsjaren. 

Het is wel frappant dat een club in een

buitenwijk, die zover buiten het eigenlijke

dorp Oudorp lag, zich toch tooide met

die naam. 

Zij speelden op een veld in het verlengde

van de Roerdompstraat, pal naast het

veld van MEVO. Oudorp 2 was ook

competitie tegenstander van Kolping

Boys 1 in de seizoenen 1941–1942 en

1942–1943.

Het tenue was een blauw shirt met witte

kraag en manchetten, daarbij een rode

broek met witte bies en gecompleteerd

door rode kousen met witte boord. 

Bij het veld stond een bord waarop VV

Oudorp stond waarbij de letters zo dicht

bij elkaar stonden, dat tegenstanders

het er in de wandelgangen over hadden

dat ze tegen Woudorp moesten spelen.

In 1945 verschijnt voor het eerst de

naam De Randers in de competitieover-

zichten van de KNVB terwijl ook Oudorp

2 nog in competitieverband opereert.

Vanaf 1946 komen we alleen de naam

De Randers nog tegen. 

Misschien was men het gebrek aan

steun vanuit de gemeente Oudorp om

het complex op te knappen zat en keer-

den ze zich door de naamswijziging met

de rug naar het oude dorp en haar ge-

meentebestuur. De Randers had op

haar top 3 senioren-, 1 junioren-, 

2 adspiranten- en 2 welpenteams.

In 1947 kreeg De Randers

een nieuw veld. Het werd

dwars over de voormalige

velden van MEVO en 

Oudorp aangelegd. 

De ingang was bereikbaar

via een kleine steeg vanuit

de Kievit-straat.

Sportief succes werd er

door de club geoogst toen

zij in 1946 kampioen werd

van de eerste klasse afde-

ling NH en zij naar de vierde

klasse KNVB promoveerde.

Daarmee was de koek ech-

ter nog niet op!

In 1949 werden zij kampioen van de

vierde klasse KNVB en moesten ze een

beslissingswedstrijd spelen op het Alk-

maarse Sportpark tegen Succes uit Hip-

polytushoef.

Dit werd een gedenkwaardige strijd

waarbij De Randers kort voor het einde

met 3-2 achter stond tot Joop Teigeler

met een keihard schot scoorde. 

De bal vloog tegen de achterstaander en

kaatste zo weer vanuit het doel het veld

in, waarbij de laatste man van Succes,

die het doelpunt had geconstateerd, de

in zijn richting springende bal in zijn ar-

men nam om het leder naar de midden-

stip te schieten. 

De scheidsrechter dacht evenwel dat de

bal tegen de paal was gekomen en floot

voor een strafschop wegens hands. Of-

schoon het hele elftal protesteerde, bleef

hij bij zijn standpunt en werd er geen

doelpunt maar een penalty toegekend.

De penalty werd gemist en er werd ver-

der niet meer gescoord. 

Vanaf 1952 zette het sportieve verval

zich in. In het seizoen 1952-1953 degra-

deerde De Randers uit de vierde Klasse

KNVB en het jaar erop degradeerde zij

meteen uit de eerste klasse afd NH, ge-

volgd door een derde degradatie in het

daarop volgende seizoen met slechts 4

punten uit 19 wedstrijden.

In dat laatste seizoen werd ook nog

eens het veld door de KNVB afgekeurd,

waardoor het eerste elftal haar thuis-

wedstrijden bij Vrone moest afwikkelen.

Kolping Boys en De Randers hebben

gedurende 4 seizoenen tegen elkaar ge-

speeld. Het laatst in het seizoen 1954-

1955 waarbij De Randers, Kolping Boys

nog officieel beschuldigde van het inzet-

ten van een ongerechtigde speler in haar

wedstrijd tegen Koedijk. 

Dit kon door hen echter niet worden

aangetoond bij de tuchtcommissie.

Veel zou dat ook niet uitmaken want het

zou het laatste jaar worden waarin er in

clubverband in het Ooievaarsnest zou

worden gespeeld en de clubvlag van De

Randers werd voor de laatste keer ge-

streken.

Het veld was nog enige tijd in gebruik als

hondenrenbaan en in 1959 richtte Wil-

lem Ackermann hierop zijn, in Alkmaar

en omstreken, bekende ijsbaan in, waar-

na latere huizenbouw van Reigerstraat,

Scholeksterstraat en Roerdompstraat

het sportveld voorgoed naar de vergetel-

heid drukte. ■
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VVO A: Staand vlnr: Jan Brammer, Cor Oud, Dirk

Groothuizen, Bout de Koning, Pieterse, Dorus

Wester. Middelste rij: Cor Schröder, Jan Verduin,

Jan Tamis. Voorste rij: Piet Groothuizen, Siem

Blom en Jan Klanker
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Een grote denker1 heeft eens geschre-

ven dat ons bewustzijn uiteen valt in

twee delen. Het ene noemen we reflec-

tief bewustzijn of geest en het andere

participerend bewustzijn of ziel. Ik neem

u mee naar de tijd van de bakelieten te-

lefoon, zo je zo’n ding als gezin al had.

De tijd van de kerk, de kroeg, de school

en uiteindelijk het enige wat er verder

nog in mijn beleving was: de voetbal-

club. Dat was mijn wereld. Lange tijd

was daarbuiten niets. We leefden in een

andere wereld, een wereld die nog niet

diametraal veranderd was anno nu. Een

tijd waarin je op veel plekken in het dorp

kon voetballen. Op trapveldjes kwam je

veel leeftijdgenoten tegen die maar één

ding wilden: voetballen. Bij Kolping Boys

voetballen? Dat kostte geld. Dat lag in

de jaren ’60 van de vorige eeuw niet

voor het oprapen. Dus thuis werd de

boot afgehouden. Totdat ome Arie

Groot zich ermee ging bemoeien.

Op enig moment stond ’s avonds Cees

Louwen in de woonkamer om mij mede

te delen dat ik a.s. zaterdag met pupil-

len-D moest meedoen. Kolping Boys

was Cees Louwen en Cees Louwen

was Kolping Boys. Als ik toen op dat

moment had moeten kiezen tussen

hem, Koningin Juliana of de Paus, dan

wist ik het wel. Me nog niet bewust van

het feit dat ik een bloeddruk had, moet

die op dat moment bepaald niet omlaag

zijn gegaan. Op het eind van de lagere

school kwam er een nieuw hoofdstuk in

mijn leven. 

En dat heb ik nog steeds niet uit.

Cees Louwen 

Klasgenootjes op de Jozefschool, zoals

Piet van Baar en Ed Pronk, en mede-

scholieren als Dirk Klanker en Gerard

Reus waren al lid. Dan kon ik toch niet

achterblijven? En daar stond ineens

Cees Louwen! Ik moest me zaterdag

melden bij Piet Veldboer, mijn allereerste

begeleider dus. Ik geloof dat ik al drie

uur van tevoren aanwezig was! Uiter-

aard wonnen we (Alkmaarsche Boys

thuis, 5-2) en Piet vond het helemaal

niet erg dat ik die ene kans op de doel-

lijn miste. God hebbe zijn ziel!

Ik zocht Cees op in Egmond aan Zee,

zijn huidige woonplaats. Hij woont nu

sinds 13 jaar (december 1999) in Eg-

mond aan Zee, naast zijn vriendin, de

weduwe van Piet Veldboer. We keken

samen terug. Nog steeds maakt hij vaak

de gang naar zijn club. Inmiddels is hij

80 jaar oud. Wat bezielt iemand om zich

zo te gaan inzetten voor de eugd?! Je

zou zeggen, zo heeft Adolph Kolping

het ooit bedoeld. Alleen bestonden er

toen nog geen voetbalschoenen. 

Hoe rolde je in de voetballerij?: Ik was

vrijgezel. Piet Hes2 deed het welpen-

voetbal zoals het toen nog heette en die

wilde er mee stoppen. Het begon met

één elftalletje en dat werden er steeds

meer. Delegeren was niet m’n sterkste

kant. Het werden er 7, 8, 9. Ik heb 19

jaar lang het pupillengebeuren onder

mijn hoede gehad met heel veel plezier.

Jan Giling en Cor Venneker namen het

over. Als je als pupil in die tijd wilde

voetballen, dan kostte dat een dubbeltje

per wedstrijd!  Over inflatie gesproken! 

Cees is een zoon van Dirk Louwen3 en

doorliep, zoals alle katholieken in deze

streek, de St. Jozefschool aan de 

Herenweg in Oudorp, tegenover de

Laurentiuskerk. Z’n ouderlijk huis stond

aan de Achterweg, in de Nollen. 

Cees was meestal stopper-spil in het

2e, zo’n jaar of tien.  

Piet Stoop 

Wie je ook spreekt over de jaren ‘60 en

Kolping Boys: je komt een keer uit op

de beslissingswedstrijden tegen Mon-

nickendam. Na een lange winterstop

door de strenge winter van ‘63 stond

aan het eind van het seizoen Kolping

Boys samen met Monnickendam bo-

venaan in de 4e klasse. Samen met mijn

vader en moeder togen we naar Hoorn,

het veld van Always Forward. Ik schat

dat er nog wel zo’n 1000 Oudorpers

aanwezig waren toen. Het was zo druk

daar van de toeschouwers dat ik zelfs

mijn ouders een tijdje kwijt ben ge-

weest. Maar dit terzijde.

13
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Kolping Boys: herinneringen

Een vraag waar ik me al heel lang mee bezig heb gehouden

is: waardoor krijgt iemand de geest om te gaan voetballen

bij Kolping Boys? En belangrijker nog: waardoor krijgt 

iemand de bezieling om wat te betekenen voor de club.

Deze veel omvattende vraag en persoonlijke tocht bracht

mij langs een aantal iconen van Kolping Boys. 

Een jubileum vraagt om een terugblik. Ik neem u mee op

mijn rondje langs de velden, een ronde langs mijn helden. 

Cees Louwen

1 André Klukhuhn: De algehele geschiedenis 

van het denken.
2 Piet Hes I alias `lange`` Piet Hes, niet te 

verwarren met Piet Hes II, Piet `Turk` Hes.
3 Een broer van Jan, de vader van Niek, Ren,

Arie, Gon etc.
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Er stond in mijn beleving een beer

van een kerel op doel. Zo groot en

sterk had ik ze nog zelden gezien. Ik

zei nog tegen mijn vader: ‘Dat is een

broer van Wim Stoop.’ (Hij had toen

al verkering met mijn zus Tien). Vader

Piet zei van niet, maar ja die wist niet

eens wat buitenspel was. Maar het

was wel mijn vader en dan begin je

toch te twijfelen.

‘Was voetbal je leven?’

‘Ja en nee. In mijn jeugd was ik fana-

tiek schaatsliefhebber. Ooit heb ik

nog tegen Jeen van de Berg ge-

schaatst, de Sven Kramer uit die tijd.’

Piet ging met z’n 11e op voetbal, in

1949. Hij mocht eigenlijk niet van vader

en moeder; later bleek dat vader Willem

in zijn jeugd nota bene bij SDW heeft

gespeeld. Zoals dat ging in die tijd:

voetbalschoenen had hij geleend van

Piet Venneker, de man van de brand-

stoffenhandel. Piet is altijd keeper ge-

weest en speelde tot 1967 in het eerste.

Op zijn 28-

ste is hij ge-

stopt. Hij was

overigens de

enige Stoop

die heeft ge-

voetbald.

Broer Hans

heeft het een

jaar gepro-

beerd maar

het was be-

paald niet zijn

ding. Piet

Stoop bereik-

te in de jaren

na zijn aktie-

ve voetbal-

loopbaan de-

zelfde mythi-

sche status

als later bij-

voorbeeld

Piet Reus.

Kolping Boys

en Piet Stoop

noemde je in

één adem!

Hij zat in de

elftalcommis-

sie, hij was

bestuurslid.

Hij was wed-

strijdsecreta-

ris, tot 1980.

Toen vond ie

het welletjes.

Piet is altijd

nog lid van

de Vrienden-

club, hij was het eerste eurolid in 2001.

Hij is nu zelf 75 jaar oud. Volgt alles van

Kolping Boys altijd nog in de krant. ‘Kol-

ping Boys zit in je hart, dat gaat er niet

meer uit.’ Ook buiten Kolping Boys was

Piet actief. Als coach werd hij met 

Bupro Hout jeugdkampioen en 3 maal

kampioen van Noord-Holland.
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Ren Louwen 

Een volgende naam waar ik voor mijn

eigen gevoel in het bijzonder en voor

Kolping Boys in het algemeen niet om-

heen kon, is die van de familie Louwen.

Daarvoor sprak ik, uiteraard zeer geani-

meerd met Ren en Jan. Ren als verte-

genwoordiger van de generatie die in de

jaren ‘60 met het eerste 2 maal kampi-

oen werd en later mijn coach zou wor-

den in het 3e. En Jan als de uitermate

getalenteerde aanvoerder van de gene-

ratie die met Kolping Boys in een gou-

den lichting zou doorstoten naar de 1-

ste klasse. Ook voor een  buitenstaan-

der zal de naam Louwen altijd verbon-

den blijven met Kolping Boys. Maar

zelfs een insider zal nog wel eens moei-

te hebben om in te zien over welke tak

van Louwen we het eigenlijk hebben.

Maar ook de namen van der Gragt, van

Sikkelerus, Sneekes en Groen zijn aan

de naam Louwen verbonden. Geeft in

mijn ogen zo mooi weer wat een familie-

vereniging Kolping Boys eigenlijk is!

Door zijn werk en later zijn eigen bedrijf

kwam hij al gauw met de bouwcommis-

sie in aanraking. Daar heeft hij 30 jaar in

gezeten. In ’78 zijn ze beginnen te bou-

wen. Met Pé Oud (door hem betiteld als

‘kale Pé’) en met Dirk de Boer. Ze waren

er alle dagen! Ren heeft ruim 10 jaar in

het eerste gevoetbald en samen met

broer Niek 3 jaar. In 1973 is hij gestopt

na een uitwedstrijd  bij Petten.  Een

voetbalknie maakte verder voetballen

onmogelijk. Vader Jan speelde bij SDW,

broer van Cees Louwen zijn vader (Dirk):

‘Voetbal hoorde bij die tijd, daar deed je

alles voor.’ Verder was er thuis in het ka-

tholieke Louwengezin totaal geen dis-

cussie om bij Vrone te gaan voetballen.

‘Maar Kolping Boys leefde eerlijk ge-

zegd ook veel meer dan Vrone. En dat

is nog zo!’

Want ja, als jonge jongen ging je uiter-

aard naar de Josephschool en daar te-

genover lag de Laurentiuskerk. Beide

waren de fundamenten van Kolping

Boys. Later kwam daar de kroeg nog

bij, Meereboer. Ren weet zich nog te

herinneren dat ie een biertje nam na de

kerk ’s ochtends. Op het voetbalveld

raakte hij ’s middags geen bal. ‘Wat was

Broer Niek verschrikkelijk kwaad!’

‘In die tijd mocht je met 10 jaar lid wor-

den van Kolping Boys. In een tijd ook

dat we altijd aan het voetballen waren.’

Verder hebben we die avond heerlijk zit-

ten mijmeren. Over bijvoorbeeld Sam

Quant die te vroeg is gestopt met voet-

ballen. En over de legendarische tijden

dat Ren ruim 10 jaar coach was van het

3e, van ’74 tot ’84.  Ren (en een groot

gedeelte van het elftal) wilde Henk van

Balen graag terughalen, maar ze wer-

den daarin niet gesteund door de club.

Later is hij nog begeleider van het eerste

geweest. Zoals het een goed Amster-

dammer betaamt wist Geerking (de

toenmalige trainer) uiteraard overal de

weg. Uiteindelijk belandde de karavaan

van het eerste, ergens op een achteraf-

pad tussen de  zandhopen. 

Jan Louwen 

Jan, zoon van Niek. Vader en zoon bei-

den behorend bij de beste voetballers

die Kolping Boys heeft gekend. Jan,

een man van weinig woorden maar van 
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veel daden. ‘Silence’ was zijn bijnaam.

Jan speelde in het eerste van 1981 tot

1994. Als bijzondere gebeurtenis kan hij

zich herinneren dat  één keer de verde-

diging bestond uit allemaal ‘Jannen’: hij

dacht zelf Jan Beers, Jan de Groot, Jan

Kraakman en Jan Louwen zelf. Samen

met broers Cees en Gerard vormde hij

de gouden generatie.

Ger van der Waal

Een van de zwart-witte mannen die de

voorpagina sieren is Ger van der Waal,

bekeken vanaf de rug. Jarenlang rots in

de branding in de verdediging. Een van

de iconen van mijn vroegste herinnerin-

gen. Als je het hebt over iemand met

een zwart-wit hart, dan heb je het over

Ger. Uiteraard kon, maar vooral wilde ik

niet om Ger heen. Want onze wegen

hebben elkaar binnen de club nogal

eens gekruist. 

Altijd kon je een beroep op hem doen,

al was het nu als  redactielid van het

clubblad de Treffer of vanuit de Vrien-

denclub, Ger wist altijd wel raad.

Zo wist ik Ger op een zonnige 

zomeravond naar mijn achtertuin te

lokken, de kantine en bestuurska-

mer werden immers verbouwd.  Bij

een biertje vertelde hij honderduit.

In de kantine kunt u hem ook vaak in

zijn eentje aantreffen, genietend aan

de bar. Hij vindt het gezellig als je er

bij komt zitten, maar in zijn eentje

redt hij het ook best! 

Ingewijden zullen weten dat, als je over

Ger begint, je eigenlijk automatisch bij

zijn vader uitkomt. Ook voorzitter ge-

weest van Kolping Boys en samen met

Dirk van Veen het eerste erelid. Ger van

der Waal senior was nota bene een

Alcmaria-man toen Kolping Boys hem

vroeg om tot het bestuur toe te treden.

‘Vanaf dat moment is hij nooit meer bij

Alcmaria geweest. M’n vader was zo’n

man die overal in zat: van de brandweer

tot de gemeenteraad.’

Het is geen geheim dat Ger een ambiti-

eus Kolping Boys- man was en is. Voor

het eerste werd nog wel eens geopperd

om tot betalen van spelers over te gaan.

‘Achteraf heel goed dat we daar nooit

aan zijn begonnen. Ambitie is heel goed,

maar binnen de grenzen van de eigen

mogelijkheden.’ Zijn vrouw Lia Meere-
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boer, zus van Gerda, weduwe van Piet

Reus en zus van Ans, weduwe van Jaap

de Wit (hoezo Kolping Boys één grote

familie?) heeft hem altijd gesteund,

maar uiteindelijk vond hij het na 7 jaar

voorzitterschap genoeg. Althans, hij zag

genoeg mogelijkheden om zich op an-

dere gebieden binnen de club verdien-

stelijk te maken. De een die ik inter-

viewde vertelde veel, de ander had veel

foto’s. Aan het laatste kon Ger mij niet

helpen. Maar geen probleem, bij de sa-

menstelling van dit boek doet het luxe-

probleem zich voor dat we daarin keu-

zes moeten maken.  En over ambitie ge-

sproken: binnen de club Kolping Boys is

een 3e generatie van der Waal actief.

Gerben is inmiddels voorzitter van de ju-

bileumcommissie en bijzonder lid. 

Pé Oud 

Iemand die verder in deze rij grootheden

diepe indruk op mij maakte was Pé

Oud4. Tijdens een jaarlijkse ledenverga-

dering waarin veel kritiek werd geuit

door een aantal leden, nam Pé Oud rus-

tig het woord. Op een manier waarin

president Kennedy in de jaren ’60 zijn

landgenoten op sleeptouw nam5, richtte

Pé zijn woord tot de leden met Westfrie-

se nuchterheid: ‘Zet je eens in voor je

club!’ Is het helemaal toeval dat mensen

die grote indruk maakten bouwers wa-

ren: bouw aan een club of bouw aan

een elftal.

Pé was vier jaar oud toen  Kolping Boys

werd opgericht. Een kind uit Sint Pan-

cras Zuideinde, maar de school, de kerk

en niet in de laatste plaats de club

bracht hem naar Oudorp. Sint Pancras

Zuideinde voetbalde hier, dat was een

uitgemaakte zaak. Hij weet zich nog

goed een ledenvergadering te herinne-

ren waarin gestemd werd om de titel RK

(Rooms Katholiek) van de clubnaam af

te halen. Het ging er heet aan toe. On-

geveer 99,5% was voor, behalve Piet

van der Gragt. Andere tijden!

De beginjaren van het voetbal in Oudorp

waren niet gemakkelijk. Door de crisis in

de jaren ’20 ging eerst SDW en daarna

VVO in de jaren ’30 ter ziele. Toen kwam

een jaar na oprichting van Kolping Boys

de oorlog.  En toen ook nog de politio-

nele acties in Indië.

Pé is in het eerste gekomen voor Tom

Bos, een van de oprichters van de club.

Daarna heeft hij 17 jaar de terreindienst

levendig gehouden, totdat een promi-

nente speler van het eerste niet op

kwam dagen voor zijn beurt, maar door

de trainer toch opgesteld werd. De spe-

ler in kwestie heeft jaren later nog eens

toegegeven dat Pé het bij het rechte

eind had.  

Verder heeft hij 40 jaar het onderhoud

van de accommodatie getrokken. Een

vraag die zich bij mij opdrong: ‘Heb je

Jeroen gepusht om ook wat voor de

club te gaan doen?’ Het antwoord

kwam voor beiden recht uit het hart,

want Pé heeft Jeroen eerder aangera-

den om te stoppen, gelet op zijn huwe-

lijk en de kinderen.

Jeroen keek tegen de ouderen op, voor-

al tegen de mensen in het hoofdbestuur.

Dit  was ondermeer zijn motivatie. En

verder was de sociale controle binnen

Kolping Boys ook een drijfveer. Jeroen

heeft tot zijn 31ste gevoetbald en

was10 jaar hoofdpenningmeester van

de club. Achter de schermen doet hij

nog het nodige, zoals het ontwerpen

van de uitbreiding van de bestuurska-

mer. Wat is voor beiden het mooie van

Kolping Boys? ‘De club wordt zo breed

gedragen qua vrijwilligerswerk! Dat zie je

zelden.’

Jan Giling

Jan Giling is een volgende Kolping

Boys-icoon die ik benaderd heb. Afge-

zien van het feit dat Jan en ik schouder

aan schouder diverse toneelstukken

binnen toneelvereniging TOP heb heb-

ben opgevoerd en hij ook binnen de

Laurentius-kerk heel lang zijn mannetje

heeft gestaan, denk je toch eerst aan

Kolping Boys, wanneer ik Jan zie. 
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Ik moest hem met fluwelen handschoe-

nen benaderen om hem zover te krijgen

dat hij een interview toestond. Jan is

wars van borstklopperij en was dan ook

bang dat ik allemaal dingen zou gaan

opnoemen die hij voor de club heeft ge-

daan. Zijn filosofie is immers: je doet de

mensen achter de schermen die nie-

mand ziet daarmee tekort. Denk aan

alle vrijwilligers, is Jan zijn motto.

Jan heeft het altijd met ontzettend veel

plezier gedaan. ‘Alleen al voor de con-

tacten, die zijn goud waard! Je kunt je ei

kwijt buiten het actieve voetbal om.’ Al

pratende komen we op de doeltjes die

op oudejaarsavond alvast klaargezet

moesten worden. En het vroor dat het

kraakte!

Van zijn actieve loopbaan weet hij zich

nog te herinneren dat iemand in het veld

riep (Fribbel van der Gragt) ‘Geeveedee,

Giling, schiet die bal erin. Je ben de hei-

lige Jozef niet!!’  Arie Groot, inmiddels

overleden, in zijn tijd het langst levende

erelid:  ‘Jan, je kunt zien dat jij louter

voor je plezier speelt.’ Ik sprak een heel

tevreden Jan Giling. Hij vindt het jammer

dat het clubblad is verdwenen. In het ju-

bileumjaar stopt hij met zijn activiteiten

voor de club.

Cor Venneker

Van Jan naar Cor was vervolgens een

kleine stap. Immers, dit zijn vrienden

voor het leven.  Waar Cor was bij Kol-

ping Boys was Jan en andersom. De

band met Jan Giling is die van  allerbes-

te vriend.

Bij mij als kleine jongen staat Cor onuit-

wisbaar op mijn netvlies. In de jaren ’60

als een speer langs de lijn om een voor-

zet op maat te geven. Geen mens kon

hem bijhouden. Cor zijn Kolping Boys-

verhaal begint al heel snel met vriend-

schap en ambitie. Cor z’n vader was

Oudorper en al keeper in SDW. Hij was

boerenknecht en dan verhuisde je nogal

eens. Pas op zijn 15e kwam Cor weer

naar deze contreien. Vanuit ’t Waarland

naar ’t Laantje in Sint Pancras. Hier

raakte hij bevriend met jongens in het

dorp. En hij belandde in de KAJ, de ka-

tholieke arbeidersjeugd.

Naar Kolping Boys, tussen de 400 en

500 wedstrijden in het eerste maar

liefst. Tussen zijn 18e en 36ste. Maar

parallel daaraan toch je graag willen in-

zetten voor de club. ‘Waarom’ is de

vraag die als een rode draad door dit

verhaal loopt. 

‘Cees Louwen stopte in 1978. Er werd

een jeugdcommissie gevormd onder lei-

ding van Klaas Commandeur.’ Cor z’n

verhaal is er een van inspiratie. Die

kreeg hij van Tom Bos. Deze heeft grote

invloed gehad op Cor om die stap naar

Kolping Boys te maken. Zo kwam Tom

Bos  Cor uit Den Helder ophalen, toen

hij in het eerste speelde. Anders had hij

met de trein gemoeten en dat kostte

geld! Heeft hij diverse keren gedaan. Al-

leen om Tom te helpen werd Cor in

1964 2e secretaris in het bestuur.  ‘Met

alle respect voor iedereen, maar in de

45 jaar dat hij onderdeel van het bestuur

is geweest was Tom Bos de belangrijk-

ste man. Dit blijkt uit alle boeken in de

archieven. Voor veel mensen respect,

maar Tom was uitzonderlijk.’

De jeugd van Kolping Boys, zelf voet-

ballen, zien wat er om je heen binnen de

club gebeurt, naast het voetbalveld wo-

nen aan de Herenweg, het oude com-

plex. Het was een kwestie van tijd en

daardoor betrokken raken.

‘Voor de club is bijvoorbeeld een Sam

van Wonderen ook erg belangrijk ge-

weest.’ Cor is hem in 1986 opgevolgd

als secretaris (wapenfeit: Fred van de

Molengraft is door Cor gevraagd om

18

75
 J
AA
R 
KO
LP
IN
G 
BO
YS

TU
SS

EN
 G

EE
ST

 E
N 

ZI
EL

Kolping Boys: herinneringen

Cor Venneker

Jan zoals in ‘Alkmaar op Zondag’ 

als gezicht van Kolping Boys op de 

zaterdagmorgen

Een foto uit 1961 op het oude complex met de ambachtsmolen en boerderij

Boschlust op de achtergrond laat Kolping Boys 1, 2 én 3 zien die alledrie

kampioen werden dat jaar. Jan Giling staat vijfde van rechts.
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voorzitter te worden). Ook Sam van

Wonderen heeft zo zijn invloed gehad.

‘Een ongelooflijke doordouwer!’ 

Maar even terug naar de pupillencom-

missie. Een zeer hechte groep die 6 jaar

heeft samengewerkt. Jan Giling was

ook een grote inspirator, maar bleef in

samenspraak met Cor een beetje op de

achtergrond. Alle lof, Jan is een goed

voorbeeld voor de club en de beschei-

denheid zelf. 

Ook in het onderwijs, een mooie kerel.

Over onderwijs gesproken: Cor was 9

jaar leraar wis- en natuurkunde aan de

LTS (Vondelstraat) Alkmaar. Overigens

waren Cor Venneker en Jan Giling ook

betrokken bij de oprichting van Kolping

Handbal. Cor heeft als trotse opa nu

een voetballende kleindochter.

Jaap Zonneveld

Toen ik aankondigde dat ik vriend Jaap

graag wilde interviewen, was hij daarin

kort: ‘Dat dacht ik dus niet, hè!’ De

mensen die hem kennen, en dat zijn er

heel veel in het Kolping Boys-legioen,

zal dit niet verbazen. Jaap Zonneveld is

het geweten van de club, maar alsje-

blieft geen poespas. Dus Jaap loopt al

meer dan 50 jaar rond bij onze club. En

geloof me, vanuit mijn keukenraam zie

ik hem op de meest ongure tijdstippen

gaan om nog even te gaan kijken bij

Kolping Boys of het allemaal wel goed

gaat. Gekscherend hoor ik Jaap nog

wel eens zeggen: ‘Ooit hoop ik nog

eens dat iemand binnen de club tegen

me zegt: Jaap, wegwezen! Je hoeft

nooit meer te komen!’

Dirk Molenaar

Uiteraard kon ik in deze markante rij

mensen niet om Dirk Molenaar heen.

Het enige ‘enfant terrible’ dat de vereni-

ging Kolping Boys in haar bestaan heeft

gekend. Althans, dat was ie in zijn

jeugd. Inmiddels is hij, zoals wij allen

weten, heel aardig opgedroogd. 

Het was in de tijden van ‘het miskend

talent’ (Maarten Spanjer in voetbal 80

gepresenteerd door Felix Meurders), dat

Dirk helemaal in het wit op de training

verscheen. Herman van Raamsdonk

kon dan zo boos worden en  stuurde

Dirk weg, mede op advies van Cor

Grootjes (‘Kraak’). En zo was er met Jo-

han Grootes de stilzwijgende afspraak

dat ze elkaars  schoenen schoonmaak-

ten als ze met partijtje van elkaar won-

nen. Verder kreeg trainer Van Raams-

donk van Dirk altijd het vrijblijvende ad-

vies mee: ‘Als je wilt winnen, moet je mij

opstellen.’ Het standaard antwoord was

dan: ‘Molenaar, je moet je bek houden.’

Ooit speelde Dirk als aanvoerder bij en

tegen Go Ahead in Alkmaar. 
19
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Ren Louwen, Dirk Quant, Jan de Lange. Hurkend: Piet Grootjes, Nic Ursem,

Gerard Wiggemansen, Jan de Wit en Dirk de Boer 
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De scheidsrechter heette Pannenkoek.

Dirk stelde zich voor als ‘Poffertje’.

Werd niet op prijs gesteld.

En toen, voor velen die stap die men

hem heel lang heeft kwalijk genomen.

Hij maakte in 1991 de overstap naar

(kan het erger?) AFC’34. Na 30 jaar Kol-

ping Boys was Dirk transfervrij. Hij hield

het er maar 2 jaar vol. Maar toch, de

vraag dringt zich nog steeds op: waar-

om in hemelsnaam?

Zijn toenmalige vrouw, Carolien Bieman,

voetbalde daar, niet onverdienstelijk

overigens. Verder deed Dirk mee aan

het HIC (Hoef Inn Cabaret). Hij sloot zich

aan bij de zaterdagtak. Daardoor kon hij

naar Ajax op de vrije zondag. Maar Kol-

ping Boys bleef trekken, met name ook

Jan Geijteman. Deze is als ’n rode

draad door zijn carrière blijven lopen.

Na AFC’34 kwam Dirk ook weer bij hem

terecht. De voetbalgeschiedenis van de

naam Molenaar is niet veelomvattend.

Vader Dirk speelde  in het 2e in een tijd

dat er ook maar 2 seniorenteams wa-

ren. Als enige Molenaar. Wat hij zich her-

innert uit zijn jeugd zijn de legendarische

voetbalkampen onder meer in Assen en

in Zeist. Cor Venneker deed de coördi-

natie (strookje in de treffer). 

Ook zelf heeft hij het nodige bijgedra-

gen. ‘Je rolt van het een in het ander

binnen de club.’ Van het  Sinterklaas-

zijn en het schminken bij moeder Veel:

eerst een pak geleend, moeder Jo had

daarna een Sinterklaaspak gemaakt aan

de hand van die maat. Tot 2 jaar jeugd-

begeleider, samen met Piet Rood met

talentjes als Paultje Smolenaars en Ar-

nold Dekker. Maar ook veel projecten

zoals het 40- en 50- en 70-jarig bestaan

en ook nu weer heeft hij zitting genomen

in het jubileumcomité. Last but certainly

not least: succesvol coach van Kolping

Boys 12 (v/h 11). 

Deze jongens (mannen is een groot

woord, het blijven kinderen) kennen

elkaar vanaf de lagere school, de Sint

Jozefschool aan de Herenweg in Ou-

dorp. Zij hebben besloten in het jubi-

leumjaar nu toch echt definitief de

schoenen aan de wilgen te hangen.

Hun hele leven bij Kolping Boys ge-

voetbald en zich daarnaast ook ver-

dienstelijk gemaakt. Staand vlnr Kees

Frederiks (52), Hans (de kleine bruine

man) Groot (51), Dirk (Osmond) Klan-

ker (58), gehurkt (allen 56)  vlnr Piet

van Baar, Peter Groot en Ed Pronk.
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Hans Groot 

Last but not least, de kleine bruine man.

Wie kent hem niet, wie mag hem niet.

Stelt al zo’n 30 jaar zijn keukentafel op

de zaterdagmiddag ter beschikking voor

vrienden en kennissen waarvan het me-

rendeel een zwart-wit hart heeft. De eni-

ge eigenlijk die niet veel met Kolping

Boys heeft is zijn Nieuwlandje, maar die

gedoogt heel veel. Snarkt nog een heel

kleine beetje maar ze snapt het. ‘Naar

de voetbal als er geen voetbal is?’ Aan-

gezien Erna lid is van het bestuur van de

IJsclub in Sint Pancras werpt Hans dan

tegen: ‘Ga jij vergaderen als het niet

eens vriest?’ Toen Hans en Erna serieus

verkering kregen bestond het zoge-

naamde ‘swieberen’ al. Hans ziet het ei-

genlijk als een kindje uit een vorig huwe-

lijk. ‘Pas later rolde ik erin, net als de

meeste vrijwilligers. In de club van Pé

Oud. Pé is altijd mijn voetbalbegeleider

geweest, omdat Paul met mij voetbalde.

Toentertijd met de klussendagen, dan

kwam Pé de kleedkamer in!’

‘Ik werkte zelf in het vlees, maar onder-

houd in de bouw vond ik erg leuk. Het

begon met de verbouwing van de kanti-

ne (buitenkant). Toen kwam Jeroen

Oud, die vond me geschikt om mensen

te ronselen. Robbie Hulst was toen de

uitvoerder.’ Een gevleugelde uitspraak

van Hans zou kunnen zijn: ‘Kolping

Boys bestaat niet al 75 jaar, maar pas

75 jaar. We hebben kortom nog een lan-

ge weg te gaan.’ Zijn motto: ‘Waar een

wil is is een weg.’ De kinderen zijn daar

tijdens de verbouwingen zo’n beetje op-

gegroeid en hebben er een prachtige

tijd gehad. Toch kan Hans kritisch zijn.

‘Kolping Boys wordt wel erg groot,

soms een beetje onpersoonlijk met als

voorbeeld het eerste, het bestuur.’

Is dit voorgaande een nostalgisch ge-

voel naar de tijd van dorp, kerk, kroeg,

school en club? Of is er meer?  In mijn

beleving gaat er niets boven dat gevoel

van kameraadschap. Een voetbalteam

is geen voetbalteam, het is familie. En

zoals Fred vd Molengraft zou zeggen:

‘In de kleedkamer is iedereen gelijk.’ Pe-

ter Heerschop heeft wel eens gezegd:

‘Kleedkamerhumor is vaak bijzonder

plat. Maar oh wat leuk. Met het voetbal-

team desnoods naakt in polonaise door

de kantine, geen enkel punt. Later besef

je dat het meer gênant dan grappig is.

Maar mannen onder elkaar, hè, voor

elke grap een juist moment. Ga nou niet

thuis in de fles shampoo van je vrouw

staan pissen!’

De doorsnee-conversaties in de 3e helft

behelzen doorgaans de 5 v’s (niet ge-

heel toevallig is 5 de maat van de bal):

Voetbal, Vrouwen, Voertuigen, Vakantie

en Vriendschap. En daar is heel veel

over te vertellen. En neen, niet de (6e) V

van vissen. Dan ga je met pek en veren

van het complex af.

Achteraf gezien is het ontzettend be-

langrijk geweest dat je in de jeugd bent

gaan voetballen. Aan volwassenen valt

niet veel meer te veranderen, die zijn al

gevormd. Daarom zijn jongeren zo be-

langrijk, die kun je nog kneden en bij-

schaven. Je leert immers te incasseren,

je traint in doorzettingsvermogen. Je

wordt stressbestendig, prestatiegericht

en leert discipline.  Je bent actief, hebt

lef, wordt zelfstandig en uiteindelijk ka-

meraadschappelijk. Maar in het bijzon-

der word je trots op jezelf en bovenal

trots op je club Kolping Boys.

Zoals ik al zei, op mijn rondje langs de

velden, een ronde langs mijn helden had

de een veel, de ander weinig te melden.

Maar wat ze hadden te vertellen, deden

ze met overtuiging en een glimlach. Wat

blijft zijn de prachtige herinneringen. Die

hebben hun thuis ergens tussen geest

en ziel. ■

Peter Groot
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Kolping Boys: herinneringen

Hans Groot 

Staand vlnr: Robert Sarnee, Kees Louwen, Nico van Baar, Paul Oud, 

Joep Kunst en Pieter Hillebrand. Onder: René Kamer, Rudie Schouten, 

Hans Groot, Peter Bakker, Jan Louwen en René van Baar
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Nummer 1

Het kampioenschap 

zonder gevolgen

Na de oprichting in 1939 speelde Kol-

ping Boys 1 jaar in de katholieke Dioce-

saan Haarlemsche VoetbalBond

(DHVB), waarin een zesde plaats werd

behaald. Bepaald niet slecht voor een

starter. 

Het jaar erop was een woelig jaar. 

De tweede wereldoorlog brak uit en de

DHVB in Noord-Holland fuseerde met

de Noord-Hollandse Voetbalbond

(NHVB) die een onderbond van de

KNVB was. In het eerste oorlogsjaar

was er nog wel binnen de NHVB een

aantal competities van katholieke clubs

die waren ondergebracht in de Divisie

Bijzonder (lees katholiek) Voetbal. 

Kolping Boys speelde daarin louter te-

gen tweede elftallen van andere clubs. 

Kennelijk was het oordeel van de bond

dat het niveau van de Oudorpers nog

niet overhield, maar een dappere twee-

de plaats was het resultaat na een com-

petitie van 16 wedstrijden. 

Drie jaar later zou het voor het eerst luk-

ken om kampioen te worden en dat in

het jaar dat de vereniging 5 jaar be-

stond. Dit betekende evenwel geen pro-

motie voor de kersverse kampioen, om-

dat veel verenigingen vanwege de ge-

volgen van de bezetting met geman-

keerde elftallen uitkwamen en de NVB

(de K was door de bezetter verboden)

betitelde haar competities als noodcom-

petities. Veel feest zal er niet gevierd zijn

na de nek aan nek race met Limmen 2.

Men had wel wat anders aan ‘t hoofd in

1944.

Bekende spelers van toen waren o.a.

Nic van Baar, Siem en Klaas Comman-

deur, Jan Klanker, Piet van de Gragt,

Frans Kunst, Anton Stam, Arie de Reus

en Dirk van Veen. 

Trainer was toen Evert de Jager die als

onderduiker uit Amsterdam bij Jaap

Blom verbleef.

De kampioenschappen

In de 75 jaar dat we nu bestaan hebben we 12 keer een

kampioenschap mogen begroeten en vieren. 

Dat is gemiddeld eens in de zes jaar en het zou statistisch

prima passen, als we daar in ons jubileumjaar een 

dertiende titel aan toe zouden kunnen voegen. 

We zijn benieuwd! In dit hoofdstuk nemen we u mee terug

in de tijd door alle kampioenschappen na te lopen.

Nummer 2

Het kampioenschap waarbij

de kelder werd verlaten

Na de oorlog werden de competities

weer volwassen en Kolping Boys startte

de naoorlogse periode in 1945 in de

tweede klasse van de afdeling Noord-

Holland en belandde in 1949 op een

gedeelde laatste plaats, waarna een be-

slissingswedstrijd volgde in Bergen.

Deze wedstrijd tegen Callantsoog 1

werd met  2-1 verloren. Wim Wopereis

was  zo vriendelijk om voor de kustbe-

woners twee penalty’s te missen en zo

werd degradatie naar de derde klasse

een feit. In die derde klasse speelden

overigens bijna alleen reserve-elftallen,

zoals De Randers 3, RKAFC 4 en Alk-

maarsche Boys 5.

We waren dus echt in de kelder van het

Noord-Hollandse voetbal beland. 

Dieper dan ooit in ons bestaan waren

we beland. Het betreden van de voet-

balonderwereld was niet bepaald een

echt leuk cadeau aan het bestuur bij het

vieren van het 10-jarig bestaan.

Gelukkig haalde dit niet de energie weg

uit de jonge club, maar werden de mou-

wen opgestroopt en dat is tot op de

dag van vandaag zo gebleven (en niet
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1943 - 1944 (2e Klasse E NHVB) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys 1 12 8 3 1 19 49 - 21

2. Limmen 2 12 8 2 2 18 46 - 21

3. Alcmaria Victrix 5 12 7 1 4 15 35 - 40

4. Alkmaar 1 12 5 3 4 13 46 - 31

5. VIOS 2 12 3 2 7 8 26 - 36

6. Alkmaarsche Boys 4 12 3 0 9 2(-4) 24 - 55

7. Schoorl 2 12 2 1 9 1(-2) 21 - 43
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alleen op het voetbalveld!). Dit had het

jaar erop direct al een tweede plaats,

vlak achter kampioen Zeevogels 2, tot

gevolg en in het jaar erna zou men toe-

slaan. Was bij de degradatie een beslis-

singswedstrijd nodig, ook nu eindigde

het team gelijk, nu met Con Zelo boven-

aan en moest er een extra wedstrijd

worden gespeeld bij SVW in Heerhugo-

waard. Deze keer was de uitslag dezelf-

de als twee jaar eerder (2-1) maar nu

trok Kolping Boys aan het langste eind,

zodat het verloren terrein weer was

goedgemaakt en de tweede klasse

weer ons werkterrein werd. 

Dat gebeurde in het ons nu zo ver-

trouwde shirt. Ergens tussen 1948 en

1950 is besloten het VVO- shirt (vgl Ju-

ventus) waarin men speelde te vervan-

gen door het huidige witte shirt met de

zwarte baan. Noemenswaardig is nog

wel dat dit kampioenschap werd be-

haald, terwijl de vereniging zich geen

trainer kon veroorloven en men dus ge-

woon onderling trainde.

De kampioenschappen

ZAP-Kolping Boys 
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1950 - 1951 (3e Klasse F Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys 16 12 3 1 27 43 - 12

2. Con Zelo 16 12 3 1 27 48 - 20

3. AGSV 16 6 6 4 18 32 - 32

4. Reiger Boys 16 6 3 7 15 19 - 22

5. KSV 16 5 5 6 15 28 - 33

6. Vesdo 16 5 3 8 13 29 - 35

7. Sint Boys 16 3 5 8 11 35 - 45

8. SSV 16 4 2 10 10 26 - 41

9. St Adelbert 16 2 4 10 8 14 - 34
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De vereniging groeide door en kon in

1953 een derde elftal inschrijven voor

de competitie en was ook met een juni-

orenteam en twee ad-

spiranten-elftallen

actief. Het eerste elf-

tal deed prima mee op

het niveau van de

tweede klasse en

scoorde, met telkens

4e en 5e plekken in de

competities, gewoon

prima. 

De opmaat naar meer

succes was daarmee

kennelijk gemaakt,

want na een aanloop

van drie jaar zou in het

seizoen 1954-1955

volop geoogst worden

en hoe! Opnieuw was

Gerrit Hartland in

1954 als trainer aan-

getrokken en hij zou

een recordperiode van

zes jaar aan het roer

staan bij onze club. En

wat een entree zou hij maken! De hele

regio volgde de triomfantelijke zegetocht

van de onzen door Noord-Holland-

Noord en het team bleek niet te klop-

pen, wat een volstrekt uniek ongeslagen

kampioenschap opleverde. 

De kampioenschappen
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Nummer 3 Het kampioenschap van de weg omhoog

1954 - 1955 (2e Klasse C Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys 20 14 6 0 34 65 - 22

2. Foresters 20 13 4 3 30 57 - 21

3. Geel Zwart 20 11 6 3 28 42 - 25

4. Duinranders 20 9 4 7 22 27 - 28

5. Texelse Boys 20 8 4 8 20 48 - 42

6. Schoorl 20 7 6 7 20 34 - 35

7. Callantsoog 20 6 4 10 16 39 - 50

8. Petten 20 5 6 9 16 38 - 51

9. Zeemacht 19 6 4 9 16 30 - 47

10. Koedijk 20 2 6 12 10 23 - 55

11. De Randers 19 2 2 15 4(-2) 28 - 55
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Het eerste jaar in de eerste klasse lever-

de direct al een keurige derde plaats op,

vlak achter Vrone, waarbij de verdedi-

ging de minst gepasseerde van de klas-

se werd. De drie daaropvolgende jaren

eindigde de ploeg steevast in de top vijf

en in 1958 eindigden we nipt achter

kampioen DWB. Toekomstig

succes niet kon uitblijven.

Lang hoefde niet op de toe-

komst gewacht te worden,

want het seizoen erop was

het al raak!

Limburger en oud profvoet-

baller van Alkmaar ’54, Jo

Dingena, was aangetrokken

als trainer en die haalde met

de selectie direct het volle

pond binnen.

Een daverend kampioen-

schap met slechts een enkele

nederlaag kon worden genoteerd, maar

toch kon de vlag pas op de laatste

speeldag in top na een 3-0 zege op

Spartanen. 

Westfriezen kwam 1 punt te kort voor

een beslissingswedstrijd en 22 jaar na

onze oprichting kon de afdeling Noord-

Holland worden verlaten en werd het

domein van de KNVB betreden die de

competities vanaf de vierde klasse orga-

niseerde.Dat was overigens niet het eni-

ge succes dat jaar, want ook het twee-

de en derde elftal kroonden zich als de

beste van hun competities en zo had

Kolping Boys drie kampioenselftallen op

een totaal van vier seniorenteams. 

De club had duidelijk de wind in de zei-

len gekregen. Het ledental groeide ge-

staag en was in 1958 reeds de honderd

gepasseerd, mede omdat in 1955 voor

het eerst een welpen-elftal (later omge-

doopt tot pupillen) actief was. De club

groeide uit haar jasje en het enige veld

achter de lagere school voldeed lang

niet meer aan de eisen van de KNVB.

Reden waarom het eerste elftal haar

wedstrijden in de seizoenen 1958-1959

en 1959-1960 bij buurman Vrone moest

afwikkelen.

De kampioenschappen
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Nummer 4 Het kampioenschap van de entree in de KNVB

1960 - 1961 (1e Klasse B Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys 20 16 3 1 35 50 - 12

2. Westfriezen 20 16 2 2 34 55 - 22

3. Spartanen 20 10 0 10 20 39 - 40

4. St. Victor 20 7 4 9 18 54 - 53

5. Nieuwe Niedorp 20 6 6 8 18 37 - 40

6. HOSV 20 8 2 10 18 47 - 57

7. MFC 20 8 2 10 18 30 - 38

8. Andijk 20 8 1 11 17 29 - 45

9. RKVVS 20 7 4 11 14 37 - 49

10. KGB 20 6 4 12 14 39 - 48

11. DWB 20 4 6 12 14 23 - 36
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Na het kampioenschap in 1961 verhuis-

de de club van het terrein achter de la-

gere school naar twee spiksplinternieu-

we velden in het midden van het dorp

met daarbij ook nog een oefenstrook en

zes kleedkamers met toko voor versna-

peringen. Erg veel inspiratie kreeg het

eerste team daar kennelijk nog niet van,

want in het seizoen 1961-1962 werd

ternauwernood degradatie ontlopen.

In 1962 werd Jaap Kunst als trainer

aangesteld. Oudorper Jaap was een

oude bekende, want hij was in de be-

ginjaren van onze club als speler van het

eerste elftal actief geweest.

Conditie stond bij hem hoog in het

vaandel en misschien was dat er juist

wel de oorzaak van dat de selectie met

veel inhoud de lange winterperiode van

1963 doorkwam en uiterst gemotiveerd

aan de hervatting van de competitie be-

gon. De samenwerking tussen elftal en

trainer Kunst bleef tot het einde van die

competitie zeer goed, want na 22 wed-

strijden vond hij zijn elftal op een ge-

deelde 1e plek terug en dat betekende

een beslissingswedstrijd bij Always For-

ward in Hoorn. Deze wedstrijd tegen

Monnikendam werd afgewikkeld voor

een publiek van maar liefst 2500 man.

Die match begon voortvarend, want Jan

Giling brak al in de eerste minuut door

en zorgde voor een 

1-0 voorsprong. Tegenstander Monni-

kendam, dat met afstand de productief-

ste voorhoede van de

competitie had, scoorde

in de loop van de wed-

strijd een terechte gelijk-

maker, waarna er in een

bloedstollende verlenging

door beide teams niet

meer werd gescoord. 

Een reprise was het ge-

volg en die vond een

week later op de zater-

dagavond wederom op

hetzelfde veld in Hoorn

plaats. Weer vertrokken

er bussen vol naar die

uitwedstrijd vanuit het

De kampioenschappen

Nummer 5 Het kampioenschap van de heroïek
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1962 - 1963 (4e Klasse B) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys 20 13 4 3 30 42 - 26

2. Monnikendam 20 12 6 2 30 67 - 28

3. Foresters 20 11 5 4 27 47 - 30

4. De Zouaven 20 9 4 7 22 47 - 38

5. Valken 20 6 7 7 19 31 - 28

6. RKAFC 20 8 3 9 19 42 - 38

7. SEW 20 5 8 7 18 34 - 49

8. Grasshoppers 20 3 9 8 15 35 - 50

9. USVU 20 5 4 11 14 41 - 49

10. Zwaagdijk 20 5 4 11 14 34 - 53

11. RKEDO 20 4 4 12 12 34 - 65
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dorp. Het werd een geheel andere wed-

strijd. Waar in de eerste partij Monniken-

dam het betere van het spel had, was

het nu de beurt aan Kolping Boys dat

zijn verdiende recht op de overwinning

uitdrukte in een prachtige en alleszeg-

gende uitslag van 3-0.

De vreugde in het dorp was enorm. 

De derde klasse, dat kon toch bijna

niet? Daarin speelden toch alleen maar

clubs waarvan je gewend was om te-

genop te kijken?

Het werd een drukbezochte receptie in

het “clubhuis café Meereboer”,  waarbij

vertegenwoordigers van het gehele ver-

enigingsleven van het dorp en burge-

meester en wethouders van Oudorp

aanwezig waren.

Het debuutjaar in de derde klasse werd

een jaar waarbij op de laatste speeldag

net aan degradatie werd ontkomen en

opgelucht haalde de vereniging in april

adem, toen het seizoen was afgelopen

en begonnen kon worden met de festi-

viteiten ter gelegenheid van het 25-jarig

bestaan.

Natuurlijk was daarbij Café Meereboer

het middelpunt van het feestprogramma

dat de redactie van clubblad De Treffer

in elkaar gezet had.

De kampioenschappen

Zoals gezegd was het eerste jaar na het

kampioenschap in 1963 een moeizaam

seizoen, maar wie had gedacht dat het

te maken zou hebben gehad met on-

wennigheid op het hogere niveau, die

kwam weer een jaar later bedrogen uit.

Waar Kolping Boys zich in 1964 net aan

veilig speelde, zo kwam zij in 1965 pre-

cies een punt te kort voor handhaving.

Samen met Westfrisia duikelde Kolping

Boys terug naar de vierde klasse. Een

belangrijke ontwikkeling in ons dorp was

de oplevering van de Hoogovenbuurt,

het bomenkwartier. Veel jonge gezinnen

van Hoogoven-werknemers betrokken

daar een huis en met name de jeugdaf-

deling van onze club groeide elk jaar

maar door. De vierde klasse zou vele ja-

ren het werkterrein van Kolping Boys

zijn. Gedurende alle seizoenen van ons

bestaan speelden we de meeste jaren in

de vierde klasse en bliezen we ons par-

tijtje vrolijk mee. In het seizoen 1967-

1968 werd er echter behoorlijk vals ge-

blazen en zakten we door de bodem

van de vierde klasse heen, terug naar

de afdeling Noord-Holland. 

Trainer Theo Brouwer wist niet wat hij

meemaakte in zijn eerste jaar in het

dorp met een toch redelijk talentrijke

Nummer 6 Het kampioenschap van de geweldige nacompetitie
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1968 - 1969 (1e Klasse C Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys 20 13 5 2 31 35 - 14

2. ZAP 20 13 3 4 29 42 - 23

3. Petten 20 11 2 7 24 49 - 30

4. ODIZ 20 9 5 6 23 39 - 26

5. ALC 20 8 4 8 20 39 - 34

6. Westfriezen 20 7 6 7 20 33 - 30

7. Beemster 20 6 8 6 20 23 - 23

8. Vrone 20 5 5 10 15 29 - 55

9. Sint George 20 2 10 8 14 30 - 38

10. DWB 21 3 8 10 14 21 - 48

11. Kwadijk 21 4 4 13 12 22 - 40

Beslissingswedstrijden in Hoorn

bij Always Forward:

Kolping Boys - Monnikendam  1 - 1

Kolping Boys - Monnikendam 3 - 0
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groep. Er werd echter niet bij de pakken

neergezeten en het hele jaar werd ge-

streden in de kopgroep. Competitieaan-

voerder ZAP was echter snel buiten be-

reik, maar het gaat zoals altijd om de

langste adem en die bleek van de Ou-

dorpers te zijn, al was daarbij enige hulp

van buitenaf nodig. Met één punt ach-

terstand ging de laatste speeldag in en

Kolping Boys verzaakte niet tegen ALC

uit Abbekerk. Het wachten was op de

uitslag van de wedstrijd Vrone - ZAP. 

Groot was de ontlading van het elftal

dat zich voor het, in maart van dat jaar

geopende, clubhuis had verzameld,

toen duidelijk was dat we wederom

kampioen waren.

Het elftal van Vrone voegde zich later

die middag bij de feestvierende Oudor-

pers en zo had het kersverse clubhuis

de eerste overschrijding van de slui-

tingstijden te pakken. Het seizoen was

daarmee echter nog niet

afgelopen, aangezien er

slechts 2 plekken 

beschikbaar waren voor

de drie kampioenen van

de toenmalige drie 

eerste klassen van de 

afdeling N-H.

Een nacompetitie moest

worden afgewikkeld te-

gen Berdos en BKC,

waarbij Berdos zich al rijk

rekende met promotie,

omdat men in Bergen

overtuigd was van de

hoge kwaliteit van hun

team. 

Het zou volgens hen tus-

sen Kolping Boys en

BKC gaan, maar dat liep even anders.

Toen de kruitdampen van de nacompe-

titie waren opgetrokken, stond Kolping

Boys met 6 punten afgetekend boven-

aan, terwijl Berdos en BKC in een extra

wedstrijd moesten uitvechten wie er

mee zou mogen promoveren met ons.

Dat werd uiteindelijk toch Berdos.

Na dat jaar werd de afdelingshoofdklas-

se ingesteld uit de vier bovenste clubs

van de drie eersteklassen. 
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De kampioenschappen

Receptie Kampioenschap 1969

Eerder werd al vermeld dat het toneel

van de vierde klasse ons vertrouwde

speelterrein zou zijn en na het kampi-

oenschap in 1969 was dat inderdaad

jarenlang het geval. 

Een periode van elf jaar zou volgen

waarbij Kolping Boys in de competitie

nooit in moeilijkheden kwam en wel drie

keer met een tweede plek aan het kam-

pioenschap mocht ruiken.

Er volgde echter na die 11 jaar een ge-

weldige dreun, toen zij uit het niets een

klap van jewelste opliepen en gelijk met

VZV onderaan eindigden, wat een be-

slissingswedstrijd tot gevolg had bij

VIOS in Warmenhuizen.

De wedstrijd eindigde na verlenging in

2-2, zodat we weer op herhaling moes-

ten en dat liep fataal af. Nota bene ons

oud-lid Sjaak Wit zorgde met een doel-

punt voor de 1-0 nederlaag. En de eer-

ste degradatie van de club op het nieu-

we complex De Nollen, waar we zo trots

op waren vanwege de vele uren die de

vrijwilligers in de fraaie realisatie hadden

gestoken, was een feit. 

Echter: net als bij het vorige kampioen-

schap bleek dat wij ons kennelijk niet

geweldig thuis voelen in de afdeling

Noord-Holland en onder leiding van trai-

ner Siem van Ham werd direct weer een

kampioenschap behaald, zodat we voor

de tweede achtereenvolgende keer het

verblijf in de afdeling Noord-Holland tot

één seizoen beperkten. 

Nummer 7 Het kampioenschap van een kort weerzien met de afdeling Noord-Holland
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Al eerder werd gememoreerd dat de

oplevering van de Bomenwijk voor een

grote toeloop aan jeugdleden zorgde. 

Toen de eerste huizen in 1966 werden

opgeleverd had Kolping Boys acht

jeugdelftallen, verdeeld over junioren,

adspiranten en pupillen.

In 1970 was dit aantal reeds opgelopen

tot twintig en in 1980 tot zesendertig. 

In 1980 kwam Klaas Wit bij ons in

dienst als trainer van de jeugd. Klaas

was een man die binnen het betaald

voetbal ervaring had opgedaan en zich

had gespecialiseerd in het opleiden van

de jongste jeugd. 

Met name het kappen en draaien aanle-

ren was zijn specialiteit.

Het kon dan ook niet uitblijven, dat er

zich een talentvolle lichting zou aandie-

nen bij de senioren en die

kwam er! De naam van

onze club zou uiteindelijk

tot over de provinciegren-

zen bekend gaan worden.

Daarbij was in 1985 Jan

Visscher als trainer bij ons

komen werken, een man

die een geweldige staat

van dienst had en die de

reputatie bezat dat hij jon-

ge spelers echt beter kon

maken. Daar had hij ech-

ter eerst een gewennings-

jaar met de jongens voor

De kampioenschappen
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Nummer 8 Het eerste kampioenschap van de gouden generatie

1986-1987 trainer Visscher op de schouders! 

vlnr de spelers Ronald Keyner, Kees Louwen, Jan Louwen en Jan Vrasdonk

1981 - 1982 (Hoofdklasse Afd NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys 22 14 4 4 32 37 - 13

2. Geel Zwart’30 22 11 7 4 29 32 - 20

3. Bergen 22 10 6 6 26 36 - 38

4. RKEDO 22 9 5 8 23 36 - 29

5. Go Ahead’18 22 10 4 8 22(-2) 36 - 30

6. Zeemacht 22 9 4 9 22 37 - 31

7. RCZ 22 8 5 9 21 36 - 39

8. Always Forward 22 7 6 9 20 35 - 38

9. QSC 22 6 6 10 18 24 - 31

10. St Adelbert 22 6 6 10 18 26 - 40

11. SVA 22 6 4 12 16 28 - 43

12. Purmerend 22 5 5 12 15 22 - 33
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nodig, voordat het echt gebeurde.

Het volgende seizoen werd een seizoen

om nooit te vergeten. In een competitie

die voor de tegenstanders nooit span-

nend was als het ging om de vraag wie

er kampioen zou gaan worden, werd

ons eerste team voor de tweede maal in

het bestaan ongeslagen kampioen,

maar nu op een hoger niveau met zowel

de beste aanval als de beste verdedi-

ging van de hele vierde klasse A.

Na 24 jaar werd eindelijk weer de derde

klasse bereikt  en voor wie het maar ho-

ren wilde: trainer Visscher’s  eerste reac-

tie na het behalen van het kampioen-

schap was dat er nog veel meer rek in

deze groep zat. Een beetje ongelovig

werd hij in de kantine door de suppor-

ters aangekeken, maar als er ooit ie-

mand gelijk heeft gekregen dan was hij

het wel. Onze, niet uit de voetbalwereld

afkomstige, voorzitter Wim Klein Heer-

enbrink zag het bijna verschrikt aan en

besmuikt oogstte hij wat de bestuurders

voor hem gezaaid hadden.

De kampioenschappen
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Team 1986-1987 

Kampioenselftal 1987

staand vlnr: Traniner

Jan Visscher, Jan van

Wonderen, Jaap Zon-

neveld, John Klaver, 

Ed Duinmeijer, Jan de

Groot, Marco Bakker,

Kees Louwen, Gerard

Louwen, Gerton vd

Veldt en Hans Hahn.

Zittend vlnr: 

Jan Vrasdonk, Kees vd

Langenberg, Ronald

Keyner, Marco Lem, 

Armand Reus,

Jan Louwen, René 

Korpershoek en 

Karin Schoonhoven

1986 - 1987 (4e Klasse A) Gesp. Gew Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys* 22 17 5 0 39 53 - 13

2. Wieringerwaard 22 12 5 5 29 38 - 26

3. Texel 22 11 3 8 25 29 - 25

4. Alkmaarsche Boys 22 10 4 8 24 30 - 25

5. Schagen 22 9 5 8 23 29 - 26

6. Helder 22 9 4 9 22 28 - 32

7. SRC 22 8 5 9 21 32 - 27

8. Hollandia T 22 7 6 9 20 43 - 44

9. ZAP 22 5 9 8 19 27 - 31

10. VZV 22 6 3 13 15 14 - 40

11. Go Ahead’18 22 4 6 12 14 31 - 49

12. Geel Zwart’30 22 2 9 11 13 29 - 45

*ongeslagen kampioen!!
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De buurtverenigingen in de derde klas-

se, die nieuwsgierig keken naar waar de

nieuwkomer toe in staat zou zijn, zou-

den snel hun mening over ons als debu-

tant moeten bijstellen. 

Natuurlijk ging het wat moeizamer dan

het jaar ervoor, maar aan het eind van

de rit werd het kampioenschap in de

spannende uitwedstrijd tegen Alcmaria

Victrix, dat ons niets cadeau deed, veilig

gesteld en zo werd de grote concurrent

SVW’27 op (korte) afstand gehouden. 

Groot was de vreugde over het behalen

van het hoogste niveau uit de clubge-

schiedenis op dat moment. Maar als

vereniging van meer dan 600 voetbal-

lende leden telden we qua omvang vol-

ledig mee en hadden we veel clubs van

naam in omvang toen reeds achter ons

gelaten. De prestatie mag nog hoger

worden aangeslagen, als we meenemen

dat alle jongens van het kampioenselftal

al vanaf hun jongste jeugd bij onze ver-

eniging voetbalden. De gemiddelde leef-

tijd van het team bedroeg tenslotte nog

maar amper 22 jaar.

De kampioenschappen
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In 1990 werd na een lange periode van

5 jaar besloten om het met een andere

trainer te proberen. Jan Visscher had

van het team een stabiele tweedeklas-

ser gemaakt.

Een beslissingswedstrijd tegen Volen-

dam om een periodekampioenschap

werd pas na penalty’s verloren en het

bestuur vroeg zich af of er met een an-

dere trainer nog een stapje omhoog ge-

maakt kon worden. 

Het was een nogal emotionele en dus

lastige bestuurlijke discussie op de be-

stuursvergadering waarop dit besluit

viel. Het oog viel op een Amsterdamse

trainer die bij Grasshoppers en het be-

loftenteam van FC Volendam naam ge-

maakt had en zo werd Hans Geerking

als nieuwe trainer aan de groep voorge-

steld. Net als in de jaren van Jan Vis-

scher eindigde het team als middenmo-

ter op de vijfde plek van onderen, maar

er werd nu wel een periodekampioen-

schap gepakt. Hiervoor was echter op

Nummer 10 Het derde kampioenschap van de gouden generatie

1987 - 1988 (3e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys 22 13 7 2 33 32 - 13

2. SVW’27 22 12 7 3 31 35 - 19

3. Spirit 22 11 5 6 27 41 - 26

4. Meervogels’31 22 7 10 5 24 27 - 23

5. LSVV 22 6 11 5 23 32 - 35

6. HRC 22 6 10 6 22 28 - 26

7. HSV 22 6 8 8 20 31 - 37

8. EVC 22 5 9 8 19 24 - 24

9. Alcmaria Victrix 22 6 7 9 19 24 - 33

10. KGB 22 6 6 10 18 16 - 24

11. VIOS 22 5 7 10 17 25 - 31

12. ZVV 22 2 7 13 11 22 - 46

OPMAAK  02-04-14  10:02  Pagina 31



het veld van Limmen een beslissings-

wedstrijd tegen Vitesse’22 noodzakelijk,

die met 1-0 werd gewonnen. 

Die periodekampioenschappen waren

namelijk in het seizoen ervoor door de

KNVB  ingesteld als extra mogelijkheid

om te kunnen promoveren.

Kolping Boys moest eerst met de ande-

re periodekampioenen van 2A uitmaken

wie er voor de finale om één promotie-

plek in aanmerking kwam. Na winst te-

gen HRC (3-1) en een gelijkspel tegen

KBV (1-1) werd de finale bereikt en

moest er worden aangetreden tegen de

overall periodekampioen van 2B, te we-

ten de vereniging Nijenrodes. 

Zij waren in hun competitie veel hoger

geëindigd dan Kolping Boys en werden

met de oud-profs die bij hen speelden

door de kenners als huizenhoge favoriet

gezien. Op een zonovergoten zondag

op het RCH-complex in Heemstede

werd onder zeer grote publieke belang-

stelling de beste wedstrijd van het sei-

zoen op de grasmat gelegd en wonnen

we door een doelpunt van Gerton van

der Veld zeer verdiend met 1-0 van de

gasten uit Breukelen.

Promotie een feit. Een nieuwe mijlpaal

was bereikt in het bestaan van onze ver-

eniging. Maar was het team al stabiel

genoeg? Het antwoord was helaas:

nee, want het leerzame eerste seizoen

in de 1e klasse eindigde met een degra-

datie. Het zou echter slechts een aan-

loop naar nieuw succes zijn want direct

erna, in het sei-

zoen 1992-

1993, eindigde

de ploeg sa-

men met WFC

en KBV met 28

punten boven-

aan. 

Het doelsaldo

van de Oudor-

pers was veruit

het beste van

de drie, maar

dat was niet

doorslaggevend. In een halve nacompe-

titie werd eerst uit van WFC gewonnen

en in de laatste wedstrijd thuis tegen

KBV, dat ons kort daarvoor nog in de

competitiewedstrijd de voet had dwars

gezet (2-4), werd door  het belangrijkste

doelpunt uit de carrière van Ed Duinmei-

jer de beslissende 1-0 zege binnenge-

haald. Een mooier kampioenschap dan

op die prachtige zonnige dag was niet

denkbaar.

De kampioenschappen
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Trainer Hans Geerling aan de champagne

1992 - 1993 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys (k) 22 10 8 4 28 38 - 21

2. KBV 22 10 8 4 28 36 - 26

3. WFC 22 10 8 4 28 35 - 25

4. Volendam (p) 22 9 7 6 25 37 - 29

5. Ripperda (p) 22 8 8 6 24 29 - 24

6. Zilvermeeuwen 22 7 10 6 24 31 - 32

7. DEM 22 8 7 7 23 27 - 24

8. LSVV (p) 22 6 10 6 22 34 - 39

9. Valken 22 6 8 8 20 27 - 30

10. EVC 22 5 7 10 17 26 - 25

11. HBC 22 3 8 11 14 19 - 38

12. Zeevogels 22 4 3 15 11 23 - 49

Halve competitie om kampioenschap: KBV-WFC  3 - 2, WFC-Kolping Boys  0 - 2,  Kolping Boys-KBV  1 - 0
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Het moge duidelijk zijn dat, als je zo

hoog voetbalt als het eerste indertijd

deed, er geen verdere kampioenschap-

pen te verwachten waren. De club deed

nog steeds alles met eigen jongens en

zo zou de hoofdklasse ver buiten bereik

blijven. Sterker nog: men moest elk sei-

zoen de zeilen bijzetten om zich te

handhaven in de eerste klasse met de

trainers Hans Geerking, Cees Verhage

en Peter Tania.

Na vier jaar lukte dat niet meer en werd

met een nieuwe jonge trainer, Charles

van Altena,  een herstart gemaakt in de

tweede klasse. De ploeg was nog

steeds behoorlijk succesvol met direct

een, helaas, tegen Velsen met 2-1 verlo-

ren beslissingswedstrijd om het kampi-

oenschap op het DEM- terrein. In het

tweede jaar behaalde Charles met zijn

groep een periodekampioenschap (he-

laas zonder vervolg) en in diens derde

jaar zou Kolping Boys een solide mid-

denmoter zijn die zelfs de halve finale

van de bekercompetitie van West 1 zou

halen. Helaas was toen Hollandia met

1-5 een maat te groot.

Alles leek erop dat we voor lange tijd

een stabiele tweede klasser waren ge-

worden. Ook toen van Altena in 2000

door onze oud-jeugdtrainer Willem 

Zeijlmans was opgevolgd, ging de ploeg

verder met het direct behalen van een

periode-kampioenschap.

Het seizoen erop (2001-2002) streken

echter de zwarte kraaien neer op ons A-

veld en degradeerde ons eerste team

met nagenoeg hetzelfde elftal dat het

jaar ervoor zo prima had gepresteerd uit

de tweede klasse. Nog steeds is deze

degradatie een raadsel voor alle betrok-

kenen. Willem werd opgevolgd door

trainer John Stevens die ook een prima

eerste seizoen kende, maar zijn tweede

seizoen leek wel een kopie van dat van

Zeijlmans en we gingen kopje onder via

de nacompetitie om degradatie bij SV

De Rijp.

Zodoende belandden we in 2004 weer

in de vierde klasse. Speelden we daar in

1961 ook al niet? 

Een nieuwe trainer in de persoon van

ons oud-lid en echte Oudorper Rob

Klanker werd aangesteld en met deze

jonge trainer en een jonge getalenteerde

groep zou het verloren terrein weer

moeten worden herwonnen. Twee jaar

lang hikten we met tweede plaatsen te-

gen het kampioenschap aan. Eerst was

De kampioenschappen
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Kampioen 2007

Staand vlnr: Henk Zeegers, Marc Kaandorp, Onno de Koch, Wesley Everduin, Louwensky Martino, Bart Pastoor, 

Patrick de Vries, Fouad Charik, Rob Klanker, Marvin Wijdenbosch, Ad vd Hoeven, Sander vd Waal, Joost Pepping,

Kuba Dmyszewicz en Jan Brammer. Voorste rij: Mark Steenstra, Jeroen Peetoom, Thijs vd Oord, Rens Langedijk,

Sander Muskee, Rachid el Kaddouri, Patrick Smorenberg en Ruud de Boer
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Vrone te sterk en het jaar erop WGW,

maar driemaal is scheepsrecht en aan

het eind van het seizoen 2006-2007

kon de vlag in top na een kampioen-

schap met slechts twee verloren wed-

strijden. FC Den Helder en Kolping Boys

maakten er vanaf de aftrap van het sei-

zoen een nek-aan-nek race van. Het

bleef tot het eind aan toe spannend,

omdat de laatste wedstrijd precies die

tegen concurrent FC Den Helder was

dat slechts 1 punt achterstand had. 

Groot was de ontlading na de 1-0 zege

in Oudorp via een kopbal van Bart Pas-

toor zes minuten voor tijd. De stemming

werd overigens enigszins gedrukt door

het feit dat AZ juist die middag tegen

Excelsior haar kampioenschapskansen

verspeelde.

Onze weg naar boven was echter weer

ingeslagen en oude tijden herleefden.

De kampioenschappen
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Nummer 12 Het kampioenschap van het doorzettende herstel

We zeiden het al eerder: de groep van

trainer Rob Klanker was jong en talent-

rijk en aldus waren de verwachtingen

dat zij zonder enig probleem zouden

moeten kunnen meedraaien in de derde

klasse. Dat viel nog niet mee. 

Na negen wedstrijden stond Kolping

Boys op de derde plek van onderen met

al 11 punten achterstand op koploper

ZAP. 

Op tweederde van de competitie was

de vijfde plek van onderen nog ons

deel, maar was de achterstand op kop-

loper ZAP al teruggebracht tot zes pun-

ten. De inhaalrace was begonnen! 

Op vier wedstrijden voor het einde was

de achterstand op de nieuwe koploper

MFC nog altijd 5 punten.

Op 10 april 2008 was de stand, twee

wedstrijden voor het einde van de com-

petitie, reuze spannend:

De doorslag werd gegeven in de eerst-

volgende wedstrijd, uit tegen ZAP, waar-

in een veel minder Kolping Boys toch

een onverdiende 1-0 overwinning be-

haalde, die uiteraard wel met smaak

werd verorberd. 

Hierdoor kwam Kolping Boys samen

met MFC aan kop en volgde nog de

laatste competitieronde. 

Kolping Boys versloeg thuis het tegen

degradatie vechtende SRC en Sparta-

nen was zo vriendelijk om concurrent

MFC pootje te lichten en zo kon het

feesten beginnen. Wij waren weer terug

op het niveau waar we ons minstens

vonden thuishoren.

ZAP                     20-34

MFC                    20-33

Kolping Boys     20-33

VVW                   20-31

KGB                    20-31

2006 - 2007 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys (k,p) 22 15 5 2 50 47 - 15

2. FC Den Helder (p) 22 14 4 4 46 39 - 18

3. Schagen (p) 22 12 5 5 41 51 - 35

4. Berdos 22 8 8 6 32 35 - 33

5. Koedijk 22 8 7 7 31 34 - 25

6. VIOS W (po) 22 9 3 10 30 34 - 36

7. LSVV 22 8 4 10 28 40 - 44

8. Hollandia T 22 9 1 12 28 48 - 55

9. DTS 22 7 5 10 26 29 - 35

10. Alkmaarsche Boys 22 5 7 10 22 29 - 36

11. Geel Zwart’30 22 3 7 10 16 26 - 45

12. JVC 22 4 4 14 16 19 - 54
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Nummer 13.....

Drie jaar hielden we het vol

in de tweede klasse, maar

we konden het niveau in

2011 niet meer opbrengen

en degradeerden weer naar

de huidige derde klasse. 

Gelukkig is, positief bezien,

een degradatie altijd de eer-

ste stap op weg naar een

volgend kampioenschap.

Tsja…. en als je in je be-

staan gemiddeld één kam-

pioenschap in de zes jaar

hebt gevierd, dan zou je

menen dat het jubileumjaar

2014 daar zeker weer voor

in aanmerking komt. 

Op het moment van schrij-

ven (december 2013) bezet

ons vlaggenschip als herfst-

kampioen een goede plaats

in de kopgroep. 

Dus… wie weet.  ■

De kampioenschappen
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2007 - 2008 (3e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo

1. Kolping Boys (k,p) 22 11 6 5 39 41 - 30

2. ZAP (p) 22 11 4 7 37 42 - 26

3. MFC (po) 22 11 3 8 36 39 - 39

4. VVW 22 10 1 11 31 54 - 40

5. KGB (p) 22 9 4 9 31 37 - 36

6. HSV 22 6 12 4 30 35 - 29

7. WGW 22 9 3 10 30 32 - 33

8. Vrone 22 9 3 10 30 22 - 34

9. Blokkers 22 8 5 9 29 40 - 42

10. Spartanen 22 7 8 7 29 37 - 42

11. SRC 22 8 2 12 26 41 - 49

12. FC Den Helder 22 7 1 14 22 24 - 44 
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Het ontstaan

Halverwege de jaren ‘90 van de vorige

eeuw ging er geregeld een Kolping

Boys-juniorenteam richting onze ooster-

buren, om daar ’t seizoen af te sluiten

middels deelname aan het internationale

toernooi van Kickers-Büchig. Naast

sportieve hoogtepunten werd ook

steeds vooruit- en teruggekeken naar

de vele gezellige momenten, die zich

elke keer weer voordeden.

Tijdens één van deze late uurtjes opper-

den de begeleiders Jan van den Bout

en Evert van Dronkelaar om ook bij Kol-

ping Boys een dergelijk internationaal

topevenement te gaan organiseren.

Met enige scepsis werd dit binnen de

vereniging ontvangen, maar in 1996

was ’t dan eindelijk toch zover: een

paastoernooi voor de B1- en C1-junio-

ren ! 

De eerste commissie (Jan, Evert, Ro-

nald Buisman, Gerrit Kamerbeek en

Frans Ros) kreeg de opdracht om ’t

‘budgetneutraal’ te houden. En dat luk-

te, want aan ’t eind was er een positief

saldo van ongeveer f 7,- (7 gulden).

De ontwikkeling

De initiatiefnemers hebben in 1996 niet

kunnen bevroeden welk een geweldig

evenement zij in de steigers hebben 

gezet. Waren het bij het eerste paas-

toernooi louter (top)amateurclubs die

deelnamen, in 1998 waren ‘t AZ, 

Heracles, Willem II en Helmond Sport,

die als eerste BVO’s met een selectie op

‘de Nollen’ verschenen.

De jaren erna werd ’t lijstje met BVO’s

langer en langer. Aanvankelijk gaven de

iets bescheidenere BVO’s acte de pré-

sence, maar toen in  2004 PSV naar

Oudorp kwam, bleek dat het signaal

voor clubs als AJAX, Club Brugge en36
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Paastoernooien

De eerste ontvangstruimte 1996

BVO verblijf 2006
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Borussia Mönchen Gladbach om niet te

willen ontbreken op t inmiddels natio-

naal zeer bekende toptoernooi. AZ was

toen al jaren een zeer geliefde deelne-

mer. 

De laatste jaren bestond het deelne-

mersveld louter uit BVO’s uit binnen- en

buitenland. Teams uit België (Racing

Genk, Sint Truiden, Lommel SK, KVC

Westerlo, Lierse SK, SK Lokeren, Club

Brugge ), Duitsland (VFL Bochum, Armi-

nia Bielefeld, Borussia Mönchen Glad-

bach), Engeland (Wolverhampton Wan-

derers, Coventry City, Crystal Palace,

West Bromwich Albion, Watford FC,

Southend United), Zweden (IF Bromma-

pojkarna, IFK Göteborg, Djurgårdens

IF), Denemarken (Viborg FF, Brøndby IF,

Lyngby BK), Finland (FC Honka), Oos-

tenrijk (Admira Wacker Wien, Sturm

Graz) en zelfs Japan (Shutoku Tokyo)

sierden ’t grote witte aankondigings-

doek aan de Nollenweg. Bijna alle

BVO’s uit de ere- en eerste divisie zijn

wel eens aan de start verschenen op 

Paastoernooien

Ettelijke duizenden toeschouwers passeerden de poort

Warming up Japanners 2007

37

75 JAAR KOLPING BOYS
DE ONTW

IKKELING

OPMAAK  02-04-14  10:02  Pagina 37



ons fraaie complex. Helaas hebben we

Feyenoord nooit kunnen strikken.

Maar de gigantische ontwikkeling van

ons toernooi veroorzaakte een even

grote inzet om het toernooi draaiende te

houden. Vele vrijwilligers (op het hoogte-

punt 200) zorgden voor onvermijdelijke

zaken als sponsoring, PR, de kantine en

de aankleding van de velden.

Wat hebben we toch hard gewerkt en

veel gelachen op de vele Goede Vrijda-

gen, voorafgaand aan ’t toernooi, waar-

op ons complex tot een ware arena

werd omgetoverd.

Zonder scheidsrechters geen wedstrij-

den natuurlijk.

Waren ’t aanvankelijk nog onze goede

clubscheidsrechters die de wedstrijden

in goede banen leidden, naarmate ’t ni-

veau steeg, waren we ook genoodzaakt

om de arbitrage op te waarderen. (In-

middels fluit Erwin Blank uit Heerhugo-

waard wedstrijden in ’t betaalde voet-

bal.) In 2007 gevolgd door de door ons

geleverde neutrale assistent-scheids-

rechters. De publieke belangstelling

steeg met de jaren. Begonnen we met

een paar honderd toeschouwers, in

2005, tijdens ‘t 10e toernooi, passeer-

den ettelijke duizenden toeschouwers

de poort. Ook de voorzieningen vroegen

om aanpassingen. Zo kwam er een

heuse ontvangstruimte in een door De

Boer geleverde tent. De snackkar en de

loterijtent hadden toen al jaren hun plek

op het pleintje voor de kantine.

38

75
 J
AA
R 
KO
LP
IN
G 
BO
YS

HE
T V

ER
LO

OP
Paastoernooien

Verslag uit  ‘Alkmaar op Zondag’ van 3 april 2005

De eerste profclubs 1998
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Het verloop

De eerste 2 winnaars in 1996 waren

AFC’34 bij de B-junioren en U.V.S. bij de

C-junioren. Daarna volgden nog een

paar keer een amateurclub als winnaar,

maar vanaf 1999 waren ’t louter de

BVO’s die er met de wisselbeker van-

door gingen. Racing Genk won deze

beker in 2001 zelfs definitief, zodat we

een nieuw exemplaar moesten aan-

schaffen. Steevast werden alle prijzen

(teamprijzen, maar ook topscorersprij-

zen en prijzen voor de beste spelers en

keepers van ’t toernooi) op eerste paas-

dag uitgereikt door de respectievelijke

voorzitters Dick Veel, Jacco Buisman en

Jan Brammer.

Anekdotes

Er zijn veel bijzondere verhalen te vertel-

len over het paastoernooi. Even een

greep:

Toen de mobiele telefoon nog in de kin-

derschoenen stond, had scheidsrechter

Piet Hooiveld er al één. En die kwam

hem goed van pas. Zijn collega’s, onder

aanvoering van Piet Ruijs, hadden hem

al dan niet per ongeluk opgesloten in de

kleedkamer.

Gelukkig kon Piet het wedstrijdsecretari-

aat (Theo Schmidt of Gerrit Kamerbeek)

bereiken en alsnog zijn wedstrijd fluiten.

In de beginjaren (‘t 4e, 5e en 6e toer-

nooi) werden we geplaagd door slechte

weersomstandigheden. Zo hebben we

in 1999 een aantal wedstrijden moeten

inkorten.

In 2000 regende ’t zó hard op paasza-

terdag en de nacht daarop, dat we als

organisatie op eerste paasdag ’s mor-

gens al om half 7 met trekkers, dweilen

en emmers de velden aan ’t droogma-

ken waren. Je moet er natuurlijk wat

voor over hebben…
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Een overzicht van de winnende teams

1996: AFC’34 B1 U.V.S. C1

1997: SSV Buer (D) B1 U.V.S. C1

1998: DWS B1 AZ C1

1999: Racing Genk B1 Lommel SK C1

2000: Racing Genk B1 ADO Den Haag C1

2001: Racing Genk B1 ADO Den Haag C1

2002: AZ B1 VFL Bochum C1

2003: FC Groningen B1 FC Groningen C1

2004: PSV B1 Crystal Palace C1

2005: AZ B1 Willem II C1

2006: Club Brugge B1 Stormvogels/Telstar C1

2007: AZ B1 West Bromw. Albion C1

2008:     niet gehouden

2009: West Bromwich Albion C1  HFC Haarlem D1

Paascommissieleden 

Theo Schmidt, Evert van Dronkelaar 

en Jan v.d. Bout 2003_

In 2000 vond er tijdens het
5e paastoernooi een 

vervelend incident plaats
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Tijdens ‘t 11e toernooi in 2006 vond er

een penalty-incident plaats. 

De finale bij de C-junioren ging tussen

Telstar en Borussia Mönchen Gladbach.

De wedstrijd eindigde, na verlenging, in

0-0, zodat strafschoppen de beslissing

moesten brengen. De laatste strafschop

van de Duitsers ging er via de keeper in,

maar een gat in het net deed lijken alsof

de bal gemist werd. Tenminste dat be-

slisten de scheids- en lijnrechter. Een

hoop tumult en een Duits elftal dat

kwaad ’t veld afliep en snel de bus op-

zocht. Niet zo sportief dus.

Bij het toernooi in 2005, waar Ajax aan

deelnam, komt een man (uit het gevolg

van Sjaak Swart, die als scout aanwezig

was) het secretariaat binnen en vraagt

aan secretariaatsmedewerker Theo

Schmidt met een duidelijk Amsterdams

accent: ‘een toernooiboekje voor me-

neer Swart’. Aangezien het meer als

een bevel dan als een verzoek klonk,

antwoordde Theo met: ‘Wie of wat is

meneer Swart, want we delen ze niet zo

maar aan iederéén uit!’. Het gezicht van

de man hield het midden tussen onge-

loof en afschuw over zoveel onwetend-

heid in de provincie. Natuurlijk hebben

we hem een boekje meegegeven.

En natuurlijk waren er de grappen op de

Goede Vrijdag ! Was ’t niet door recla-

mevlaggen andersom op te hangen,

dan werd er wel een cornervlag op de

middencirkel geplant. En laten we vooral

niet ’het afberichten’ door SK Lommel

op de Goede Vrijdag vergeten: 

Paul Diependaal was de boosdoener !

Bekende namen

De spelerslijsten van vóór 2003 zijn he-

laas niet bewaard gebleven, maar daar

stonden o.a. de volgende interessante

namen op:

Ron Vlaar (AZ), Jeremaine Lens (AZ),

Haris Medunjanin (AZ), Arjen Robben

(FC Groningen) en Dirk Marcellis (PSV)

Paastoernooien

Ruud Vormer AZ Beste veldspeler C-junioren in 2003

Toby Alderweireld Ajax in 2005

Virgil van Dijk Willem II (links in rood/zwart shirt) in 2006
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Verdere deelnemers:

Ruud Vormer, AZ  2004 (ook al eerder)

Siem de Jong, de Graafschap 2004

Luuk de Jong, de Graafschap 2004

Erik Falkenburg, Sparta 2004

Skodram Metaj, FC Groningen 2004

Tom Hiariej, FC Groningen 2004

Stef Nijland, FC Groningen 2004

Jeroen Veldmate,FC Groningen 2004

Genaro Snijders, AZ 2004-2005

Mikael Rosheuvel, AZ 2004-2005-2006

Ali Mesouad, AZ 2005-2006-2007

Stijn Wuijtens, PSV 2005-2006

Tobi Alderweireld, Ajax 2005

Jan-Arie v.d.Heijden, Ajax 2005

Jordy Brouwer, Ajax 2005

Mitchel Donald, Ajax 2005.

Gianluca Nijholt, FC Utrecht 2005

Mitchell Schet. FC Utrecht 2005

Davy Pröpper, Vitesse 2006

Marco van Ginkel, Vitesse 2006

Virgil van Dijk, Willem II 2006-2007

Patrick van Aanholt, PSV 2006

Samuel Armenteros, Heerenveen 2007

Jeffrey Gouweleeuw, Heerenveen 2007

Luciano Narsingh, Heerenveen 2007

Marko Vejinovic, AZ 2007

Edwin Gyasi, AZ 2007

John Guidetti, Brommapojkar 2007

Kevin de Bruyne, Racing Genk 2007

Pele van Anholt, Heerenveen 2007

Zo te zien kunnen we hier in 2014 een

aardig eredivisiewaardig elftal van op-

stellen !

Het einde

Het succes van het paastoernooi kreeg

uiteindelijk ook zijn keerzijde.

Het werd in de loop der jaren steeds

moeilijker om ’t deelnemersveld naar

onze wensen in te vullen. Het aantal

BVO’s met een eigen jeugdopleiding

nam geleidelijk aan af.

Ook werd de concurrentie met vooral

buitenlandse toptoernooien groter. 

Zéker wat betreft de B-junioren werd de

spoeling dunner.Dat deed ons besluiten

om ’t toernooi in 2008 af te gelasten.

Achteraf met vooruitziende blik, want op

eerste paasdag in 2008 lag er een dik

pak sneeuw en hadden we voor een di-

lemma gestaan. In 2009 kwamen we

weer terug op de toernooikalender,

maar dit keer met een toernooi voor de

C-junioren en D-pupillen. Het leek een

goed alternatief, maar de economische

crisis ging ook niet aan ons toernooi

voorbij en na de evaluatie hebben we

besloten, dat we moesten stoppen,

voordat we in al te grote risico’s verzeild

zouden raken. En zo kwam er een einde

aan een bijzonder hoofdstuk in de ge-

schiedenis van onze vereniging. 

Een hoofdstuk, waarin de kracht van          

Samen de schouders eronder, dan kom

je een heel eind, maar ook weer pas op

de plaats als dat gewenst is.

De naamsbekendheid van onze club

heeft er een gouden tintje aan overge-

houden!  ■

Paastoernooien

PSV Toernooiwinnaar B-junioren 2003

vlnr Hans Alblas, Jaap Zonneveld en Co Joppe
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De start van het 

vrouwenvoetbal 

in Nederland

Veel verenigingen kennen van voor de

tweede wereldoorlog foto’s van elftallen

met uitsluitend vrouwelijke voetballers.

Dat waren meestal eenmalig geformeer-

de teams die ter gelegenheid van een

festiviteit een enkel wedstrijdje speelden

en daar bleef het bij.

In de jaren’60, toen het vrouwelijk ge-

slacht nog werd aangeduid met ‘Da-

mes,’ ontstonden reeds initiatieven om

te komen tot serieus voetbal voor deze

categorie. De conservatieve KNVB wilde

er echter niet direct aan en liet de ont-

wikkeling destijds op zijn beloop, zodat

die ruimte werd gepakt door een zoge-

heten wilde organisatie. Dit was de Al-

gemene Nederlandse Dames Voetbal-

bond. Voorop lopen was niet iets waarin

de KNVB uitblonk, dat zagen we ook al

eerder bij het ontstaan van het Bedrijfs-

voetbal en het Zaalvoetbal die beide

ook zijn gestart vanuit ‘wild’ initiatief

voordat de KNVB, pas na gebleken

succes, de organisatie overnam.

In 1971 was de KNVB wakker gewor-

den en overgegaan tot de instelling van

haar commissie Damesvoetbal. 

Vanaf dat moment ging zij zelf de com-

petities organiseren, maar toen waren er

al 385 teams en ca 5500 vrouwelijke

voetballers in Nederland actief en de

groei zat er goed in.

Kolping Boys doet mee

Acht jaar later, in 1979, bestond Kolping

Boys 40 jaar en in de aanloop daar naar

toe werden allerlei initiatieven bedacht

om het feest luister bij te zetten.

Eén van de initiatieven was om het jubi-

leum op te luisteren met damesvoetbal

waarvoor de belangstelling aanzienlijk

bleek. Zozeer zelfs dat Cor van Wonde-

ren in de winter van 1979 op het idee

kwam om bij onze club een heuse da-

mesafdeling op te starten en het regen-

de aanmeldingen. Vier dagen voor de

echte jubileumdag van 23 april kwam

het al tot een oprichtingsvergadering

van de nieuwe loot, als cadeautje aan

het jubilerend bestuur en werd er actief

gezocht naar aanwas voor de jonge af-

deling. 

En dat lukte bijzonder goed, want aan

het eind van de zomer was de ledenlijst

al 30 personen groot. Met als elftalbe-

geleiders Ab Hand (1e team) en Hans

van Baar alias dr. Zep (2e team), coördi-

nator Cor van Wonderen en trainer Siem

van Wonderen was ook de organisatie

rond. Helemaal mooi werd het toen 

R for Hair en Henk’s Partyservice zich

aanmeldden als elftalsponsor. 
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Overwinningen worden gevierd!
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Met twee teams en het volgende gezel-

schap dames werd aan de eerste com-

petitie begonnen: 

Anja Bakker, Carla Bakker, Gertruud

Bakker, Evelien Beentjes, Bernadet van

Beijnen, Janny de Boer, Anca Brouwer,

Betty Bunschoten, Gina Dekker, Marian

Dekker, Yvonne van Dijk, Hanny Groot,

Petra Groot, Tiny Grootjes, Joke Hand,

Eri van Halst, Ingrid Hollander, Sandra

van Horick, Ada Klanker, Sandra van der

Loo, Paula Oudhuis, Truus Oudhuis,

Joan Pieters, Carla Quant, Tiny Stoop,

Nel Swart, Ingrid van der Vaart, 

Jacqueline Veltkamp, Adé Venneker en

Agatha Wit.

De competitieresultaten 

Er werd begonnen in de 2e klasse van

de afdeling Noord-Holland, toen de

laagste klasse en meteen kon er in

1980 een kampioenschap worden ge-

vierd met de latere topjudoka Evelien

Beentjes als topschutter met meer dan

40 goals. 

Dat beloofde wat, maar Cor van Won-

deren signaleerde al snel een onrustba-

rend verloop in het ledenbestand, iets

wat zich nadien vaker zou voordoen.

De dames waren vooral gezellig bezig

met hun wedstrijden spelen en van am-

bitie was niet echt veel sprake.

Dat leverde sportief niet de meest opti-

male ambiance op en er kon in 1983

zelfs een dubbele degradatie van zowel

het eerste als het tweede team worden

genoteerd! Geschrokken gingen Cor en

zijn meiden aan het werk om het verlo-

ren terrein weer terug te winnen  het-

geen in 1985 lukte, toen achter Reiger

Boys een tweede plaats genoeg was

om ook mee te promoveren.

De groep blies een drietal jaren achter-

een keurig haar partijtje mee in de eer-

ste klasse maar in 1988 moest, een jaar

voor het tienjarig bestaan, geconclu-

deerd worden dat het verloop van goe-

de speelsters zo groot was dat aan de

bond het verzoek werd gedaan om het

jaar erop vrijwillig in een lagere klasse te

mogen worden ingedeeld. 

Degradatie op verzoek! Dat hadden we

binnen de club nog niet beleefd bij een

standaardelftal.

Gelukkig bleek het slechts een aanloop

te zijn naar opnieuw iets moois, want in

1991 kon voor de tweede keer in het

bestaan de vlag in top.

Ondanks de inspanning van de com-

missie zakten de dames in 1995 weer

door de ondergrens en kwamen in de

tweede en dus laagste klasse van de af-

deling Noord-Holland terecht. 

We waren in 16 jaar dus eigenlijk, on-

danks alle plezier, sportief helemaal

niets opgeschoten. 

Dat in 1996 het nieuwe district West 1

werd ingesteld veranderde niets.
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vlnr: Joyce Blom, Alie Pala, Olga Dignum (keeper) en Marjolein Butter

Tiny Grootjes en Hanny Kiewitt 

met hun jonge meiden

Ed Noorlander en 

de voorbereiding

OPMAAK  02-04-14  10:03  Pagina 43



De laagste klasse ging alleen 5e klasse

district west 1 heten maar lager was er

toch echt niet. 

Wel diende zich een talentvolle groep

aan die in 1998 voor het derde kampi-

oenschap zorgde met een doelsaldo

van maar liefst 186 voor en slechts twin-

tig tegen waardoor, naar later bleek,

voorgoed de kelder van het vrouwen-

voetbal kon worden verlaten.

Het tweede decennium werd in 1999

met een bijzonder goede tweede plaats

afgesloten.

De weg omhoog 

Het geluk wilde dat we rond de eeuw-

wisseling beschikten over een brede en

bijster actieve damescommissie die de

ogen open had toen we in 2000 voor de

tweede achtereenvolgende maal op de

tweede plek in de eindrangschikking

eindigden. 

Er bleek een plek vrij te zijn in de derde

klasse en de commissie, onder aanvoe-

ring van Ben Hovenkamp, legden aan

de KNVB het verzoek voor, gezien de

recente tweede plaatsen in de vierde

klasse, om Kolping Boys daarin in te

delen. 

Wie niet waagt, die niet wint zal de ge-

dacht zijn geweest en het lukte wonder-

wel.

Tevens was de damescommissie van

mening dat ondanks de inzet van ver-

schillende vrijwillige trainers als de club-

mensen Siem van Wonderen, Jos Veel,

Jacco Buisman, Jaap de Wit, Johan

Presserie, Ronald Gonggrijp, Hans

Groot en anderen er een structurele

aanpak van de trainersbezetting nodig

was. In 2001 werd voor het eerst een

trainer/coach aangesteld voor het eer-

ste team en dat werd Jeroen Wijts die al

een paar jaar alleen trainer was. 

Het eerste jaar in de derde klasse werd

in 2001 een keurige vierde plek behaald

en daarmee werd de rechtvaardiging

van het verzoek meer dan aangetoond.

In 2003 werd weer eens een tweede

plaats behaald en wederom signaleerde
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Kolping Boys Vrouwen en meisjes

Stefanie van der Gragt

inmiddels international

Eline Sol

Groepsfoto Kolping Boys 

samen met Aston Villa
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nu wedstrijdsecretaris Janneke Ruijs in

de klasse erboven (tweede klasse

KNVB) een tekort aan teams.

Het eerdere verzoek werd uit het archief

gehaald en er werd opnieuw een ver-

zoek tot hogere indeling gedaan aan de

competitieleiding van West1.

Moed werd weer beloond en zo waren

de dames uiteindelijk, zonder kampioen

te worden, op een twee klassen hoger

niveau geraakt.

Wederom hoefde de KNVB dit besluit

niet te betreuren, want in 2005 werd een

waardig kampioenschap behaald en be-

landden onze meiden op eigen kracht

op het één na hoogste niveau in Neder-

land. Dit gebeurde onder leiding van Ed

Noorlander die Merijn van Merkenstein

in 2004 was opgevolgd als hoofdtrainer. 

Het was het vierde kampioenschap in

het bestaan en dat is voorlopig ook het

laatste.

Een heuse kampioensreceptie werd op

zaterdagmiddag georganiseerd en

voortaan zouden zij op de maandag

met een verslag in de krant kunnen wor-

den gevolgd door elke lezer van de Alk-

maarse Courant. 

Stabiele jaren op hoog niveau volgden.

De zondagen werden door de verre te-

genstanders ook steeds langer maar er

werd het beste gemaakt van de reizen

met de bus naar alle delen van het land.

Echt meedoen om het kampioenschap

zat er niet in maar in sportieve proble-

men kwam het team op dat hoge ni-

veau ook nimmer.

Op trainersvlak lag dat iets anders toen

Ed in november 2007 tijdens het sei-

zoen opstapte, waarna Joop Bartelings

en later Edwin Bakker het seizoen af-

maakten voordat een nieuwe trainer in
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Kolping Boys Vrouwen en meisjes

Twee rotsen in de branding Merijn

van Merkenstein en Yvonne Keizer

Stefanie van der Klein

Bovenste rij vlnr: Dhr. Pluijmers,

Joyce Blom, Irene Burgers, Nienke

Jonkman, Nathalie Buitenwerf,

Yvonne Jansen, Marjolein Butter en

Ruud Pleijmers. Middelste rij: Dhr.

Wiers, Merijn van Merkenstein, Bri-

gitte Pluijmers, Andrea de Wit, Amy

Cooks, Stefanie van der Klein, Ilja

van der Deure, Marlous van Velzen,

Lotte van der Klein, Emiel Bramer en

Ed Noorlander. Voorste rij: Alie Pala,

Gitta Carper, Melissa Broersen, Olga

Dignum, Leonie van Kilsdonk en La-

rissa van der Ham
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de persoon van Albert Bakker werd ge-

vonden die het uiteindelijk na één jaar

voor gezien hield. In 2009 kwam het

duo Ed Noorlander/Fien Timisela aan de

leiding bij de dames. Zeker Fien bracht

als voormalig international met haar

aanzien weer frisheid in de selectie.

In 2011 werd de landelijke topklasse

voor vrouwen ingesteld en daaronder

vier hoofdklassen die gevuld zouden

gaan worden aan de hand van de eind-

stand van de competities van de eerste

klassen. Met een zevende plaats slaag-

de Kolping Boys nipt voor dit examen. 

Hierna stopten Ed en Fien en volgde

een rommelig trainersjaar met trainer

Wilfried Wolk die vroegtijdig opstapte,

waarna clubvrouw Yvonne Keizer het

seizoen afmaakte. Maar ‘t was, wellicht

mede door het gedoe op trainers ge-

bied, moeilijk om ons dat jaar op het

landelijke niveau te handhaven, want aan

het eind van de competitie belandde het

team bijna onderaan op een

promotie/degradatieplek. Ze stelden

zich pas via de nacompetitie veilig door

twee overwinningen op Someren.

In 2013 moest, in het eerste jaar van

Jos Mouwes als trainer, het terrein ech-

ter toch worden prijsgeven toen een één

na laatste plaats degradatie betekende,

zodat in het jubileumjaar 2014 moet

worden getracht om dit weer weg te

poetsen.
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Kolping Boys Vrouwen en meisjes

Kolping boys-Willem II 2009-2010

Seizoen 2008-2009
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Een volwassen afdeling

Zoals gezegd begonnen we in 1979

met twee senioren-damesteams, maar

in 1981 kwam daar al een juniorenteam

bij en dat was maar goed ook want in

1983 kon coördinator Cor van Wonde-

ren nog slechts 1 senioren damesteam

opgeven bij de KNVB. 

Waar moest dat heen?

Gelukkig zat de groei wel in de junioren-

jeugd, want die afdeling was voor het

eerst twee teams sterk, zodat er wel

een basis was voor continuïteit.

In 1987 stopte Cor van Wonderen, om-

dat hij zich naast het voetbal ook als

vrijwilliger opgeworpen had bij de Ne-

derlandse Wielerbond en het lastig

bleek om de twee functies te combine-

ren, zeker als er gekoerst werd.

In 1988 startten Tiny Grootjes en Hanny

Kiewitt op verzoek van secretaris Cor

Venneker met het eerste pupillenteam

en waren we in de breedte weer een

stukje sterker geworden, al hadden we

alweer slechts één seniorenteam 

Op basis van het meiden-schoolvoetbal

bouwden zij verder aan de pupillen- en

junioren meidenteams, met talenten als

Femke Bakker en Renée de Jongh.

In de jaren ‘90 werd de dames- en

meisjesafdeling in de breedte sterker en

het ledental groeide met ups en downs.

Eén van de hoogtepunten uit die tijd

was de deelname aan het Internationale

toernooi in Silkeborg/ Denemarken in

1996. Alle wedstrijden gingen verloren,

er werd maar één keer gescoord, maar

het toernooi maakte diepe indruk op de

meiden en hun begeleiding. 

In het jaar 2000 bereikten we voor het

eerste de mijlpaal van 80 voetballende

vrouwelijke leden en hadden in 2002

voor het eerst 6 teams in competitie (2

in elke groep). Tevens stond de dames-

commissie onder aanvoering van Mar-

lies Pluijmers en Janneke Ruijs stevig in

haar schoenen.

Het kampioenschap van Dames 1 in

2005 bleek een aansprekende prestatie

te zijn in de regio, want het aantal leden

ging in één klap met ruim een kwart

omhoog tot 107 om in 2009 een hoog-

tepunt te bereiken van meer dan 150. 

15% van ons ledenbestand werd dus

door de vrouwen-afdeling ingenomen

en dat mag gerust een volwassen om-

vang genoemd worden. 

Dat is nu in het jubileumjaar ongeveer

10% geworden, maar we zien ze heel

graag weer groeien! 

Onze talenten

In de 25 jaar dat het dames- en meisjes

voetbal bij Kolping Boys bestaat heeft er

een aantal uitzonderlijke talenten bij ons

gespeeld: 

Femke Bakker 

KNVB Regio jeugdselecties

Renee de Jongh

KNVB Regio jeugdselecties

Eline Sol 

KNVB selecties, CTO Amsterdam, 

Willem II, SC Heerenveen en Telstar

Stefanie van der Gragt 

KNVB selecties, AZ, Telstar en Neder-

lands Vrouwen-elftal

Nadine Fritschij

KNVB selecties, CTO Talent 

Team Amsterdam en Telstar

Met ons opleidingsplan hopen we daar

in de toekomst nog vele namen aan toe

te kunnen voegen. ■
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Topscorer aller tijden Irene Burgers

Trainingskamp Brussel 2007-2008 vlnr: Wendy Booms, Evelien Mol, Marjo-

lein Butter, Martine Meijn, Roos Anne van Staalduinen, Andrea de Wit, Mela-

nie van der Gragt, Mirjam van Gijk, Brigitte Pluimers en Nienke Jonkman.

Onder: Yvonne Keizer, Stefanie van der Klein, Lotte van der Klein, Ilja van

Deure, Jolanda Hart, Michelle de Goede en Rina Blondeau
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Cor Venneker maakte deel uit van het

elftal dat in 1969 kampioen werd in de

hoofdklasse van de afdeling Noord-Hol-

land. ‘Ik herinner me nog heel goed de

wedstrijd van Kolping Boys tegen Vrone

in het seizoen 1968/1969. Op doel

stond onze Piet Reus. Weergaloos

stond hij daar te keepen. Op spectacu-

laire wijze (de spelers Ger van der Waal,

Arie Venneker, Dirk Buisman en Gerard

Wiggemansen speelden voor hem in de

achterhoede)  hield hij lange tijd zijn doel

schoon, maar hij moest toch een keer

een bal laten gaan. Het werd 1-1, ook

omdat grensrechter D. Bobeldijk van

Vrone te luchtig met het vlaggetje

zwaaide, zo dachten we. De thuiswed-

strijd in dat seizoen verliep beter. Het

werd 2-0 en Ren Louwen en Sam

Quant scoorden. D. Wester was in die

wedstrijd aanvoerder van Vrone en P.

Smit hun grensrechter.’

Doelman Piet liet later zien dat hij ook

als veldvoetballer goed uit de voeten

kon: hij speelde als achterspeler ook op

ons hoogste niveau.

Nog later werd Piet bekend bij alle clubs

in deze omgeving, doordat hij ’s zon-

dags onze club vertegenwoordigde. Hij

ontving de tegenpartij en de scheids-

rechters en hij gaf leiding in het wed-

strijdsecretariaat. Iedere club had met

Piet te maken. Naar hem is het plein

aan de noordzijde van de kantine ge-

noemd. Met trots spreken we het uit:

Het Piet Reus – plein.

Kolping Boys is een familieclub en dus

traden zijn zoon en kleinzoon in zijn

voetsporen: eerst Armand Reus. Ten tij-

de van het gesprek dat ik met hem

mocht hebben in juli 2013, was hij bijna

dagelijks bij Kolping Boys in verband

met de verbouwing van de bestuurska-

mer.

Tot de D-tjes heeft ie gevoetbald, hij

stond linksbuiten. Volgens moeder Ger-

da wilde hij eigenlijk wel vanaf het begin

keepen, maar zij was daar geen voor-

stander van. Maar in de D-tjes ging dit

toch gebeuren. Sandor van der Waal –

bijna even oud, 11 dagen verschil -

stond daarvóór op doel.  Die had er

geen zin meer in. Armand vond keepen

al lang heel leuk. Zijn voorbeeld was

Schmeichel, een geweldige keeper. Ar-

mand was 17 jaar en 2 maanden toen ie

debuteerde in het eerste, uit tegen

SVW’27. In dat jaar werd Armand met-

een kampioen met Kolping Boys 1. Op

zijn 15e had ie al een keer een beker-

wedstrijd gekeept.

Het klinkt heel gek, maar vader Piet

heeft zich nooit met hem bemoeid, ook

al was deze bijna dag en nacht bij de

club. Gerda was kritischer. Toen Piet

Reus overleed, bleek echter pas hoe

beretrots hij op Armand was geweest.

Hij liet maar liefst 6 grote plakboeken

na. Armand nam afscheid in november

2003 op bijna 33-jarige leeftijd.  Ruim

13,5 jaar verdedigde hij het doel van

Kolping Boys 1. Op z’n zesde jaar was

hij begonnen met keepen en via D1, C1,

B1 en A1 kwam hij in het eerste.

En dan nu: zoon Beau. 

Hij is 12 jaar en keept ook bij Kolping

Boys. De derde generatie Reus! ■
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Een hoofdstuk apart

Op 31 augustus 2003 verloor Kolping Boys een van zijn

zonen: Piet Reus. Wat deed ie allemaal wel niet voor de

club! Wat een paniek toen Piet ruim 10 jaar terug plotseling

overleed. Zonder anderen voor het hoofd te willen stoten

of wie dan ook binnen de club tekort te doen, besteden 

we aan dit fenomeen een apart hoofdstuk. Piet Reus, een

legende en stichter van een keepersgeneratie.

Armand Reus en vader Piet (op de rug)

Armand, Beau en Gerda Reus
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Aan de spelers heeft het niet gelegen.

Voetballen wil je zo vaak mogelijk. En

het liefst op niveau. En doordat de kern

van beide eerste teams uit dezelfde ge-

neratie spelers bestond, zat niets het

voetbalplezier nog in de weg. In een tijd-

bestek van nog geen acht jaar promo-

veerde Kolping Boys vanuit de 4e klas-

se naar de 1e klasse KNVB. 

En bijna tegelijkertijd promoveerde Koos

Alberts naar hogere klassen tot en met

het op één na hoogste niveau. Het mes

sneed voor de spelers aan twee kanten.

Door bij Kolping te trainen, beschikte

Koos over fitte spelers. 

Door bij Koos te spelen werden de Kol-

ping-patronen nog meer ingeslepen. Ei-

genlijk werd het als een gelegenheid ge-

zien om twee maal extra met elkaar te

spelen. Op een gegeven moment wel 6

keer per week. Op het veld 3 keer door

de week trainen en ’s zondags de com-

petitiewedstrijd. In de zaal 1 keer trainen

op zaterdag en de competitiewedstrijd

op vrijdagavond. Het voetbalplezier kon

niet op.

Maar om nummer 14 iets anders te

quoten: elk voordeel hep zun nadeel. De

coaches waren namelijk niet altijd te

spreken over het vele spelen voor die

andere club. Kolpingtrainer Hans Geer-

king en Koos Alberts coach Jaap Kers-

sens hebben in die tijd menigmaal hier-

over “verbaal” tegen over elkaar ge-

staan. Voor de spelers was het zeer

moeilijk kiezen. Hun hart lag bij beide

verenigingen.

De veldvoetbal-trainers onder wie ik heb

getraind, waren allen, laat ik het voor-

zichtig formuleren, niet pro-zaalvoetbal.

Ze gedoogden het, omdat ze toch wel

inzagen dat ze het niet konden verbie-

den (door bijvoorbeeld met de re-

servbank of het tweede elftal te drei-

gen). Ze wilden ’s zondags toch het

sterkste Kolping Boys-team in het veld

hebben staan.

Daarnaast waren de trainers bang voor

blessures. Toegegeven, dit was ook

voor ons spelers wel wat lastig. Want

wanneer moest er in dat geval rust ge-

houden worden? Een keer niet trainen

op het veld of de vrijdagavond-wedstrijd

overslaan bij Koos Alberts? Stiekem

meespelen op vrijdagavond was moei-

lijk. Thuiswedstrijden in De Oostwal wa-

ren uitgesloten. Supporters van Kolping

Boys kwamen namelijk ook te kijken bij

wedstrijden van Koos, dus dat lekte uit.

Een uitwedstrijd was wel mogelijk, maar

dan had je nog altijd het verslag in de

krant. En bovendien de kans dat ie-

mand zich versprak bij Kolping Boys. Ik

sluit niet uit dat dit

laatste toch wel eens

voorgekomen is. Ik zal

in dezen geen namen

noemen… Maar ook

het fameuze Koos Al-

berts-Paastoernooi

was soms een obsta-

kel. Diverse spelers

van Kolping Boys heb-

ben eens een speel-

verbod gekregen, om-

dat er die dag getraind

moest worden. Het-

geen Jaap Kerssens de volgende uit-

spraak in de Alkmaarsche Courant deed

ontlokken: ‘Zaterdag kreeg ik een tele-

foontje van Hans Geerking en hij deelde

mee, dat zijn Kolping-spelers niet moch-

ten meespelen. Daarmee verziekt zo’n

man mijn hele toernooi, terwijl we met

de jongens vooraf hadden afgesproken

dat zij ieder slechts één wedstrijd zou-

den meedoen. Maar er moest zonodig

getraind worden. Kon ik op de dag van

het toernooi nog voor vervangers zor-

gen.’ Toch probeerden wij als spelers

zoveel mogelijk de belangen van beide

teams te behartigen. Een Win-Win-Situ-

atie is een modern woord, maar wij pas-

ten het toen al toe. Een van de maatre-

gelen is geweest dat we de verzorger

van Kolping Boys verzochten ook als

verzorger bij Koos Alberts te fungeren

(eerst Kees Ket en later Jochem Dou-

ma). Dit had als voordeel dat ook zij bei-

de belangen konden afwegen en de

coaches konden beïnvloeden. Ook de-

den we aan netwerken… Op een gege-

ven moment hadden we, wegens bles-

sures, bij de Kolping-training maar één

keeper tot onze beschikking: Armand

Reus. 

Geen probleem, want we hebben nog

contacten bij Koos Alberts en we heb-

ben toen voor die periode Koos’ keeper

John Brammer gevraagd. 

Kolping Boys 1 was hofleverancier voor

Koos Alberts, maar eigenlijk kon het

omgekeerde ook gesteld worden. Spe-

lers die in de loop der tijd voor beide

teams zijn uitgekomen: 

Marco Bakker, Ed Duinmeijer, Peter Kla-

ver, Jan Louwen, Kees Louwen, Gerard

Louwen,  Richard Min, René Korpers-

hoek, Armand Reus en Frank Valk.

De foto, gemaakt na afloop van Koos’

kampioenswedstrijd in april 1996, telt 8

spelers van het eerste team van Kolping

Boys. Allen voetballers, die altijd enorm

gemotiveerd waren om voor beide clubs

op hoog niveau het uiterste te geven. ■
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Link met Koos Alberts

Wie aan de successen van het eerste elftal eind ’80- begin

‘90 denkt, zal vast ook aan de link met Koos Alberts 

denken. Maar was dit eigenlijk wel tot ieders genoegen?
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De Bestuurders

DE PENNINGMEESTERS

Klaas van Baar 1939-1960

Arie Groot 1960-1972

Dirk Schuurman 1972-1979

Arie Louwen 1979-1988

Jur Sluis 1988-1993

Jeroen Oud 1993-2003

Leo van der Waal

en Anja van Dijk 2003-2004

Anja van Dijk 2004-2005

Richard Mooser 2005-2010

Rob Vermist 2010-3013

DE VOORZITTERS

Andries Metselaar 1939-1940

Cor Groenland 1942-1942

Riens Huitema 1942-1944

Vacant 1944-1945

Klaas van Baar 1945-1956

Jan Zuurbier 1956-1958

Gerrit van der Waal sr 1958-1970

Klaas van Baar 1970-1979

Ger van der Waal jr 1979-1986

Wim Klein Heerenbrink    1986-1989

Fred van de Molengraft 1989-1993

Dick Veel 1993-2001

Jacco Buisman 2001-2005

Jan Brammer 2005-2012

Ab Groot 2012-heden

DE ERELEDEN

Dirk van Veen  1966 (†1976)

Gerrit van der Waal sr  1966 (†1979)

Piet Grootjes sr 1974 (†1998)

Klaas van Baar 1979 (†1997)

Tom Bos 1979 (†1993)

Arie Groot 1981 (†2009)

Cor de Reus 1981 (†1992)

Klaas Commandeur 1984 (†1996)

Herman de Reus 1989 (†1990)

Piet Oud 1994 (†2004)

Arie Kunst 1997 (†2001)

Gerard Floris 1998

Ger van der Waal jr 2002

Cor Venneker 2009

Dick Veel 2009

Andries Metselaar

OPMAAK  02-04-14  10:03  Pagina 50



51

75 JAAR KOLPING BOYS
BESTUURDERS VAN KOLPING BOYS

De Bestuurders

Aan deze vier ereleden wordt het eerste 
exemplaar van het jubileumboek overhandigd

DE SECRETARISSEN

Tom Bos 1939-1979

Wim Biere 1979-1981

Siem van Wonderen 1981-1986

Cor Venneker 1986-1992

Jacco Buisman 1992-2001

Gerard Venneker 2001-2009

Jenny Scholte 2009-heden

DE HOOFDTRAINERS

Jan Klanker 1939-1941

Eigen mensen 1941-1943

Evert de Jager 1943-1946

Jan Rootring 1946-1947

Eigen mensen 1947-1949

Gerrit Hartland 1949-1950

Eigen mensen 1950-1952

Reinier de Graaf 1952-1954

Gerrit hartland 1954-1960

Jo Dingena 1960-1961

Nic Louwen 1961-1962

Jaap Kunst 1962-1964

Gerrit de Heer 1964-1966

Joop de Wolf  1966-1967

Theo Brouwer 1967-1970

Jan Leerling 1970-1972

Jaap Kunst 1972-1975

Nico Wagemaker 1975-1979

Herman van Raamsdonk

en Jan Boor 1979-1980

Siem van Ham 1980-1983

Ernst Hoos 1983-1985

Jan Visscher 1985-1990

Hans Geerking 1990-1994

Cees Verhage

en Hans Geerking 1994-1995

Peter Tania 1995-1997

Charles van Altena 1997-2000

Willem Zeijlmans 2000-2002

John Stevens 2002-2004

Rob Klanker 2004-2009

Robin Ernest 2009-2010

Robin Ernest

en Marc van Wonderen 2010-2011

Marc de Wilde 2011-heden
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     Als we nu ons sportpark De Nollen be-

treden dan zien we een prachtige ac-

commodatie en dat zijn we ondertussen

gewoon gaan vinden, maar is het dat

wel? Zou iemand die nieuw is, er bij stil-

staan dat dat alles het resultaat is van

ontzettend veel vrijwilligersuren en dat

de club er nu heel anders voor zou

staan als we die grote groep vrijwilligers

in de loop van de jaren niet zouden heb-

ben gehad?

Als je je bedenkt welke grote projecten

door mensen van de club zelf van de

grond getild zijn, dan moeten we toch

echt met heel veel waardering en trots

gebruik maken van alles wat er bij de

vereniging door ons zelf is gebouwd.

Het lijkt ons goed dat we dat alles eens

een keer op een rijtje zetten, dan wordt

ook het profiel van Kolping Boys als de

club van de opgestroopte mouwen voor

iedereen duidelijk.

1939-1961: 

Rond het oude VVO-veld 

In de jaren waarin Kolping Boys slechts

over een enkel speelveld beschikte ach-

ter de Sint Jozef lagere school (1939-

1961), werd al regelmatig een succesvol

beroep gedaan op de vrijwilligers van de

toen nog kleine club. 

Daarbij moet gedacht worden aan een-

voudige werkzaamheden om bijvoor-

beeld de drainage van het enige (en

slechte veld) te verbeteren of om in de

houten kleedkamers koud water-toevoer

aan te leggen en zinken waterbakken

met kranen te installeren.

Luxe was ver te zoeken en dat gold ook

voor de velden, reden voor de KNVB

om het veld in 1959 definitief af te keu-

ren voor wedstrijden van het eerste elftal

dat daarna moest uitwijken naar het

Vrone-veld in Sint Pancras.

1961: Het nieuwe complex in

Oudorp-centrum

In 1960 begon het echt. 

De gemeenteraad van Oudorp had de

veldennood van Kolping Boys eindelijk

goed begrepen en had budget vrijge-

maakt om in het centrum van het dorp

twee splinternieuwe velden met een oe-

fenstrook aan te leggen. Daarnaast wa-

ren 6 kleedkamers, een kleine toko en

een algemene ruimte geprojecteerd in

het centrum van Oudorp.

Onder aanvoering van de toenmalige,

uit de bouw afkomstige, voorzitter Gerrit

van der Waal sr is door het smaldeel

bouwvakkers binnen de club vanaf het

grondwerk tot en met de afbouw alles

door eigen mensen gerealiseerd. 

Leden als Cees van der Gragt, Frans

Kunst en Nic Louwen zullen daar wat

een uren aan hebben besteed. En toen

het klaar was en ingezegend stond de

hele club van 129 leden te glimmen van

trots, want zoiets moois hadden ze nog

nooit gehad.

1969: Ons eerste clubhuis 

De adempauze duurde acht jaar toen

een volgend project zich aandiende. In

maart werd ons nieuwe clubhuis opge-

leverd. Dat kwam weliswaar geprefabri-

ceerd (Boffen’s Houtbouw uit Mill) op lo-

catie maar de fundering, elektriciteit,

gas, water en riool-aanleg waren weer

staaltjes van onze eigen zelfwerkzaam-

heid, wat ook hard nodig was om zoiets

financieel haalbaar te maken. 

Een eigen kantine en een eigen be-

stuurskamer, het was weer een grote

stap in de groei van de club. En twee

jaar later zetten we zelf de befaamde

nissenhut in elkaar op de oefenstrook

naast het B-veld die het mogelijk maak-

te om altijd, onafhankelijk van de weers-

omstandigheden, te trainen. 

Het enige nadeel was wel dat na de trai-

ning elke porie van de voetballers zwart

zag van het (gortdroge) stof. 

Er werd daarin nogal veel getraind, 

want de club groeide voortvarend uit

haar jasje, vooral door de aanleg van de

Bomenwijk in Oudorp in het midden van

de jaren ’60 en we maakten ons op

voor een grote verhuizing.

1978: 

Het sportpark De Nollen

Deze keer zou de gemeenteraad van

Alkmaar over onze toekomst gaan be-

slissen, aangezien de gemeente Oudorp

in 1972 was opgehouden te bestaan

door de annexatie door Alkmaar. 

De nood van Kolping Boys werd onder-

gebracht in de sportnota van de ge-

meente Alkmaar die in 1978 zou resul-

teren in grote investeringen op het ge-

bied van voetbalvelden in Alkmaar. In

1978 zou dat zijn beslag krijgen met een
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Een club van werkers

Eerste clubhuis maart 1969
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paar extra velden voor AFC’34, 4 velden

voor Alkmaars jongste, de FC Huis-

waard, en vijf speelvelden voor onze ei-

gen vereniging. Dat getuigde van echte

visie want alle vijf die velden hebben we

tegenwoordig nog steeds hard nodig.

Architectenbureau Reus-Leeuwenkamp

haalde de eerste grote opdracht in haar

bestaan binnen toen het ontwerp van

de kantine door het bestuur aan hen

gegund werd. De lokale bouwer Cees

de Nijs nam de opdracht aan en het

metselwerk was voor de firma Louwen.

De gemeente Alkmaar was bereid om

Kolping Boys financieel flink tegemoet te

komen, maar daar stond tegenover dat

wij zelf ook flink de handen uit de mou-

wen zouden moeten steken ten aanzien

van alle werkzaamheden die onder de

categorie ‘ruw werk’ vallen.

Op een gegeven moment kwam secre-

taris Tom Bos met de mededeling dat

de gemeente bereid was om 100.000

gulden subsidie aan de club te geven,

als wij de afbouw ook zelf zouden doen

en hij besprak dat met Pé Oud. 

Tom achtte zichzelf niet in staat om het

nodige aantal bouwvakkers te mobilise-

ren en vroeg Pé om zijn energie daar-

voor in te zitten op een bijzondere le-

denvergadering waarop tot de bouw en

goedkeuring van de begroting ervan be-

sloten zou worden. 

Het werd een bijeenkomst met een gro-

te opkomst.

In een vurig betoog werd de aanwezi-

gen door Pé voorgehouden dat het al-

leen kon worden opgebracht als ieder-

een mee zou doen en het regende toe-

zeggingen, toen het ontwerp door de fir-

ma Reus-Leeuwenkamp de nodige oh’s

en ah’s had losgemaakt. Elke week wer-

den er circa zestig briefjes bij de leden

langs gebracht door Pé waarop stond

wanneer iemand werd verwacht en voor

welk soort activiteiten. Er werd stan-

daard op de dinsdag en donderdag-

avond en op zaterdag gewerkt, waarna

in de keetwagens die op het terrein wa-

ren neergezet voor eenieder twee koude

biertjes klaar stonden. 

Het niet aanwezig zijn zou direct tot een

voetbalschorsing leiden en dat hielp,

want de voetbalgretigheid was groot in

die dagen.

Eerste elftalspelers Jan Stins (schilder-

werk) en Sam Quant (loodgieterwerk)

vormden samen met Pé Oud en Dirk de

Boer wel de kopgroep van urenmakers

op ons nieuwe complex. 

Een probleem vormde nog het tegel-

werk wat van groot belang was voor het
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binnenhalen van het totale subsidiebe-

drag. Nu wilde het, dat het jaar ervoor

Gerard Reus gestopt was als voetballer,

omdat hij voorrang gaf aan het disc joc-

key zijn bij bar Nico. 

Pé trok zijn stoute schoenen aan en of-

schoon Gerard geen lid meer was, werd

bescheiden ingezet met de vraag of Ge-

rard misschien één kleedkamer wilde

betegelen. 

Hij zou er over nadenken en werd bij

een oriëntatie-bezoek aan de bouw-

plaats zo enthousiast over de saamho-

righeid dat hij terugbelde en meedeelde

dat hij al het tegelwerk wilde oppakken,

mits hij de garantie kreeg dat niemand

zich er dan verder mee zou bemoeien.

Aldus geschiedde en was de vijfde top-

uren-draaier steeds aan het front te vin-

den. Uiteindelijk zouden we het complex

in november 1978 in gebruik nemen en

waren we een mooie kantine met be-

stuurskamer en 10 kleedkamers rijker

(en uiteraard de subsidie van f100.000

die sportwethouder Jan Helder vlot vrij-

gaf).

1982: 

Het wedstrijdsecretariaat

Op het oude complex in Oudorp be-

schikte de club niet over een wedstrijd-

secretariaat en men zag dat ook niet als

eerste noodzaak op het nieuwe onder-

komen. Men dacht dat wekelijkse be-

stuursdiensten om alles rondom wed-

strijden te regelen wel zouden volstaan,

maar dat viel tegen. 

Een bezette bestuurskamer, een volle

drukke kantine, het werkte allemaal niet

mee om de zaken rondom wedstrijden

rustig te kunnen regelen en de wens

van een separaat wedstrijdsecretariaat

werd al snel uitgesproken. 

In 1981 was het zover, maar nu was het

voordeel dat de bouwcommissie van

1978 intact gebleven was voor het ver-

helpen van klein onderhoud en manke-

menten. 

Nadat de bouwcommissie het bestuur

eerst van haar plan om het secretariaat

achter de kantine te bouwen had afge-

bracht, kwam penningmeester Arie Lou-

wen met vrijgave voor het budget en

kon de bouw worden voorbereid.

Als dank voor hun eerste opdracht was

architectenbureau Reus-Leeuwenkamp

bereid de tekeningen te leveren en al

snel verscheen de heistelling op ons

pad. 

Een pad dat overigens een meter ver-

legd moest worden (samen met leiding-

werk in de grond) om de bouw op de

huidige plek mogelijk te maken en aldus

geschiedde.

Secretaris Tom Bos was 43 jaar in func-

tie toen hij bij de nieuwjaarsreceptie op

1 januari 1982 zijn naam, middels een

kleine gedenksteen, aan zijn secretariaat

mocht verbinden.

1984: De bouw 

van de tribune

Na een handvol jaren op het nieuwe

complex vond het bestuur de tijd geko-

men om het complex nog een stukje

volwassener te maken door er een tri-

bune aan toe te voegen. 

Op de Sportraadvergadering kwam dat

in een gesprek tussen voorzitter Ger van

der Waal en wethouder Jan Douma aan

de orde en Douma zei meteen: dat zal

verrijken, dat moet je doen! 

Zo gezegd zo gedaan. Een firma in Epe

kreeg de opdracht om de ruwbouw te

leveren en verder zouden de Kolping

Boys-leden alles zelf doen. 

Maarten de Wit had de bosjes, die toen

op de plek van de tribune en de huidige

fietsenstalling stonden, gerooid en alles

was er klaar voor. 

Op de dag dat de heistelling er stond en

zou beginnen met het werk kwam er

echter een ambtenaar van Bouw-en

Woningtoezicht langs die de activiteiten

subiet stillegde om reden dat een bouw-

vergunning ontbrak. 

Na veel discussie mocht de heistelling

zijn palen de grond in drijven, maar dat

was het dan op dat moment. Goede

raad was duur!

Voorzitter Ger had de uitspraak van de

wethouder als formele toestemming op-

gevat, maar dat bleek dus een pittig mis-

verstand. Er volgde een periode van een

officiële bouwaanvraag en vervolgens

afkeuren van de berekeningen en door

al dat gedoe was het ruim twee maan-

den later dat de bouw eindelijk kon wor-

den hervat. Maar toen ging het snel. 

Er werd gestart in de eerste natte

sneeuw van dat jaar, zodat Pé Oud maar

snel een aantal flessen Jägermeister liet

aanrukken om de metselaars maar te
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bewegen door te gaan met koude han-

den. Door de grote groep vrijwilligers

was de klus in twee weekenden ge-

klaard waarna de schilderactiviteiten van

Jaap de Wit het geheel echt afmaakten.

Aansluitend werd ook de fietsenstalling

die rechts buiten de hoofdpoort lag naar

het huidige plein achter de tribune ver-

huisd. 

In 1986 volgde de aanleg van licht op

het B-veld waarmee we één van de oor-

spronkelijke vijf speelvelden inleverden.

Die aanleg en het leggen van kabels,

alsmede het plaatsen van de masten,

deden we ook allemaal zelf.

1989: Kleedkamers 16&17,

Werkplaats 

en Clubbladruimte

In 1989, toen we vijftig jaar zouden be-

staan, was de kleedkamernood al be-

hoorlijk voelbaar (we hadden toen 10

kleedkamers voor vier velden). 

De discussie werd in het bestuur in de

richting geleid van de bouw van extra

kleedruimte en de keuze viel op twee

zeer grote kleedkamers waarin meerde-

re teams zich zouden kunnen omkle-

den. De boekhouding van de club en de

kantine waren toen nog gescheiden en

op de vraag van het verenigingsbestuur

aan de kantine-commissie of ze bereid

waren om daar fors aan bij te dragen

werd positief beschikt. 

Het bleek zelfs mogelijk om gelijk ook

een werkplaats en een clubbladruimte

daarin te integreren, toen de mogelijk-

heid van het organiseren van een grote

loterij haalbaar bleek. Het zou voorna-

melijk veel metselwerk betekenen en

daar was (en is) de club samen met

metselbedrijf Louwen goed in, zoals we

weten. 

In februari 1989 kon de verse voorzitter

Fred van de Molengraft het besluit tot

de bouw met veel voldoening aankondi-

gen. De Beheercommissie wilde eigen-

lijk ook meteen de kantine uitbreiden

maar daar kon de toenmalige penning-

meester Jur Sluis zijn fiat niet aan ge-

ven, omdat zijn schatkist daarvoor wat

te ondiep was.

De accommodatie-uitbreiding ging voor

veel leden in mei nagenoeg onopge-

merkt van start in de avonduren en toen

de competitie in september weer start-

te, was alles gereed voor gebruik opge-

leverd. 

1998: De kantine-uitbreiding

Het strakke beleid van het bestuur leid-

de er in 1997 toe dat de kas zo goed

gevuld was dat er ruimte was om een

hartenwens van veel leden in vervulling

te laten gaan. 

De kantine die bij drukke evenementen

nauwelijks in staat was om alle bezoe-

kers (zeker bij slecht weer) te herbergen,

was toe aan een uitbreiding en die

kwam er! 
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Tot en met het seizoen 1988 - 1989 heette deze de Bouwcommissie. Deze was al functioneel

op het oude complex aan de Herenweg. Pé Oud trok de kar vanaf 1969 en verzamelde per

klus mensen om zich heen. Een echte commissie met vergaderingen etc was het nog niet,

dat is pas begonnen op het nieuwe complex in 1986 na de bouw van de tribune, toen ook

groot en structureel onderhoud nodig bleek. Daarvoor hadden de mannen in 1982 al het

wedstrijdsecretariaat gebouwd en in 1978 de bouw van het complete nieuwe complex aan

de Nollen. Als commissie met voorzitter, secretaris en notulen is zij in 1988 officieel opge-

richt voor de bouw van kleedkamer 11 & 12, de werkplaats en de Trefferruimte.

Bart Groot Jaap de Wit
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In de week voor Pasen 1998 werd er

gestart met de sloop van de buitenmu-

ren, zodat het Paastoernooi voor één

jaar te maken had met een gemankeerd

clubhuis hetgeen uiteraard ook gold

voor de resterende competitiewedstrij-

den en de afsluitende toernooien. Toen

de spelende leden in augustus weer te-

rugkwamen wisten ze niet wat ze za-

gen. De eigen vrijwilligers hadden een

ruime kantine gebouwd met nauwelijks

hulp van buitenaf en die zou voorlopig

weer enige tientallen jaren voldoende

ruimte aan onze vereniging geven. Door

al die vrijwilligersuren, de superloterij en

de vele acties van de jeugdafdelingen

was er maar een beperkt deel van ons

kasgeld nodig en konden de ogen al-

weer op een volgend project worden

gericht, dat met name door de Pupillen-

afdeling op tafel was gelegd: ‘Graag een

paar kleedkamers erbij, bestuur!’ 

Het was al krap en de afdelingen van

meisjes, mini’s en kabouters die toen

opkwamen, moesten zich tenslotte ook

omkleden.

2001: Vier nieuwe 

kleedkamers

Het was logisch dat de werkploeg na de

grote klus in 1998 even op adem wilde

komen, maar dat was in 2001 alweer

zover. Er was weer genoeg energie te-

rug om zelf de bouw van vier nieuwe

kleedkamers ter hand te nemen. 

Uitbesteden was voor ons een ‘dirty

word’ geworden (evenals een lening af-

sluiten trouwens!).

Voor de eerste maal hadden Pé Oud en

Hans Groot samen de leiding. 

De uitdaging was deze keer om op een

lastig bereikbare plek de vier kleedka-

mers 4, 5, 6 en 7 (huidige nummering)

te realiseren, want de locatie kon alleen

maar bereikt worden over het wedstrijd-

secretariaat en de bestaande bebou-

wing heen. Daar waren we niet aan ge-

wend, wat bleek toen de kraan arriveer-

de die de spullen zou moeten overtillen. 

Vergeten was om afspraken te maken

over de hulpmiddelen om de hijs te rea-

liseren, zodat er ter plekke via Jan Lou-

wen snel spullen moesten worden gere-

geld. 

Met inzet van opgeroepen vrijwilligers en

inlevering van een paar halve vrije dagen

kon de klus echter toch geklaard wor-

den. Niet alles liep echter goed.

Na een controlerondje, vlak voordat de

zes metselaars die zich hadden opge-

geven zouden komen, werd ontdekt dat

de profielen verkeerd waren neergezet,

zodat op de dag ervoor Pé Oud, Piet

Hes en Joop Wilmsen meer dan een

volle werkdag bezig waren om de zaak

te herstellen. 

Het lukte net voordat de metselaars op

het werk verschenen. Bij het begin van

de competitie kon een blije pupillenafde-

ling ze in gebruik nemen.
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2009: De vergroting van 

het wedstrijdsecretariaat

Ooit zijn er mensen geweest die vonden

dat we eigenlijk best wel veel kleedka-

mers hadden en om de selectie-elftallen

wat comfortabeler te kunnen huisvesten

kwam het idee om van twee kleedka-

mers een grotere te maken. Tevens kon

het medisch centrum uitgebreid wor-

den. Deze activiteiten vonden plaats in

2006 en omdat alles gebeurde geduren-

de de zomerstop en bovendien aan het

oog onttrokken, zullen veel clubleden dit

niet echt hebben meegekregen. In elk

geval waren de selectiespelers en de

medische staf er bijzonder mee in hun

nopjes. Het zou uiteindelijk slechts een

warmloper zijn voor het volgende pro-

ject dat wel in alle openheid werd uitge-

voerd. Van het ene goede idee komt

vaak het andere en als er dan toch

kleedkamers teveel waren (daar had de

pupillenafdeling overigens kanttekenin-

gen bij) kon het wedstrijdsecretariaat

ook wel worden vergroot, Ten koste van

de toenmalige kleedkamer1 was de al-

gemene gedachte en zo gezegd, zo ge-

daan. Door de inloopfunctie van het se-

cretariaat was dit vooral op de zater-

dagochtend vaak overvol en niet handig

ingericht om de taken rondom de wed-

strijden te kunnen verrichten. Op tijden

dat de kantine gesloten is, deed het ook

dienst als opvangcentrum cq praathuis

voor dienstdoende trainers en niet te

vergeten als pleisterplaats voor de

schoonmaak\onderhoudsploeg 

De mannen van de Beheercommissie

hebben zich niet echt af hoeven te vra-

gen hoe ze hun vrije tijd zouden beste-

den, want vele uurtjes werden in de

avonden en weekenden van de zomer-

stop door hen doorgebracht met sloop-

en opbouwactiviteiten. Toen eind au-

gustus de rest van de club weer op het

complex kwam voor de start van het

nieuwe seizoen, stond er een prachtig

nieuw wedstrijdsecretariaat voor hen

klaar dat in oppervlakte bijna verdub-

beld was. Kleedkamer 1 was verdwe-

nen en, om de tegenstanders van het

eerste team voortaan te ontmoedigen,

werd de, voor hen bestemde, voormali-

ge kleedkamer 2 voorzien van het num-

mer 13. Tevens was de helft van de

voormalige kleedkamer 1 omgebouwd

tot ballenopslag voor de selecties, waar-

door die voortaan alle verantwoordelijk-

heid voor hun materiaal in eigen hand

konden houden. Van het oude ballen-

hok werd tevens nog weer een keurige

kleine kleedkamer met douche en toilet

gemaakt. Ook wordt hier nu de thee en

limonade bereid. De praktijk heeft inmid-

dels bewezen dat het hier niet om over-

bodige luxe gaat en dat dat op sommi-

ge momenten zelfs nog wel iets groter

had mogen zijn.

2011: Extra kleedkamers,

jeugdhoek en uitbreiding

kantineopslag

De geluiden over te veel kleedkamers

verstomden snel, toen er toch meer

groei in de vereniging zat dan eerst

werd aangenomen. Er moesten eigenlijk

wel weer wat kleedkamers bij komen,

vooral voor het pupillenprogramma. Nu

komen goede ideeën vaak niet alleen.

Voor velen is onze kantine een prachtige

en vooral ook functionele ruimte, maar

ook hier kon er nog verbeterd worden.

Na de uitbreiding van 1998 bleek er
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in 2011. Jaap Zonneveld, Rob Hulst
en Piet van Baar

Hans Groot:
Hét rustpunt bij elke verbouwing...

Bouwen aan de kleedkamers- 

en kantineuitbreiding 

door Gerard Hulst en Ed Pronk
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toch meestal te weinig speelruimte voor

de jeugd beschikbaar tezijn. Achter de

kantine lag tevens nog een stukje grond

niks te doen, er stond allen een biertank

op en dat stukje kon wel worden inge-

bouwd. Er verschenen die zomer onder

leiding van Hans Groot en Gerard Hulst,

naast de luxe jeugdhoek ook een uiterst

wenselijke uitbreiding van de kantineop-

slag. Dit alles aangevuld met drie forse

nieuwe kleedkamers. 

Zo kreeg de jeugd een echt honk, de

kantine extra opslagruimte, de gemeen-

te (met eigen bijdrage) een stalling om

schoolgymspullen in op te bergen, de

materialencommissie een eigen onder-

komen en de voetballers nog twee

kleedkamers. En dat allemaal in één ver-

bouwing die van maart tot september

duurde. Ook dit project is voor het

grootste gedeelte gerealiseerd door en-

thousiaste vrijwilligers. Aangezien het

hier om best wel veel metsel- en tegel-

werk ging en onze eigen specialisten op

dit gebied schaars aan het worden wa-

ren, zijn deze werken uitbesteed aan

bedrijven, die door het hanteren van ge-

reduceerde tarieven de club op deze

manier hebben gesteund. Al met al

weer een prachtige mijlpaal in de histo-

rie van de club. Het jeugd/tafeltennis-

honk was een schot in de roos, want

het werd meteen al regelmatig druk be-

zet met gedreven pingpongende jeugd.

Vooral voor de wat drukkere tijdstippen

in de kantine was dat handig. Menig ta-

feltennisballetje belandde voordien op

zaterdagmorgen in het kopje van niets-

vermoedende koffiedrinkers. Dit was

een mooi moment om meerdere vliegen

in één klap te vangen: de jeugd meer

ruimte, de koffieklanten weer rust.

2013: De nieuwe 

bestuurskamer

Nog voordat de verf van het project van

2011 goed en wel droog was, waren er

al weer plannen voor het volgende in-

vesteringsproject. Er werd nog even een

adempauze ingelast, maar na een jaar

ging het dan echt gebeuren: de be-

stuurskamer ging op de schop. Niet

even een nieuw verfje en behangetje,

nee, nu gelijk echt flink rigoureus. Zoals

eerder een stuk grond effectief werd be-

nut, zo was er nu een gedeelte van het

dak waar meer mee kon worden ge-

daan. De plannen waren door Jeroen

Oud uitgewerkt en het startsein werd di-

rect na afloop van de reguliere competi-

tie gegeven. Binnen de kortste keren

was ons clubhuis verminkt door niets

ontziende sloopwerkzaamheden.

Grote ploegen van vakmensen en vrij-

willigers die daar graag voor wilden

doorgaan waren overdag, in de avond

en tijdens de weekenden actief. Verge-

noegd zagen alle belangstellenden dat

de façade van ons clubhuis een enorme

metamorfose onderging en het resultaat

werd een bestuurskamer die bijna drie

keer zo groot is geworden. (Er zijn voet-

balclubs die een kleinere kantine heb-

ben). Met de uitbreiding van de be-

stuurskamer veranderde ook het aan-

zicht van de gevel. Het gebouw had al-

tijd al een unieke uitstraling, maar door

deze verbouwing werd de skyline ook

robuuster. Om het helemaal af en mooi

te maken werd bijna al het voegwerk

vervangen.

Al met al was dat was nog wel even een

klus, niet zomaar wat. Maar om met de

woorden van een bekende oud-prof

voetballer te spreken: ‘ieder nadeel heb

zijn voordeel’. Door de economische 

crisis waren er wel een paar specialisten

die hun vakmanschap op peil konden

houden door zich in te zetten middels

het uithakken van oude voegen en nieu-

we erin te strijken.

Parallel daaraan is er ook een rookruimte

gecreëerd voor hen die er behoefte aan

hebben rook en of stoom af of in te bla-

zen onder de nieuwe overkapping. 

Tegelijkertijd zijn de entree en het terras

uitgebreid en opnieuw bestraat (altijd

prettig dat hoofdsponsor Verberne-Ba-

ron daar heel goed in is). Om met de

bouwkundig tekenaar te spreken: ‘Het

geheel heeft veel meer uitstraling gekre-

gen.’ En de complimenten die we van

bezoekers krijgen onderstrepen die uit-

spraak. Wat het volgende project zal

zijn, moet nog worden vastgesteld. Maar

zeker is dat de Beheercommissie zich

warm wil gaan maken voor uitbreiding

van haar eigen werkplaats en extra op-

bergruimte voor de gehele club door het

wegsaneren van de nu wel heel oud ge-

worden containers achterin het complex.

We wachten af wat de toekomst zal

brengen, maar we zijn er klaar voor!  ■
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1989

In dit jaar vierden we op grootse wijze

ons 50-jarig bestaan. Een grote tent ver-

rees op de kop van het B-veld en op

zaterdag 22 april knalde het dak eraf

met muziek van The Sting tijdens de

grote feestavond. 

Op zondag 28 mei werd op ons com-

plex de eindronde van het NKS-Bis-

schopsbekertoernooi gehouden met 16

clubs vanuit het hele land. Het eerste

elftal draaide voor het eerst mee in de

Tweede Klasse en behaalde een ver-

dienstelijke 5e plaats. Op 1 januari nam

de vereniging afscheid van voorzitter

Wim Klein Heerenbrink die wegens een

verhuizing naar Lisse zijn functie over-

droeg aan Fred van de Molengraft. Het

was ook het eerste volledige seizoen

dat ons huidige B-veld dienst deed als

trainingsveld. Tot dan hadden de 50 elf-

tallen van Kolping Boys als trainingsmo-

gelijkheid alleen het kleine veldje bij de

hoofdingang tot hun beschikking. Toch

ongelofelijk als je bedenkt dat we nu 2

½ trainingsveld hebben en nog af en toe

moeten uitwijken naar het voormalig

DFS-terrein. Het tweede elftal werd

kampioen en keerde na 1 jaar terug

naar de reserve derde klasse, na in een

beslissingswedstrijd Alcmaria Victrix 2 te

hebben verslagen. Het was ook het

laatste jaar dat we een zaterdag-senio-

renteam hadden en zo kwam er na vijf

jaar een einde aan onze zaterdagafde-

ling. Ons sportpark werd uitgebreid met

de twee grote kleedkamers (toen 11 en

12 genummerd) plus werkplaats en

clubbladruimte en natuurlijk was daarbij

weer een grote inbreng van onze

“bouwvak”vrijwilligers.

Op 1 januari werden Rens en Corrie de

Jong samen met Cees Rotteveel tot Bij-

zonder Lid van onze vereniging be-

noemd, wat ook gold voor Cor van

Wonderen die te midden van “zijn” da-

mes werd gehuldigd. Siem van Wonde-

ren stopte na jaren als bestuurslid Tech-

nische zaken bij onze club om een func-

tie bij de KNVB te gaan bekleden.

1990

Er werd na vijf jaar en veel discussie in

het bestuur afscheid genomen van trai-

ner Jan Visscher die zeer goed werk

had verricht met de selectie. 

Een jonge, in Alkmaar woonachtige Am-

sterdamse trainer, volgde hem op. 

Zijn naam was Hans Geerking en zijn

aanwezigheid zou in onze geschiedenis

niet onopgemerkt blijven!

Vlak voor de pensioengerechtigde leef-

tijd overleed erelid Herman de Reus en

de clubmensen droegen hem naar zijn

eindbestemming. Jeugdtrainer Klaas

Wit zat 40 jaar in het vak en Kolping

Boys bereidde hem een fantastische

avond, waarbij vertegenwoordigers van

veel clubs waar hij had gewerkt aanwe-

zig waren. De kantine puilde uit. 

Piet van Alphen werd benoemd tot Lid

van Verdienste voor zijn vele werk in,

met name, de kantinecommissie.

Omdat penningmeester Jur Sluis onder-

tussen was verhuisd naar Hoorn werd
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In 1989 is er ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van

onze vereniging een jubileum-uitgave uitgebracht waarin de

eerste vijftig jaren van het bestaan van Kolping Boys 

beschreven zijn. Een kopie van deze uitgave is beschikbaar

op de website van onze vereniging. Dit hoofdstuk over de af-

gelopen jaren is een vervolg daarop en beide overzichten

samen vormen daarmee de complete samenvatting van 

vijfenzeventig, meestal mooie maar in elk geval boeiende,

Kolping Boys-jaren.

Afscheid van Wim Klein Heerenbrink

KNVB-speld voor Klaas 

Commandeur en Piet Oud
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ook een paar keer per jaar een dagelijks

bestuursvergadering afgewikkeld aan

de oever van het IJsselmeer.

De tweede ring reclameborden was bin-

nen een jaar al bijna helemaal gevuld

met borden. 

Fier liep sponsorman Ger van der Waal

in het rond en ontving talloze compli-

menten voor de zo ook gezellige aan-

kleding van het complex. Kolping Boys

was ook trots op haar eigen clubsc-

heidsrechters. Dit jaar hadden we meer

dan twintig van dit soort thuisfluiters die

allemaal door Martin Hoogervorst bij-

eengehouden en begeleid werden.

Onze jongste Pupillenafdeling groeide

als kool: voor het eerst schreven we

maar liefst 9 F-pupillen teams in voor de

competitie. De 11-jarige Fernando Tei-

xeira werd als 500-ste jeugdlid getrak-

teerd op een complete club-outfit en

een privé-training van de vermaarde

jeugdtrainer Klaas Wit. Onze zeer talent-

volle B1 promoveerde voor de eerst

keer in onze geschiedenis naar de inter-

regionale landelijke competitie door een

1-0 overwinning op Spakenburg en ver-

overde in Haarsteeg (Brabant) de presti-

gieuze Bisschopsbeker door BV Den

Bosch in de finale met 3-0 klop te ge-

ven. Direct vanuit de bus werd door de

jongens een bezoek gebracht aan het

huis van voorzitter Fred, waar op dat

moment het hele hoofdbestuur aanwe-

zig was voor een borrel en trots werd de

beker daar in de woonkamer neergezet.

De mannen-seniorenafdeling explodeer-

de naar een record aantal van 14

teams. Penningmeester Jur Sluis moest

bij de jaarvergadering een record-verlies

van bijna 10.000 gulden melden waarna

maatregelen werden getroffen om dit tot

een éénmalige gebeurtenis te beperken. 

Voorzitter Fred van de Molengraft werd

de vijftiende Sinterklaas voor de jeugd,

geassisteerd door de Pieten Armand en

Aletta Reus.

1991

Een fantastisch jaar op sportief gebied

kon worden bijgeschreven na de gewel-

dige winst van het eerste team in de

promotiefinale tegen Nijenrodes, waarin

vriend en vijand het er over eens waren

dat de weliswaar krappe zege meer dan

verdiend bij de Oudorpers terecht was

gekomen. De club werd bijna verlegen

van alle positieve aandacht die dat met

zich meebracht in de regio. Eersteklas-

ser, we konden het nauwelijks geloven!

De vrouwenafdeling onder leiding van

Hanny Kiewitt groeide met een meisjes-

team erbij naar vijf teams en was bezig

een volwassen afdeling te worden. We

hadden zestig dames/meisjes op de

velden rondlopen, dat hadden we nog

nooit meegemaakt! Dat resulteerde in

een kampioenschap en dus promotie

naar de eerste klasse voor onze ladies.

Onze meester-schoonmaakster en kan-

tinekracht Ans de Wit werd tot Bijzonder

Lid benoemd.

De Juniorencommissie kon met veel

vreugde het ongeslagen kampioen-

schap van de C1-junioren begroeten.

Helaas ging de strijd tegen de leeftijdge-

noten van Volendam om het kampioen-

schap van Noord Holland in het AZ sta-

dion (wat een platform!) verloren. 

Het was trouwens sowieso een bijzon-

der goed jaar voor onze junioren, want

zowel de A- als de B-junioren wonnen

de districtsfinale om de Bisschopsbeker

en mochten in Noordwijkerhout op de

velden van VVSB aantreden. 

Beide teams haalden de finale, maar

beide delfden het onderspit, zodat het

gereserveerde plekje in onze prijzenkast

leeg bleef. De groei zat er met bijna 750

leden goed in wat de drukkers van De

Treffer, te weten Jan Slijkerman, Ben

Pranger en Arie Schoenmaker, noopten

tot het produceren van maar liefst

34.000 exemplaren van ons clubblad

dat seizoen.

1992

De gezichten van iedereen die bij het

eerste elftal betrokken was stonden aan

het eind van het seizoen bepaald an-

ders dan het jaar ervoor. Het team werd

in 22 wedstrijden op het eerste klasse

niveau gewogen en aan het eind sloeg

de weegschaal uit naar de verkeerde

kant en moest een stap terug, richting

de tweede klasse worden gezet.

Het A1-elftal dat het jaar daarvoor al

tweede was geworden tooide zich nu
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Erelid Herman de Reus in 1990
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met het kampioenschap en betrad de

Topklasse van de afdeling Noord-Hol-

land.  Dit inspireerde de A2-spelers dus-

danig dat die dit kunstje imiteerden en

zo waren al onze A-juniorenleden kam-

pioen. A1 won wederom de NKS-dis-

trictsbeker en werd in de eindstrijd om

de Bisschopsbeker uiteindelijk derde.

Drie van onze jeugdspelers werden door

AZ en Telstar benaderd en verlieten met

goede herinneringen onze club.

De penningmeester haalde opgelucht

adem: de financiële zorgen bij de Treffer

waren verleden tijd en een bescheiden

plusje was wat aan het eind van het sei-

zoen resteerde. 

Triest was het overlijden van pupil Zeger

de Vente na een noodlottig ongeval. 

Daarnaast ontsliep, twee jaar na zijn

broer Herman, erelid Cor de Reus die

de club 30 jaar trouw was geweest als

hoofdbestuurslid en daarnaast nog aller-

lei taken als begeleider, grensrechter,

scheidsrechter en werker jarenlang op

zich had genomen.

Jeroen Oud en Jacco Buisman betra-

den het Hoofdbestuur als respectievelijk

2e penningmeester en 2e secretaris, dit

mede omdat secretaris Cor Venneker

en penningmeester Jur Sluis hun af-

scheid op de jaarvergadering al hadden

aangekondigd.

De traditie om met de pupillen een win-

tertoernooi af te werken op de veldjes

van handbalvereniging Kolping werd

weer een groot succes.

De gemeente stelde dat jaar elk gezin in

Alkmaar een chemobox ter beschikking,

maar zat wat met de distributie in de

maag. Geen nood, de pupillenafdeling

van Kolping Boys werd gemobiliseerd

en zodoende kwam er een prachtig ex-

traatje in de clubkas. 

Een paar flinke stormen zorgden ervoor

dat de reclamebordenring aan de

noordkant bijna beter vanuit de lucht te

zien was dan vanaf de grond. In de rus-

tige periode erna werd dat alles weer

letterlijk en figuurlijk rechtgezet door de

Beheercommissie.

De velden werden dusdanig intensief

bespeeld dat het bestuur voor de eerste

keer het woord kunstgras in de mond

nam. Het aantal Kolping Boys-vrienden

van De Vriendenclub oversteeg voor het

eerst de zeventig.

1993

Een geweldig club-icoon ontviel ons dit

jaar. In mei overleed erelid Tom Bos die

vanaf de oprichting veertig jaar secreta-

ris was geweest en in totaal 45 jaar

hoofdbestuurslid, een aantal dat wel

nooit meer overtroffen zal gaan worden.

Daarnaast was vooral het plotseling

heengaan van jeugdtrainer Frans Kunst

een groot verlies voor de pupillen-afde-

ling. Maar er gebeurden ook juist heel

positieve dingen, zoals het fenomenale

kampioenschap van ons eerste elftal

waardoor voor de tweede keer succes-

vol op de deur van de eerste klasse

werd geklopt. Zelden hebben we zoveel

vreugde na een eindsignaal op ons

complex mogen meemaken als in de

wedstrijd tegen KBV.

Een minder in het oogspringend kampi-

oenschap werd in de zaal behaald door

heren-1, maar de vreugde was er bij de

mannen niet minder om. 

Junioren-B1 handhaafde zich verdien-

stelijk en oogstte daarmee promotie

naar de tweede divisie landelijk.

Bestuurlijk maakten we een voorzitters-

wissel mee. Na de voorzitters Wim Klein

Heerenbrink en Fred van de Molengraft

kregen we met Dick Veel weer een voor-

zitter die van jongs af al bij Kolping Boys

was betrokken. De Sponsorcommissie

was uiterst gelukkig dat zij met Univé

een nieuwe, zelfs landelijke hoofdspon-

sor voor onze club kon presenteren. 

Financieel hadden de veranderingen die

de nieuwe penningmeester Jeroen Oud

had doorgevoerd meteen aardig succes

en kon een start gemaakt worden met

het vullen van een pot van waaruit toe-

komstig onderhoud zou kunnen worden

betaald.
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Staand vlnr: Hans Geerling, Michel Warmenhoven, Marvin Clara, Ed Duinmei-

jer, Frank Valk, Ties Boon, Dennis Louwen, Sandor vd Waal en Armoud Reus

Hurkend: Patrick Smorenberg, Richard Min, Michel Floris, Ronald Keijzer, Ali

Abire, Paul Venneker en René Korpershoek
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Voor het eerst in de geschiedenis beviel

het Dagelijks Bestuur van een vijfjaren-

plan, waarvan zoals later bleek, alle

punten gerealiseerd zouden worden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden

de club-kanjers Hans Hahn, Piet Reus,

Dirk Buisman en Adé Venneker in de

clubadelstand verheven. Het Bijzonder

Lidmaatschap werd hun deel.

In de maand mei stopte jeugdtrainer

Klaas Wit, na 13 jaar bij Kolping Boys

actief geweest te zijn, en sloot hiermee

zijn lange trainerscarrière af.

Op nieuwjaarsdag waren bij het penalty-

schieten Bob van Oevelen (D-tjes), Leon

Doesburg (E-tjes), Joost Pepping (F-jes)

de winnaars. Allen zouden jarenlang

deel uitmaken van allerlei selecties en

Joost zou later een vaste eerste elftal-

speler worden. In oktober kwamen de

oud-internationals Gerry en Arnold

Mühren een clinic verzorgen voor de C-

en D- voetballertjes.

1994

De weergoden waren dit jaar duidelijk

de baas over onze voetbalvelden. In

maart hadden sommige elftallen nog

maar 8 tot 10 wedstrijden gespeeld en

werden de meeste competities van de

lagere elftallen niet uitgespeeld. 

Gastvrouw en kledingverzorgster Gré

Dekker overleed na een ziekbed. 

De sponsorcommissie bracht voor de

eerste keer een sponsorbrochure uit die

ook nog eens veel uitstraling in zich

had.De Vriendenclub pakte uit met een

contactavond waarop oud-international

Piet Schrijvers te gast was.

De A-junioren scheerden net boven-

langs de degradatiestreep en de B-juni-

oren handhaafden zich met gemak in de

landelijke 2e divisie met een zesde plek

achter onder andere NEC, AZ en Go

Ahead Eagles. We hadden er rekening

mee gehouden dat ze beslag zouden

leggen op de Bisschopsbeker, maar

meer dan een verdienstelijke derde plek

zat er dat jaar niet in. 

Het was weer tijd om het aantal Leden

van Verdienste uit te breiden en de ver-

diende gelukkigen waren oud-secretaris

en Pupillenvoorzitter Cor Venneker en

Pé Oud, de stuwende kracht achter alle

bouwactiviteiten op ons terrein (en ook

al op het oude complex in het centrum

van Oudorp). De Pupillenafdeling was

zeer in haar nopjes met het kampioen-

schap van de D1-Pupillen en gaf weer al

haar energie aan het organiseren van

het sluitingsweekend van de 2e-jaars D-

Pupillen. Hans van Breukelen was de

keeper bij de strijd om de Junioren pe-

naltybokaal. Die begreep voor 1000 (!)

toeschouwers prima wat er van hem

werd verwacht. Wat een entertainer!

De Beleids Technische Commissie on-

der leiding van Albert Lindeboom beviel

van het eerste selectiebeleidsplan en

droeg zo bij aan de verdere structuur-

vorming binnen onze vereniging. 

Het werd het laatste seizoen voor onze

succestrainer Hans Geerking. 

De KNVB wilde hem geen verdere dis-

pensatie verlenen voor het trainen op

eersteklasserniveau.

In de derde bekerronde kregen we jong

AZ op bezoek en door een verrassende
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Gré Dekker aan de was in 1994

Laatste schoolvoetbal Nieuwburgh

v.l.n.r. kolping voetballertjes Ferry de

Wit, Verry Veel, Luciano Zwarthoed

en Jeroen Junne, Michael Veel, Bas

Klaver en Arnold Pover in 1995
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en verdiende 2-1 overwinning werd hen

door ons eerste team stof tot nadenken

op weg naar de voetbalvolwassenheid

meegegeven.

1995

Op trainersgebied zou dit een roerig jaar

worden. De spelersgroep en de BTC

bleken verschillend te denken over de

samenwerking met de nieuwe trainer

Cees Verhage, maar uiteindelijk kwam

er begin 1994 een einde aan zijn trainer-

schap. Zoiets hadden we nog nooit

meegemaakt binnen de club! 

Gelukkig bleek dat zijn voorganger Hans

Geerking het seizoen ad interim met de

jongens van het eerste wilde afmaken

en het lukte hem om ons voor de eerste

klasse te behouden. Als opvolger van

Hans kwam Peter Tania over naar onze

vereniging. In de zomervakantie over-

leed Juniorenman en BTC-lid Cees Rot-

teveel na ziekte. In de zomerstop over-

leden oud-pupillentrainer/begeleider

Barry Kremer (door een bouwkraan on-

geval), E-trainer Theo van Roon en juni-

orenlid JanJaap Vries liet het leven na

een schermutseling op de Alkmaarse

kermis.

Het Oudorpse schoolvoetbal kreeg een

flinke deuk toen de organisatoren Jan

Giling en Cor Venneker er na 25 jaar

mee stopten en dat helaas moesten

doen zonder dat er opvolgers beschik-

baar waren. 

Basisschool De Nieuwburgh die nog

nooit kampioen was geweest bij de jon-

gens, begreep maar al te goed dat dit

hun laatste kans was en stelde de titel

middels een goal van ons pupillen-lid

Luciano Zwarthoed voor altijd veilig.  

Siem van Wonderen mocht namens de

KNVB Cor en Jan verblijden met een

KNVB-waarderingsspeld. 

Op de nieuwjaarsreceptie werden Arie

Venneker, Piet Grootjes en Nico Neuvel

geëerd en hun oud-medespeler Leo van

Etten kwam vanuit de Rijp over om als

zanger/entertainer onze begroeting van

het nieuwe jaar op te vrolijken.

Cor Venneker organiseerde het Kolping-

dictee waarbij een kantine vol Kolping

Boys-prominenten op een heel ander

taalgebruik, dan wat we van op en

langs de velden kennen, werd getest.

Tijdens de jaarvergadering werd Piet

Oud benoemd tot het tiende erelid van

onze vereniging.

Zijn voetbalkwaliteiten lieten weliswaar

nergens een onuitwisbare indruk achter,

maar zijn werk door de week en achter

de schermen des te meer.

We hadden aan het eind van het sei-

zoen een enorm aantal van 65 teams in

competitie en waren daarmee veruit de

grootste van de, toen, negen amateur-

clubs in Alkmaar. 

De Pupillenpenalty-bokaal werd weder-

om gesponsord door Groot Mode en

Floris Rijwielen. Verry Veel ging met de

hoofdprijs bij de D-tjes aan de haal en

bij de E-tjes gaf Brigitte Pluijmers alle

jongens het nakijken.

De vrouwenafdeling kon ternauwernood

1 team in de competitie houden en het

gevolg was dat aan het eind van het

seizoen het degradatiespook moest

worden binnengelaten.

Verrassend genoeg deed ook onze

zaalvoetbaltak van zich spreken door

een kampioenschap van het eerste

team in de 2e klasse.

De B-junioren waar we met zijn allen zo

trots op waren, moesten met een 11e

plaats afscheid nemen van het zeer

hoge landelijk niveau waarop zij acteer-

den en degradeerden naar de derde di-

visie. De beheercommissie zorgde er-

voor dat alles wat niet op ons complex

thuishoorde, voortaan tot in lengte van

jaren op gecontroleerde wijze het terrein

weer zou kunnen verlaten: de riolering

langs het hoofdpad werd vervangen.

1996

Een flinke schaduw werd op dit vereni-

gingsjaar geworpen door het overlijden

van erelid Klaas Commandeur. 

De nieuwe trainer van het eerste elftal,

Peter Tania, presteerde keurig met zijn

mannen en een plek in de middenmoot

van de eerste klasse werd hun deel.

Oud-spelers Jan Vrasdonk en Ronald

Keijner assisteerden hem wekelijks.

Het tweede elftal deed van zich spreken
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Grote Kolping Boys talenten 

Ruben Wilson en Marco Tamis in

1996 (foto Kees Blokker)
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door op de laatste wedstrijddag de kop-

positie te veroveren in de reserve derde

klasse en dat betekende dus meteen het

kampioenschap. Het derde team volgde

hun voorbeeld en werd reservehoofd-

klasser in de afdeling Noord-Holland.

De B1 waar we nog steeds heel trots op

waren kon zich met trainer Brunekreef

helaas niet op landelijk niveau handha-

ven. De beslissingswedstrijden, die no-

dig waren voor handhaving, gingen te-

gen AFC’34 en Spero verloren, waar-

door we met de juniorengroep weer op

districtsniveau terechtgekomen waren.

Initiatiefnemers Jan van den Bout en

Evert van Dronkelaar keken met Jan

Kraakman zeer tevreden terug op hun

eerste internationale paastoernooi voor

B- en C-teams. Alles klopte als een bus

en veel complimenten van deelnemende

teams mochten in ontvangst worden

genomen.

Na de winterstop slaagde de zoektocht

van de dames naar een nieuwe voorzit-

ter. Ton Groot dacht dat hij die hamer

wel kon optillen. 

Als klap op de vuurpijl maakten de da-

mes een groot toernooi mee in Silke-

borg (Denemarken).

Penningmeester Jeroen Oud meldde

aan het eind van het seizoen dat de

spaarpot van de club dusdanig was ge-

vuld, dat we maar eens serieus moes-

ten gaan nadenken over een grote in-

vestering. 

In oktober zegde A-junioren trainer Bru-

nekreef zijn contract op en verliet de

club, waarna de van Alcmaria Victrix af-

komstige Willem Zeijlmans hem gelukkig

snel opvolgde.

1997

Klaas van Baar, erelid/oprichter en 40

jaar lang hoofdbestuurslid, waarvan 20

jaar voorzitter en 21 penningmeester,

overleed dit jaar. Arie Kunst was op 1 ja-

nuari al tot nieuw erelid benoemd, zodat

het aantal ereleden stabiel bleef.

Na vier jaar degradeerde ons eerste elf-

tal uit de eerste klasse. Kennelijk had

hoofdtrainer Peter Tania dit al zien aan-

komen, want in oktober 1996 liet hij al

weten zijn contract niet te willen verlen-

gen. De BTC was zeer gelukkig om niet

veel later al Charles van Altena als zijn

opvolger te mogen presenteren.

De A-juniorentrainer Willem Zeijlmans

bereikte een lang gekoesterd kampioen-

schap met de A-junioren en zo werd de

landelijke derde divisie het toneel waar-

op zij mochten acteren. Bijna hadden

de C-junioren dat kunstje nagedaan,

maar zij kwamen net te kort met hun

tweede plaats. Het bestuur had het

maar druk met het uitwerken van het

plan om de kantine fors te vergroten,

waardoor er ook ruimte zou komen
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Het hoofdbestuur in 1997 staand vlnr: Piet Reus, Piet Ursem, Jacco Buisman,

Arko Floris, Ronald Buisman, Nico van Sikkelerus en Ton Schuit. Zittend vlnr:

Jacques Peetoom, Jeroen Oud, Dick Veel, Gerard Floris en Jack Koot

Kolping Boys Junioren A1 

kampioen in 1997
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waar de jeugd zich prima thuis zou voe-

len. Er werd ook een start gemaakt met

de voorbereidingen van de grote loterij,

waarvan de opbrengst de bouwactivitei-

ten aan de kantine, die in de zomer van

het jaar erop gepland waren, mogelijk

zouden maken. 

Op de startavond werden al de meeste

loten ondergebracht bij de vele lotenver-

kopers en het enthousiasme was groot

om er wat van te maken.

De D1-pupillen werden wederom eer-

ste, maar helaas werd de competitie

niet uitgespeeld. Kennelijk deden we bij

de pupillenafdeling iets heel goed, want

dit was lang niet de enige keer dat zij

bovenaan eindigden.

Maar er was niet alleen vreugde bij de

pupillenafdeling, want triest was het

overlijden van Maikel v/d Molen na een

ernstig auto-ongeluk. 

Na een slopend weekend werd Marvin

Wijdenbosch Pupil van het Jaar, het be-

gin van een voetballoopbaan die later in

een vaste plek in het eerste elftal zou

uitmonden.

Dames-voorzitter Ton Groot werd naar

de juniorenafdeling, waar voorzitter Ro-

nald Buisman het voor gezien hield, ge-

transfereerd. 

Het paastoernooi had, ondanks de

vroege datum, prima weer op beide da-

gen en vertoonde een groei in kwaliteit

en kreeg met SSV Bühr een gewenste

buitenlandse winnaar. 

De wedstrijdsecretarissen haalden op-

gelucht adem na een seizoen vol aan-

loopproblemen met de nieuwe KNVB-

software voor de wedstrijdprogramma’s.

Het derde elftal werd voor de tweede

keer op rij kampioen en promoveerde

daardoor naar de reserve derde klasse

1998

Erelid Piet Grootjes sr en hoofdbestuurs-

lid Jack Koot waren degenen van wie de

club dat jaar afscheid moest nemen.

Een hoogtepunt was wel de oplevering

van de uitbreiding van de kantine waar-

voor heel veel vrijwilligers zich tijdens

vele avond- en weekend-uurtjes hadden

ingezet. 

Het eerste grote project sinds 1989 zat

erop en wat was de werkersploeg trots! 

Tijdens de verbouwing ging alles ge-

woon door, zo ook het Paastoernooi dat

op zaterdagmiddag bezoek kreeg van

Edward Dekker, die een uitzending van

zijn Radio Noord-Holland programma

“In de Kantine” vanuit ons clubhuis ver-

zorgde.

De loterij van 1000 loten werd een groot

succes. Alle loten werden aan de man

gebracht en onze penningmeester zag

het glimlachend aan.

Het eerste elftal deed van zich spreken

en eindigde gedeeld op de eerste plaats

waardoor een beslissingswedstrijd no-

dig was. Met een grote bus vertrok de

selectie naar het veld van DEM in Bever-

wijk, maar helaas werd deze wedstrijd

met 2-1 verloren van Velsen

De meningen over wat dit betekende
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liepen binnen de club nogal uiteen, daar

een zestal basisspelers al had aangege-

ven na dat seizoen te gaan stoppen met

de selectie en lager te willen gaan spe-

len. De zeer talentvolle lichting A-junio-

ren behaalde een prachtige derde plek

in de landelijke divisie.

Nieuw was het instellen van een hoofd-

klasse voor de D-Pupillen. D1 plaatste

zich daar net aan voor.

De Dames werden kampioen van de 5e

klasse; het werd daar eerlijk gezegd ook

wel een keertje tijd voor.

De gang met de benoemingen zat er

goed in: Gerard Floris werd tot erelid

benoemd en Joop Wilmsen werd, even-

als Nico van Sikkelerus, Lid van Verdien-

ste. De Pupillen en Junioren lieten zich

dit jaar van een wel zeer goede kant

zien door het organiseren van sponsor-

lopen door de commissie en het bin-

nenhalen van sponsorguldens door de

jonge voetballertjes zelf. 

Het resultaat was f13.500, zodat de be-

groting van de kantine-uitbreiding flink

ontlast werd. Het pupillen/oudersvoet-

bal werd weer een reuzegezellige avond

voor ouders en kinderen. 

Het derde team handhaafde zich moei-

teloos op het voor hen zeer hoge niveau

van de reserve-derde- klasse. Het vier-

de team werd ook kampioen en zo had-

den we voor het eerst maar liefst 4

teams op vierdeklasseplus niveau.

Mede door de loterij en allerlei andere

acties kreeg de club meer geld in kas

dan ooit tevoren, ook al omdat de kos-

ten van de kantine-uitbreiding bijzonder

waren meegevallen. 

Het Klaas Commandeur-jeugdtoernooi

werd voor de eerste keer in deze vorm

gehouden. Truus Commandeur verzorg-

de de aftrap. 

Bij het paastoernooi bleef de beker in

Alkmaar. 

AZ-C1 vond hem mooi genoeg om het

toernooi te willen winnen en het volgend

jaar daar weer voor terug te komen.

1999

Het seizoen eindigde met een wat moe-

deloze trainer Charles van Altena die

zich met zijn eerste team had weten te

plaatsen voor de 2e ronde van de pro-

motiecompetitie van de periodekampi-

oenen. Helaas was Hercules over twee

wedstrijden een ietsiepietsie beter, maar

dat betekende wel een wereld van ver-

schil en de tweede klasse zou helaas

weer ons speelterrein worden in het

daarop volgende seizoen. 

De vereniging werd echter wel bijzonder

vrolijk van de unieke prestatie van het

tweede dat overtuigend kampioen werd

en in het seizoen 1999-2000 in de aller-

hoogste reserveklasse, de hoofdklasse,

mocht gaan acteren. Dat was nog eens

een manier om het nieuwe millennium te

betreden!

Ook de jeugd deed het prima, want de

A-junioren handhaafden zich knap in de

landelijke divisie en sportief gezien zag

de toekomst er daarmee prima uit voor

onze club.

Het 60-jarig bestaan werd opgeluisterd

met een sportfeestweek en een dave-

rende feestavond in ons eigen clubhuis,

dat nu groot genoeg was om ook dit

soort evenementen te kunnen herber-

gen. De honderdste F-Pupil werd dit jaar

gehuldigd en de groei zat er dus nog

steeds in. En als we het nu toch over

huldigen hebben: Jaap de Wit versterkte

ons korps van Leden van Verdienste. 

Jammer was dat de discussie over de

aanstelling van de D-pupillentrainer zo-

veel energie wegnam bij een deel van

de pupillencommissie, dat zij zich op

wat anders ging richten. 

Gelukkig kon de commissie weer op

peil gebracht worden in de loop van de
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eerste seizoenshelft. Het 60-jarig jubile-

um werd door de pupillen gevierd met

een toernooi waaraan alle 31 teams

meededen. Dat waren twee drukke da-

gen op onze vijf grasvelden.

De kantine behaalde een omzet als

nooit tevoren, maar het netto rende-

ment bleef achter en zou een speerpunt

worden in het financiële beleid van de

hierna volgende jaren. 

Het totale verenigingssaldo echter

noopte het hoofdbestuur om, snel na de

kantine-uitbreiding, alweer naar een vol-

gend project uit te gaan kijken.

2000

Op 1 januari werd Jan Kraakman voor

25 jaar taken in het jeugdbestuur en de

juniorenafdeling tot nieuw Lid van Ver-

dienste benoemd.

In het nieuwe millennium kon Kolping

Boys niet achterblijven bij wat al bij

meerdere verenigingen in gang was ge-

zet: we draaiden de digitale snelweg op

en op 12 juli 2000 werd onze website

gelanceerd en officieel geregistreerd. 

Aangezien veel, meestal wat oudere, le-

den nog niet de beschikking hadden

over een computer bleef het clubblad

De Treffer in volle omvang als contactor-

gaan tussen alle leden bestaan.

Het eerste team had het lastig in de

competitie en winst op de laatste wed-

strijddag tegen Zilvermeeuwen was echt

een bevrijding. 

In de strijd om de KNVB-beker ging het

wel crescendo. 

We bereikten voor het eerst in ons be-

staan de halve finale waarin hoofdklas-

ser Hollandia tenslotte te sterk bleek.

Het was voor het derde achtereenvol-

gende jaar dat trainer van Altena iets

aansprekends neerzette met zijn selec-

tie. Na dit resultaat kwam aan zijn perio-

de een einde en werd oud-juniorentrai-

ner Willem Zeijlmans, die bij zijn vertrek

in 1998 te kennen had gegeven graag

nog eens bij de club terug te komen,

door de BTC aangetrokken als de nieu-

we hoofdcoach.

Juniorentrainer Peter Spijker beleefde

zijn eerste lustrum bij de club en daar

zou het niet bij blijven.

Het tweede liep in de hoofdklasse met

het hoofd in de wolken, maar eindigde

het seizoen met de voeten beneden de

degradatiestreep. 

Dat was wel een heel kort verblijf in de

top van het district! 

Het derde dreigde ook sportief ten on-

der te gaan, maar Hans Hahn wist juist

op tijd de heren ervan te doordringen

dat een andere mentaliteit nodig was

om weer resultaten te kunnen vieren in

de kantine na afloop van de wedstrij-

den. Het hoofdbestuur besloot om de

kas wat lichter te maken door het be-

sluit wereldkundig te maken dat we met

onze vrijwilligers zouden overgaan tot

de bouw van vier nieuwe kleedkamers.

Vooral door de uit haar jasje gegroeide

pupillenafdeling werd dit met gejuich

ontvangen.

Het was de Damesafdeling opgevallen

dat er in de derde klasse minder clubs

ingedeeld waren dan gebruikelijk en
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voordat de KNVB het wist lag er al een

voorstel van onze Dames, die als twee-

de waren geëindigd, om volgend jaar

een klasse hoger ingedeeld te worden. 

Aldus beschikte de KNVB, initiatief had

weer geloond.

Om het belang van het vrijwilligersbeleid

te onderstrepen werd Gerard Min aan-

gesteld als vrijwilligers-coördinator en

hoofdbestuurslid.

Op zaterdag 25 november waren alle

sinterklazen voor de C- en D-jeugd van

de afgelopen 25 jaar in de kantine uitge-

nodigd, omdat Jan Kraakman en Piet

Ursem na 25 jaar stopten met de orga-

nisatie. Het was helaas ook het laatste

feest, omdat het aan opvolging ontbrak. 

Helen Rowinkel werd daarmee de laat-

ste Sint.

2001

We sloten een zeer nat voetbalseizoen

af waar de organisatoren van het inter-

nationale Paastoernooi alles vanaf we-

ten. Op 1 mei had het A1-elftal nog

maar liefst 8 wedstrijden te gaan, wat

doordeweekse wedstrijden naar Almere

en Abcoude opleverde, dwars door alle

files heen.

Terugkijkend op 2001 constateerde se-

cretaris Jacco Buisman dat de “Beheer-

commissie” voortaan met hoofdletters

geschreven moest gaan worden, als je

bedenkt wat die met de bouw van de

nieuwe kleedkamers samen met de

“losse” vrijwilligers weer voor elkaar

hadden gekregen. De druk bezochte

feestavond ter gelegenheid van de offi-

ciële opening bezorgde eenieder een

zeer voldaan gevoel.

De noodzaak van een lening bij de bank

is op geen enkel moment het afwegen

waard hoeven zijn.

Wat opviel van het eerste elftal is dat de

eerste competitiehelft vooral een ge-

wenningsperiode als groep werd. Na de

winterstop werd de rente daarop bin-

nengehaald en stroomden de punten

binnen, waardoor de nacompetitie-rech-

ten werden zeker gesteld. 

De ploeg in opbouw werd tegen Quick

in Amersfoort helaas uitgeschakeld na

maar liefst 16 penalties. Jammer, dan

moest het maar het jaar erop gebeuren,

we waren vol goede moed.

Voorzitter Dick Veel stopte wegens

drukke werkzaamheden met het voor-
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zitterschap en secretaris Jacco Buis-

man vond dat de voorzittershamer wel

lekker in de hand lag en zo gezegd zo

gedaan. Gerard Venneker was snel be-

reid om verenigingssecretaris te worden

en zo was het Dagelijks Bestuur weer

compleet.

Voor twee superkanjers binnen de club

was het tijd om ze de eer te bewijzen

die ze volledig toekwam. Het Lid van

Verdienste-schap was weggelegd voor

wedstrijdsecretaris Piet Reus en alles-

doener Jaap Zonneveld. Naast hen

werd nog een record aantal van negen

vrijwilligers tot Bijzonder Lid gekroond.

De Dames-, Junioren- en Pupillencom-

missie namen het initiatief voor een ge-

zamenlijke feestavond voor al hun vrij-

willigers en het was meteen een schot

in de roos.

De Junioren penaltybokaal-avond werd

opgeluisterd door ons oud-lid en toen

AZ-keeper Robert van Westerop die dat

jaar hoofddoelman van FC Volendam

zou worden.

Verder namen we afscheid van het oude

district West-1, omdat de KNVB het

aantal districten van 9 naar 6 terug-

bracht. Zodoende werd ons nieuwe dis-

trict West-1 qua aantal clubs meer dan

verdubbeld.

De dames sloten hun eerste seizoen in

de derde klasse af met een nette vierde

plaats, hun gelijk over het promotiever-

zoek van het jaar ervoor daarmee aan-

tonende. 

Een mooi resultaat ook voor de eerste

echt aangestelde trainer in de vrouwen-

geschiedenis van onze club, Jeroen

Wijts.

2002

Het 7e paastoernooi was dit jaar alweer

wat sterker qua deelnemersveld en was

ondertussen echt een regionale trek-

pleister geworden, waarbij meer dan

duizend toeschouwers de weg naar ons

complex weer wisten te vinden tijdens

twee prachtige paasdagen. 

AZ werd winnaar bij de B-junioren in

een zeer sterke poule. Voor het eerst

eindigden de Kolping Boys B- en C-juni-

oren beide op de laatste plaats, maar ze

hadden wel twee geweldige dagen be-

leefd.

De contacten met FC Groningen die tij-

dens een eerdere uitgave van het Paas-

toernooi waren gelegd resulteerden in
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een samenwerkingsovereenkomst met

Kolping Boys. Wij hoopten veel van hen

te kunnen leren over het goed opleiden

van de jeugd en zij waren uiteraard

geïnteresseerd in onze eigen talentjes

en die bij ons in de buurt.

Dat het goed zat met onze vrijwilligers

bleek wel uit het feit dat er dat jaar 7

van hen officieel gehuldigd werden. Ger

van der Waal jr werd te midden van al

zijn voormalige eerste-elftalgenoten van

het roemrijke team uit 1963 in het zon-

netje gezet en tot erelid benoemd. 

Oud-voorzitter Dick Veel en pupillenmo-

tor Piet Ursem kregen uit handen van

voorzitter Jacco Buisman de oorkonde

van Lid van Verdienste uitgereikt.

Voor het eerst was het financiële resul-

taat van de kantine bereikt met een bru-

to marge van boven de 50% wat de

grootste complimenten van de penning-

meester opleverde, die hier jarenlang

met de commissie samen aan gewerkt

had.

Een domper kreeg te club te verwerken

door de degradatie van het eerste team

naar de derde klasse. We snapten er

maar niets van dat het elftal dat het jaar

ervoor nog bijna gepromoveerd was nu

moest afdalen naar dezelfde klasse die

in 1963 werd bereikt (maar toen middels

promotie). Trainer Zeijlmans vertrok uit

eigener beweging een paar wedstrijden

voor het einde van de competitie vroeg-

tijdig.

Het nieuwe seizoen zou met de verse

hoofdtrainer John Stevens worden inge-

zet met als inzet het weer verlaten van

de derde klasse (omhoog wel te ver-

staan).

Het werd ook een jaar waarin het nieu-

we district West-1 zich van zijn slechtste

kant toonde door zelf een zootje te ma-

ken van de competitie-organisatie en

voor de meest kinderachtige dingetjes

kwistig met boetes strooide richting de

amateurclubs. 

Vier van onze jeugdspelers maakten de

overstap naar een BVO: eentje naar FC

Groningen en drie naar

Stormvogels/Telstar.

Het sterk verjongde derde team degra-

deerde uit de reserve-derdeklasse, maar

daar was binnen de club al lichtjes reke-

ning mee gehouden.

Het A-veld dat al jaren een reputatie had

van het slechtste veld in de regio werd

door de gemeente geheel gerenoveerd.

Het zou echter alleen maar een volgen-

de martelgang betekenen voor het inge-

zaaide gras. Een zeer schrale zandvlak-

te waar geen graswortel en regenworm

zich in thuis voelden, zou voortaan

moeten doorgaan voor ons hoofdveld. 

2003

2003 was een rampjaar als nooit tevo-

ren door het overlijden van onze wed-

strijdsecretaris en geweldig verenigings-

mens Piet Reus. De dag ervoor nog

aanwezig bij de bekerwedstrijd tegen

De Kennemers uit en de nacht erna niet

meer wakker geworden. 

De schok binnen de vereniging was niet

te beschrijven en ook daarbuiten was

niets dan ongeloof als reactie. De kerk

puilde uit als nooit tevoren.

Alsof dat nog niet genoeg was, moes-

ten we ook voorgoed afscheid nemen

van de imposante vrijwilligers Bram de

Jong en Cor van Wonderen.

Piet werd voor alles wat hij betekend

had geëerd als naamgever van ons

hoofdterras. 

Waar we goed mee uit de voeten kon-

den was de aanleg van een kunstgras-

mat op ons B-veld. Eindelijk het hele

jaar door trainen voor iedereen, met

nieuwe lichtmasten van de Vrienden-

club!

De bestaande masten hebben we zelf

verhuisd naar het C-veld.

Het veld werd geopend door twee rake

penalty’s van zowel voorzitter Jacco als

wethouder Henk Eggermont, waarna de

openingswedstrijd begon. 

Die openingswedstrijd tegen Vrone zou

echter niet uitgespeeld worden vanwe-

ge een grote stroomstoring halverwege.

Gelukkig stond het licht in de kantine op

een andere groep en is de avond daar

voortgezet.
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Het eerste team haalde, na een goede

competitie te hebben gedraaid, de na-

competitie maar in de tweede ronde

bleek Purmersteijn sterker dan wij. 

Het jeugdig keeperstalent Erik Geijte-

man moest helaas wegens gezond-

heidsredenen stoppen met voetbal.

Het eerste zaalvoetbalteam verraste ons

ook met een kampioenschap.

Onze dames timmerden stevig op de

deur van de tweede klasse, maar Zaan-

dijk bleek sterker en werd kampioen.

Aangezien de beide ploegen ver voor de

andere teams waren geëindigd ging de

KNVB mee in het verzoek om mee te

mogen promoveren. 

De Dames 2 deden met een kampioen-

schap vol mee met de feestvreugde.

Het lukte de D1-pupillen niet om een

plek in de nieuwe Topklasse te verove-

ren na een weekend vol kwalificatiewed-

strijden. Het jaar erop maar hopelijk be-

ter dan.

Het jeugd-trainerskorps van FC Gronin-

gen was een dag bij ons te gast om een

clinic voor een 32-tal D-pupillen te ver-

zorgen. Dit werd zeer op prijs  gesteld

door de deelnemertjes. De A1-junioren

haalden de finale van de regionale be-

kercompetitie, maar moesten in Hollan-

dia hun meerdere erkennen.

De Beheercommissie had het maar druk

met de nieuwe Legionella-wetgeving.

Uiteindelijk werd ons hele warmwater-

systeem omgebouwd en kon elke spor-

ter weer veilig onder de douchekoppen

staan.

De Sponsorcommissie zorgde voor nog

meer werk met de vraag om aan de

noord- en oostzijde van het A-veld voor

een derde ring te zorgen. Veel ruimte

voor meer kluswerk was er uiteraard dat

jaar niet.

Penningmeester Jeroen Oud stopte met

zijn werk binnen de club en dat leverde

hem wat later het Bijzonder Lidmaat-

schap op. Het kostte heel veel moeite

om een opvolger te vinden. 

2004

Het jaar eindigde slecht voor eenieder

die het eerste team een warm hart toe-

draagt. Een tiende plek in de eindrang-

schikking betekende het spelen van na-

competitie-wedstrijden om het derde-

klasserschap te behouden. 

Uiteindelijk vond het team haar Waterloo

met een 4-1 nederlaag in De Rijp. Trai-

ner Stevens verliet ons reeds in maart,

maar ook interim-trainer Hans Geerking

kon het tij met de groep met aangetast

zelfvertrouwen niet meer keren. 

Na zeventien jaar waren we terug in de

vierde klasse.

Met de nieuwe hoofdtrainer Rob Klan-

ker, een talent dat uit de club zelf ooit

was voortgekomen en die dat jaar de A-

junioren had getraind, moest met een

nieuwe jonge groep het verloren terrein

weer worden herwonnen. Zij deden in

de eerste competitiehelft meteen mee in

de kopgroep, dat gaf moed.

Wie ook overnieuw moesten beginnen

waren de mannen van het tweede, want

ze kopieerden het eerste elftal en vielen

ook een klasse terug door kansloos

laatste te worden.

De A-junioren zorgden echter voor nieu-

we hoop door maar net promotie naar

de landelijke tweede Divisie mis te lo-

pen. Spakenburg was nipt (één punt)

sterker en werd kampioen. Uiteindelijk

konden zij het ook niet bolwerken in de

finalepoule van de nacompetitie. Het net

mislopen van de eerste plek gold overi-

gens ook voor onze C-lichting.

Het paastoernooi had prachtige win-

naars in Crystal Palace en PSV en de lo-

terijtent kon op de tweede dag al om

half 1 opruimen, omdat een toevallig

aanwezige opkoper er een prijs voor gaf

die met de resterende lotenverloop

nooit zou kunnen worden geëvenaard.

Een ander toernooi, ons eigen Klaas

Commandeur-toernooi, werd gecon-

fronteerd met de diefstal van twee be-

kers die in de kantine waren uitgestald,

niet te geloven!

Daar stonden we dus bij de prijsuitrei-

king even met de mond vol tanden.

Op de tweede paasdag was het com-

plex nog geheel aangekleed van het

paastoernooi en kon Megastore haar

sportdag organiseren en samen met het

sportbureau van de gemeente Alkmaar
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ook een sportieve informatiemarkt in het

kader van de Nationale Sportweek pre-

senteren.

In de persoon van pupillenman en

woensdagmiddagcoördinator Wout van

Dijk werden we een Lid van Verdienste

rijker. 

We werden echter ook een erelid armer

door het heengaan van Piet Oud. 

Het was ook het jaar waarin Alkmaar

herdacht dat zij 750 jaar stadsrechten

had. 

Het voetbaltoernooi dat in dat kader

werd gehouden in diverse categorieën

leverde stadstitels op voor onze Dames-

1 en de F1-Pupillen. 

De eindronden waren oorspronkelijk ge-

pland in het AZ-stadion, maar AZ gaf de

organisatie terug waarna Kolping Boys

het overnam. 

Op zaterdag 5 juni werden bij ons alle

twaalf finalewedstrijden gespeeld en het

was een enorm gezellige boel in een

door de gemeente geheel vrolijk aange-

kleed sportpark De Nollen.

De nieuwe clubpenningmeester zag na

een inwerkperiode in, dat dat werk hem

minder lag en oud-penningmeester Je-

roen schoot als invaller te hulp. 

In september hadden we dus weer

geen penningmeester, maar Anja van

Dijk wilde ons gelukkig wel helpen en

deed thuis, buiten het hoofdbestuur, de

gehele administratie voor de club.

Het werd wel een kritiek jaar waarin

onze kaspositie tot een onaanvaardbaar

minimum geslonken was door veel in-

vesteringen die de Sponsorcommissie

even had gedaan, die pas in de jaren

erna zouden renderen.

De Beheercommissie werd overvallen

door een storm die een deel van de re-

clameborden constructie scheef had

geblazen, waardoor we alle frames van

de reclameborden van schoren moes-

ten voorzien.

De Vriendenclub deed ons een kinder-

speelplaatsje cadeau op het plein naast

de kantine en ons erelid Gerard Floris

“scoorde” een gouden KNVB-speld op

de jaarvergadering.

2005

Het jonge eerste elftal in opbouw be-

haalde een keurige tweede plek in de

competitie achter de buren van Vrone.

De nacompetitie-wedstrijden tegen Al-

ways Forward waren helaas niet aan het

team besteed. 

Het tweede elftal kelderde kansloos

naar de reserve-derdeklasse, maar gro-

te vreugde was er weggelegd voor Da-

mes-1 dat een kampioenschap weg-

kaapte voor de neus van Purmerend en

promoveerde naar het op één na hoog-

ste niveau van Nederland. 

De penningmeester zette alvast maar

budget opzij voor de busreizen naar uit-

wedstrijden tegen verre tegenstanders.

Het zal zo zijn dat succes trekt, want

daarna schoten we met een ledental-

toename van 25% in één keer door de

grens van 100 vrouwelijke leden. 

Gelukkig deed die groei zich ook in eni-

ge mate bij de andere voetbalafdelingen

voor.

Alle juniorenteams handhaafden zich,

maar dat ging meestal met veel moeite.

Na het vertrek van technisch coördina-

tor Frans Geurtsen tijdens de eerste

competitiehelft ging de BTC-kar in

maart van dat jaar getrokken worden

door Hans Geerking met een drietal

oud-selectiespelers van de gouden ge-

neratie en de zaken liepen vrij snel zoals

beoogd was.

Het tiende paastoernooi was sterker be-

zet dan ooit tevoren en tijdens de prima

paasdagen wisten weer duizenden toe-

schouwers ons sportcomplex te vinden.

De Vriendenclub meldde met trots dat
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zij de grens van 300 leden was gepas-

seerd en daagde het bestuur uit om al-

vast na te denken over verrijkingen van

de accommodatie waar zij een bijdrage

aan zou kunnen leveren.

Het compleet voorbereide Megastore

Sportfestijn zou dat jaar geen tweede

editie beleven, want op tweede paas-

dag maakten overvloedige regenbuien

het onmogelijk om buiten op de velden

wat te ondernemen.

Het zeer bijzondere ledencorps kreeg

weer versterking door de meer dan te-

rechte benoeming van Hans Hahn tot

Lid van Verdienste. 

Na de deceptie van het jaar ervoor kon

penningmeester Anja melden dat het

weer zeer de goede kant op ging en dat

vooral de kantine prima cijfers kon laten

zien. In het voorjaar werden we opge-

schrikt door het plotseling overlijden van

ons Lid van Verdienste, kantineman en

clubschilder Jaap de Wit, midden in een

actief leven op veel te jonge leeftijd.

Daarnaast gaf voorzitter Jacco Buisman

aan zijn functie ter beschikking te stellen

vanwege zijn aanstaande verhuizing

naar Brabant. In het dankwoord bij zijn

afscheid werd nog maar eens duidelijk

gemaakt hoeveel hij in allerlei functies

gedurende 21 jaren voor de club, waar-

van hij vanaf de jongste pupillen had ge-

speeld, had gedaan. Oud-eerste-elftal

speler Jan Brammer volgde hem op.

Marian Corsten stapte over van de Pu-

pillenafdeling naar de Dames en werd

daarbij het eerste vrouwelijke hoofdbe-

stuurslid van Kolping Boys. 

Jan Kraakman stopte na 30 jaar jeugd-

en juniorencommissiewerk om zich op

zijn scheidsrechtersloopbaan en het

paastoernooi te concentreren. 

De KNVB eerde Jan met de gouden

KNVB-medaille en dat overkwam paas-

toernooi-aanjager Jan van den Bout

ook, al was deze van zilver. Om de aan-

schaf van alle kleding en voetbalmateri-

alen, waar heel veel geld in omgaat, te

beheersen, werd de Materiaalcommissie

aangesteld onder voorzitterschap van

Martin van Wanrooij.

2006

Het zou weer een net-niet jaar voor ons

eerste elftal worden. 

Wederom bleek een tweede plek het

hoogst haalbare. De verrassing kwam

deze keer uit de juniorenafdeling waar

de C1 het na promotiewedstrijden pres-

teerde om te promoveren naar de lan-

delijke derde divisie. 

Zo hoog hadden onze C-tjes nog nooit

gereikt.

Het 11e paastoernooi bracht op Goede

Vrijdag weer zo’n vijftig vrijwilligers op de

been om het complex met een geweldi-

ge uitstraling toernooigereed te maken. 

Gelukkig deden de weergoden ook hun

best voor ons.

De scheidsrechtersafdeling van Piet

Ruijs groeide flink, deed goed werk en

kreeg als beloning voor haar inzet

prachtige nieuwe gele shirts.

Maar liefst 9 jonge talenten van onze

club werden uitgenodigd om bij BVO’s

hun kunsten te laten zien en/of mochten

aantreden in selectiewedstrijden van de

KNVB.

Heel leuk was op de nieuwjaarsreceptie

de gelijktijdige benoeming van oud-

voorzitter Jacco Buisman en zijn vader

Dirk tot Lid van Verdienste van onze ver-

eniging.

De nieuwe penningmeester Richard

Mooser liet zien dat hij niet alleen goed

is in dammen en voetballen, maar ook

het vak van penningmeester goed be-

heerst. 

Een jaar zonder verrassingen was het

resultaat.

Bij de A-junioren hadden we voor het

eerst sinds jaren weer 5 teams in com-

petitie en ze deden het allen niet onaar-

dig. De grote groei van de club zat hem

in de damesafdeling die doorgroeide
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naar maar liefst 135 leden. Het hekwerk

op het complex werd onderhanden ge-

nomen. De gemeente deed de westkant

en de Beheercommissie de oostkant.

Vooral met dat laatste was de paastoer-

nooi-commissie in haar nopjes. 

Ook kreeg het eerste elftal de beschik-

king over een grote kleedkamer met

aansluitende massage/herstelruimte.

Firma Verberne-Baron verwijderde de

bosjes tussen de tribune en het terras

en daarvoor in de plaats kwam een keu-

rig pleintje.

Dave Klaver van de E9 maakte voor het

eerst in ons bestaan het aantal van 900

leden vol.

De seniorencommissie onder aanvoe-

ring van Gerard Bobeldijk verraste de

vereniging door een succesvolle sei-

zoensopeningsdag met barbecue voor

alle lagere teams te organiseren.

2007

Wat een fantastisch jaar!

Twee kampioenen onder één dak! Zo-

wel het eerste als het tweede team

werd kampioen. 

Het kampioenschap van het eerste was

weliswaar zeer welkom, maar dat van

het tweede was ronduit spectaculair

door hun 22 punten voorsprong op

nummer twee, VVS’46-2. 

Het regende kampioenen dat jaar: van

de 62 teams die we dat seizoen in com-

petitie hadden werden er maar liefst

twaalf kampioen en daarnaast werden

de meisjes A-junioren ook nog eens be-

kerkampioen van ons district. 

Dat beloofde wat voor de toekomst van

onze damesafdeling! 

Helaas moesten onze hoogste A- junio-

ren een stap terug doen en zouden dus

het volgend seizoen niet meer op lande-

lijk niveau actief zijn.

In een paasweekend, met zeldzaam

mooi weer, gingen West Bromwich Albi-

on en AZ er met de welverdiende prijzen

vandoor. 

Voorzitter Jan Brammer was in zijn nop-

jes met het dat jaar getekende samen-

werkingscontract met AZ, dat voor bei-

de partijen vruchtbaar moet blijken te

zijn. Voor het eerst hadden we te maken

met mogelijke omgevingsinvloeden op

onze vereniging. 

De gemoederen in de buurt liepen hoog

op toen Exodus bekend maakte het op-

vanghuis van ex-gedetineerden in de

boerderij tegenover onze parkeerplaats

te willen huisvesten. 

Het bestuur van onze vereniging besloot

hierover een genuanceerd standpunt in

te nemen, ofschoon ook wij die opvang

liever elders gehuisvest zagen. 

We moesten met leedwezen afscheid

nemen van de Bijzondere Leden Martin

Hoogervorst en Ver Veel en actief voet-

baller Iskander de Groot.

Het ledental bereikte alweer een nieuwe

mijlpaal toen Wouter Rooseboom de

Vries in mei als ons 1000ste lid kon wor-

den ingeschreven, waarmee we na zes

jaar Koedijk weer verlosten van de titel “

Alkmaars grootste voetbalclub”.

De damesafdeling presenteerde zich

met maar liefst 4 dames-seniorenteams

in de competitie, alsmede vier jeugd-

teams. Dat konden niet veel clubs in

West-1 ons nazeggen. Meer dan 140

vrouwen en meisjes maakten dat jaar

deel uit van ons ledenbestand.

De wedstrijdsecretarissen uitten dan

ook hun zorg aangaande het aantal

kleedkamers dat elk weekend met

kunst en vliegwerk weer aan alle teams

moest worden toebedeeld en vroegen

het bestuur na te denken over meer

ruimte.

Naast de records bij de veldafdeling

deed ook de zaalafdeling een duit in het

zakje en schreef het nog nooit eerder

vertoonde aantal van 8 teams voor de

competitie in.

75

75 JAAR KOLPING BOYS
2007 EEN FANTASTISCH JAAR

de afgelopen 25 jaar

2006 Prijsuitreiking Mix ToernooiDoor Gerard Bobeldijk

Aanleg van kunstgras op het A-veld

in 2010

OPMAAK  02-04-14  10:03  Pagina 75



Good old Jan Giling, het visitekaartje

van onze vereniging op de zaterdagmor-

gen, die in het verleden nog veel meer

ander werk binnen de club had verricht,

werd op de nieuwjaarsreceptie tot Lid

van Verdienste benoemd met een ap-

plaus dat tot op het E-veld hoorbaar

moet zijn geweest.

De Treffer-drukkersploeg was ontzet-

tend blij met zijn nieuwe snelle laserprin-

ter die het mogelijk maakte om de ca.

1000 exemplaren van De Treffer in een

luttel aantal minuten geproduceerd te

hebben. Voor het eerst ging in septem-

ber een 4 tegen 4 competitie bij de pu-

pillen van start.

De beheercommissie moest zich een

aantal malen in de wangen knijpen bij

het zien van een handvol schadegeval-

len ten gevolge van inbraak. 

Helemaal sloegen zij steil achterover

toen alle bliksemafleiders met ruw ge-

weld van de boeidelen afgerukt bleken

te zijn. 

Gelukkig maakte de waardering van alle

leden voor het installeren van een bier-

tankenpark in de loop van het seizoen

veel goed. En dat gold ook voor de bil-

len van de toeschouwers die voortaan

de zachte zittingen van de AZ-stoelen

onder zich zouden voelen, in plaats van

de vertrouwde harde oranje (dat weer

wel) bankjes.

Vrijwilligerscoördinator Gerard Venneker

organiseerde voor het eerst de kerst-

maaltijd voor de veteranen onder de vrij-

willigers en het was direct een succes

met een opkomst van 60 man/vrouw.

2008

We beleefden dat jaar een herhaling van

de topjaren 86-87 en 87-88 toen het

eerste elftal tweemaal achter elkaar

kampioen werd. Na een ongelofelijk

spannende strijd tussen Kolping Boys,

ZAP en MFC werden we weer voor de

tweede maal in successie kampioen. 

Na een matig begin werden plotseling

negen wedstrijden achter elkaar gewon-

nen en dat hielp enorm. 

Bijna was het tweede team qua promo-

tie gevolgd, maar dat sneuvelde in de

nacompetitie. 

De D1-pupillen werden zowel in de na-

jaars- als voorjaarsreeks kampioen en

promoveerden weer naar de hoofdklas-

se. Helaas moest de C1 een stap naar

beneden doen. De Dames kenden op

trainersgebied een onrustig jaar, aange-

zien er dat jaar door verschillende oor-

zaken drie hoofdtrainers na elkaar op de

groep kwamen te staan. 

De damestalenten Stefanie van der

Gragt en Eline Sol werden uitgenodigd

voor landelijke selectieteams.

De A-junioren timmerden niet al te posi-

tief aan de weg met veel ongeregeldhe-

den tijdens hun wedstrijd tegen Zaan-

landia. Beide teams werden flink ge-

straft en ook onze club kreeg een voor-

waardelijke straf. 

Het bestuur legde zichzelf nogal wat

denkwerk op met de thema’s uitbreiding

bestuurskamer, jeugdhonk en weer ex-

tra kleedkamers. 

Triest afscheid moesten wij nemen van

oud-hoofdtrainer Klaas Wit en kantine-

kracht Lieneke van Harsevoort.

Gitta van Dijk werd, net als echtgenoot

Wout in 2004, Lid van Verdienste.

Het hoge ledental stabiliseerde zich bo-

ven de magische grens van 1000 spe-

lende leden. De pupillencommissie was

zeer ingenomen met het 4 tegen 4 voet-

bal voor de jongste F-pupillen. Het

bleek een schot in de roos.

Het paastoernooi had zwaar te lijden

onder toenemende concurrentie van an-

dere toernooien voor BVO’s met dezelf-

de leeftijdscategorieën en zich terug-

trekkende sponsors. 

Het financiële risico en de kans op het

niet kunnen handhaven van een hoog

niveau van deelnemers werd daarmee

wel erg groot en men besloot tot een

bezinningsjaar.

Achteraf kwam dat wel goed uit, want

de paasdagen waren dat jaar guur met

harde wind, natte sneeuw en zelfs

nachtvorst.

De secretaris van de zaalafdeling, Peter

Verhoeven, meldde trots dat 67 leden

actief waren in zijn tak van sport, zo

groot was zijn afdeling nog nooit.

De Beheercommissie bezorgde alle le-

den een warme douche door elke

kleedkamer van een nieuw drukknop-

pen-element te voorzien en de hele

warmwater-voorziening te renoveren.

Een nieuw electronisch scorebord ver-

scheen op de hoek van het A-veld.

Jaap Zonneveld en Leo Wortel zweetten

zich een weg langs 100 meter boom-

wortels.

De kleinsten kregen er een pannaveldje

bij en de bestaande speeltuin werd in

zuidelijke richting verplaatst. 

Het pannaveld werd geopend met het

oplaten van zwarte en witte ballonnen

en de opening werd tevens opgeluisterd

door de aanwezigheid van Herry en Ber-

ry, de AZ mascottes.

Aan het eind waren we een “Zonneveld-

je” rijker. Jaap kreeg het er warm van.

De BTC meldde vol trots dat de interne

scouting door hoofd-opleidingen 

Mark van Stipriaan een succes was 

geworden.
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2009

Op sportief gebied was het een rustig

jaar voor de meeste selectie-elftallen, op

het eerste team (pas veilig na de laatste

wedstrijd!) en de A1-junioren na. 

Na, met overmacht, kampioen te zijn

geworden, dwong de A1 in een promo-

tietoernooi weer toegang naar de lande-

lijke derde divisie af. 

Overall noteerden we 14 kampioenself-

tallen op een aantal van 65 teams en

dat is bijna 20%, zo zout hadden we het

nog nooit gegeten.

Het D1-elftal dreigde te moeten gaan

degraderen uit de Hoofdklasse.

In de laatste wedstrijd, tegen Reiger

Boys, en ook nog eens pas 20 secon-

den voor tijd werd dat voorkomen. De

ontlading was groot!

Het Damesteam toonde wederom aan

een stabiele eersteklasser te zijn, al was

er weer een wisseling van hoofdtrainer

(wegens privé-omstandigheden) aan de

orde. 

Met de terugkeer van Ed Noorlander en

voor het eerst een B-trainer in de per-

soon van oud-international Fien Timisela

kon er weer met vertrouwen naar de

toekomst worden gekeken.

Helaas ging zo’n 20% van ons totale

bestand bij de vrouwen na het seizoen

andere dingen doen dan bij ons voet-

ballen. Stof tot nadenken dus voor de

Damescommissie.

Het was ook het jaar waarin wij 70 jaar

bestonden en ofschoon het bestuur

daar ingetogen mee om wilde gaan,

zvond een 7-mans actiecomité vanuit

de vereniging dat we ons daar best op

mochten laten voorstaan. Zij pakten de

organisatie van een feestvierdaagse met

verve op met activiteiten als een feest-

avond bij partycentrum Meereboer, een

forumavond met Frits en Barbara Ba-

rend, een zeskamp, reünie, jubileumlo-

terij en een groots jeugdtoernooi.

Een mooie generale repetitie voor het

75-jarig bestaan, aldus de betrokkenen.

De opbrengst van de superloterij was

voorbestemd voor de uitbreiding van de

kantine met een jeugdhoek, bestuurska-

mer en kleedkamers.

Het paastoernooi kwam weer tot leven,

maar nu voor de C- en D-categorie en

met goed weer herleefden de tijden van

weleer.

Met de van A tot Z-actie haalden we de

krant en door het aanbrengen van zo-

veel mogelijk clubkaartleden voor AZ

stevenden we lange tijd af op een oe-

fenwedstrijd tegen onze Alkmaarse Ere-
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divisionist. Op het laatste moment wer-

den we echter ingehaald door FC Den

Helder.

De Trefferredactie lanceerde de superto-

to van de competitie van het eerste elf-

tal en tweewekelijks stond daarvan de

stand in ons clubblad.

In januari waren we gastheer van de

scheidsrechtersdag Alkmaar en moch-

ten ook wij meegenieten van een boei-

end betoog van oud-international Hans

van Breukelen die daar zijn jeugdidool

Peter Verhoeven ontmoette (of was het

andersom?).

Stefanie van der Gragt, die ondertussen

uitkwam voor het Nederlands team on-

der 18, maakte de overstap naar de

vrouwen-eredivisie bij AZ.

We stonden stil bij het verscheiden van

ons Erelid Arie Groot, Lid van Verdienste

Joop Wilmsen en clubscheidsrechter

Dirk Makelaar.

Bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan

werden Cor Venneker en Dick Veel ge-

huldigd als de nieuwe ereleden van

onze vereniging.

Juichend namen de wedstrijdsecretaris-

sen aan het eind van de zomer een in

oppervlak verdubbeld wedstrijdsecreta-

riaat in ontvangst. 

Kleedkamer 1 was erbij getrokken en

een vakkundig gemaakt, zeer groot bal-

lenhok (het leek wel een ballroom) voor

de selecties was evenzo een welkome

aanvulling. 

Het voormalig ballenhok was represen-

tatief getransformeerd tot een nieuwe

klein formaat kleedkamer die geschikt

was voor meerdere doelgroepen. 

Als er voor vrijwilligerswerk Michelinster-

ren zouden bestaan, dan had de Be-

heercommisie er dat jaar zeker eentje

verdiend.

Kolping Boys was dan wel zeventig ge-

worden, maar zag er door deze facelift

nog steeds prachtig uit!In het hoofdbe-

stuur kregen we voor het eerst een

vrouwelijke secretaris in de persoon van

Jenny Scholte, aangezien Gerard Ven-

neker zich voortaan wilde gaan inzetten

als vrijwilligerscoördinator van onze

club.

2010

Het was voor eenieder nogal wennen,

na de opmerking van de paastoernooi-

commissie, dat het voor hen niet meer

mogelijk was om ongeveer kostendek-

kend een internationaal jeugdtoernooi

met aansprekende deelnemers te orga-

niseren. 

Aan iets wat onze vereniging aan een

glanzende uitstraling had geholpen,

kwam dus helaas een eind.

Na de rampzalige renovatie van het A-

veld in 2002 was eindelijk ook de ge-

meente overtuigd geraakt van het feit
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dat er wat moest gebeuren en dus kre-

gen we een nieuw kunstgrasveld, dat

op donderdag 14 oktober officieel ge-

opend werd door wethouder de Baat en

erelid Dick Veel. In de openingswedstrijd

gunden we de winst met 1-2 aan onze

plaatsgenoten van AFC’34.

Bij de aanleg deden we het elektrisch

werk zelf, hetgeen op de schouders

rustte van Siem (hij verrichtte wonderen)

en Joep (verheft elke klus tot kunst), te-

zamen met de gravers Jaap en Leo.

De extra ledenvergadering in het voor-

jaar gaf zijn fiat aan een tussentijdse

contributieverhoging vanwege de veel

hogere huur van het kunstgrasveld.

Ton Schut werd voor zijn jarenlange

werk in de seniorencommissie gehul-

digd als Lid van Verdienste.

Een jubileumjaar was het voor de Vrien-

denclub.

Ze bestond 25 jaar en organiseerde

daarom een stadswandeling door Alk-

maar voor alle leden en een feestmid-

dag daarna. Financieel hielp zij ons met

de geweldige wedstrijdverlichting langs

het A-veld.

De A-junioren moesten het landelijk ni-

veau prijsgeven en landden hard in de

hoofdklasse. Verder verlies viel er te no-

teren binnen ons vrijwilligerskorps waar

Arie Schoenmaker en Bertus Frederiks

ons voor altijd verlieten en ook overleed

oud-eerste-elftalspeler en aanvoerder

Nic. Louwen.

Verder werd dat jaar stichting De Nollen

opgericht die voortaan de velden en

voetbalfaciliteiten voor de verenging zou

gaan regelen.

Het bestuur besloot tot de bouw van

een grote jeugdhoek aan de kantine

met twee nieuwe kleedkamers, een

ruimte voor de senioren en een kleding-

magazijn. In deze nieuwbouw zou te-

vens integratie van de biertankinstallatie

en nieuwe kantineopslag betrokken

worden.

Sportief vierden we de kampioenschap-

pen van het 2e, 3e en Dames-2 team.

Het was het eerste jaar van de F-jes in

onze eigen Champions league en voor

de lagere teams de kennismaking met

onze eigen voetbalschool.

Gerard Twisk nam afscheid als voorzitter

en Erik Zonneveld volgde hem zowel in

het Pupillenbestuur als in het hoofdbe-

stuur op.

Vervelend was dit jaar de lange winter,

waardoor een aardig aantal teams hun

aantal geplande wedstrijden niet kon

spelen en de kantine behoorlijk wat in-

komsten misliep.

Een record exploitatieverlies van onge-

veer EUR 10.000 was het gevolg en de

verenigingsbroekriem moest weer op

een verder gaatje.

Het seizoenseinde kwam evenwel nog

met een mixtoernooi met een super-

deelname van 26 teams; het was een

drukte van belang op ons complex.

Het veteranenteam van de zaalvoetbal-

tak promoveerde voor de tweede maal

op rij en belandde, ook tot hun eigen

schrik, in de hoogste klasse van ons

district (voor veteranen wel te verstaan).

De beheercommissie zorgde voor een

prachtige gelegenheid om buiten te zit-

ten langs het pannaveld en het plein,

want zij plaatste een superbank.

De grote voetbalquiz werd dit jaar ge-

lanceerd met maar liefst 43 deelnemen-

de koppels.

Een nieuw begrip deed zijn intree in

onze kantine: we zouden naast klaver-

jassen voortaan ook gaan keezen. 

2011

In maart maakte het MCA kenbaar te

willen verhuizen naar Heerhugowaard. 

Het gevolg was een reactie van het Alk-

maarse college van B&W dat daarop

het DFS-complex aanbood als alterna-

tieve locatie. Maar in de toekomst zou

niet worden uitgesloten dat verdere uit-

breiding van het ziekenhuis dan plaats

zou vinden op de velden van Kolping

Boys. 

Met argusogen volgde het bestuur deze

discussie, totdat bleek dat Heerhugo-

waard de definitieve keuzelocatie werd. 

In mei rolde de laatste papieren Treffer

van de persen en ging onze vereniging

geheel digitaal via de website. In maart

startte het grondwerk voor de kantine-

uitbreiding en de kleedkamers, wat de

beheercommissie tot de start van het

nieuwe seizoen in september zou bezig

houden. Maar toen het af was, bleek

het een pareltje te zijn. We waren een

aantal prachtige ruimtes rijker. 

De firma Verberne-Baron knapte en

passant het straatwerk rondom nog

weer even keurig op.

Een prachtige, nieuwe sponsorbrochure

van de hand van Jan van den Bout zag

het licht.

De Dames eindigden onder de promo-

tiestreep (7e plaats) voor de nieuw te

vormen hoofdklasse vanwege de instel-

ling van de landelijke Topklasse in vrou-

wenland, maar promoveerde toch om-

dat één van de andere clubs van haar

recht af zag. AZ beloonde onze verbe-

terde opleidingingsstructuur met een

tweesterren-status. 

Het eerste KBST -toernooi werd gehou-

den en vanwege het afstaan van de op-

brengst aan Right to Play, kreeg het or-

ganiserende senioren-8 elftal in de zo-

mer een proeftraining van oud-Ajax trai-

ner Aad de Mos.

We moesten afscheid nemen van Rinus

Peters (“the voice” tijdens de wedstrij-

den van het eerste).

Bij het mixtoernooi barstte De Nollen bij-

na uit haar voegen. Een ongekend aan-
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tal van 36 teams nam deel en het was

een ontzettend vrolijke boel op onze vel-

den.

In de zomer werd de fietsenstalling uit-

gebreid en werden er twee jeu de bou-

les-banen aangelegd naast het A-veld

(zouden we dan toch een omnivereni-

ging worden?).

De nieuwe penningmeester Rob Vermist

had een somber verhaal na zijn eerste

functiejaar en moest, nu door vooral af-

geschreven vorderingen op sponsors,

voor de tweede keer op rij een verlies

van ca. EUR 10.000 noteren. Ook Kol-

ping Boys werd door de economische

crisis geraakt en alle grote plannen gin-

gen de ijskast in.

Op 14 oktober schreven we met Parel

Frederking van de E8 het 1050-ste spe-

lend lid in.

We kregen ook een tuchtcommissie. 

Het is de enige commissie waarvan we

hopen dat die niets voor Kolping Boys

zal hoeven doen, aldus voorzitter Jan

Brammer. Voor het eerst werd er een

9X9-competitie afgewerkt voor de

hoogste E-pupillen. 

Bij het eerste team ging de interactie

tussen de spelers en trainer Ernest niet

meer zoals van beide kanten gewenst

en hij werd opgevolgd door B-trainer

Marc van Wonderen, die er bijna in

slaagde het team voor degradatie te be-

hoeden. 

Toch wel heel teleurstellend voor een

vereniging met ruim 1000 leden.

De nieuwe competitie in de derde klas-

se ging van start met Marc de Wilde als

hoofdtrainer aan het roer.

2012

Het aantal teams dat we inschreven

voor de verschillende competities over-

schreed alle records. 

Het waren er maar liefst 71 in totaal,

waarvan 14 seniorenteams en 10 C-elf-

tallen en nog nooit hadden we zoveel ju-

nioren en pupillen. Sportief was het bij

de heren senioren een net-niet jaar voor

zowel het eerste als tweede. Beide

haalden de nacompetitie, maar sneuvel-

den daarin voortijdig.

Wel werd het een rampjaar binnen de

juniorengeledingen, aangezien A1 en C1

naar de eersteklasse degradeerden,

hetgeen ook de D1-pupillen overkwam.

Dames-1 had het moeilijk in de nieuwe

hoofdklasse en kon zich uiteindelijk net

handhaven via winst in de 2e ronde van

de nacompetitie. Voormalig B-junioren-

trainer Jos Mouwes werd de nieuwe

hoofdtrainer van de dames.

Ontzettend blij was de Sponsorcommis-

sie met het feit dat de firma Verberne-

Baron als hoofdsponsor aan onze ver-

eniging verbonden wilde zijn. Zij hadden

ons al vaak geholpen met uitvoeringsza-

ken en nu dit ook nog erbij betekende

een klein feestje ter gelegenheid van het

ondertekenen van het contract.

Voor het eerst hadden we een telefoon-

actie om onder de leden en hun ouders

vrijwilligers te werven en dat leverde in-

derdaad weer een aantal vrijwilligers ex-

tra op. 

Op 10 februari hadden we weer een

volle kantine ter gelegenheid van de 2e

grote Kolping Boys-quiz.

Het KBST-toernooi groeide uit tot 20

deelnemers.

Het mixtoernooi werd een megagebeur-

tenis: maar liefst 45 teams gaven acte

de présence

In de hoofdbestuursvergadering gaf

voorzitter Jan Brammer de hamer na 7

jaren over aan Ab Groot die daarmee

een vacature bij de tuchtcommissie

achterliet. 

Pupillenvoorzitter Erik Zonneveld moest

in het voorjaar in verband met drukke ei-

gen werkzaamheden ook terugtreden

en liet ook een vacature achter bij de

pupillen die niet meteen kon worden op-

gevuld.

Oud-penningmeester en Lid van Ver-

dienste Arie Louwen overleed en de Bij-

zondere Leden Arie Schoenmaker en

Jan van Scheijen gingen eveneens voor-

goed van ons heen.

De beheercommissie voorzag alle

kleedkamers van sensoren waardoor

onnodig brandend licht, en de ergernis

die ermee gepaard gaat, verleden tijd

zijn.

Tevens werd de riolering rondom de ge-

bouwen vervangen. Jaap Zonneveld en

Leo Wortel zijn daardoor binnen de club

experts op het gebied van boomwortels

geworden.

Vanuit de club is deelgenomen aan een

adviescommissie voor de toekomst van

het DFS-terrein, waar wij graag gebruik

van willen blijven maken als uitwijkmo-

gelijkheid voor trainingen.

Tevens werd het teken- en rekenwerk

gestart voor de uitbreiding van de ac-

commodatie met een nieuwe bestuurs-

kamer en een facelift voor entree en ter-

ras.

De BTC hield in haar vorm als vereni-

gingscommissie op te bestaan en zou

voortaan slechts bestaan uit de Tech-

nisch Hoofdcoördinator die tevens de

Hoofd Opleidingen junioren en Hoofd

opleidingen pupillen zou gaan aanstu-

ren. 

Tijdens de jaarvergadering meldde een

vrolijke penningmeester dat we weer de

goede kant op waren gegaan en dat er

zelfs een bescheiden plusje was gereali-

seerd in het afgesloten seizoen.

2013

Het gezicht van de club werd dit jaar

voor een groot deel bepaald door

sloop- en bouwactiviteiten voor onze
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nieuwe bestuurskamer en de renovatie

van de  entree, het Piet Reus-plein en

een nieuwe veranda overkapping rond-

om ons clubhuis.

Het resultaat mocht er zijn. Een hyper-

moderne bestuurskamer met ICT-facili-

teiten die ons voorlopig de nieuwe toe-

komst in zouden helpen.

Daardoor kennelijk geïnspireerd, organi-

seerde de kantinecommissie een op-

knapbeurt voor de hele kantine die in

herkenbaar en fris wit en zwart werd ge-

schilderd. Daarnaast werden ook alle

muren schoongemaakt en werd het

meeste voegwerk vervangen. Het was

weer een megaklus.

Verder werden er zitbankjes geplaatst

langs de jeu de boules-veldjes. Het blijft

ten slotte een zware sport. 

Onder grote belangstelling werd de

ruimte in november officieel geopend

door de vier ereleden en opgeluisterd

door een fraaie diapresentatie van club-

fotograaf Ron Hilhorst.

Op 1 januari werd oud-voorzitter Jan

Brammer tot Bijzonder Lid benoemd,

tezamen met Janneke Ruijs en Leo

Wortel.

Ron Vermist stopte als penningmeester

nadat hij zijn toegezegde 3 jaar had vol

gemaakt en het bestuur kon voor de

tweede keer in de geschiedenis niet di-

rect in een opvolging voorzien. 

Tevens stopte Dick Veel, na 20 jaar deel

uitgemaakt te hebben van het hoofdbe-

stuur.

Ed Pronk stopte na negen jaar voorzit-

terschap van de kantinecommissie en

Martijn van Dijk volgde hem op.

Nog nooit waren we het voetbalseizoen

met zoveel spelende leden begonnen,

namelijk 1059 voetballers/sters. 

Met heel veel plezier zagen de voetbal-

lende leden dat in de zomer de kunst-

grasmat van het B-veld, 

dat al jaren niet meer prettig bespeel-

baar was, eindelijk werd vervangen. En

de gemeente had nog meer goed

nieuws. 

Er was budget om volgend jaar (ons ju-

bileumjaar 2014) ook het kleine trai-

ningsveld van kunstgras te voorzien. De

Pupillen-afdeling zag er direct al naar

uit. Oud-penningmeester Dirk Schuur-

man, clubbladdrukker Ben Pranger en

oud-BTC-voorzitter Albert Lindeboom

overleden. 

Het KBST-toernooi groeide verder naar

24 deelnemende teams.

We hadden dit jaar een bijzonder sterk

E1-team, dat deelnam aan het door de

KNVB georganiseerde Voetbal Talenten

Toernooi. 

Na de districtsfinale van West-1 te heb-

ben gewonnen beten op de landelijke fi-

naledag alle tegenstanders in het stof

tegen de onzen. 

In de finale werd tenslotte Heerenveen

E1 verslagen en hadden we zowaar een

Nederlands kampioenselftal in onze ge-

lederen. 

Apetrots stonden de E-tjes met de kam-

pioensbeker in de krant.

Het eerste en tweede elftal draaiden een

kleurloos seizoen in hun klasse. Te vie-

ren viel er wel iets bij de A-junioren die

hun degradatie van een jaar eerder

goed maakten door binnen een jaar

weer te promoveren naar de hoofdklas-

se. De dames kenden weer een moeilijk

jaar in de landelijke hoofdklasse en ble-

ken uiteindelijk niet sterk genoeg voor

handhaving. 

Het eerste elftal werd in augustus inge-

deeld in 3B, hetgeen betekende dat we

tegen een handvol onbekende tegen-

standers zouden moeten spelen waar

we in onze hele historie nog nooit tegen

gespeeld hadden. Ook wel weer eens

leuk.

Verder begon de jubileumcommissie

‘Kolping Boys 75 jaar’ aan haar taken-

pakket te werken en maakte alvast het

programma bekend op haar website.  

Op 1 januari 2014 zou het jubileumjaar

van start gaan met de onthulling van de

jubileumborden aan de voorkant van het

tribunedak door de vier ereleden Ge-

rard, Cor, Ger en Dick. ■ 
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De Vriendenclub van Kolping Boys is of-

ficieel opgericht in 1985, op initiatief van

Ger vd Waal in zijn functie al voorzitter.

In maart 1984 wordt de oprichtings-

commissie bekend en deze personen

vormen vanaf het begin ook het eerste

Vriendenclub-bestuur. Sinds 1997 ope-

reert de Vriendenclub als een stichting

onder de naam “Stichting Vrienden van

Kolping Boys”. Haar doelstelling is het

beheren van gelden die haar leden jaar-

lijks doneren en het verlenen van steun,

zowel materieel als immaterieel, aan de

voetbalvereniging Kolping Boys.
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De Vriendenclub

Al ruim 25 jaar ondersteunen we ons Kolping Boys met het verwezenlijken van

structurele verbeteringen op en rond het complex. Dit doen onze leden omdat ze

Kolping Boys een warm hart toedragen en beseffen dat zonder extra financiële

steun de realisatie van benodigde voorzieningen niet, veel later of veel eenvoudi-

ger zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast biedt de Vriendenclub een prima mogelijk-

heid om voor niet-spelende leden toch heel direct betrokken te zijn bij Kolping

Boys. Wij willen via deze weg Kolping Boys feliciteren met haar 75-jarig jubileum

en zullen, waar mogelijk, de club ondersteunen richting het 100-jarig bestaan!   

Een nieuwe dugout

Jeugdhonk

Herman Arentsen, Rinus Peeters 

en  Jan Visse in 1989
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De Vriendenclub

De Vriendenclub van Kolping Boys spant zich in om de

club op financieel gebied bij te staan bij het verfraaien

van het complex en structurele continuering van de

vereniging. Opgericht 1 juli 1985. 

Op dit moment 210 leden.

Totaal geïnvesteerd bedrag in verfraaiing complex

(vanaf 1996) : € 118.191

Pannaveldje

Speelhuisje

supporter Jacco 

Vriendjes van Kolping Boys

Vanuit de Vriendenclub vinden wij het

zeer belangrijk om bij de investeringen

op ons complex ook nadrukkelijk aan-

dacht te besteden aan onze jeugd (en

haar ouders). Voorbeelden hierbij zijn

het jeugdhonk, de speeltuin, het trap-

veldje en onze meest recente investe-

ring: de sta-dugouts bij het D- en E-

veld. Op deze manier willen wij onze

jeugdleden nog meer binden aan onze

vereniging en het credo: 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst,

ook via onze bijdragen ondersteunen.

Dat mede hierdoor, maar natuurlijk voor-

al door de inzet van onze jeugdcommi-

sies,  Kolping Boys een van de grootste

jeugdafdelingen heeft van Noord Hol-

land vervult ons met gepaste trots.

De Vriendenclub van Kolping Boys is of-

ficieel opgericht in 1985 op initiatief van

Ger vd Waal jr in zijn functie als voorzit-

ter in 1983. De ontwerpstatuten dateren

van december 1983. In maart 1984

wordt de oprichtingscommissie bekend

en deze vier personen vormen vanaf be-

gin 1985 ook het eerste Vriendenclub-

bestuur.

Sinds 1998 opereert de Vriendenclub

als een stichting onder de naam: Stich-

ting Vrienden van Kolping Boys. Haar

doelstelling is het beheren van gelden

die haar leden jaarlijks storten en het

verrichten van financiële ondersteuning

aan de vereniging voor items van één-

malige, structurele en zichtbare aard. ■
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15 april 1945: mijn vader en moeder

hebben op die gedenkwaardige avond

de vrachtwagen over de Herenweg zien

gaan richting Sint Pancras met daarin

nog  jonge, onschuldige burgers. 

Allen nog in de kracht van hun leven. 

Sint Pancras-Zuid (toen gemeente Koe-

dijk) Het zogenoemde ’bruggetje van

Leijen’ enkele honderden meters ten

zuiden van de spoorwegovergang is

opgeblazen door het verzet.1 Als Duit-

sers toen ergens goed in waren was

het wel de represaillemaatregel. Maar

liefst twintig onschuldige slachtoffers

waren bij de fusillade betrokken. En dan

te bedenken dat de bevrijding nog

maar drie weken op zich liet wachten...

Op 15 april 1946 is het monument bij

de spoorwegovergang onthuld in aan-

wezigheid van vele nabestaanden. 

Onder de slachtoffers waren een aantal

jongens die met huize Aloysius, een ka-

tholiek internaat in Amsterdam  aan de

Amstel te maken hadden. Zoals Theo

Nieland, jeugdleider. (Zie  het bidprent-

je.)2 Rudolf Stroethof, buitenechtelijk

kind  woonde in huize Aloysius. In feite

was het een weeshuis. En verder was

daar Leendert Jan Keimpema wiens
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Huize Aloysius en R.K.S.V.Sint Louis uit Amsterdam

Pe Oud woonde aan de Benedenweg in Sint Pancras. 

Het einde van de 2e Wereldoorlog. Zijn ouders waren die

avond afkomstig van Wognum, op een tandem met drie

kazen in een koffer. Politie Rol uit Sint Pancras kwam ze

tegen ’s avonds na de avondklok: ’maak in Godsnaam dat

je snel thuis kom, via de Benedenweg want er gebeuren

hier verschrikkelijke dingen!’ In de verte klonk het geknal

van geweren ...
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moeder op zijn twaalfde overleed. En

zijn broer Bart vond ook onderdak in dit

tehuis. Uit zijn getuigenis is dit mede

opgeschreven.3

Ook toen rolde de voetbal, oorlog of

geen oorlog. De gebroeders gingen

voetballen bij internaatsvoetbalvereni-

ging Sint Louis. 

In de Watergraafsmeer, vlakbij Ajax. Zo-

als wel meer (oud) Aloysianen deden.

De officiële naam is RKSV Sint Louis uit

Amsterdam. Opgericht in 1922 en ont-

bonden in 2006 na een bestaan van 84

jaar. 

En nu komt het: de oprichtingsdatum

van Sint Louis is 23 april 1922 en laat

dat nou precies onze eigen oprichtings-

datum zijn 17 jaar later.4

Huize Aloysius:  in totaal werden vier

jongens uit dit tehuis op transport 

gesteld naar Sint Pancras Zuid waar zij

met 16 anderen werden gefusilleerd: 

L. Keimpema, R. Stroethof, F. Nieland

en G. Steen. Aangezien de jeugd uit

Sint Pancras Zuid toentertijd bij Kolping

Boys voetbalde, is direct na de oorlog

het initiatief genomen tot een uitwisse-

ling met voetbalvereniging Sint Louis.5

Dit gebeurde elk jaar, bracht veel bin-

ding en heeft zo’n jaar of 5 geduurd.

Op de foto ziet u de Kolping Boys jon-

gens uit die tijd op Schiphol. De foto

dateert uit ‘46 of ‘47. Het zijn twee elf-

tallen te weten Aspiranten A en het eer-

ste seniorenteam met wat aanhang. ■

Peter Groot  
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Leden van de Vriendenclub

In de afgelopen 28 jaar hebben de volgende 

mensen in het bestuur van onze Vriendenclub 

gezeten:

Herman Arentsen 1985 - 1994

Jan Visse 1985 - 1996

Rinus Peeters 1985 - 1996

Dirk de Boer 1985 - 1987

Bertus Korn 1992 - 2001

Jan Louwen 1994 - 1996

Gerard Tamis 1996 - 1999

Peter Groot 1996 - 2003

Kristin Stoop 1996 - 2011

Paulin Stoop 1996 - 1999

Minou Stoop 1996

Ben Hovenkamp 2002 - 2005

Gerben vd Waal 2002 - 2005

Dirk vd Gragt 2002 - 2007

Gerton vd Veldt 2002 - 2007

Carla de Jongh 2005 - 2013

Martin Hoogervorst 2006 - 2007

Jacco Buisman 2009

Henk Zeegers 2009

1 Let wel: de links georiënteerde Raad Van Verzet. De leiders van het Verzet van Sint 

Pancras weigerden en zagen o.a. dat Friesland al zo goed als geheel bevrijd was
2 Met dank aan Jaap de Cooker, collega voetbalhistoricus van Dick Veel
3 ’65 jaar later Een herinnering aan een fusillade’ uitgegeven door de Historische 

Vereniging Sint Pancras. Tekst en research Abe Brandsma en Bram Kout.
4 Met dank aan het speurwerk van Dick Veel
5 De initiatiefnemer is Pe Oud en mij niet bekend.
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De voorganger van De Treffer was Het

Vijfje. Net na de oorlog besloot de ver-

eniging DTS uit Oudkarspel te starten

met hun clubblad DE NOP. De meeste

clubs hadden toen geen clubblad. Een

aantal regioclubs had ook belangstelling

voor een eigen clubblad en vroeg of zij

aan DE NOP konden deelnemen. Naast

DTS waren dit Kolping Boys en een

drietal niet meer te achterhalen clubs.

Dat aantal verenigingen (volgens Tom

Bos vijf in getal) stak na de oorlog de

koppen bij elkaar om tot de uitgifte van

een clubblad te komen en na de start

hebben nog meer clubs zich aangeslo-

ten.Het eerste nummer verscheen op 7

maart 1946. Op de voorpagina werd de

eigen naam van de club gedrukt en zo

had elke club een “eigen clubblad”. Het

Kolping Boys-blad heette “het Vijfje”. Dit

sloeg op het feit dat ze met vijf clubs

waren gestart, met een knipoog naar de

balmaat “5”, waarmee de senioren en

junioren speelden. Elk nummer bestond

uit zeven algemene pagina’s en één

bladzijde die de clubs vulden met eigen

nieuws. Het blad bestond zeer kortston-

dig. Het verscheen wekelijks met een

prijs van 130 cents per kwartaal. In het

Kolping Boys-archief bevinden zich acht

exemplaren waarvan de laatste van 25

april 1946 dateert. De recensent voor

Kolping Boys was een zekere Eddie.

Hierachter stak de naam van onze oud-

voorzitter Klaas van Baar.

Het blad werd gedrukt bij drukkerij De

Nijverheid in Noord-Scharwoude en de

hoofdredacteur was de heer L.A.

Alexander. Reeds in het derde nummer

van Het Vijfje meldde de hoofdredacteur

dat zich alweer vijf verenigingen hadden

aangemeld waardoor het aantal abon-

nees was gestegen

naar 1500. Men streef-

de naar meer en wilde

het blad met meer ad-

vertenties en foto’s uit-

straling geven voor ge-

heel Noord-Holland.

Op 18 juli 1946 werd

daarop het nieuwe am-

bitieuze blad De Nop

gestart. De KNVB publi-

ceerde hierin haar offici-

ële mededelingen en

een aantal clubs publi-

ceerde hierin hun eigen

verenigingsnieuws. Dit betrof zowel

clubs uit Noord-Holland-noord alsook

de Zaanstreek (bijv. Zilvermeeuwen) en

Haarlem (bijv. EDO). De prijs was 25

cents per nummer.

Een veertigtal clubs heeft hieraan deel-

genomen en het laatste nummer ver-

scheen op 27 maart 1951. Financieel

viel de zaak toen niet meer draaiende te

houden. En veel verenigingen misten

ook de intimiteit van een eigen clubblad

en die gingen over tot het zelf uitgeven

van het eigen verenigingsnieuws, waar-

door een grote bron van inkomsten van

De Nop wegviel. Hierna startte de Afde-

ling Noord-Holland met het uitgeven van

De Officiële Mededelingen. 

De Treffer startte op 1 juni 1958, dit jaar

dus 56 jaar geleden. Men wilde het blad

kosteloos onder de leden verspreiden

en dus had men inkomsten nodig. Op

bescheiden niveau kwamen die van de

adverteerders, maar die waren niet ge-

heel dekkend. Daarom hield men ook

balavonden met entreegelden, organi-

seerde klaverjas-avonden bij café Mee-
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Het verdwenen clubblad

Er is al veel over gezegd. De een vindt het erg jammer, de

ander vindt het logisch. De communicatie in het algemeen en

binnen Kolping Boys in het bijzonder is nu eenmaal veran-

derd de laatste halve eeuw. Maar De Treffer is niet meer. Er

zijn in de loop der jaren door de vele vrijwilligers die Kolping

Boys rijk is zo’n 730.000 exemplaren gemaakt en bezorgd.

De naam “De Treffer” klinkt inmiddels al bijna legendarisch.

Een bijdrage mocht in dit jubileumboek dus niet ontbreken.

De wedstrijdprogramma’s werden gepubliceerd in 

het bekende kastje aan de muur bij café Meereboer
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reboer en de redactie verzorgde ook de

drankverstrekking bij de eind jaren ‘50

jaarlijks gehouden autocross op het wei-

land van boer Buuren. Daar staat nu het

verpleeghuis Lauwershof. Door dit alles

hield het prille clubblad het hoofd in de

beginjaren net boven water.

Vanaf de oprichting werden de wed-

strijdprogramma’s gepubliceerd in het

bekende kastje aan de muur bij café

Meereboer en vanaf september 1966 bij

Spoorzicht. Later kwam het kastje voor

Sint Pancras bij café Rust Wat te han-

gen. Aan de kastjes kwam een einde

toen De Treffer in 1975 de wedstrijdpro-

gramma’s ging publiceren. De kastjes

zijn nog korte tijd in gebruik gebleven

om afgelastingen aan te geven, maar

toen ze in verval raakten, werd er geen

gebruik meer van gemaakt en werden

ze verwijderd. Deze kastjes waren op de

zondagochtenden na  kerktijd een soort

ontmoetingsplek voor de mensen van

Kolping Boys, zowel voor spelers als

voor supporters. Elke vrijdagavond prik-

te Tom Bos de laatste uitgave van de

wedstrijdprogramma’s in deze kastjes.

Groot was de teleurstelling als hij dat

eens was vergeten en hij ze pas in de

loop van de zaterdag ophing.

De wedstrijdprogramma’s werden door

de wedstrijdsecretarissen aangeleverd

aan de redactie van De Treffer en deze

stelde in combinatie

met wedstrijdversla-

gen, bestuursmede-

delingen etc. het

clubblad samen. Dit

vereiste veel type-,

plak- en knipwerk

van de redactie en

haar

medewerkers.Vanaf

1996 kreeg elke

commissie de taak

om voor haar eigen

afgesproken aantal

pagina’s te zorgen.

Ze konden getypt,

op diskette of via e-

mail bij de redactie

worden aangeleverd.

Dit scheelde enorm

in de tijd van het

oude typewerk en

hiermee waren de

soms verhitte discus-

sies over de opmaak

van de commissiepa-

gina’s verleden tijd,

omdat men daar zelf

verantwoordelijk voor was geworden.

Ook het oude plak- en knipwerk was

daarmee historie en de kwaliteit van De

Treffer steeg met de introductie van de

computerverwerking. Intern werd binnen

Kolping Boys de toekomst van ons club-

blad De Treffer besproken. De aanleiding

daarvoor waren de hoge kosten van het

drukwerk die naar voren kwamen in de

jaarvergadering van september 2009. Dit

leidde tot de uitkomst, dat  met ingang

van het seizoen 2010-2011 er geen pa-

pieren Treffer meer gemaakt zou

worden. De laatste echte papieren Treffer

was van 25 mei 2010 en aldus werd ’t

clubblad ten grave gedragen. Afscheid

nemen is een beetje dood gaan; maar

het is tevens de geboorte van hele mooie

herinneringen. In mijn inleiding noemde ik

al “de vele vrijwilligers”. Het waren er in-

derdaad zoveel dat ik er niet één durf te

noemen. Misschien is dat hetgeen we

nog het meeste missen: het gevoel van

saamhorigheid. ■ 

Peter Groot
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Het werd echter een doorslaand succes

en de KNVB haalde bakzeil.

Ze accepteerde de competitie die in

1949 voor het eerst onder haar auspiciën

werd gespeeld. 

Men was steeds te gast bij verschillende

verenigingen in en rond Alkmaar en

speelde daar de wedstrijden. Dat ge-

beurde toen ook al in Oudorp, achter de

school op ons eerste veld. Reeds in

1949 was onze club gastheer van zo’n

30 wedstrijden. Elders in het dorp, op

het veld van De Randers, werden zelfs

bijna 100 bedrijfsvoetbalwedstrijden ge-

speeld. Tot 1953 werd er elk jaar wel een

veertigtal wedstrijden bij ons gespeeld,

totdat de ABV besloot de wedstrijden

zoveel als mogelijk binnen de stadsgren-

zen van Alkmaar af te werken.

Bij Kolping Boys werd vanaf dat moment

nog slechts een handjevol wedstrijdjes

gespeeld, maar bij De Randers werd wel

volop gevoetbald (meer dan 50 wedstrij-

den!). Die dorpsclub werd kennelijk wel

als behorend bij de stad gezien.

Kolping Boys ook van start

Op een gegeven moment begon het ook

bij Kolping Boys te jeuken en met name

bij Louis Steverink, die oud-spelers over-

haalde om een elftal te formeren. 

Hij kreeg toestemming van de KNVB om

deel te nemen, mits hij zou garanderen

dat de spelers ook niet actief waren in

de veldcompetitie. Of indien zij ouder

waren dan 35 jaar, want dat was in die

tijd een randvoorwaarde voor de voet-

balbond. De KNVB was zeer beducht

op concurrentie met haar reguliere veld-

competitie.

Het eerste jaar (1962) bestond het elftal

uit oud-spelers als Gerrit Jongbloed,

Frans Kunst, Piet Oud, Cees Wortel en

anderen. Kapelaan Spruijt had zich aan-

gemeld als geestelijk adviseur en ook als

eerste reserve. Vrij snel zou de kapelaan

al zijn eerste wedstrijd spelen en was

daarmee de eerste geestelijke als speler

binnen Kolping Boys. Zijn opvolger, ka-

pelaan Konijn, zou kort daarop de twee-

de worden. De eerste wedstrijd in het

bestaan was een oefenwedstrijd tegen

AMA-filter op 18 april 1962 op ons in

1961 betrokken complex in het centrum

van Oudorp.

De start van de competitie van onze

mannen in 1962 was vrij goed. De eer-

ste wedstrijd, tegen meelfabriek Timmer-

man, werd met 4-0 gewonnen en ze ein-

digden in één van de vijf gelijkgestelde

klassen gedeeld op de eerste plaats.

Maar tot een beslissingswedstrijd kwam

het om onbekende reden niet. 

De titel werd dus alleen betwist door de

kampioenen van de vier andere klassen;

die streden om het kampioenschap. 

Zomeravondvoetbal was toen overigens

ook opengesteld voor actieve voetbal-

lers, mits die de leeftijd van 30 jaar had-

den bereikt.

Het jaar 1967 was het volgende goede

jaar. We hadden toen voor het eerst

twee teams in de competitie en zowel

Kolping Boys 1 als Kolping Boys 2 werd

kampioen. Het eerste team promoveer-

de daardoor naar de toen juist ingestel-

de eerste  klasse. Louis gaf het stokje

van de organisatie toen over aan Gerard

Floris en Toon de Wit, want hij verhuisde

naar het oosten van het land.

In 1971 was voor het eerst een hoofd-

klasse geformeerd waarvoor Kolping

Boys 1 zich had geplaatst. Maar dat was

van korte duur, want het team degra-

deerde direct weer naar de eerste klas-

se. Van de veertien wedstrijden werd er

niet eentje gewonnen en er werd slechts

drie keer gelijk gespeeld.

In 1972 kon de Heen-en-Weer gelukkig

alweer uit de loods worden gehaald,
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Zomeravondvoetbal Kolping Boys

In Alkmaar was het bedrijfsvoetbal voor de oorlog al lang 

bekend. Zo acteerde er in de jaren ’30 reeds een team van

Garage Met dat de ‘Chevrolet Boys’ heette en dat tegen 

allerlei elftallen haar wedstrijdjes speelde in de zomer,

evenals een team van houthandel  Conijn, de Houthakkers

genaamd. 

In 1947 kreeg het bedrijfsvoetbal in Alkmaar vaste voet aan

de grond door de oprichting van de ABV (Alkmaarse 

Bedrijfsvoetbal Verenigingen, 29 april 1947), die eerst niet

erkend werd door de KNVB en de bestaande voetbalclubs.

Jaap de Wit in 1977
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want het kampioenschap kon worden

gevierd. Maar in 1974 moest het verover-

de terrein weer worden prijs gegeven.

In 1975 bestond de zomeravondafdeling

12 ½ jaar en dat werd met een grote

feestavond in café Meereboer gevierd.

Ook oprichter Louis Steverink met echt-

genote, gekomen vanuit Beekbergen,

gaven acte de présence. De drie trouwe

leden vanaf het eerste uur, zijnde Frans

Kunst, Jan Mul en Henk Brammer wer-

den daarbij gehuldigd.

De beste van Alkmaar 1976

In de zomer van 1976 kon alweer direct

een kampioenschap worden gevierd. We

hadden toen een heel goed elftal, want

het jaar erop werd de kroon op het werk

gezet: Kolping Boys werd in 1976 kam-

pioen van de hoofdklasse en mocht zich

een jaar lang de sterkste ploeg van Alk-

maar en omstreken noemen. 

Dat zou nooit meer herhaald worden. 

De groep die dat presteerde bestond uit:

Stef van Bakel, Ab Bloothoofd, Freek

Lem, Arie Louwen, Hans Tamis, Nico Ta-

mis, Ver Veel, Hans Hahn, Piet Reus, Cor

Grootjes, Siem van Wonderen, Sjaak Wit

en Rob Visser.

Kennelijk stimuleerde dat de groei van

onze zomeravondtak, want in 1979 had

Kolping Boys maar liefst 5 teams in de

competitie. Een naam die zeker ge-

noemd mag worden is die van Keursla-

ger Hans van Veen. Die floot in de jaren

’70 talloze wedstrijden van de zomer-

avondcompetitie.
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PIOENSCHAPPEN
Zomeravondvoetbal Kolping Boys

Piet Hes, Dirk de Boer, 

Cor Wijnstekers en Jan de Waard 

bij Stabilitas in 1977

Het kampioensteam 1977 zomeravondvoetbal Veteranen 2 Staand vlnr: Toon de Wit, Wim Appeldoorn, 

Arie Meereboer, Gerard Meereboer, Piet Hes, Cees Buisman, Wim Hillebrand, Piet Meereboer, Jan de Waard, Gerard

Floris. Hurkend vlnr: Dirk de Boer, Wim Dekker, Jan de Wit, Jaap de Wit, Cor Wijnstekers, Wim Duinmeijer
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Kolping Boys was vanaf de start in 1962

bijna 25 jaar lang de enige veldvoetbal-

vereniging die deelnam aan deze bijzon-

dere competitie. Pas in het midden van

de jaren ’80 voegden FC Huiswaard en

Alkmaarsche Boys zich daar met een en-

kel team bij en na 2002 volgde DFS Alk-

maar met drie teams.

In 1981 volgde weer een degradatie en

in 1983 werd er, vanwege het kampioen-

schap in de eerste klasse, weer gepro-

moveerd naar de hoofdklasse waaruit de

ploeg direct weer degradeerde.

Het Bar Nico team

In 1986 werd Bar Nico sponsor van het

eerste team waarvan Hans Groot en

Hans van Baar de coördinatoren waren.

In dat jaar werd weer eens een kampi-

oenschap behaald (nu van Kolping

Boys/FC Nico in hun eerste jaar), zodat

weer op het platform van de hoofdklasse

mocht worden opgetreden.

Binnen de vereniging werd er verschil-

lend gedacht over de sponsoring door

Bar Nico. Het betrof spelers die bij Kol-

ping Boys op het veld voetbalden en die

na afloop van hun wedstrijden hun biertje

gingen drinken in het café en niet in het

Kolping Boys-clubhuis. Vervolgens sloten

ook nog behoorlijk wat van onze club-

voetballers zich aan bij teams van ver-

schillende andere bedrijven en in 1990

had Kolping Boys nog maar één team

dat onder onze eigen naam speelde. 

De rest had vooral onderdak gevonden

bij FC Nico, Schot Boys, FC Dekker en

LPG Groot.

Het einde bij Kolping Boys

Wij hadden al die jaren ons complex

opengesteld voor wedstrijden van de zo-

meravondcompetitie, maar al een aantal

jaren gingen nagenoeg alle teams na af-

loop van de wedstrijden direct naar huis

of naar hun favoriete kroeg. 

Wat onze club na de wedstrijden restte

waren slechts schoon te maken kleedka-

mers en een lege kantine.

Om die reden besloot het bestuur om

het complex niet meer tijdens de zomer-

maanden aan te bieden voor de zomer-

avondcompetitie en het enige elftal dat

we nog hadden stopte er in 1994 ook

mee. Zo kwam er na 32 jaar een einde

aan een bezigheid die binnen onze ver-

eniging tot heel veel plezier en hilariteit

had geleid in de zomermaanden, vooral

in de jaren ’60/beginjaren ’70 op het

oude complex in het dorp.

FC Nico ging nog als het enige elftal met

alleen maar Kolping Boys-jongens door,

maar 1998 werd voor dat team ook het

laatste jaar. 

Het einde van de AVB

De neergaande beweging van het zo-

meravondvoetbal in Alkmaar zette nog

verder door. De competitie kende bijvoor-

beeld in 2004 nog slechts twee klassen

waarin werd gespeeld (ter vergelijking: in

1978 waren dat nog negen klassen!).

Geleidelijk werd de belangstelling elk jaar

nog weer wat minder en in 2013 kreeg

coördinator Roel van Halst nauwelijks

nog aanmeldingen van teams die aan de

zomercompetitie wilden deelnemen, zo-

dat die van 2012 de laatste zou blijken te

zijn geweest.

Aan een competitie met bekende teams

zoals Stabilitas (Willibrordusstichting Hei-

loo), HBV (de Heiloose HSV kliek), Ba-

ron&Wilke (Go Ahead ’18 achterban),

POVAY (Alkmaarse Machinefabriek),

SOVA (Spoorwegen Alkmaar), UNITAS

en vele andere kwam een einde met de

officiële opheffing in 2013. ■
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Zomeravondvoetbal Kolping Boys

Het Bar Nico team in 1977 staand

vlnr Aag Groot, Cor Sonnema, 

Jan Klanker, Peter Groot, Theo 

Vingerling, Nico Zuurbier, coach 

Willem van Baar

Geknield vlnr Fons Veel, Elbert Veel,

Piet van Baar, Frans Hand, Piet

Ursem en Piet Reus

Toon de Wit en Gerard Floris 25 jaar

Zomeravondvoetbal in aug. 1986
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In 1985 zag het Kolping Boys clublied het licht. Onbekend is

van wie het een initiatief was maar het werd gecomponeerd

door clubscheidsrechter en later bijzonder lid Martin Hoog-

ervorst en zijn muzikale collega Jan Hoogeboom die samen

het duo Panda vormden. Het singletje werd in vinyl geperst

bij Warners Records in een oplage van 1.000 stuks en binnen

onze vereniging te koop aangeboden voor 5 gulden per stuk.
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KOLPING, KOLPING, KOLPING (2X)

Het clublied van Kolping Boys

De tekst van het clublied:
De warming-up kan weer gaan beg innen
want we zijn van plan te w innen.
Het gras gemaaid, de lijnen zijn getrokken,
Donateurs en le den hoeven n iet te dokken.
De trainer geeft zijn laatste h int.
Men verwacht dat Kolping w int.
De speaker stelt de spelers voor
En w ij roepen allemaal in koor:

Refrein
Kolping, laat ons n iet in de steek.
Kolping Boys, je hoort het elke week.
Kolping, d’r is n iets meer aan te doen.
Kolping Boys wordt kampioen.
Kolping, Kolping, Kolping (2x)

De bal die vliegt van hot naar haar.
De tegenstander is 

met ons n iet klaar.
Onze keeper, 
die heeft n iets te doen,
Missch ien worden w ij 
wel kampioen!
De spelverdeler geeft 
een lepe pass.
De buitenspeler is zijn 
back de baas.
Hij doet iets moo is met 
die bal,
De spits haalt uit, oh wat 
een knal !

Refrein
Kolping, laat ons n iet in de steek.

Kolping Boys, je hoort het elke
week.

Kolping, d’r is n iets meer aan te doen.
Kolping Boys wordt kampioen.

Kolping, Kolping, Kolping (2x)

Hoesje van het clublied

Clublied single

De zangers van het clublied Martin

Hoogervorst en Jan Hoogeboom
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Van Jeugdcommissie 

tot  Junioren- en 

Pupillencommissie

De senioren speelden vroeger ook op

de zondag en de jeugd voetbalde op

zaterdag.  Op de zaterdagochtend had

de jeugd - toen nog welpen geheten -

de velden in gebruik en vanaf 12 uur

mochten de A-, B- en C –junioren aan-

treden. Al in 1953 werden de werk-

zaamheden op deze zaterdagen ver-

deeld over Klaas Commandeur (junio-

ren) en ‘lange’  Piet Hes voor de wel-

pen, later de pupillen.

Piet startte met een welpenteam in

1953 en stopte in 1959, waarna Cees

Louwen het werk overnam. Cees deed

dit liefst 19 jaar (van 1959 tot 1978) en

zag zijn afdeling groeien van twee tot

twintig teams in 1978. Natuurlijk waren

er evenzoveel leiders nodig en die vond

hij. Maar het werk voor de éénmans-

commissie werd ondraaglijk. De be-

staande Jeugdcommissie o.l.v. voorzit-

ter Wim Bijdevier, secretaris Cor Venne-

ker en penningmeester Piet Oud zag dit

ook in. En toen Cees te kennen gaf in

begin maart 1978 dat zijn werk er bijna

op zat en dat hij het welletjes vond,

ging het jeugdbestuur om tafel en stelde

de volgende brief op, gericht aan het

hoofdbestuur.

Mededeling voor het Hoofdbestuur

Thans, 23 maart 1978, is door de

jeugdcommissie besloten om met in-

gang van het seizoen 1978/1979 een

splitsing tot stand te brengen in deze

commissie.

Met ingang van het nieuwe seizoen wor-

den de belangen van de junioren behar-

tigd door een Juniorencommissie en

die van de pupillen door een 

Pupillencommissie .

De nieuwe pupillencommissie gaat be-

staan uit voorzitter Cor Venneker, wed-

strijdsecretaris Jan Giling, ledenadmini-

stratie en contributie : Riet Buisman en

Adé Venneker en voor overige diensten:

Piet Ursem en Nonk Louwen.

Nog deze maand wordt u op de hoogte

gebracht van de samenstelling van de

Juniorencommissie.

Wij geloven dat splitsing in de 2 com-

missies een goede zaak is voor de ver-

eniging en stellen u daarom voor ak-

koord te gaan met het bovenstaande.

Was getekend,  Wim Bijdevier, Cor Ven-

neker en Piet Oud

Nieuwe organisatie 

vanaf maart 1978

Belangrijk item voor de nieuwe pupillen-

commissie was:

• Voor elk team één leider en één 

trainer/coach.

• De zorg voor goede trainings-

mogelijkheden (materialen; 

veldverdeling per dag)

• O.l.v Cees is de afdeling 

gegroeid van 2 tot 20 teams.

Het aantal jeugdleden zal nog groter 

worden (door de groei van Oudorp 

door de nieuwe Hoogovenwijk en de 

Huiswaarden) en dat moeten we 

goed opvangen.

• Er komen meer activiteiten voor de 

jeugd, naast het voetbal.

De basis voor een nieuwe pupillencom-

missie is dus in maart 1978 gelegd.

Na de verhuizing naar ons huidige com-

plex “de Nollen” nam ’t ledental in ras

tempo toe en werd ook de pupillencom-

missie van samenstelling veranderd. 

Jaap Rippen, Wout van Dijk, Jan Scher-

mer, Ben Hovenkamp en Harrie van der

Lem zijn de namen van een aantal nieu-

we commissieleden, die er hun schou-

ders onder hebben gezet. Later opge-

volgd door o.a. Jacques Peetoom, Jen-

ny Scholte, Marian Corsten, Jaap de

Vries en Leo Wortel. Piet Ursem bleef in
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De Jeugd

Toernooi bij DTS in 1962

Peter Balvers, Peter Wortel, 

Theo van Wonderen (begeleider) 

Pim de Jong, Piet Ursem, Gerard 

Meereboer, Joep Beers, Ad Dekker,

Nico Quant, Jan Brammer, 

André Bizot en Jaap Bijman
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al die jaren de pupillencommissie trouw,

tot hij een aantal jaren geleden de

sprong naar de juniorenafdeling waag-

de, als opvolger van Jan Kraakman.

Terugkijkend nu, in 2014, kunnen we

stellen dat de pupillencommissie haar

doel heeft bereikt.

Elk team kreeg en heeft een leider en

een trainer, tientallen ballen werden aan-

geschaft, er werd bijna op elke dag ge-

traind (alle uren werden benut, terwijl

Klaas Commandeur in z’n eentje eerder

op de woensdagmiddag een tiental elf-

tallen bezig hield!). Het ledenaantal bleef

groeien en Kolping Boys heeft nu in

2014 al 35 pupillenteams  (exclusief de

mini’s en de kabouters). Ook de activitei-

ten werden uitgebreid: van zomerkamp

tot penaltybokaal, van sinterklaasfeesten

tot ‘sluitingsweekenden’ en van zaal-

voetbal tot Nieuwjaarscross. Met meer

mensen kan je meer, was het motto.

De nieuwe juniorencommissie be-

stond uit Wim Bijdevier, Piet Oud, Stef
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De Jeugd

Ad Dekker, Nico Quant, Jaap Bijman, van Baar, Peter Wortel, Jan Brammer,

Piet Ursem, Joep Beers, Hans Hes en Bert van Baar

Nico Quant, Jaap Bijman, Jan Kraakman, Jan Brammer, vader Jan Rood, Jan Geijteman, Jaap van der Schaaf

Ad Dekker, Jan Oudhuis, Eef Quant, Piet Ursem, Joep Beers en Hans Hes

OPMAAK  02-04-14  10:04  Pagina 93



van Bakel, Cees Rotteveel, Jaap Zonne-

veld en Jan Kraakman.

Deze commissie kreeg, door de snelle

groei, de beschikking over veel talent-

volle voetballers. We speelden eind ja-

ren zeventig al in de kwartetcompetitie

en waren daarin een geduchte tegen-

stander. Jeugdtrainer Klaas Wit was in-

middels aangesteld en met behulp van

goede hulptrainers en begeleiders ver-

overden de zwartwitten Noord-Holland.

Van Volendam tot Den Helder en van

Hoorn tot Zaandam.

Later zouden de senioren hier volop de

vruchten van plukken. Met als hoogte-
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De Jeugd

Adspirantendag 1962 

Sportpark Alkmaar (Jong Holland)

Kolping Boys Adspiranten

Staand vlnr: Herman de Reus, Joop

Duinmeijer, Piet van Baar, Ted Rood,

Andre Nuyens, Ton van de Giessen,

Toon Zonneveld

Hurkend vlnr: Siem Quant, Nico van

der Veer, Daan de Bruin, Jan van

Baar en Floor Hoogeboom

Staand: Jan van Baar, Cees Louwen (geleider), Siem Quant, Ton van de Giesen, Jaap Zonneveld, Chiel Klanker, 

Theo Quant.   Hurkend: Peter Rood, Sjon van de Gragt, Peter Schröder, Ted Rood, Peter Rood2, Nico Bleijendaal
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punt promotie naar de eerste klas-

se met een team dat bijna uit louter

eigen kweek bestond.

In de jaren ’80 werd de kwartet-

competitie afgeschaft en startte de

K.N.V.B. ’t zgn. piramidemodel. Dat

leidde weer tot versterkte promo-

ties, waar vooral onze B1 van profi-

teerde. Ze speelden eind jaren

’80/begin jaren ’90 zeer hoog, op

landelijk niveau, met tegenstanders

in ’t hele land (o.a. N.E.C., de Tref-

fers, Rheden, AJAX). Ook de A1 en

de C1 zijn actief geweest op lande-

lijk niveau.

Qua activiteiten springen natuurlijk

’t Paastoernooi en ’t penaltyschie-

ten eruit.

Vooral ’t Paastoernooi gaf Kolping Boys

landelijke bekendheid.

Inmiddels, ’t seizoen 2013-2014, be-

staat de juniorenafdeling uit 19 jongens-

teams en 4 meisjesteams. Zo groot is

dit aantal nog nooit geweest! ■

95

75 JAAR KOLPING BOYS
PUPILLENCOM

M
ISSIE

De Jeugd

Juniorenelftal Jaap Zonneveld met staand vlnr: Jan de Groot,John Meeuwis, Hans

Groot, Kees Frederiks, René Korpershoek en Jaap Zonneveld. Knielend: Cornelis

Dibbets, Frank de Reus, Arjan Rood, Ronald Keijnen, Jan Louwen en André Oudhuis

Voorwedstrijd Volendam staand v.l.n.r. Dirk ‘Osmond’ Klanker, Peter Wortel, Joep Beers, Piet Ursem en Frans Hand. Geknield

Jos Langedijk, Jan Brammer, Jaap Bijman, Ad Dekker, Hans Hes, Co Quant en Otto Gaarman (jr) en geleider Cees Louwen
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Zaalvoetbal is een relatief jonge sport

die in het midden van de jaren ’60 is

ontstaan als een “wild” initiatief buiten

de KNVB om, vooral in de regio’s Alk-

maar en Schagen. Het werd een door-

slaand succes met vaak zeer goed be-

zochte wedstrijden van de AZVO, vooral

in de toenmalige veilinghallen van Alk-

maar. Daar moesten voor aanvang van

de wedstrijden in de koude hal soms

nog de resten van de verhandelde

groente van de vloer worden verwijderd,

alvorens veilig begonnen kon worden.

Vooral onder de jeugd was deze nieuwe

sport direct populair en wel dusdanig,

dat de KNVB besefte dat hier ook voor

haar grote kansen lagen en zij adopteer-

de zaalvoetbal als een nieuwe tak onder

haar vleugels in 1968.

Aangezien Kolping Boys, net als verre-

weg de meeste veldvoetbalclubs, geen

eigen teams had, speelden de leden die

aan zaalvoetbal deden bij verschillende

zaalverenigingen.

Dat gaf spanningen tussen de selectie-

spelers en de trainers, aangezien het

nogal eens voorkwam dat wedstrijden

samenvielen met trainingen of dat bij

een wedstrijd op vrijdagavond een spe-

ler geblesseerd raakte en dus zondag

niet in een selectie-elftal kon worden

opgesteld.

Afhankelijk van de trainer konden deze

conflicten soms hoog oplopen en wel

dusdanig, dat sommigen kozen voor het

zaalvoetbal en de veldselectie lieten

voor wat het was.

Onze club probeerde daar in 1970 grip

op te krijgen door te proberen een eigen

zaal-afdeling op te richten. Maar men

kreeg slechts acht geïnteresseerden bij

elkaar en dat aantal was te klein, aange-

zien de KNVB als minimum voor een

zaalvereniging het aantal van veertien le-

den hanteerde.

De onvrede over de slechte afstemming

tussen de veld- en de zaalwedstrijden

bleef echter voortduren en er bleef ge-

zocht worden naar een oplossing. 

De samenwerking 

met AGU-Bupro Hout

In het seizoen 1972-1973 sloot de kers-

verse wedstrijdsecretaris Piet Stoop na-

mens onze vereniging een overeen-

komst met Jan Nijholt van zaalvoetbal-

vereniging AGU. Die kwam er in het kort

op neer dat, als spelers van Kolping

Boys wilden zaalvoetballen, zij dit bij

AGU zouden doen.

AGU en Kolping Boys zouden met el-

kaars belangen ten aanzien van te spe-

len wedstrijden over en weer rekening

houden. Echter, aan het eind van dat

seizoen hield AGU op te bestaan en

werd de licentie overgenomen door Bu-

pro Hout. AGU, dat alleen 3 senioren-

teams kende, kon daarop als Bupro

Hout voor het eerst twee jeugdteams,

nagenoeg alleen bestaande uit Kolping

Boys-junioren, inschrijven voor de zaal-

competitie. Het was een zeer talentvolle

lichting, want beide teams werden in het

eerste jaar direct al kampioen en dat

zou later nog vaker gebeuren.

De informatie over de zaal van onze

teams binnen Bupro Hout stond overi-

gens gewoon in ons clubblad De Treffer.

In 1976 hadden we weer een zeer ster-

ke jeugdlichting bestaande uit: Piet van

Baar, Ben Oudhuis, John Zuurbier, Wim

Bijdevier, Henk Norder, Marino Kraak-

man en René Venneker. 

In 1977 werd door de jeugd zelfs het

kampioenschap van Noord-Holland be-

haald en het ging maar door. 

In 1978 werd het team weer kampioen

van Alkmaar en dat werd herhaald in

1979 en 1980. In de beide laatste jaren

gebeurde dat zelfs met twee jeugd-

teams. Die werden beide kampioen.

Via Bupro Hout bouwde de Kolping

Boys-jeugd toen een grote naam op

binnen het zaalvoetbalgebied van onze

provincie. 

Enkele leden van onze vereniging haal-

den ook regelmatig de pers vanwege

hun aansprekende prestaties in de zaal. 

Vooral  Jaap Bijman was in de provincie

een bekende naam, evenals Freek Lem,

die als doelman zelfs het Nederlands

team haalde.
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Zaalvoetbal van Kolping Boys

Het zaalvoetbal bij Kolping Boys is officieel gestart in 1984,

toen er voor het eerst onder onze eigen naam aan de com-

petitie werd deelgenomen met twee jeugdteams. Maar dat

was niet voor het eerst dat spelers van onze club in de zaal

actief waren. 
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Na 1980 werd het met de jeugd wat

minder. Zij draaiden goed mee in hun

competities maar indrukwekkende re-

sultaten konden niet meer worden ge-

noteerd.

Wel nam Bupro Hout in 1981 ’t initiatief

een veteranenteam in te schrijven, waar-

in ook voornamelijk ervaren leden van

onze club gingen spelen.

In 1983 resulteerde dat al in een kampi-

oenschap.

Ondertussen werd binnen onze club de

mening sterker om grip te krijgen op de

planning van de zaalwedstrijden, in

combinatie met wedstrijden en trainin-

gen op het veld. En in 1984 schreef

onze club voor het eerst 2 jeugdteams

onder de naam Kolping Boys in en ont-

stond er concurrentie met het jeugd-

team van Bupro Hout. Een jaar later

volgde ook de inschrijving van een vete-

ranenteam onder onze naam.

Het einde van Bupro Hout

In 1986 werd de Kolping Boys zaal-

voetbaltak volwassen. Aan de competi-

tie gingen namelijk ook een senioren-

team en een damesteam deelnemen. In

dezelfde categorieën was ook Bupro

Hout actief. Het eerste senioren-heren-

team van Kolping Boys bestond uit An-

dré Bos, Jacco, Richard en Ronald

Buisman, Leon Floris, Arthur Florijn, Pie-

ter Hillebrand en keeper Peter Verhoe-

ven. Dit team stond onder de bezielen-

de begeleiding van vader Dirk Buisman.

Deze jongens speelden ook samen op

het veld in het vierde. 

Aan de gezamenlijke geschiedenis van

Kolping Boys en Bupro Hout kwam in

1989 een einde, toen de licentie van

Bupro Hout werd overgenomen door

Telexbureau Alkmaar. Die zette de zaal-

voetbalactiviteiten onder die naam

voort, tot zij in 1995 ook stopte.

In 1990 ontstond ook de zaalvoetbal-

club DES/fc Nico, waarvan ons lid

Humphrey Keijner de contactpersoon

was en waarin ook spelers van onze

club hun potjes afwerkten. 

Dat duurde echter maar kort, want na

1994 kwamen we DES niet meer tegen

in de competitie.
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Zaalvoetbal van Kolping Boys

Van links naar rechts: Piet Vuil,

Johan Grootes, Jan Brammer, 

Arie Venneker, Freek Lem en coach

Jan Nijholt. 

Voorste rij: Rob v.d. Bij, Sam Quant,

Jaap Bijman en Sjaak v.d. Steen.
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Zaalvoetbal onder de vlag

van Kolping Boys

Het zaalvoetbalniveau veranderde door

het stoppen van Bupro Hout van pres-

tatief naar recreatief. Dit hield echter niet

in, dat het minder fanatiek werd en er

met minder plezier gespeeld werd.

In de jaren ‘80 speelden ook onze

teams soms in de onverwarmde, oude

veilinghallen (inmiddels gesloopt), op

een betonnen vloer, tussen fruit- en

groentekisten (die gestapeld dienst de-

den als tribune) en de binnen gestal-

de vrachtwagens. Een enkele maal

werden de daar geplande zaalvoet-

balwedstrijden afgelast, vanwege

oliesporen of in de winter vanwege

bevroren natte plekken op het

speelveld.

Eind jaren ‘80 organiseerde Peter

Verhoeven, samen met Ronald

Buisman, in de kerstvakantie voor

het eerst het Kolping Boys zaalvoet-

baltoernooi in de Oostwal. 

Je kan zeggen: de voorloper van

het huidige Oostwal Kersttoernooi. 

Sponsoren als Gerard Floris (Floris

Tweewielers) en Wim van de Voort

(Supermarkt van der Voort, nu AH)

zorgden voor de financiële onder-

steuning.

Langzamerhand werd de zaalvoet-

baltak van Kolping Boys uitgebreid

met een B-juniorenteam, dat later

een A-juniorenteam werd en enkele

heren seniorenteams die jarenlang

met veel plezier hun wedstrijden

speelden.

Onze zaalvoetbal-afdeling 

in de 21-ste eeuw

Ook in dit nieuwe millennium bleef

de zaalvoetbaltak van Kolping Boys

actief. In 2006 telden we zelfs 75 le-

den. Het ene jaar waren er 6 teams,

het andere jaar 7 en in het seizoen
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Zaalvoetbal

D1 2013-2014

Boven: Sjoerd Burger,

Beau Reus en Bekir 

Kadioglu. Onder: Loran

Schouten, Chip, Sietse

Kaptein, Reijner Blom

en Delano Rotteveel.

Thijmen Kee ontbreekt

op de foto
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2007-2008 hadden we zelfs 8 zaalvoet-

balteams. Hoger dan de 4e klasse zat

er voor de herenteams niet in. 

Ook het damesteam, met wisselende

samenstellingen, kwam ondertussen ja-

renlang uit in de 4e klasse. Uiteindelijk

werd het damesteam opgeheven in

2011. Daarentegen waren er ook twee

primeurs te melden. Eén van de heren-

teams, met de oldies Arthur Florijn en

Peter Verhoeven, werd in het seizoen

2008-2009 een veteranenteam. 

Na te zijn gestart in de laagste vetera-

nenklasse, kwam dit team twee jaar la-

ter al uit in de hoogste klasse! Dat was

primeur nummer 1 (al had Bupro Hout

dat in 1983 ook beleefd)!

Omdat de fysieke gesteldheid, evenals

de kwaliteit, elk jaar verder achteruit

ging, stopte dit veteranenteam uiteinde-

lijk in 2013.

Door samenwerking met de KNVB wer-

den er diverse juniorenteams opgericht

die voor Kolping Boys uitkwamen. 

Sinds 2004 zijn er ieder jaar, tot nu toe,

inmiddels, vele A-, B- en ook C-junio-

renteams actief geweest.

De tweede primeur was het deelnemen

van een D-juniorenteam in januari 2013. 

Deze eerstejaars D-junioren speelden

toen nog samen op het veld in de D2,

ondertussen in de D1.

Na een half seizoen buiten mededinging

meegedaan te hebben in de 1e klasse,

werden zij dit seizoen ingedeeld in de

Topklasse. Nu strijden zij met bekende

topploegen als HV/Veerhuys, HZV/ven-

newater, JCK/Aiso en White Stones om

de titel in West-1. Zouden zij ons in het

jubileumjaar verrassen?

Organisatie

Leo Schuurman coördineerde namens

onze club de zaalvoetbalactiviteiten in

de beginjaren rond 1985. 

In 1986 werd de Kolping Boys zaalvoet-

baltak, zoals reeds gezegd, volwassen

door deelname van een seniorenteam

en een damesteam aan de competitie.

In 1987 namen Jur Sluis en Cor Venne-

ker (veteranen) de organisatie namens

onze club over, niet veel later gesteund

door Romke Sluis die het damesteam

voor zijn rekening nam.

Jacco Buisman, Peter Verhoeven, Peter

Lobbes en Anko Floris komen we in

wisselende samenstelling als commissie

tegen, tot in 1999 Peter Verhoeven in

zijn eentje de aansturing ging doen en

dat in het jubileumjaar 2014 (15 jaar

lang dus al!) nog steeds doet.

Bijna 30 jaar zaalvoetbal

Kolping Boys

Aan het eind van dit seizoen is Kolping

Boys alweer 30 jaar actief als vereniging

in de zaal. 

Tot spectaculaire resultaten heeft het

nimmer geleid, maar ook niet tot onge-

regeldheden. Het plezier voerde altijd de

boventoon. Al met al een constatering

waar een club als Kolping Boys zeer te-

vreden mee is, evenals hun beoefenaars

en vrijwilligers binnen de zaalvoetbaltak. 

Zij hebben binnen de vereniging duide-

lijk hun eigen plek verdiend in onze toe-

komst. ■
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Zaalvoetbal

Bupro Hout Veteranen kampioen.

Kolping Boys spelers boven: 

Cor Venneker, Gerard 

Wiggemansen, Siem van Wonderen

Kolping Boys spelers onder: 

Piet Grootjes, Pé Kunst
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Voor een goed antwoord op deze vraag

ben ik in december 2008 op een soort

van bedevaart geweest naar Duitsland.

Ik heb er samen met Gina bijvoorbeeld

zijn geboortehuis bezocht in Kerpen,

een klein plaatsje onder de rook van

Keulen, waar hij werd  geboren op 8

december 1813. Voor wie Kerpen

niets zegt: de gebroeders Ralph en

Michael Schumacher komen er van-

daan, de formule-1-coureurs. 

De vader van Adolph, Peter Kolping,

was van beroep schaapherder. Hij

werkte voor een rijke, welgestelde

boer. Op school blonk Adolph uit en

toonde hij aan dat hij een bekwaam

student zou kunnen zijn. Aangezien

de familie arm was, zat een verdere

studie er echter niet in. Hij werd leer-

ling-schoenmaker (gezel) in een tijd

dat voetbalschoenen nog niet be-

stonden. Zoals andere gezellen uit

die tijd zwierf hij van oord naar oord. 

Zijn wil om te studeren verdween

nooit helemaal naar de achtergrond,

want toen hij 23 jaar oud was, ging

hij alsnog naar de middelbare

school. Hij had er toen al 10 jaar

werken als schoenmaker opzitten.

Adolph was als kind vaak ziek, hij

had een matige gezondheid. On-

danks deze handicap kreeg hij het

voor elkaar in een recordtijd het Mar-

zellen Gymnasium in Keulen af te

ronden. Hij had al die tijd in zijn eigen

levensonderhoud voorzien.

Priester wilde hij worden

Tijdens zijn middelbare schooljaren

kwam hij erachter dat priester wor-

den zijn roeping was. In de zomer van

1841 ging hij theologie studeren aan de

universiteit van München en later in

Bonn. De dag van zijn wijding tot pries-

ter had een vreugdevolle dag moeten

zijn. De nacht ervoor echter overleed

zijn vader, zodat zoon en vader Kolping

het wijdingsfeest niet met elkaar hebben

kunnen delen. Op 13 april 1845 werd

Adolph Kolping tot priester gewijd in de

kerk van de Minderbroeders in Keulen. 

Gragor Breuer

Dit was de man die hij bij zijn eerste op-

dracht als kapelaan in Elberfeld ont-

moette. Een onderwijzer die een vereni-

ging voor gezellen had opgericht. Het

begrip “gezellen” moet je bekijken door

de bril van de 19e eeuw. De leden van

deze “gilden” moesten doorgaans niets

hebben van het opkomende liberalisme
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Adolph Kolping

De Internationale Gezellenvereniging was een katholieke,

opvoedkundige en op activiteiten gerichte organisatie. Deze

werd opgericht door Adolph Kolping. Vanuit de gezellenver-

eniging in Oudorp, die zijn thuishaven had in een vleugel van

de St. Josephschool, de huidige Regenboog, werd door een

aantal jonge jongens in 1939 Kolping Boys opgericht. 

In april 2014 precies 75 jaar geleden. Maar wie was eigenlijk

Adolph Kolping?
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en individualisme.  Het waren bijvoor-

beeld knechten, handwerksgezellen en

ambachtsgezellen. Net zoals Adolph

zelf schoenmakersgezel was geweest.

Hij raakte begaan met het lot van de

soms kansloze arbeiders. In 1847 werd

priester Kolping gekozen tot voorzitter

van dit genootschap. Hij had zich voor-

genomen een academisch (gericht op

de wetenschap) leven te gaan leiden

door middel van theologiestudie, maar

zijn werk met de gezellen maakte hem

er van doordrongen, dat God hem had

geroepen om zijn leven te wijden aan de

jeugd en hun organisatie.

Zijn overplaatsing naar Keulen in 1849

stelde hem in staat zijn gezellenorgani-

satie te vergroten. Als rector van de ka-

thedraal had Adolph Kolping meer tijd

om zich over te geven aan reizen en het

schrijven van artikelen. Het leverde hem

erkenning op als schrijver en journalist.

Door zijn voorbeeldige persoonlijkheid

en toewijding groeide het aantal gezel-

lenverenigingen. Rond 1865 waren er

ruim 400 lokale gezellenverenigingen

opgericht en hadden een plaats verwor-

ven in Europa en zelfs in Amerika.

De St.Joseph 

Gezellenvereniging in 

Oudorp in de jaren ‘301

In 1868 werd  in Amsterdam de eerste

St. Jozef Gezellenvereniging van Neder-

land opgericht en wat later ook gemo-

derniseerd, omdat zij naast de onge-

huwden ook afdelingen voor gehuwden

en bazen oprichtten, waardoor een

krachtig sociaal verband ontstond. Het

geloof bleef evenwel centraal staan als

bindmiddel, naast alle andere sociale

activiteiten die voor ontspanning zorg-

den, in een tijd waarin hard werken op

de eerste plaats kwam. Voor de vrou-

welijke jeugd was er een parallelbewe-

ging, genaamd  “De Graal”. Deze was

landelijk in 1921 opgericht.

De vereniging voor de katholieke jeugd

in Oudorp is, in vergelijking tot die in an-

dere parochies, dus vrij laat,  rond 1931

opgericht  in de tijd dat pastoor van

Baaren de geloofsgemeenschap aan-

voerde. De exacte datum viel helaas niet

terug te vinden in het parochie-archief.

Het verenigingsgebouw naast de Sint

Josephschool (de latere legendarische

Beatbunker) werd ter beschikking ge-

steld en kon door de jonge vereniging

worden gehuurd voor f 25,00 per jaar. 

In de Gezellenvereniging hield men zich

op het gebied van ontspanning bezig

met zingen of muziek maken, voordra-

gen, toneel, schaken, dammen, biljar-

ten, domino-spelen etcetera.                                

Regelmatig werden er subverenigingen

daarvoor opgericht. Later volgden ook

kegelen en turnen en werd vanuit de

Gezellen vaak de impuls tot de oprich-

ting van zelfstandige sportverenigingen

gegeven. In Alkmaar werd op 2 juli 1922

de lokale Gezellenvereniging opgericht,
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een stukje geschiedenis

Bij de Dom in Keulen
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waarvan bekend is dat zij

zich ook bezig hield met

gymnastiek, zang, cursussen

en muziek. In de jaren ’30

had men zelfs een kleine

jazzband  en verder werd er

toneel gespeeld; die toneel-

vereniging heette Kolping.

Ook de Oudorpse toneelver-

eniging in de jaren ’30, waar-

van Ab Tamis de regisseur

was, had de naam Kolping.

Wat de relatie was met de

Gezellenclub is echter niet

duidelijk geworden.  

Door de toenemende popula-

riteit van voetbal in de jaren

’20 en ’30 ontstonden er ini-

tiatieven voor het deelnemen

aan wedstrijden, ook vanuit

de Gezellenverenigingen. Het

gevolg was de oprichting van

een heuse voetbalclub. Er

waren echter ook al katholie-

ke clubs opgericht vanuit pa-

rochies waar nog geen Ge-

zellenvereniging actief was.

Daarbij waren de naam van

Adolf Kolping  en de Gezellen

regelmatig  een bron van inspiratie.                          

Om dat te illustreren hierbij een rijtje na-

men van voetbalclubs dat daarvan blijk

geeft: Kolping (Helmond, 1919), Kolping

(Rotterdam, 1920),  Kolpings Glorie

(Amsterdam, 1924),  Onze Gezellen

(Haarlem, 1925), Schiedamse Gezellen

Voetbalclub (SGZ) (Schiedam, 1926),

Gezellen Vier (later opgegaan in DCG)

(Amsterdam, 1929),  FC  Kolping (Nij-

megen, 1930),  Kolpings Glorie Blijft

(KGB) (Bovenkarspel, 1931),  Kolping

Boys (Leiden, 1932),  Adolf Kolping

(Langeraar, 1932), Kolping (Sluiskil,

1934) en als laatste  Kolping Boys (Ou-

dorp, 1939). 

Op 19 augustus 1942 werd door de Si-

cherheitspolizei aan de centraal presi-

dent te Amsterdam medegedeeld dat

de Gezellenverenigingen moesten wor-

den ontbonden.  

Na de tweede wereldoorlog werden de

Gezellenverenigingen niet heropgericht,

maar ontstond in juli 1945 de KAJ (Ka-

tholieke Arbeiders Jeugd)  die als een

voorzetting van het Gezellen gedachte-

goed, maar dan met eigentijdse kleu-

ring, mag worden beschouwd. Deze

beweging hield  in de jaren

’70 van de vorige eeuw op

te bestaan.

Terug naar 

Adolph Kolping

In 1862 werd “vader”

Adolph Kolping benoemd

tot hoofd van de kerk der

minderbroeders. Deze min-

derbroeders (of minorieten)

werden ook wel Francisca-

nen genoemd. Ook de hui-

dige Paus Franciscus, af-

komstig uit Argentinië, is (de

naam zegt het al) een Fran-

ciscaan. Door de toewijding

in zijn roeping en zijn vast-

beradenheid om zijn werk
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Adolph Kolping
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voort te zetten, lette Adolph Kolping niet

goed op zijn gezondheid. Zijn werk dat

de godsdienstige, zedelijke, sociale en

culturele vorming van de arbeiders wilde

bevorderen, deed zijn toch al niet zo

sterke gestel geen goed. Een gegeven

dat misschien wel heeft bijgedragen aan

zijn vroege dood op 4 december 1865.

Hij werd maar 51 jaar oud. Priester

Adolph Kolping werd begraven in “zijn”

Minorieten Kerk, de kerk die hij van de

ondergang had gered. Zijn erfenis aan

ons is zijn levenswerk met zijn idealen

en doelen. Maar misschien nog wel het

meest belangrijke: zijn eigen voorbeeld

hoe iemand zijn roeping ontdekt, hier

een gelofte aan aflegt en het vervolgens

tot een goed einde brengt. Zijn bood-

schap was dat geen obstakel te groot is

om te overwinnen. Als je maar gelooft in

je zaak, er hard voor werkt en bereid

bent offers te brengen. Iets wat in het

voetbal en eigenlijk in het hele leven ook

niet onbekend zal klinken. Zijn levens-

werk, inmiddels bekend als Kolping-

werk, leeft in meer dan 50 landen over

de gehele wereld voort.

Heiligverklaring

Op 8 augustus 1906 werd door een le-

venslange vriend en vertrouweling van

Adolph Kolping de eerste stap gezet op

weg naar zijn heiligverklaring. De aarts-

bisschop van Wenen, Kardinaal Anton

Joseph Gruschka, overhandigde die

dag een petitie aan de aartsbisschop

van Keulen, kardinaal Fischer. Op deze

manier werd geprobeerd Adolph Kol-

ping in de lijst van heiligen op te nemen. 

De tijden waren dit proces niet goed ge-

zind. Denk aan de twee wereldoorlogen

die er aan stonden te komen. Ook religi-

eus braken er zware tijden aan. Na de

2e wereldoorlog pakte men de draad

weer op en uiteindelijk, op 22 januari

1991, tekende Paus Johannes Paulus

de tweede de akte voor de heiligverkla-

ring. De ceremonie voltrok zich in Rome

op 27 oktober 1991.

Kolping Boys

Ook heden ten dage hebben we men-

sen nodig zoals Adolph Kolping. Zij

staan model voor een goede samenle-

ving. Ook daarom leeft zijn naam voort in

onze club. Tijdens het jubileum een mooi

moment om even bij stil te staan. ■

1 Met dank aan Dick Veel, eerder gepubli-

ceerd in de Kroniek van Oudorp editie 2012. 
2 o.a.naar J. Dankers: Van Adolf Kolpings 

trouwe zonen, jaarboek Katholiek 

Documentatie Centrum 1986).
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Als één van de eerste clubs van Noord-

Holland  ontdekte Kolping Boys, dat

een finale van ’t penaltyschieten meer

cachet zou krijgen, als er een bekende

keeper op doel zou staan.

En zo was ’t halverwege de jaren ‘80

van de vorige eeuw, dat Stanley Menzo

(toen AJAX) de eerste bekende keeper

was, die op ’t A-veld op de Nollen op

doel stond om penalty’s te stoppen van

de A-, B- en C-junioren  van onze ver-

eniging.

Commissieleden als Cees Rotteveel,

Piet Smolenaars, Jaap Zonneveld en

Hans Alblas waren op deze avond druk

in de weer om ’t massaal toegestroom-

de publiek achter de omheining (piket-

paatjes van boer Cees en roodwit lint) te

houden. Vijf strafschoppen mochten de

finalisten nemen en Menzo maar duiken

(én in de zon kijken).

Commissielid Evert van Dronkelaar was

de scheidsrechter, geholpen door Her-

man Berghammer. Na afloop de prijsuit-

reiking in de kantine met voor de eer-

sten van elke leeftijdsgroep een beker.

Jaar in, jaar uit kwam er wel een min of

meer bekende keeper.

Toen Kolping Boys 50 jaar bestond ver-

scheen onze Belgische vriend Jean Ma-

rie Pfaff en na Menzo was Jean Marie

een goede greep. Hij maakte er een kol-

derieke vertoning van, maar de glimlach

op z’n gezicht verdween, toen bleek dat

er ingebroken was in zijn vette Merce-

des. En ach, mevrouw Pfaff vond ’t na

het genuttigde

flesje rode wijn

allemaal wel

goed. In Hans

van Breukelen

hadden we een

paar jaar later

een ander

hoogtepunt.

Met veel flair

vermaakte ook

hij ’t massaal

toegestroomde

publiek.

Ook hij had grote posters en ansicht-

kaarten mee. Aan PR geen gebrek dus.

En zo passeerden nog een heel aantal

(min of meer bekende) keepers de poort

van de Nollen: Ed de Goey, Edwin Zoe-

tebier, Edward Metgod, Sander Bosch-

ker, Oscar Moens,

Marco Ruitenbeek,

Hans de Koning en

Hans van Breukelen.

Edwin Zoetebier

draagt ook nog een

verhaal met zich

mee. Eigenlijk zou

Joop Hiele dat jaar

komen, maar die had

een televisiesnabbel-

tje (hij veinsde een

blessure) en zei op ’t

allerlaatst af. Maar organisator Evert

breng je niet zomaar in verlegenheid!

Evert raadpleegde wat contacten en

nog dezelfde zondagavond was Zoete-

bier gestrikt.

Kwamen de eerste keepers nog voor ‘n

schappelijke onkostenvergoeding, naar-

mate de jaren voortschreden werden

ook de vergoedingen opgeschroefd.

En zo kwam ’t dat de juniorencommis-

sie ’t in ’t begin van deze eeuw onver-

antwoord vond om dergelijke bedragen

neer te tellen voor een evenement, dat

ook qua belangstelling van de deelne-

mende jeugd tanende was. De laatste

jaren staan de seniorenselectiekeepers

met veel plezier onder de lat!  ■
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Penaltyschieten junioren

Jean Marie Pfaff met alle finalisten

en de scheidsrechters Willem Duin-

meijer (links) en Ton Groot (rechts)

Jean Marie Pfaff in 1989. 

Frank van Bakel houdt alles zittend

goed in de gaten!

Hans van Breukelen deelt 

handtekeningen uit. Links junioren-

voorzitter Jaap Rippen en rechts

scheidsrechter Sil van Dijk
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S
Aantal clubteams Kolping Boys
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De Kolping-Cross

De initiatiefnemer van deze roemruchte cross was Louis

Steverink. De activiteit was een hoogtepunt in de winter als

er ijs lag en er toch niet gevoetbald kon worden. Er werd

gestart vanaf het complex in het midden van Oudorp en

over de bevroren sloten werd er richting de Kippenbrug en

de molen van Siem Bijpost gelopen en vervolgens naar het

noorden en via het weiland weer terug naar het complex.

Vanaf 1970 was de

prijsuitreiking in de

kantine, daarvoor

vond dit plaats in

café Meereboer.

Onder: De start van editie

65-66: winnaar Frans Veld-

boer [rechts van het midden

op de voorgrond]

De strenge winter van 1963

Boven: Sam Quant met daarachter 

Ton ‘Tokkie’ van de Giesen, 

rechts op de fiets Cor de Reus

Links: Klaas Kieft
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Winnaars Kolping-Cross

Jaar Senioren Junioren Adspiranten

1962 - 1963 1. Cor Venneker 1. Cees Groot 1. Ton v/d Giesen
2. Jan Giling 2. Leo van Etten 2. Piet van Baar
3. Ren Louwen 3. Gerard Ursem 3. Siem Quant

1963 - 1964 1. Cor Venneker 1. Cees Groot 1. Siem Quant
2. Frans Veldboer 2. André van Etten 2. Ton v/d Giesen
3. Ren Louwen 3. Gerard Buisman 3. Peter Rood

1964 - 1965 Niet gehouden (geen voetballoos weekend).

1965 - 1966 1. Frans Veldboer 1. Siem Quant 1. Ton Giling
2. Siem v Wonderen 2. Ton v/d Giesen 2. Jan van Baar
3. Cor Venneker 3. Giel Klanker 3. Ted Quant

1966 - 1967 1. Piet Grootjes 1. Gerard Kamper 1. Ab Bloothoofd
2. Gerard Buisman 2. Giel Klanker 2. Ton Verduin
3. Arie Louwen 3. Jan van Baar 3. Jan Rood

1967 - 1968 1. Gerard Buisman 1. Jan van Baar 1. Ab Bloothoofd
2. Cor Venneker 2. Lou Rood 2. Eef Quant
3. Cock Bijpost 3. Peter Rood 3. Gerard Reus

1968 - 1969 1. Gerard Buisman 1. Ab Bloothoofd 1. Eef Quant
2. Frans Veldboer 2. Klaas Dekker 2. Ad Dekker
3. Cor Venneker 3. Jan Schut 3. Gerard Reus

1969 - 1970 1. Frans Veldboer 1. Klaas Dekker 1. Ad Dekker
2. Gerard Buisman 2. Ab Bloothoofd 2. Gerard Reus
3. Arie Louwen 3. Eef Quant 3. Leo Wortel

1970 - 1971 1. Gerard Buisman 1. Ab Bloothoofd 1. Ad Dekker
2. Frans Veldboer 2. Klaas Dekker 2. Joep Beerse
3. Piet Grootjes 3. Adriaan Zuurbier 3. Jan Brammer

1971 - 1972 Niet gehouden (Geen bevroren sloten).

Jaar Senioren A-Junioren B-Junioren C-Junioren

1972 - 1973 1. Gerard Buisman 1. Ad Dekker 1. Piet van Baar 1. Adrie Quant
2. Piet Grootjes 2. Nico Quant 2. John Zuurbier 2. Dick Norder
3. Arie Louwen 3. Jan Kraakman 3. Henk Norder 3. Jan Vrasdonk

1973 - 1974 1. Piet Grootjes 1. Ad Dekker 1. Adrie Quant 1. Peter Koomen
2. Ab Bloothoofd 2. Gerard Reus 2. Wim Dudink 2. Piet Rood
3. Gerard Buisman 3. Henk Norder 3. Wim Smit 3. Wim Bijdevier jr

1974 - 1975 1. Gerard Buisman 1. Gerard Reus 1. Adrie Quant 1. Piet Rood
2. Klaas Wortel 2. Wim Dudink 2. Wouter Koot 2. Henrie Bos
3. Ad Dekker 3. Jan Beers 3. Peter Koomen 3. Arjan Rood

Gerard Buisman heeft de cross vijf maal gewonnen D-Pupillen
en mag de wisselbeker houden. 1. Hans Groot

2. Ron Groot
3. Rob Klanker

In 1975 werd de cross voor de laatste keer gehouden vanwege de tanende deelname, 
vooral bij de junioren en hiermee was weer een stuk traditie ten grave gedragen.

1979 - 1980 Eenmalige herleving door duurloop om het nieuwe complex.

Senioren C-Junioren
1. Dick Norder 1. René Korpershoek
2. Piet Grootjes 2. Jan Louwen
3. Jan Vrasdonk 3. Frank de Reus

De Kolping
Cross in 1965
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Ga maar na: op 9 maart 1969 werd het

eerste clubhuis in onze geschiedenis

geopend, het eerste team werd in mei

1969 algeheel kampioen van de afdeling

Noord-Holland en heroverde haar plek

in de vierde klasse KNVB, dus alweer na

één seizoen, na afloop van het seizoen

besloot de jaarvergadering om het pre-

dicaat RK af te schaffen, in 1968 werd

de Reclamebordencommissie  opge-

richt en er verscheen gedurende dat

seizoen voor het eerst een aantal recla-

meborden langs de lijn. Aan dat laatste

en alle jaren ervan die daarop volgden,

richten we hier onze aandacht.

De eerste reclameborden

Kolping Boys was nog een kleine

dorpsvereniging met 17 teams, maar

had zichzelf en de buitenwereld in 1963

al enorm verrast door als voetbaldreu-

mes te promoveren naar de derde klas-

se KNVB. In die klasse werd kennisge-

maakt met clubs met een aansprekende

reputatie die al verder in hun ontwikke-

ling waren en dus konden bogen op een

aansprekende historie. Hun complex

zag er doorgaans veel beter uit dan het

onze en werd vaak opgevrolijkt door

kleurige reclameborden. 

Voorzitter Gerrit van der Waal sr was dit

bij zijn aanwezigheid bij de uitwedstrij-

den opgevallen en het zal een onder-

werp in huize van der Waal zijn ge-

weest, waarmee wat werd losgemaakt

bij zoon Ger jr (de latere voorzitter van

1979-1986).

Ger van der Waal jr en Louis

Steverink samen

In 1968 was het dan zover! Ger had de

eerste borden verkocht aan Arie Venne-

ker, de lokale brandstoffenhandelaar an-

nex beheerder van een sigarenzaak. En

de zeer actieve dorpskapper Louis Ste-

verink, toenmalig hoofdbestuurslid (met

bouw clubhuis en de feestcommissie in

zijn portefeuille), nam het tweede bord

voor zijn rekening. De bijzonder actieve

Louis zou ook de Oudorper Carnavals-

vereniging De Oetlappers oprichten en

daar de eerste prins van worden (Prins

Louis de Eerste). Tevens was hij eerste-

elftalspeler, clubscheidsrechter, ge-

meenteraadslid voor de KVP, initiatiefne-

mer van ons clubblad De Treffer, initiator

van de Kolping Boys zomeravondvoet-

bal-afdeling en de Kolping Cross, voor-

zitter van de Oranjevereniging  en  de

eerste voorzitter van de clubhuiscom-

missie. Louis was zo enthousiast dat hij

samen met Ger de reclamebordencom-

missie oprichtte en aan het eind van het

seizoen, in mei 1969, hing er al een 18-

tal reclameborden aan het hek rondom

het A-veld in Oudorp. Voorwaar een

vliegende start. Deze samenwerking

duurde helaas erg kort, omdat Louis in

mei 1969 een kapsalon in Beekbergen

overnam en met zijn gezin naar Gelder-

land verhuisde.

Ger alleen verder

Het toenmalige bestuur was van mening

dat de inkomsten van de club beston-

den uit de contributies, entreegelden,

gemeentelijke subsidies en bijdragen

van donateurs. De kantine zorgde voor

additionele inkomsten, waar je dus, be-

halve voor de aflossing op de stichtings-

kosten van de kantine zelf, extra dingen

voor kon doen. Dit gold ook voor de in-

komsten van de reclameborden en zo

werd de reclamebordencommissie on-

dergebracht bij de kantinecommissie

(eerst nog clubhuiscommissie geheten). 

Na het vertrek van Louis werd Ger vd

Waal, die als enige van het duo was

overgebleven, in 1972 lid van de kanti-

necommissie met de reclameborden in

zijn portefeuille.

In november 1978 voltrok zich de ver-

huizing van onze club naar het huidige

sportpark De Nollen en bij de opening

ervan in november 1978 hing het hek
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De Sponsorwereld van Kolping Boys

Kolping  Boys voetbalde in 1968 zeven jaar op het oude

complex met twee velden in het centrum van Oudorp. 

De club was het seizoen ervoor gedegradeerd en alle 

ingrediënten voor een seizoen in mineur waren dus aanwe-

zig. Het seizoen 1968-1969 zou evenwel één van de meest

aansprekende seizoenen worden van onze vereniging.

Louis Steverink met echtgenote

Eén van de eerste reclameborden
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van het A-veld al rondom vol met recla-

meborden. Dit was maar bij weinig an-

dere regioverenigingen toen ook het ge-

val. Eigenlijk bleef dit zo tot 1979 toen

Ger tot nieuwe verenigingsvoorzitter van

Kolping Boys werd gekozen (als opvol-

ger van Klaas van Baar) en in die functie

ook nog steeds de sponsorzaken bleef

behartigen. De wereld van de reclame-

borden verbreedde zich in die jaren juist

met begrippen als ballensponsor en

shirtsponsor, al was de KNVB eerst te-

genstander van dat laatste. Een aantal

bordsponsors liet zich opwaarderen tot

super- en stersponsor en meer was te

verwachten, aangezien het begrip

hoofdsponsor bij een aantal clubs haar

intrede al had gedaan.

In 1989 was de aanwas van bordspon-

sors al zo succesvol dat er een tweede

ring nodig was aan de noordkant van

ons A-veld om alle borden te kunnen

herbergen. Dit betekende door het jaar

heen nogal wat werk voor Willem Bijde-

vier en zoon Ronald bij het 

wisselen van deze borden.

De hoofdsponsor-periodes

In 1985 brak het grote moment aan: de

KNVB was inmiddels overstag en de fir-

ma LPG Groot van ons oud-lid Cees

Groot werd onze eerste hoofdsponsor.

Cees stak het complete

eerste elftal in het nieuw.

In 1992 gaf Cees aan dat

we eens om moesten

gaan zien naar een nieuwe

hoofdsponsor en via de

contacten van opa Henk

Möhring lukte het ons om

een landelijk opererende

organisatie, te weten Uni-

vé, als hoofdsponsor aan

ons te binden voor een

periode die van 1993 tot

2003 duurde. Daarna

bleef Univé ook nog 5 jaar

als subsponsor aan onze

club verbonden.

In 2003 werden gesprekken gestart met

de toenmalige shirtsponsor van het

tweede team, Conijn Parket, en werd

een overeenkomst gesloten die tot 2010

standhield, waarna het bedrijf terugtrad.

We waren inmiddels met zijn allen in de

wereldwijde crisis beland en het bleek

voor ons als amateurclub een enorme

opgave om een nieuwe hoofdsponsor

te vinden. Dat betekende dat we twee

jaar lang de broekriem tot op het laatste

gaatje moesten instellen, voordat in

2012 de firma Verberne-Baron zich be-
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reid verklaarde om een contract als

hoofdsponsor met ons aan te gaan en

dat is op het moment van schrijven nog

steeds de situatie.

We zijn hier heel gelukkig mee, omdat

dat onze mogelijkheden natuurlijk ver-

groot waardoor de continuïteit van de

club weer vaste grond onder de voeten

heeft gekregen. Daarnaast is de firma,

die gespecialiseerd is in straatwerk,

transport en groenwerk gewend om de

handen uit de mouwen te steken en dat

laatste is iets waar onze club het al die

jaren die we bestaan ook altijd van heeft

moeten hebben. Een mooie combinatie! 

We vertrouwen erop dat ook dit weer

een langdurige relatie zal gaan worden,

net als die met de vorige drie hoofd-

sponsors.

De commissie werd breder

In het begin van 1994 kreeg Ger onder-

steuning van Jan van den Bout, welke

samenwerking 18 jaar lang, tot eind

2012, duurde. Ger spant echter de

kroon en is dit jaar al een onvoorstelba-

re periode van 46 jaar actief met onze

sponsorzaken.    In die tijd maakten de

sponsoractiviteiten een enorme upswing

met de komst van Jan en zijn mede-ini-

tiatief om het fameuze Paastoernooi in

het leven te roepen, waar zeer veel

sponsorcontacten voor nodig waren om

de begroting financieel in evenwicht te

krijgen. Veel van de contacten van Jan

en Evert van Dronkelaar en hun team

resulteerden in een voortzetting als

bord-, sub- en stersponsor van onze

vereniging. Dat was dan ook mede de

reden dat in 2003 een derde ring recla-

meborden aan de noord- en oostzijde

van het hoofdveld nodig was en in 2006

zelfs ook aan de westzijde. 

Menig bezoeker aan ons complex ver-

gaapt zich bewonderend aan de over-

vloed aan reclameborden die bovendien

het sportpark ook nog eens voorzien

van een kleurige en vrolijke aankleding.

Vanuit zijn beroepservaring in de recla-

mewereld/grafische sector ontwierp Jan

voor de commissie prachtige posters,

folders en presentatiemappen. Naast

Jan en Ger trok jarenlang vanuit het Da-

gelijks Bestuur ook Jeroen Oud als

hoofdpenningmeester nog stevig aan de

kar, terwijl van de afgelopen jaren in de

21e eeuw ook gerust Fons Veel, Arjan

Brammer, Simon Jongkind , Jan Bram-

mer, Rob Bakker en René Schmidt ge-

noemd mogen worden vanwege hun

vele inzet.

Een nieuw begrip

Tegen de tijd dat de periode van onze

eerste hoofdsponsor op zijn einde liep,

bleek uit de contacten met potentiële

sponsors dat er een aantal zich, qua

potentie, tussen het servet en het tafel-

kleed bleek te bevinden. 

Om hun uitstraling binnen onze club

recht te doen, werd het begrip Ster-

sponsor geïntroduceerd waarmee we

nogal succesvol waren. 

Bekende namen van het eerste uur wa-

ren LPG Groot, Reijne’s Leesportefeuille,

Goodbookers, Intersport\Megastore,

Jaco Sportkleding, Scholten Bergen,

Grontmij en vele anderen. Ook waren er

bedrijven die flink in natura sponsorden,

zoals Renses Automobielbedrijf, die de

jeugd naar verre uitwedstrijden gratis

met busjes vervoerde. 

Een speciaal bord was toch wel het 30-

meter-bord op de tribune die in 1986

werd geopend. Accom was de eerste

die zo uitbundig liet weten, dat zij zich

graag bij onze club  wilde presenteren.

Later nam Reijne’s Gezinsleesportefeuil-

le die plek over, totdat afgelopen 1 ja-

nuari 2014 de jubileumcommissie de

beschikking kreeg over die positie om

van haar bestaan in het kader van ons

jubileum te getuigen.

Tot slot

Al met al zijn er altijd veel bedrijven ge-

weest die onze vereniging een warm

hart hebben toegedragen.

Des te meer reden dus om de eigen

cultuur en identiteit van onze club te

koesteren, want kennelijk spreekt dat

velen aan. De vereniging is al die bedrij-

ven dan ook heel dankbaar voor hun,

vaak jarenlange, ondersteuning en

hoopt dat dat nog heel lang mag duren.

Samen met de sponsors kunnen wij dan

prachtige dingen totstandbrengen voor

elk spelend lid, de vele vrijwilligers en de

supporters. ■
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Het laatste embleem is begin jaren

'90 ontworpen door Albert 

Lindeboom en daarin opgenomen is

het voormalige wapen van de 

gemeente Oudorp. Dit bestond uit

drie rode rozen op een zilveren 

ondergrond uitgevoerd als schild.
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Embleem van Kolping Boys

Rechts: Kolping Boys heeft een 

aantal emblemen gehad. Het eerste

teken van eigen identiteit van 

Kolping Boys was het stempel van

onze oud-secretaris Tom Bos.

Na de annexatie van de gemeente

Oudorp door Alkmaar gedurende

het seizoen 1972 - 1973 werd het

wapen van de gemeente Oudorp als

embleem op het shirt van het eerste

elftal van Kolping Boys opgenomen,

beschikbaar gesteld door 

bestuurslid Gerard Floris. Het 

embleem was het wapen van de

voormalige gemeente met 

eenvoudig de gedeelde tekst 

Kolping erboven en Boys eronder.

In de jaren ‘80 is een embleem gangbaar geweest met wederom het wapen

van Oudorp maar met de volledige tekst Kolping Boys boven het wapen.
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