
De Kolping wereld en voetbal 

 

Het moge bekend worden verondersteld dat de meeste leden van Kolping Boys het 
verhaal kennen van pater Adolf Kolping waarnaar onze vereniging is vernoemd.  
Zo niet, dan pak je ons jubileumboek Kolping Boys 75 jaar er maar bij of je speurt op 
internet naar zijn naam. 
Daarom gaan we daar hier maar even niet op in. 
Waar we wel op ingaan is hoe de naam Kolping buiten Nederland leeft en met name 
in de Verenigde Staten en Duitsland. 
 
De internationale Kolping beweging heeft als “club” kleuren zwart en oranje en die 
vind je terug in hun bovenstaande logo met een gestileerde letter “K”. 
De beweging is actief in alle werelddelen en houdt zich vooral bezig met positief 
vormingswerk onder de jeugd van die landen. 
Onderstaand kaartje laat zien hoe breed de beweging over de gehele wereld is 
uitgewaaierd. 
 

 



De beweging is vooral sterk vertegenwoordigd in Duitstalige landen en landen met 

een betekenisvol katholiek deel van de bevolking. 

Zo ontbreekt ze in de islamitische landen in Azië (Indonesië uitgezonderd), Rusland 
en China en ook geheel Noord-Afrika.  

In Noord- en Zuid-Amerika is ze in alle landen vertegenwoordigd. 
Over de gehele wereld vinden we de Kolping beweging in zo’n zestig landen met 
diverse afdelingen en in totaal circa 400.000 leden.  
 
In Litouwen bestaat in de tweede stad Kaunas zelfs een Kolping Universiteit voor 
toegepaste wetenschappen, zie foto. 
 

 
  

We keken even hoe het in Amerika en Duitsland met de organisatie gesteld is en 

vonden daarbij, net als bij onze vereniging, koppelingen tussen de naam en 

voetbalactiviteiten .  

 

 

 

 

 

 



Kolping voetbal in Amerika 

 

 

 

 
De organisatie in de Verenigde Staten is opgericht in 1923 en bestaat heden ten 
dage uit de volgende elf afdelingen. 
 

Brooklyn      Buffalo 

 

Chicago        Cincinnati 

 

http://www.kolping.org/Brooklyn
http://www.kolping.org/buffalo
http://kolpingchicago.org/
http://www.kolpingcincinnati.com/
http://www.kolping.org/Brooklyn
http://www.kolping.org/buffalo
http://kolpingchicago.org/
http://www.kolpingcincinnati.com/


Detroit           Los Angeles 

 

New York        Philadelphia 

Rochester      San Francisco 

 

St. Louis       

 

De doelstelling van de Amerikaanse Kolping afdelingen is het promoten van de 
ontwikkeling van het individu, het gezin, vriendschap en saamhorigheid middels een 
programma van spiritualiteit, vorming, liefdadigehid en sociale activiteiten. 
Bij een paar afdelingen wordt binnen de sociale activiteiten ook voetbalsport 
gepromoot/ontwikkeld en we pikken die er even uit 

 

http://www.kolping.org/detroit
http://www.kolping.org/los-angeles/
http://www.kolpingny.org/events.cfm
http://phillykolpingnews.org/
http://www.kolping.org/rochester/
http://www.kolping.org/san-francisco/
http://www.kolping.org/st-louis/
http://www.kolping.org/detroit
http://www.kolping.org/los-angeles/
http://www.kolpingny.org/events.cfm
http://phillykolpingnews.org/
http://www.kolping.org/rochester/
http://www.kolping.org/san-francisco/
http://www.kolping.org/st-louis/


Kolping Soccer Club Cincinnati 

           
                               Oude logo                                                            Nieuwe logo 

Deze voetbalclub bestaat al sinds 1931 en is daarmee zelfs ouder dan ons eigen 
Kolping Boys.  
Er wordt gespeeld op het Kolping Park in Cincinnati. De clubkleuren zijn oranje/zwart. 
 

 

Op dat sportpark heeft de club 1 groot veld, twee velden van kleinere afmeting (9X9 
voetbal) en een paar kleine veldjes die op het terrein van de vier honkbalvelden 
worden uitgezet. 
Dat is geen probleem want de club is uitsluitend een jeugdvereniging en biedt geen 
seniorenvoetbal aan. Wel hebben ze een samenwerkingsverband met MLS club FC 
Cincinnati. 
Wat ze aan voetbal aanbieden zijn vooral trainingen en onderlinge wedstrijden.  
Ook enige vriendschappelijk wedstrijden en toernooien en soms clinics staan op het 
voetbalmenu. 
Zo was afgelopen zomer de Chelsea Soccer School daar op bezoek om de jonge 
Amerikanen een Premier League clinic te geven. 
Die toernooien zijn daar op een wat andere leest geschoeid dan bij ons. Wij waren 
vroeger bij ons fameuze Paastoernooi al blij als clubs wilden deelnemen maar in 



Amerika organiseren ze een jeugdtoernooi en vragen dan doodleuk zo’n 600 á 700 
dollar inschrijfgeld. 
Als je bij Kolping Soccer Club de JO19 categorie ontgroeid bent en je hebt talent 
genoeg dan kan je het dus gaan proberen bij FC Cincinnati, de grote broer die in de 
Major League Soccer uitkomt. 
Bij ons wellicht bekend als de club die recent Jaap Stam als hoofdtrainer de laan uit 
stuurde.  
 

 

  De jongste pupillen jongens  

 
en de junioren meisjes. 



Kolping Kicks Soccer Club St Louis 

 
In St. Louis is ook een Kolping voetbalclub actief en ook daar blijken de clubkleuren 
oranje en zwart erg populair. 
Ze hebben een ruim voetbalcomplex van maar liefst negen velden in het zuiden van 
St. Louis vlakbij de Missisippi. 
Het voetbalconcept is hetzelfde als bij hun vrienden in Cincinnatti, dus veel 
jeugdactiviteiten (reeds vanaf drie jaar!) en voor de senioren alleen zoiets als ons 
vroegere zomeravondvoetbal. 
Op dit moment hebben ze 19 jongens teams en 23 meisjesteams en daar zouden 
heel wat Alkmaarse verenigingen jaloers op zijn! 

 



 
 
In St. Louis is geen Major Soccer club gevestigd.  
Wel is er al de bouw van een stadion in gang gezet voor 22.500 toeschouwers en 
dan zal St Louis City daar gaan spelen. 
St. Louis City bestaat alleen nog maar als organisatie maar het is de bedoeling dat zij 
in 2023 aan de MLS competitie gaan deel nemen met wellicht ook de grootste 
talenten van de Kolping Kicks in hun selectie. 
In 1882 werd er reeds voetbal gespeeld in St. Louis en het werd dus wel een keer tijd 
dat er een aansprekende profclub zou komen! 

 
Het zou leuk zijn als Kolping Boys zou lukken om via contacten tot een uitwisseling te 

komen met onze Amerikaanse zusterverenigingen, laten we ze meteen maar zo 

voortaan noemen! 

Wie voelt zich geroepen? 

 



 Kolping voetbal in Duitsland  
Duitsland, het geboorteland van Adolf Kolping, is het land met de grootste Kolping 
organisatie. 
Over heel Duitsland praten we dan over circa 2300 Kolping Familien die circa 
215.000 leden tellen, meer dan de helft van alle wereldwijde Kolping organisaties. 
Allemaal houden ze zich allereerst bezig met vormingswerk voor de jeugd maar ook 
voor volwassenen en velen  bieden de mogelijkheid om onderling te sporten en om 
vakantie ook voor de minder draagkrachtigen bereikbaar te maken. 
Dat laatste gebeurt met name door in de Kolping huizen ruimte voor gezinnen die 
geen budget voor een gebruikelijke vakantie hebben aan te bieden. 
Van die Kolping huizen staan er een stuk of 230 door geheel Duitsland heen. 
 
Voor de liefhebbers van Google maps: als je in Duitsland naar een Kolping Strasse 
of een Kolping Platz zoekt dan kom je er meer dan 1000 tegen in allerlei steden en 
dorpen. Succes ermee! 
 
Net als in Amerika is er ook bij onze oosterburen een koppeling met voetbal. 
Sinds 1977 bestaat er een landelijk Duits Kolping toernooi waaraan deelnemers van 
telkens zo’n twintig Kolping families elkaar treffen.  

 

 
 

Trouwens ook Oostenrijk kent een dergelijk Kolping toernooi. 

 


