


Kolping Boys gaat nooit verloren 
 
Balspelen zijn zo oud als de mensheid, maar Engeland is de onbetwiste bakermat van het moderne voetbal met 
zijn spelregels en reglementen. Aan het einde van de 19e eeuw introduceerde de sportpionier Pim Mulier de 
voetbalsport in Nederland. Vooral na 1900 nam het een enorme vlucht. Voetbal drong door tot in alle lagen van 
de bevolking. Voetbal werd volkssport nummer één. De eerste ‘neutrale’ voetbalverenigingen ontstonden in de 
steden – daarna volgden de dorpen. De accommodatie was vaak eenvoudig. Een weiland of braakliggend terrein 
fungeerde als voetbalveld. Het omkleden gebeurde in een plaatselijk café of houten keet bij het veld. Om te 
voorkomen dat katholieke voetballiefhebbers in de armen werden gedreven van de neutrale voetbalverenigingen, 
propageerden de katholieke bisschoppen in een nader stadium de oprichting van katholieke voetbalverenigingen. 
Jonge, sportieve priesters namen hierin het voortouw. Binnen de Oudorper Laurentiusparochie resulteerden de 
bisschoppelijke richtlijnen in 1921 in de oprichting van de voetbalclub SDW (Sterk Door Wilskracht). Uiteraard 
sloot SDW zich aan bij de katholieke Diocesane Haarlemsche Voetbalbond (DHVB). De club hield het negen 
jaar vol. In 1930 verkeerde SDW in zulk een financiële nood dat de Oudorper/Pancrasser vereniging moest 
worden ontbonden. 
Vervolgens werd in 1931 VoetbalVereniging Oudorp (VVO) opgericht. Nu werd het fundament van de 
katholieke voetbalclub rechtstreeks gelegd vanuit de plaatselijke afdeling van de Sint Josephgezellenvereniging. 
De Gezellenvereniging was een internationale organisatie ter vorming van de katholieke arbeidersjeugd. In 
Nederland werden de leden van deze verenigingen ‘Sint Josephgezellen’ genoemd naar Sint Jozef de patroon van 
de handwerkslieden. Het Patronaatsgebouw van de Oudorper afdeling stond tegenover de kerk, rechts van de 
Jozefschool aan de Herenweg. In de jaren dertig kwamen meer (voetbal)verenigingen uit de Gezellenvereniging 
voort. De VoetbalVereniging Oudorp hield stand tot 1937. De contributie kon in de crisisjaren niet meer worden 
opgebracht. 
 

 
 
De Sint Josephgezellenvereniging, afdeling Oudorp/Sint Pancras. Zittend, derde van links, kapelaan Velzeboer. 
Oudorp, 1939 
 
 
De oprichting 
In 1939 kwam Nicolaas Petrus Velzeboer, kapelaan van de parochie van 1938 tot 1941 tevens aalmoezenier van 
de plaatselijke Sint Josephgezellenvereniging, met nieuwe plannen om een katholieke voetbalclub op te richten. 
Het initiatief paste geheel in de tijdgeest om de sport rooms-katholiek te organiseren. De kerkcollectes ‘aan den 
uitgang van de Laurentiuskerk’ ten bate van de katholieke sportbeoefening werden beleefd doch dringend vanaf 
de kansel aanbevolen. De officiële oprichtingsdatum van ‘Kolping Boys’ staat geboekt op 23 april 1939. De club 
werd vernoemd naar de Duitse katholieke priester Adolph Kolping (1813-1865), de stichter van de 
Gezellenvereniging. De eerste voorzitter van Kolping Boys was de aannemer-metselaar Andries Metselaar, Tom 
Bos was secretaris en Klaas van Baar penningmeester. Verder bestond het bestuur uit Jan Bijpost, Jo Bos, Cor 
Groenland en Dirk van Veen. Kolping Boys speelde zijn eerste wedstrijd op zondag 14 mei 1939 te 12.45 uur 
thuis op het sportveld achter de Jozefschool tegen het tweede team van Meervogels uit Akersloot. De 
vriendschappelijke ontmoeting tegen Meervogels – kapelaan Velzeboer kwam van Akersloot – werd 
voorafgegaan door een oefenwedstrijd tussen het gecombineerde tweede en derde elftal. 
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Andries Metselaar (1909-1980), de eerste voorzitter van Kolping Boys 
 
 
Flink oefenen 
De selectie van het eerste elftal bestond uit de broers Klaas van Baar en Willem van Baar, Tom Bos, Bertus 
Frederiks, Jan van der Hurk van de Huygendijk, de gebroeders Cor Kramer en Henk Kramer, Jaap Kunst, Jan 
Rood, Piet Schröder, Gerrit Slijkerman, Willem Smit, Dirk van Veen (doel) en Jan Wester. Het katholieke 
Noord-Hollandsch Dagblad ‘Ons Blad’ wijdde een heuse voorbeschouwing aan de oefenwedstrijd tegen 
Meervogels II: ‘Als de voortekenen niet bedriegen staat er zondagmiddag een interessante ontmoeting te 
wachten, die zeker de nodige belangstelling zal trekken. De entreeprijs is zóó laag gesteld, dat een ieder de 
wedstrijd zal kunnen bijwonen. Aangezien dit tevens de openingswedstrijd is, zal de geestelijk-adviseur, 
kapelaan Velzeboer, de aftrap verrichten. Bij hard aanpakken zal het onzen jongens misschien gelukken over de 
Akersloters te zegevieren.’ Die zondagmiddag trok een talrijk publiek naar het sportterrein achter het 
scholencomplex waar door de week de schapen graasden. Een paar dagen later werd van de wedstrijd verslag 
gedaan: ‘Alhoewel de onzen vrijwel de gehele wedstrijd in de meerderheid waren, wisten zij het toch niet tot één 
enkel doelpunt te brengen. De Meervogels-verdediging, die voor menige hachelijke situatie kwam te staan, had 
in deze wedstrijd niet over geluk te klagen. De rust ging in met gelijke stand (0-0). Doordat de Akersloters na de 
rust bij een geslaagde uitval eenmaal het doel wisten te vinden, kwam het einde met een 1-0 overwinning voor 
Meervogels. Al met al was het een aardige wedstrijd. Wanneer de onzen nu nog enige malen flink oefenen en de 
voorhoede wat schotvaardiger wordt, dan zal het succes zeker niet uitblijven.’ 
Voor het seizoen 1939/1940 werd Kolping Boys geplaatst in de tweede klasse van de afdeling van de Diocesane 
Haarlemsche Voetbalbond (de DHVB ging in 1940 op in de algemene Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond). 
In dezelfde klasse waren ook de eerste elftallen van Con Zelo, Hugo Boys, SRC en VZV ingedeeld en de tweede 
elftallen van LSVV, RKAFC en VIOS. In verband met mobilisatie en oorlogsdreiging ging de noodcompetitie in 
de afdeling Noord pas laat in het seizoen van start. Op zondag 1 oktober 1939 speelde Kolping Boys zijn eerste 
competitiewedstrijd, thuis op het eigen terrein, tegen het eerste team van Hugo Boys uit Heerhugowaard. De 
wedstrijd werd met 3-1 verloren. SRC werd dat jaar kampioen. Kolping Boys eindigde op een zesde plek. 
 

 
 
Adolph Kolping 
 
 
Van de allereerste Kolping-selectie zijn er nog enkelen in leven. Drie hoofdrolspelers blikken terug: de stijlvolle 
middenvelder Willem van Baar (90), de behendige voorhoedespeler Jan Wester (89) en Jaap Kunst (86), de back 
die niet te passeren was. Zij vertegenwoordigen drie verscheiden levens maar hebben één ding gemeen: een 
passie voor voetbal en voor Kolping Boys in het bijzonder. Zij verhalen van de schrijnende armoede in hun  
jeugd, de invloed van het katholicisme, de vroege opname in het arbeidsproces, de Tweede Wereldoorlog, de 
loopbanen en natuurlijk van Kolping Boys. 
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================ 
Willem van Baar 
================ 
De 90-jarige Willem van Baar woont aan de 3e Oosterberg 10 in Egmond aan Zee. Sinds het overlijden van zijn 
vrouw Nellie Zwart in 1982 voert hij een eenpersoons huishouden. Zijn twee kinderen Niels en Marlies wonen 
met hun gezinnen dicht bij hem in de buurt. Hij is nog uiterst vitaal. Elke dag doet hij zijn gymoefeningen om 
het lijf soepel te houden. Wekelijks biljart hij in de Prins Hendrikstichting aan de Voorstraat en dagelijks neemt 
hij de buurtbus van 14.30 uur naar zijn vriendin Akke in Heiloo. Om 21.00 uur keert hij per OV-taxi naar 
Egmond terug. De voetballer van weleer houdt ervan in gesprek te zijn (‘dat houdt de geest levend’). 
 

 
 
Familie Van Baar-Langedijk. Onderste rij, derde van rechts, Willem van Baar. 
Sint Pancras/Koedijk, 1931 
 
 
Manusje van alles 
Willem van Baar is geboren op 11 september 1918. Zijn vader heette Jan van Baar en zijn moeder Aafje 
Langedijk. Het ouderlijk huis stond aan de Herenweg aan het Zuideinde van Sint Pancras (toen nog behorend tot 
de gemeente Koedijk). Vader Van Baar was tuinder, hield een paar koeien en wat klein vee. Het gezin telde 
twaalf kinderen. Willem bezocht de rooms-katholieke lagere school in Oudorp onder de hoofdonderwijzer J.M. 
van der Laarschot. Kerkelijk viel het Zuideinde onder de parochie Oudorp. Het sociaal-culturele leven speelde 
zich dan ook geheel in Oudorp af. Na de lagere school ging hij – twaalf jaar oud – te werk als knecht bij een boer 
in Assendelft (‘ik had thuis goed leren melken’), maar heimee naar zijn moeder dreef hem terug naar huis. Als 
slagersbediende diende hij in korte tijd vele bazen. Hij leerde er worst maken, slachten en uitbenen. Toen de 
oorlog uitbrak kon hij bij dokter Destrée in Sint Pancras komen werken. Hij was er manusje van alles. Hij melkte 
zijn koe, verzorgde de tuin en haalde rekeningen op. Zijn slagersverleden kwam hem goed te pas want midden in 
de oorlog slachtte hij nog een varken voor de dorpsdokter. Via Destrée raakte hij van lieverlee betrokken bij het 
plaatselijk verzet. Hij maakte als EHBO-er deel uit van de Knokploeg Sint Pancras. Na de vorming van de 
Binnenlandse Strijdkrachten trad hij toe tot de Gewestelijke Stormtroepen in het Gewest XI onder leiding van 
Theo van Eekelen. Willem van Baar is drager van het Verzetskruis. 
 

 
Aan de kool in de wik. Geheel links Willem van Baar. Sint Pancras/Koedijk, 1942 
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Walserij-West 
Op 6 oktober 1950 huwde hij de zeemansdochter Nellie Zwart uit Egmond aan Zee. Na hun trouwen woonden 
zij vijf jaar bij Willems schoonouders in tot het moment dat hun nieuwe huis aan de Oosterberg kon worden 
betrokken. Het schuurtje achter de woning werd verbouwd tot zomerhuis. Elke seizoen verhuisde de familie naar 
het zomerhuisje en verhuurde het eigen huis aan Duitsers en andere badgasten. 
In 1952 ging hij naar staalgigant Hoogovens. Elke dag reisde hij met de bus van Beentje en De Bruyn naar de 
fabrieken in Velsen-Noord. De drieploegendienst (een week ochtend-, een week middag- en een week 
nachtdienst) was wel even wennen. Na een reeks interne opleidingen werd hij weger/schrijver aan de weegbrug 
in Walserij-West. Het was zijn taak stalen scheepsbladen te controleren op lengte, breedte, dikte, gewicht en 
kwaliteit. In 1980 ging hij met de VUT. Na het overlijden van zijn vrouw Nellie raakte hij bevriend met Akke 
Spaan-Mensonides uit Heiloo. Hij voelt zich een bevoorrecht man. 
 

 
 
Veterbal 
‘Kapelaan Velzeboer stond aan de basis van Kolping Boys. Hij was de geestelijk adviseur van de club. Maar 
Velzeboer was ook de plaatselijk leider van de Gezellenvereniging. Elke week kwamen wij met een groep 
jongeren tussen de 16 en 20 jaar bijeen in het Patronaatsgebouw aan de Herenweg. Het was een samenkomst van 
katholieke jongeren uit Oudorp en Sint Pancras, maar er werd bijvoorbeeld ook toneel gespeeld.  Op zo’n 
bijeenkomst in 1939 vroeg kapelaan Velzeboer ons om een passende naam te bedenken voor de nieuwe 
voetbalclub. Arie Groot was daarbij, mijn broers Kees en Klaas van Baar. Ik weet het nog zo goed omdat mijn 
broer Kees mij nog jarenlang aan die avond herinnerde. Velzeboer deelde briefjes uit waarop wij een naam 
moesten zetten voor de nieuwe club. Ik heb toen gedacht om de voetbalclub de naam ‘Kolping Boys’ te geven 
als eerbetoon aan Adolph Kolping, de stichter van de Gezellenvereniging. Die naam schreef ik op een papiertje. 
Er werden meerdere suggesties gedaan. Het zal zo zijn geweest dat kapelaan Velzeboer alle ideeën heeft 
voorgelegd aan het voorlopig bestuur.’ 
‘De naamgeving is altijd aan de kapelaan toegedicht. Hij was ten slotte de kapitein van het schip, de spreekbuis 
van de Gezellen. Maar zo is het in werkelijkheid gegaan. Zo is Kolping Boys aan zijn naam gekomen. Ik ben er 
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nog altijd trots op dat ik hieraan heb bijgedragen. Ik moet er natuurlijk wel bij zeggen dat de naam Kolping al 
wel in omloop was. Er waren al meer verenigingen naar Kolping vernoemd. De Oudorper toneelvereniging 
droeg ook de naam Kolping.’ 
‘Het is dat ik mijn naam hier in de krant in de opstelling zie staan. Maar ik kan mij er nog weinig van herinneren. 
Wel weet ik dat er heel wat jongens van het Zuideinde van Sint Pancras in voetbalde. Wie de eerste trainer was, 
wie de opstelling heeft gemaakt, hoe de wedstrijd is verlopen, ik weet het niet meer. Het was in ieder geval op 
het veld achter de school. Het terrein heeft zeker 25 jaar als thuisveld dienst gedaan. Het was omzoomd door een 
diepe greppel en rondom lagen sloten. Er werd gevoetbald met een zware, leren veterbal. Als die in het water 
belandde moest die er met een net aan een lange stok worden uitgevist.’ 
‘Echt lang heb ik niet gevoetbald, de oorlog brak uit en gooide roet in het eten. Maar ik vind het wel een hele eer 
dat ik in het eerste elftal stond opgesteld dat voor het eerst onder de vlag van Kolping Boys speelde. De meeste 
eerste elftalleden zullen overleden zijn. Mijn band met Kolping Boys is altijd gebleven. Elke maandag kijk ik in 
de krant hoe het eerste heeft gespeeld. Dat zullen de mensen die uit Oudorp en Sint Pancras zijn weggetrokken 
wel herkennen.’ 
  
 
=========== 
Jan Wester 
=========== 
De 89-jarige Jan Wester en zijn vrouw Jo Brink (86) zijn sinds september 2008 neergestreken in een 
aanleunwoning van De Molenhoeve in Sint Pancras. Hun leven lang woonden zij op de hoek van de 
Bovenweg/Benedenweg aan het Zuideinde, maar een gebroken heup en een kwakkelende gezondheid deden hen 
besluiten naar het verzorgingscentrum te verhuizen. Het proces van gewenning is nog in volle gang. Het liefst 
zouden ze zo teruggaan naar hun oude stek, maar gedane zaken nemen geen keer (‘Je moet je er bij neerleggen 
als je iets gaat mankeren’). Ze leiden een rustig leven. Het nieuws wordt bijgehouden, de krant wordt gelezen, er 
wordt koffie gedronken, teevee gekeken en Jan zelf trekt er regelmatig op uit voor een wandeling.  
 
Ambachtsschool 
Jan Wester is geboren op 21 oktober 1919 in het Zuideinde van Sint Pancras. Hij was het enigst overgebleven 
kind van de timmerman Klaas Wester en Neeltje Louwen. Het oudste kind overleed aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog op 4-jarige leeftijd aan de Spaanse Griep. Om dit gemis te compenseren kwamen er veel 
pleegkinderen over de vloer. 
Na de acht jaren lagere school in Oudorp doorliep hij de Ambachtsschool aan de Bergerweg. Hij volgde vele 
avondcursussen om zich in het timmervak te bekwamen. Natuurlijk was hij na zijn 16e lid van de Sint 
Josephgezellenvereniging. Iedereen was daar lid van. Ze speelden kaart en nog zo wat. Er werden avonden 
belegd en lezingen georganiseerd. Jan Wester zegt nooit zo'n verenigingsman te zijn geweest. Hij had er ook 
simpelweg geen tijd voor. Al vroeg werd hij volledig in het bedrijf  opgenomen. 's Avonds stond hij achter de 
tekentafel, was hij in de werkplaats te vinden, schreef hij rekeningen uit of moest de administratie worden 
gedaan. Als kleine zelfstandige was ie dag en nacht in de weer. Het enige wat hij zich permitteerde was 
voetballen. 
 

 
 
De bouwkeet 
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Jan Wester en Ren Louwen op de steiger in de bouw 
 
 
Aannemingsbedrijf 
Naast de Gezellenvereniging en het voetballen, was schaatsen zijn grootste liefhebberij. Zijn vrouw, Jo Brink uit 
Heerhugowaard, ontmoette hij dan ook op het ijs. Ze was schaatsend onder de brug van de Huygendijk ten val 
gekomen en de galante Jan Wester hielp haar overeind. Ze kregen verkering en stapten in 1946 in het 
huwelijksbootje. Uit het huwelijk kwamen twee dochters voort: Nel en Els. 
Als kleine timmerman/aannemer trad hij in de voetsporen van zijn vader, Klaas Wester. Zijn aannemingsbedrijf 
('nieuwbouw, verbouw en herstelwerkzaamheden') was in de naoorlogse jaren tot de jaren negentig 
beeldbepalend voor Sint Pancras. Er zullen in het Zuideinde weinige huizen zijn die niet door Jan Wester en zijn 
vaste kompaan Willem Duinmeijer  onder handen zijn genomen. In 1990 zette de toen 71-jarige Jan Wester een 
punt achter zijn bedrijf. Nico Louwen junior nam de toko over. 
 
 

 
 
Jan Wester en Klaas de Groot in het eerste clubtenue van Kolping Boys 
 
 
Een behendige speler 
‘Kapelaan Velzeboer is de man geweest die het balletje aan het rollen heeft gebracht. Hij leidde ons naar 
Kolping Boys. Maar van de eerste wedstrijd kan ik mij weinig meer herinneren. Als ik wat hoor of lees uit die 
jaren begint het mij wel weer te dagen, maar ik heb dat allemaal niet paraat. Ik weet wel dat er altijd discussie 
was over het tijdstip van vertrek en hoe laat de wedstrijd op de zondag moest beginnen. Elke voetballer moest ’s 
morgens de mis in de kerk bij kunnen wonen. Later verwaterde die strikte regels.’ 
‘Ik zie het voetbalveld nog wel voor mij. Het lag achter de Jozefschool en was via een smalle dam in een 
kleisloot te bereiken. De kleedkamers met de zinken wasbakken waren deel van het Patronaatsgebouw. Op zeker 
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moment kregen wij training van ’Manke Pink’ Wortel, de vader van Siem Wortel van Oudorp. Bij trainingen 
wierp hij de bal vanaf de zijlijn met een enorme zwaai voor het doel en dan moesten wij die zware knikker erin 
koppen. Hij had meer van dat soort oefeningen. Maar echt veel stelde het niet voor. De onderlinge partijtjes vond 
ik altijd het mooist. Ik was een behendige speler.’ 
Als voetballer kon Jan Wester ingenomen zijn met zijn eigen spel. Zijn legendarische woorden na afloop van een 
gewonnen wedstrijd (‘Jongens, ik was weer skoftig best’) zingen nog steeds in de vereniging rond. 
‘Op mijn 37ste ben ik met voetballen gestopt. Ik ging nog wel eens naar wedstrijden van Alkmaar '54 in de 
Alkmaarder Hout. Dat vonden ze thuis niet altijd even leuk. Maar als ik dan terugkwam met patat en kroketten 
van Hulskamp dan waren er weer blije gezichten. Tegenwoordig woon ik geen wedstrijden meer bij. Ja, als er 
een Europacupwedstrijd wordt uitgezonden, dan kijk ik nog wel eens. Een vaste toeschouwer van Kolping Boys 
was ik niet echt. Ik heb niet al te veel thuiswedstrijden bezocht. De verbondenheid was er wel, maar ik ging er 
niet meer heen.’ 
 
 
=========== 
Jaap Kunst 
=========== 
De 86-jarige Jaap Kunst woont met zijn levendige vrouw Gré Tamis (82) in een bejaardenwoning aan de 
Violenstraat in Noord-Scharwoude. Portretten van kinderen en kleinkinderen vullen de huiskamer. De dagen 
worden lezend, scrabbelend en teevee-kijkend doorgebracht. De sport speelt nog altijd een belangrijke rol in het 
leven van de familie Kunst-Tamis. Ze zijn beiden lid van de Jeu de Boulesvereniging en geen thuiswedstrijd van 
LSVV wordt overgeslagen. Over de vraag wie het meeste verstand van voetballen heeft, laat Jaap Kunst geen 
misverstand bestaan: dat is zijn vrouw. 
 

 
 
Van der Laarschot int gelden bij de entree van het voetbalveld 
 
 
Lepelschaar 
Jaap Kunst is geboren op 14 februari 1923 te Oudorp. Hij is de oudste zoon van Piet Kunst en Trien Zijp. Het 
gezin telde acht kinderen. Het ouderlijk huis stond aan de Breelaan, vanuit Oudorp bezien de laatste straat voor 
de Halvemaansbrug. In zijn jeugd liep die straat nog door tot het Kolhorner kanaal. Thuis was er een enorme 
armoede. Zijn ouders dreven een winkeltje in erwten, bonen en azijn, maar de inkomsten waren geheel 
ontoereikend om alle monden te voeden. Zijn vader hield kippen, varkens en een paar koeien. Daarnaast 
verhuurde hij zich als los werkman bij boeren en tuinders. 
Zoals alle katholieke jongens bezocht hij ‘de school van meester Van der Laarschot’. Naar zijn herinnering stak 
hij daar weinig op. Hij leerde er ‘Lepelschaar en hakmessteel’ zingen. Daar hield het wel mee op. Toen de 
elfjarige Jaap Kunst betrapt werd op een kwajongensstreek en de weinig zachtzinnige hoofdonderwijzer hem met 
de schoolbel een enorme oplawaai tegen het hoofd verkocht, was voor vader Kunst de maat vol. Hij stapte op 
Van der Laarschot af, schold hem de huid vol en haalde zijn Jaap van school. De 6e en 7e klas voltooide Jaap 
Kunst bij de broeders van de Sint Adelbertusschool in Alkmaar. 
Op zijn twaalfde begon hij te werken. Op het land. Hij moest schoffelen en wieden en maakte dagen van zes uur 
‘s morgens tot zes uur ’s avonds – zes dagen in de week. Daarna werkte hij bij winkelier Mul in Oudorp en 
vervolgens bij een grossierderij. Het werk op een zandzuiger was zijn leukste baan voor hij in 1942 midden in de 
Tweede Wereldoorlog op voorspraak van het arbeidsbureau in nazi-Duitsland belandde. 
In de kleine katholieke dorpsgemeenschap moest onderduiken nog worden uitgevonden. Eerst werd spoor gezet 
naar Amsterdam (‘ik had nog nooit in een trein gezeten’) en van daar richting Keulen. Door onbekendheid kwam 
hij in eerst in Osnabrück terecht, maar uiteindelijk werd Keulen toch bereikt. Op dat moment was Keulen door 
de geallieerden zwaar gebombardeerd maar de Dom van Keulen stond nog recht overeind. Helemaal over zijn 
toeren (‘ik was er zo verschrikkelijk mee an’) zocht hij de kerk op, nam achterin op de banken plaats  en heeft 
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daar tranen met tuiten zitten janken. Hoe vreemd het in de geest van de mensen kan gaan – hij putte kracht uit 
het kerkbezoek – kracht om verder te gaan. Drieëneenhalf jaar verbleef Jaap Kunst in Duitsland. Het voerde hem 
naar alle steden rondom Keulen: Neuss, Düsseldorf, Duisburg en München. Om puin te ruimen. 
  
 
Voetbaltrainer 
Na de oorlog trad hij in dienst bij houthandel Eecen in Oudkarspel. Daar heeft hij 42 jaar tot zijn pensionering 
gewerkt. Hij begon als leerling houtzoeker, volgde de nodige cursussen en eindigde als bedrijfsleider van de 
afdeling hardhout. Drie verkeringsjaren verliepen toen hij op 7 oktober 1948 trouwde met Gré Tamis uit Sint 
Pancras. Ze betrokken een noodwoning aan de Dorpsstraat te Oudkarspel. Jaap en Gré kregen vijf kinderen: drie 
zoons en twee dochters. In Langedijk begon hij ook zijn trainersloopbaan. Eerst als jeugdtrainer bij LSVV. Hij 
beleefde daar zoveel plezier aan dat hij op cursus ging in Schagen en daarna onder Arie Rentenaar het D-
diploma behaalde. Voor het seizoen 1962/1963 werd Jaap Kunst benaderd door Tom Bos. Tom Bos zocht voor 
Kolping Boys ‘een stevige oefenmeester’. In zijn eerste jaar als trainer werd Kolping meteen kampioen. Dat 
kampioenschap beschouwt Kunst nog steeds als één van de hoogtepunten in zijn trainerscarrière. Kolping 
eindigde dat jaar met Monnickendam bovenaan in de 4e klasse B van de KNVB en er moest een 
beslissingswedstrijd worden gespeeld. De eerste wedstrijd op het terrein van Always Forward in Hoorn eindigde 
onbeslist (1-1). De tweede wedstrijd op zaterdag 22 juni 1963 voor 5.000 toeschouwers (ook in Hoorn) won 
Kolping afgetekend (3-0). Na dat succesjaar bleef hij nog twee seizoenen. Daarna werkte hij voor DTS, opnieuw 
Kolping Boys, Winkel, Sint Boys, Duinranders, Grashoppers en Vrone. Jaap Kunst was 27 jaar trainer. 
 
 

 
 
 
Op vaders schoenen 
‘In de vooroorlogse tijd was er voor jongeren weinig te doen. De mooiste momenten lagen in de winter als er ijs 
lag. Dan bond iedereen de schaatsen onder. De avonden van de Sint Josephgezellenvereniging bezocht ik wel. Je 
kon daar biljarten, maar het samenzijn was wel het belangrijkste. Lang niet iedereen was lid, hoor. Er moest wel 
contributie betaald worden. Voetbal was een voornaam ding in ons leven. Aan de ene kant stimuleerde de 
kerkgemeenschap de voetbalsport, aan de andere kant hingen de pastoors aan de rem. Volgens de Oudorper 
pastoor Van Baaren kreeg je van voetbal niet alleen een fysiek ongemak (‘Het ene been wordt langer dan het 
andere’), maar was voetbal vooral een onkuise bezigheid. De arm van de pastoor reikte in die jaren ver. Toen hij 
in augustus 1938 stervende was werd de kermis van Oudorp prompt afgelast.’ 
‘Er was eigenlijk niets in die beginnende voetbaljaren. En van de outfit moet je je ook niet al te veel voorstellen. 
Ik voetbalde op een paar oude voetbalschoenen van mijn vader. Het waren eigenlijk helemaal geen 
voetbalschoenen – meer hoge, stevige schoenen. Het verkleedlokaal was het achterhok van het Gezellenhuis. 
Daar stonden een paar emmers water om je op te frissen. Meestal ging je na afloop van een training of wedstrijd 
meteen naar huis.’ 
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De hoogste elftallen van Kolping Boys. Middelste rij, helemaal rechts: Jaap Kunst. Oudorp, 1941 
 
 
Nooit verloren 
‘Het voetbalveld was eigendom van de kerk en lag achter het witte schoolgebouw. Vanuit het kleedlokaal stak je 
een pleintje van sintels over om op het veld te komen. Op het veld liepen door de week schapen. Schapen 
houden het gras mooi kort. Hier speelden we onze eerste wedstrijden. Het deed wel zeer dat we bij het begin van 
de competitie ingedeeld waren met een serie tweede elftallen. Dat vonden we nogal vernederend.’ 
‘Wortel was onze eerste trainer – na Wortel kregen we Jan Klanker. Jan Klanker woonde later aan de 
Parallelweg in het Zuideinde. Hij was absolute top – de enige echte voetballer – hij had zo tot de professionals 
toe kunnen treden. Om de trainingen te verzorgen was hij vrijgesteld van contributie. Dat trainen stelde trouwens 
weinig voor. Rondjes lopen totdat je er bij neerviel. Bij een onderling partijtje ging het er vaak grof aan toe. 
Messcherpe tackles want alles was toegestaan.’ 
 
‘Voetbal was in die donkere jaren een lichtpunt in ons leven. Het bestaan van Kolping Boys plezierde ons. Door 
onze kinderen en kleinkinderen ben ik helemaal met LSVV vergroeid geraakt, maar mijn jeugdjaren bij Kolping 
Boys zal ik nooit vergeten. Die zijn onuitwisbaar. Wij zeggen hier thuis wel eens: Kolping Boys gaat nooit 
verloren.’ 
 
========== 
Jan van Baar 
=============== 
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*Dit artikel is geschreven voor de Kroniek van Oudorp, uitgave van de Stichting Historisch Oudorp. De redactie 
van het tijdschrift vond deze mooie proeve van omgevingsgeschiedschrijving echter te wijdlopig c.q. te lang en 
schrapte – ongevraagd en naar believen – complete alinea’s van de tekst waarmee de compositie van het stuk 
geheel teniet werd gedaan. Met die handelwijze kon ik mij uiteraard niet verenigen. Ik heb het artikel 
teruggetrokken. Voor de geïnterviewde Willem van Baar, Jan Wester en Jaap Kunst (en voor de liefhebber) heb 
ik een printuitgave gemaakt in een oplage van 30 exemplaren. 
Ik hoop dat het zal bekoren. 
 
Sint Pancras, 5 mei 2009 
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elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of op welke manier ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
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