
EEN gouden elftal viert zijn zilveren jubileum



Jan Lauwen Na mijn definitieve afscheid van het (zelf) voetballen, ergens in de jaren 
negentig, heb ik nog heel lang gedroomd in voetbalbeelden. Over het leven praten en 
nadenken in voetbaltermen is nooit helemaal overgegaan. Maar ik kan geen beleefde 
voetbalmomenten meer precies beschrijven, ik zie geen herhalingen (H) meer. Er zijn 
wel veel losse indrukken, beelden, geuren, geluiden.. herinneringen aan het oude Kol-
pingveld, aan de maïs, aan strak geschoren en gesproeide velden in de Betuwe, aan 
keiharde zandgrond in Dukenburg. Ik hoor noppen op beton. Komaan jongens! Ik zie 
de indrukwekkende Wil onder de lat, ik hoor hem vooral roepen. Ik zie weer onze snelle 
backs opstomen langs de lijn, Harm suizend, Harry snuivend, Geertjan speedy. Ik hoor de 
aanmoedigingen van Marianne ‘Maetje’, onze trouwste supporter, ons legioen. Ik herin-
ner me de plechtige momenten waarop Michiel zijn hoofd oprichtte en vanuit het hart 
van de verdediging aan een rush over de hele begon... Louis, eenmansverdediging, knik-
te dat het goed was. Ik zie ons vooral ook combineren in de kleine ruimte, op het mid-
denveld, op de flanken, overal, de dribbelpasjes van René M, de steekpassjes van Peter 
‘Piet’ F, de lenige Peer B, de strategen Jan H en Theo, en ik hoor nog de kracht van Kees 
in het duel.. we moeten 80% balbezit hebben gehad tegen tegenstanders die later wel 
gewoon kampioen werden. En Felix en Ubu en Alfred op de vleugels, langs het lijntje, 
die bijna altijd op tijd afsloegen bij de cornervlag, strakke voorzetten. Wonderbaarlijk 
mooie doelpunten waren er ook, dat weet ik zeker, maar die kan ik niet zo goed meer 
terugzien.. misschien was wat eraan voorafging belangrijker. Ik voel de regen nog, van 
die fijne druppels, dat was het lekkerste weer om in te spelen, ik ruik de modder, ik adem 
de stoom in de kleedkamer. En dan was het tijd.. tijd voor de nabespreking in de kantine, 
tijd voor de geniale analyses.. de wedstrijd, wat zeg ik, het leven, we hadden het hele-
maal door. Ik mis het, ik mis jullie nog steeds.

Er zijn veel spelers die indruk hebben gemaakt, ik vind het lastig om namen te noemen, 
maar als het moet noem ik de maatjes van het eerste uur: Kees, Jan H. en René M.
 
Kees van Bergen 1. Natuurlijk staat de wedstrijd voor Harry voor altijd in mijn herin-
nering: een emotioneel, maar warm afscheid.
2. Ik heb op alle plaatsen in het elftal gestaan zelfs in het doel. Aan dat laatste denk ik 
niet graag terug, anderen hebben daar misschien meer plezier aan beleefd.
Maar in de beginjaren kwam ik als spits of als opkomende middenvelder ook wel eens 
voor de goal. Dat was leuker voor de verdediger die ik eigenlijk ben,zeker als ik dan ook 
nog scoorde. Mijn mooiste was eigenlijk bij een invalbeurt in het 2e: uit een voorzet van 
rechts van Alfred (ook invaller) kopte ik van net binnen de 16 meter (zeg 14 meter) de bal 
in de bovenhoek, onbereikbaar voor de keeper van Krayenhoff 2. Toeval? Een paar jaar 
later deed ik het nog eens, nu in ons eigen team op een voorzet van Igor, tegen Oranje-
Blauw. Daarna nam het scorend vermogen langzamerhand meer en meer af.
 
Naast Louis, Alfred en Theo, mijn trouwe kompanen en vrienden door de jaren heen:
Jan Hoenselaar, die jarenlang gewoon geen bal kwijtraakte, heel bijzondere voetballer 
en mens. Luciano Fasotti, professor met een gouden hart en een, zeg maar gerust, jon-
gensachtige beleving van het voetbal: vertelde thuis dat we met 3-2 hadden verloren, 
als het in werkelijkheid 8-1 was geworden.

Dit boekje is gemaakt ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van ons elftal op 4 juni 2011.

Opgedragen aan 
Harry de Bles, Marcel Brand en Ubu Lemereis.

hierna volgen de antwoorden op de vragen 5 en 6

5. 
Wat was jouw voelbalmoment in het 

zaterdagteam? Beschrijf dat moment.
 
6. 

Noem (als je kunt) drie spelers van het 
zaterdagteam die een blijvende indruk op je 

hebben gemaakt?



Bert Lubbers met zijn kopgoals bij de tweede paal (en de man waarvan ik dacht ‘als je 
zo oud bent, moet je eigenlijk niet meer voetballen’ en zie waar ik zelf naar op weg ben) 
en dan natuurlijk de grote technici als Piet F., Remco H., Ruben J. Niels den B. Michel O. 
  
rené Megens Een selectie van mijn favoriete Kolping-momenten. De derde helften, 
ondanks de stinkende gehaktballen. Marcel B. die mij tijdens onze eerste ontmoeting 
laat merken dat hij Oor had gelezen: ‘Zo, jij vindt Indian Summer niet zo goed.’ De Kus 
van Sten. De hertengeweifoto van Jurgen. De onnavolgbare acties van Piet Fransman. 
De armen van Jan H. om mijn schouder. De voetbalkwissen (vooral die waarin Alfred 
weer niet won). Het bezoek aan het Italiaanse restaurant Dante in Genk. De optredens 
van Club Diana en natuurlijk die ene keer dat ik na weer een zinderende zelftackle aan 
de zijlijn omhoog keek en daar de grijnzende gezichten van de achter de omheining 
staande Gerry en Henny  zag.

Drie namen? Ik noem er meer dan twintig. En ben zo vrij om die van mijzelf er bij te 
zetten. In mijn favoriete elftal van twintig jaar Kolping-Dynamo op zaterdag.  Als links-
half. Ik stond zo graag op die plek dat ik het geboortekaartje van mijn jongste dochter 
in 1993 gebruikte om mijn liefde voor die plek te betuigen.  Wat het elftal betreft: Jan 
H. als keeper. Een eerbetoon aan een fantastische man die net zo goed  asbakken kan 
gooien in ’t Haantje als een bal op een voetbalveld. Als spelverdeler had Jan nogal eens 
last van wat door Prof. Dr. Luciano Fasotti ooit is aangeduid als ‘neglect’: alle ballen gin-
gen over rechts. Rechtsback  Ubu: balletjes buitenkantschoen, de grijns, Trapvast, jezelf 
wegcijferen, empathische topper, groot man, letterlijk en figuurlijk. Voorstopper Kees: 
stille kracht, de vleesgeworden veelzijdigheid, ultieme opofferingsgezindheid, Leider. 
Laatste man Michiel: roekelozer dan Epi Drost, met de verre pass van Frank de Boer, 
prachtig wegwerpgebaar, perfecte kwade kop. Linksback Marius:  veel te bescheiden 
troubleshooter tijdens this trip of ours, ahoea. Rechtshalf Harry: sociaal betrokken en 
multifunctionele vuilnisman, charmante ouwehoer in Antwerpen. Midmid Igor: motiva-
tor die je met een simpel gebaar kon laten weten dat het goed zat. Linkshalf René: Uli 
Stieleke. Rechterspits Jan L.:  een lief mensenmens en enthousiasmerende teamspeler 
met een veel te hoog  Willy Dullens-gehalte. Spits Marcel: Shine on you crazy diamond. 
Linkerspits Alfred:  Meneer Infostrada dreef sommige medespelers tot wanhoop met 
zijn te ver doorgevoerde acties (en Harry was niet te beroerd om daar iets van te zeg-
gen, de Schreeuw van Munch was er niets bij), maar wat heb ik genoten van al die keren 
dat Alfred op avontuur ging, kuitenbijters zijn hielen liet zien en als de Lone Ranger in 
het vijandelijke strafschopgebied zijn slachtoffers maakte. En scoorde. En scoorde. En 
scoorde. Reserves: Ruben P. , Peer, Jurgen, Marc Alain. Tonnis, Felix, Piet F en Gerrie. Lei-
der: Theo. Materiaalman: Louis.  Assistent-scheidsrechter: Luciano.  Supporter: Maet. 

MichieL spanJer Mijn voetbalmoment was toch dat ik bezeten werd door de dolle 
mannen van SC Nijmegen (als ik het wel heb). Nooit daarvoor en nooit daarna hebben 
mannen mij zo bruusk bezeten. De bevrijding door mijn teamgenoten was lichamelijk en 
geestelijk een verademing. 

Een blijvende indruk hebben, vanwege hun ongewilde en niet meer in te halen voor-

sprong op ons, Harry, Ubu en Marcel. Buiten deze, Jan Hoenselaar, vriend voor het leven; 
René, omdat hij de enige is met een echte voetbalvrouw en een onmogelijke schijnbe-
weging die zelfs door zijn eigen lichaam meerdere malen verkeerd werd ingeschat; Kees 
van Bergen omdat Kees een jongen is die deugt. Dat lijkt niet eens zoveel, want dat de-
den velen in het elftal, maar bij Kees wist ik het meteen. 

Jan hoenseLaar
De omstandigheden.
Zaterdagmiddag in Millingen a/d Rijn. Een voetbalveld met bomen er omheen. Drie toe-
schouwers. Vijf reservespelers. Een nerveuze leider (van hun). Het regent niet, in de 
verte het clubhuis.
Het moment.
We staan diep op hun helft. Iets over de middenlijn wordt hij aangespeeld, aan de rech-
terkant van het veld. Geen tegenstander in de buurt. Met de bal aan de voet rukt hij op, 
gestaag, zo’n meter of tien. Hun linksbuiten komt aangestormd, wordt achteloos uitge-
kapt. Nog een paar passen, hij aarzelt, dan schiet hij. Vanaf het moment dat de bal z’n 
wreef verlaat is de bestemming duidelijk. Een baan om de aarde.
De verre hoek. De keeper probeert het niet eens. Het net huivert, maar voorkomt een 
ruimtevaartkundig fenomeen. 
Wat een doelpunt.
En dan gebeurt er niets.
Geen euforie, verbazing, spelers (van ons) die zich op de doelpuntenmaker storten, 
geen uitzinnige toeschouwers die elkaar in de armen vallen, of ongelovige reserves die 
zich bekruisigen. Niets. Ubu steekt ‘n hand in de lucht. Glimlacht verontschuldigend en 
loopt terug naar onze helft.
Later in ons clubhuis.
Bij bier en gehaktballen probeert Ubu mijn enthousiasme te temperen. Zeker, het was 
een mooie goal maar ik moet niet overdrijven. Maar ik blijf erbij. Dit was een van de 
mooiste doelpunten ooit en nooit leek hij meer op ‘LeTiss’ dan toen, die zaterdagmid-
dag in Millingen a/d Rijn.

wiL KerseMaKers Ik zit op dit moment in een hotel in Sault. Dat is aan de voet van de 
Mont Ventoux. Woensdag ben ik van plan naar boven te peren. De afgelopen drie weken 
ben ik vooral bezig geweest om al fietsend zo ver te komen. Ik heb zo af en toe wel be-
dacht dat ik je vragen nog moest beantwoorden. Maar eerlijk is eerlijk. Mijn hoofd was 
meer bij de fiets dan bij de bal. Nu ik voor morgen een rustdag in gedachten heb, ga ik 
toch een poging wagen.
 
Mijn voetbalmoment in het zaterdagteam betreft een aaneenschakeling van een aantal 
vrijwel identieke momenten. Over het algemeen kwam zo’n moment elke wedstrijd wel 
eens of soms meerdere keren voor. Het gaat om die momenten dat ik me er als keeper 
in slaagde om weer zo’n counter van de tegenstander net nog (vaak ook net niet) on-
schadelijk te maken. Op de één of andere wijze kwam het geregeld voor dat de tegen-
stander er weer in slaagde om een counter om te zetten in een pracht van een kans. 
Meestal keken mijn voorlieden (grotendeels de achterhoede dus) dan hetzij onschuldig, 



hetzij verwonderd en vragend, hetzij juist beschuldigend naar  elkaar of beter nog naar 
de voorhoede of het middenveld. Weer was het gebeurd dat, terwijl wij de in de aanval 
waren, de tegenstander de bal op eigen helft veroverde, de achterhoede als één man op 
het verkeerde been stond, dan wel onvoldoende present en alert was. Hetzij omdat men 
was vergeten af te spreken wie er achter zou blijven en wie er mee zou gaan. Vaak toog 
men dus met een man of twee teveel ten aanval. Gelukkig was er in die gevallen dan nog 
altijd Gerrie Theunissen die dan de schuld kon krijgen. De achterhoede was al gauw van 
mening dat hij immers de eerste aanzet tot balverlies had gegeven.

Daarmee kom ik eigenlijk ook tot beantwoording van de tweede vraag. De achterhoede 
heeft als één man veel indruk op mij gemaakt. Althans toen ik nog keepte. Hoe dat was 
toen ik zelf in de achterhoede speelde moet aan Piet gevraagd worden. Wie er precies 
deel uitmaakte van die achterhoede? Een aantal mensen en in wisselende samenstelling. 
In ieder geval Michiel, Louis, Kees, Oscar, Peer, Harrie, Marius, af en toe en tegen wil en 
dank René. Dat betekent overigens niet dat ik niet genoten heb van al die andere ploeg-
maten op het middenveld en de voorhoede: de Jannen, Piet, Felix, Gerrie, Ubu en jij. 
Wellicht dat ik na al die jaren (ik ben in 1994 gestopt) hier en daar nog iemand vergeet, 
vergeef het me. 

george hendriKs Een bijzonder idee samen met Alfred en Theo. Via Ruud Strijp ver-
nam ik enige tijd geleden dat Harry, Ubu en Marcel het hogerop hebben moeten vinden. 
Te vroeg gepromoveerde nog niet krasse knarren. De vergangkelijkheid van het bestaan 
terwijl ik net twee jaar een trotse vader ben van Buathamada. Thais voor een gewone 
lotusbloem. Ik ga er van uit dat 4 juni een gewone zaterdag is. Een dag om het leven te 
eren, dat meer is dan voetbal. Mijn bijna nog nieuwe laatste paar schoenen hoeven nog 
net niet uit het vet. Er nog een keer bij zijn voor het te laat is? Misschien, maar ik roep al 
jaren dat ik er nog 30 te gaan heb. Dat is waarschijnlijk niet af te meten aan mijn spor-
tieve prestaties tijdens het mini toernooi.

oscar van Zetten Blijvende indruk:
• Michiel Spanjer die elke zaterdag uit Amsterdam naar Nijmegen kwam om te voetbal-
len • Louis van Zetten (als hij hiervoor punten krijgt, zet hen dan maar bovenaan) • Jan 
Lauwen (als eeuwig geblesseerde en als coach)
 
Louis van Zetten Een terugspeelbal, boogbal, op keeper Wil. Een goed geplaatste 
bal in zijn handen (dat mocht toen nog), ware het niet dat Wil al naar mij toe gekomen 
was...

1)  Dennis, die plots van het veld afliep, omdat hij naar de kapper moest.
2) Medi, de sterspeler van Auxerre, steeds struikelend over de bal. Wij begrepen hem 
niet, hij sprak een heel moeilijke taal.
3) Rob van Erkelens, schrijver en vertaler, een eenmalig optreden op sportpark Groot-
stal. Na elke actie zaten zijn make-up en haar nog steeds goed.
Ongelooflijk.

piet FransMan Voetbaltechnisch komt er bij mij niets bovendrijven, misschien moe-
ten we het maar in de derde helft gaan zoeken. Overigens blijf ik van mening dat we 
ook in een terugblik de focus op de teamprestaties moeten leggen.Toch wil ik aan jullie 
verzoek voldoen:
Keeper Ruud - Vanwege zijn rustige, degelijke aanwezigheid tussen de palen maar ook 
buiten het veld.Z ijn constante aanwezigheid ondanks de extreme reistijden.
Piet Worbst - Zijn onconventionele, vaak effectieve keepersaktiviteiten. Zijn trouw aan 
het team ook als supporter nadat blessures hem van zijn’’ eeuwige’’ plek in het doel had-
den beroofd.
Last but not least als mijn “maatje” in de kantine: Ubu. Als medemiddenvelder kon ik het 
goed met hem vinden.
Bij Ubu denk ik vooral aan zijn inzet voor het teambelang in maar vooral ook buiten het 
veld. Terugkijkend waardeer ik vooral zijn rol als communicator tussen de verschillende 
deelfracties waaruit dit ongeregeld cluppie bestond.
 
peer Baudoin Voetbalmoment: die keer dat ik reserve was en op de bank heerlijk van 
het zonnetje genoot (de uitslag van die wedstrijd weet ik niet) Zie Chiel nog voor me die 
het weer eens aan de stok krijgt met een tegenstander, rood aanloopt, rood had moeten 
krijgen en toch vrolijk door voetbalt!
Zie ook Jan Lauwen voor me die hoewel hij niet meer voetbalde, maar wel vlagde, toch 
gezellig mee gaat douchen.
Zie ook Korte Brouwerstraat voor me, waar wij met 4-en (Jan ,Jan, Kees en ikzelf) een 
tijd lang de wedstrijden organiseerden en waar de hele week werd voorbeschouwd en 
nabeschouwd en intussen in het cafe nog eens over gedaan werd, totdat enkelen van 
ons dronken naar huis werden afgevoerd.

FeLix Jansen Ik kan echt geen specifiek moment terughalen. Mijn geheugen laat het 
afweten. Saai hè. 
Als rechtsbuiten kwamen vaak mijn dwarrelende ballen niet aan. Ik had geen schot in 
mijn poten. Behalve die enkele keer dat uit mijn voorzet wel gescoord werd. Daar ge-
noot ik dan wel van. Ik vond ons zaterdagteam een gepassioneerd elftal dat tot het 
gaatje ging....... soms erover heen. En ook kon spelen als een krant.

Bepalende spelers, die een blijvende indruk op mij hebben gemaakt, en voorop gingen 
in de strijd, waren Chiel, Jantje Hoenselaar en Harry. Ook het aanstekelijk enthousiasme 
van Jantje Lauwen, als coach, is het vernoemen waard. Eigenlijk waren we met z’n allen 
een tof team. Zeker na afloop en alle keren dat we iets georganiseerd hebben of het nu 
in Belgie of bij René in Cuijk, of op trouwerijen van spelers, was!!!
 
gerry theunissen Mijn moment was dat ik een keer tegen Quick 6 goals heb ge-
scoord. 

De 3 personen waar ik goede herinneringen aan heb, zijn Alfred, Kees van Bergen en Jan 
Hoenselaar. 



aLFred BoLand De kampeertrips naar Antwerpen waren erg leuk. De reddingsac-
tie om FC Kolping te redden in 1994 of daaromtrent. John Arts die 6 kantjes schrijft 
over mijn doelpunt tegen SVO. De wedstrijd voor Harry. De comebacks van Theo, de 
comebacks van Igor, de comeback van Maarten. Intrappen, eindeloos intrappen. De Piet 
Bastiaans toernooien. Hennie Theunissen langs de lijn. De oogkas van Kees. Sten Helvig. 
Gerrie Theunissen die een tegenstander poort. De bende van vier. Het supertrio uit Bem-
mel. Nog veel meer. De mooiste avond: de barbeque in de tuin van Harry, ultieme avond 
van voetbalvriendschappen en het laatste moment voor er nogal wat ellende begon. 

Ook hier is drie veel te weinig, vooruit: (ik zie af van de buiten categorie staande Harrie 
& Ubu) Jan Hoenselaar. Toen ik bij het elftal kwam was hij (zoals ik dat zag) het hart van 
het elftal: beste voetballer en handenbinder in de kantine. Piet Worbts. Piet behandelde 
mij vanuit het niets alsof ik een zoon van hem was. Dat was een prettig gebaar van zo’n 
gouden vent. René Megens. Personificatie van het elftal. Oog voor detail en een ijzeren 
geheugen. Nu Ubu dat boek niet meer gaat schrijven moet hij het maar gaan doen.
 
theo verhoeven Eerste moment: Mijn doelpunt tegen wie weet ik niet meer, maar 
ik maakte de 2e van de 2-3 thuisnederlaag. Fraaie treffer in de linkerbovenhoek, ik keek 
meteen om naar mijn kinderen die voor het eerst mee waren (Els van huis, ik had geen 
oppas) maar die hadden een zandhoop in de buurt gevonden die veel interessanter en 
uitdagender was dan hun vaders voetbaltalent aanschouwen. En het vertellen over het 
doelpunt maakte niet zo’n indruk op ze; lesje bescheidenheid. 
Tweede moment, geweldige dieptepass op Ruben Jansen, twee jaar geleden, die hij in 
stijl afrondde... nog mooier dan zelf scoren! 

Drie spelers: dat is wel heel moeilijk kiezen. Ik vind dat we vele jaren vele bijzondere 
mensen in ons team hebben/hadden met diverse mooie en bijzondere kwaliteiten. Ik 
heb van vele mensen en momenten genoten. Dus kan ik noemen een Kees, heerlijke en 
betrouwbare man met de nodige voetbalcapaciteiten die hij zelf nogal eens in retro-
spectief wil beschouwen, of Louis, eigenzinnig, betrouwbare verdediger, mooi opruk-
kend en dan soms scorend en een eigen geluid, of Alfred, voetbalkenner waar ik menig 
steekballetje aan kwijt kon en die het dan (te lang geleden helaas) ook fraai afmaakte, 
of Ubu, die met mij mee ging naar de eerste hulp waarna ik een jaar niet voetbalde en 
vervolgens ik met hem mee naar de eerste hulp, waarna hij haast een jaar niet voetbalde 
en natuurlijk zijn voetbalkennis, of ... zit ik nu te veel in de zelfbevlekking?? Dan wil ik ook 
wel Els noemen, omdat die begreep hoe belangrijk het voetbal was voor mij en nooit 
eenmaal ‘zeurde’ over weer een zaterdagmiddag weg, maar ja, die zat niet fysiek in ons 
team, dus valt af ....  Okay, dan ga ik voor het voetbal. 
1. Jan Hoenselaar, voetbalgevoel, dreh und angelpunkt, knokig maar sterk aan de bal, 
vaak op de juiste plaats, heerlijk om samen vooruit op het middenveld mee te voetbal-
len, er liep een lijntje tussen ons (en niet alleen op het veld). 
2. Michel Orth, tja, als het over voetballen gaat, dan was dat puur genieten, balcontrole, 
duels ingaan met een zekerheid van duel winnen, overzicht, lange bal; ik had het gevoel 
te kunnen groeien in zijn aanwezigheid. Een van de beste voetballers waar ik ooit mee 
gespeeld heb.

3. Bert Lubbers, diepgaan was er niet meer bij, maar zijn balaannames verraadden zijn 
vroegere kwaliteiten
en 4. Misschien raar, maar ik heb ook vaak van mijzelf genoten
 
Marius van daLen Het moment in jan/feb 1994 dat ik met Marcel Brand en Marc Ket-
zer heb besloten om Club Diana te beginnen. Het was in Extrapool tijdens de plaspauze 
van een van de legendarische voetbalquiz-avonden. Voor mij een belangrijk moment. 
zonder zaterdagvoetbalteam geen Club Diana. De rest is geschiedenis.

René Megens (als linkermiddenvelder die mij als linkerverdediger met iedere aanval mee 
naar voren stuurde) Marcel Brand (als vloekende en tierende hardloper en veelscorende 
draver voorin) Harry de Bles (als vloekende en tierende aanvoerder vanaf de eerste twij-
felachtige beslissing van de scheidsrechter)
Maar dit is zomaar een willekeurige greep… je moet wat… 

rené van der pas Je was me vergeten maar Niels informeerde mij afgelopen zater-
dag op het feest van Daan. Ik baal als een stekker want ik kan er niet bij zijn. Niet dat ik 
geen leuke dingen aan het doen ben (ben op vakantie), maar ik had deze bijeenkomst 
echt niet willen missen. Toch een bijzonder stel mensen bij elkaar! Het is niet anders 
maar bij deze meld ik mij aan voor het volgende jubileum. Je kunt er natuurlijk ook een 
jaarlijks festijn van maken, compleet met weekendje Ardennen. Heb ik nog goede herin-
neringen aan (of was dat met het 2e). (dat was inderdaad met het 2e, goed zo René ;-)
red.)

Marc KetZer Dat was het toernooi van UniVV waar we aan meededen. We verloren 
alles zonder een goal te maken, en moesten in de laatste wedstrijd tegen best wel een 
goed elftal. (ze stonden derde). We besloten voor de gein de gehele opstelling door 
elkaar te gooien, en dat liep wonderbaarlijk goed. Ik stond in de spits en had nog nooit 
gescoord; voor het team niet en sinds de jeugd eigenlijk helemaal niet. Er kwam een 
doorgeschoten bal en ik stond alleen voor de keeper. Een blind moment later had ik 
de bal à la Neeskens in de touwen gejaagd en kwam het heeeeele team juichend op 
mij af, waarna ik als een soort Messi opsteeg in de armen van mijn ploeggenoten. Iets 
ongelooflijks was gebeurd: “Marc heeft een goal gemaakt”. We wonnen met 3-0. Ubu 
besloot daarop het volgende seizoen een weddenschap met mij af te sluiten. Wie maakt 
de meeste doelpunten in het seizoen 94/95? Het werd een spannende strijd, die ik uit-
eindelijk met 5 tegen 3 won. Volgens mij kreeg ik bij het laatste doelpunt een assist van… 
Ubu, maar dat weet ik niet meer zeker.

Marcel
Marius
Ubu
Lijkt me duidelijk… 



Lex rietMan Op vraag 5 moet ik het antwoord schuldig blijven, ben ik bang. Kwestie 
van niet al te best geheugen en nu haal ik alle clubs waar ik in Nijmegen bij gespeeld heb 
door elkaar. Weet nog wel dat ik begon bij Dynamo, lang voor de fusie. De reden was 
dat daar in ieder geval geen enkele student speelde, behalve dan mijn buurman die zich 
tegelijk opgaf. Van Dynamo herinner ik me vooral kleedkamermomenten (goor). Daarna 
speelde ik een jaar bij de Trekvogels met allemaal Britten en Ieren, een Turk en een Ma-
rokkaan. De Turk en de Marokkaan stonden altijd reserve, de Britten en Ieren sloegen 
altijd elkaar, de scheidsrechter of de tegenstander in elkaar. Toen een ploeggenoot ook 
mij in elkaar dreigde te slaan omdat ik vraagtekens zette bij zijn agressieve gedrag tegen 
elke beslissing van de scheidsrechter die hem niet aanstond, ben ik daar maar gestopt.
Bij Kolping waren het allemaal beschaafde jongens en ik herinner me geen speciale ont-
sporingen op het veld. Wel dat we voor het begin van elke helft altijd heel hard “hee jon-
gens okee, hè?!!” tegen elkaar riepen. Dat kon ook specifiek: “Hee Harry okee, hè”, “hee 
Marcel okee, hè” “hee Ubu okee, hè”!
Je ziet, zo komt er toch wat opborrelen uit dat geheugen..

Een blijvende indruk hebben vooral Harry, Marcel en Ubu op mij gemaakt, omdat die 
altijd zo leuk meededen met het heel hard roepen van okee, hè. 

reMy angeL Mijn voetbalmoment: ik kan me herinneren dat ik toen veel intercepties 
deed met de punt van mijn lange voet (maat 47) en dat ik op elke bal liep, zelfs al had het 
gehele team het idee dat de bal toch uit zou gaan... Zo liep ik tijdens een thuiswedstrijd 
op een bal die zelfs de tegenpartij inclusief de keeper achter zag gaan. Ik pikte hem net 
voor die lijn op met een sliding, wat heel goed ging want het regende, schoot de bal 
voor en hij werd vervolgens simpel afgemaakt.

Alfred
Peer
Tonnis
Marcel
Ubu, 
verder ben ik ook in die periode niet zo goed geweest in het onthouden van namen, 
maar als ik de gezichten weer zie, zal me vast weer iets dagen!
 
phiLip corputty Mijn transfer naar het zondagelftal. Ik werd namelijk verkocht voor 
2 dienbladen bier. Iemand van het derde vroeg voor de grap aan ons of jullie mij wilden 
verkopen. Het was volgens mij Harry die toen ook voor de grap zei dat Philip verkocht 
kon worden voor 2 bladen bier. Zo gezegd, zo gedaan. Het 3e kwam aanzetten met 2 
bladen bier. Mijn transfer was een feit.

Harry De Bles 
Ubu Lemereis 
Jan Hoenselaar 

Johan oLtvoort Positieve herinnering number 1:  Heel soms ‘lijkt alles wat je aan-
raakt in goud te veranderen’ en in dat verband staat 1 wedstrijd (ja, helaas, slechts 1) me 
in het geheugen gegrift: ik strooide met briljante passjes, heerste op het middenveld, 
combineerde naar hartelust en werd daarom ook voortdurend door medespelers ‘ge-
zocht’ en van hartverwarmend commentaar voorzien. Fantastisch om je een uurtje Ma-
radonna te wanen, zonder cocaïne te hebben gebruikt.  Negatieve herinnering number 1:
- Inderdaad het gebroken been, een jaar of 15 geleden. Mijn scheenbeen brak toen ik een 
hoge bal wilde wegrammen, terwijl een tegenspeler daar z’n voet (of knie?) voor stak. 
Lange tijd zat ik aan de rand van het veld. Na afloop naar de SEH. Twee weken later ging 
ik met mijn been in het gips solliciteren bij het CWZ. De kandidaat op krukken viel in elk 
geval op. Ik werd aangenomen en werk er nu nog steeds. Voetballen vond ik na dit inci-
dent lange tijd te riskant: ik switchte naar volleybal. Maar sinds een jaar of zeven ren ik 
als zaalvoetballer weer fanatiek achter het ‘lederen monster’ aan.

Dan denk ik gelijk aan Ubu. Ongelooflijk triest dat hij deze planeet al zo jong heeft moe-
ten verlaten. Omdat ik slechts 1 seizoen lid was en geen contacten meer heb met vroe-
gere teamgenoten of met de club, zal ik er niet bij zijn. Evengoed een hele goede reünie 
gewenst!

tonnis van der Luit Mijn moment was dat Alfred bij de Don Bosco Combinatie de 
schoonmaakkast inliep ipv naar buiten. Dit kwam doordat hij erg geintimideerd leek 
door de hoofdtatoeage van een verdediger van DBC.

Een blijvende indruk hebben Ubu met zijn steeds langzamere rushes langs de lijn, zijn 
doordrenkte shirt en zijn mooie voorzetten. Jan met zijn gedraai in het midden en het 
paarse hoofd en het niet zweten van Alfred, die wel snelle rushes maakte langs de lijn. 
Ik kan nog wel meer blijvende indrukken opnoemen hoor: De onverzettelijke van Zetten, 
de pasjes op de plaats makende Rene van Megen, het vliegend hert, etc.
 
Frits MuLder Mijn doelpunt een jaar of 10 geleden Millingen uit, opkomend van links 
ruim 20 meter van de goal schiet ik de bal met een boog buiten bereik (mede door toe-
doen van Millingse Rijn-wind) van de keeper in de rechter bovenhoek. 

Sten Helwig (als íe goed was dan was het ook heel goed, en als íe slecht was dan was het 
ook heel slecht...), tim hendrix , zo goed als altijd optimistisch, Jan Hoenselaar voetbal 
gochme en kon anderen in ieder geval mijzelf beter laten spelen. zoals je leest ook echt 
over nagedacht en er zijn natuurlijk voor mij ook 2 uit de buitencategorie, Harry en Ubu
 
tiM hendrix Voetbalmoment: gewoon alle seconden dat de bal zich binnen de lijnen 
bevond en rolde.

René Megens: het aanloopje met het huppeltje erin en dan de pass geven.
en verder iedereen waar ik mee samen gespeeld heb.



Jurgen van den Brand Ik heb een heel slecht geheugen voor dit soort dingen. Ik 
herken de tegenstanders waar we ieder seizoen tegen voetballen ook pas als we op het 
veld staan, niet aan de naam.
Ik kan me nog een Italiaans etentje herinneren bij Luciano waarvoor heel de kamer was 
uitgeruimd. Of een etentje bij een Italiaan waarbij ik naast Gerrie zat. En hebben we niet 
ooit eens aan wedstrijd in België gespeeld nadat daar een toernooi was? En was dat 
Italiaans eten niet daarna?

Tonnis van der Luit, Igor van der Vlist, John Arts 

igor van der vList Er is niet één voetbalmoment dat ik speciaal koester. We heb-
ben goede en slechte wedstrijden gespeeld, gescoord en getackeld, we zijn vaak afge-
droogd, maar hebben ook spierballen laten zien tegen goede tegenstanders. De tijd dat 
ik scoorde is zo lang geleden, ik herinner me dat allemaal niet meer zo scherp, dus dat 
is ook geen optie. Dan zou ik eerder nog gan voor kopballen van Gerrie bij de tweede 
paal of volleys van Alfred. Ik kies uiteindelijk dan toch voor een semi-voetbalmoment, 
namelijk de onderbreking in de wedstrijd die we voor Harry hebben gespeeld en waarin 
Theo het kolping-dynamo shirt overhandigde aan Harry langs de lijn. Prachtige dag was 
het, ondanks het verdriet.

Harry en Ubu natuurlijk. Prachtige mensen. Daarnaast is het lastig kiezen hoor, zoveel in-
drukwekkende voetballers en persoonlijkheden. Velen voetballen nog steeds, ongelofe-
lijk. Ik kies als derde speler dan maar Michiel Spanjer. Imposante man en persoonlijkheid, 
geweldig hoe hij opstoomde over de as. En wat een inzet en strijdlust (soms iets te). 

ruBen portier Het was die interland Italie - Nederland in Belgie. Ergens in de buurt 
van Mechelen geloof ik. Italiaanse enclave in Vlaanderen. Verre familie van Luciano de 
professor. Warm ontvangst, iedereen leek familie. Ze oogden groot, atletisch, flamboy-
ant, Italiaans. Het ging in de eerste helft gelijk op. We strooiden ze zand in de ogen ver-
moed ik, want in de 2e helft was het erop en erover. We tikten ze het snot voor de ogen, 
we waren ze zelfs conditioneel de baas (hoogst uitzonderlijk). Het werd 6-3 geloof ik, of 
iets vergelijkbaars in ons voordeel. Prima dag, jammer genoeg is een 2e editie er nooit 
van gekomen.

- Die boomlange vriend van John Dieker. Alias de basketballer. Ben z’n naam kwijt. Toffe 
gast, nooit geblesseerd, uiterst gemotiveerd, corrigeerbaar, kon ook incasseren en een 
verwoestend schot. 
- Remco, stylist, voor mij een echte nummer tien. Kon hem bij mijn weten ala Bergkamp 
van de zijkanten van de 16 in de kruising draaien.
- Tim Hendrix. Roadrunner, Overmars (maar dan achterin) Altijd een goed humeur. Ook 
bij een 1-8 nederlaag. Geen onbelangrijke eigenschap in het zesde.
 
gerrit diJKerMan De degelijke verdediging onder leiding van Louis, waar Tim (links) 
en Ubu (rechts) en mijn persoon (rechts) probeerden het snelle krachtige voetbal te 
laten zien. Het doorschuiven van de backs naar voren waardoor de counter makkelijk in 

te zetten was door tegenstander. Gelukkig hadden we onze Achterhoekse keeper (zijn 
naam is me even ontschoten) die ons vaak behoede voor tegendoelpunten.

De bovengenoemde achterhoede en natuurlijk markante personen als Jan Hoenselaar 
en natuurlijk zij die te vroeg zijn heengegaan (Harry en Ubu). 

Luciano Fasotti Voetbalmoment wat me het meest is bijgebleven: de absoluut on-
nodige penalty die de scheidsrechter geeft in de laatste 3 minuten bij Achilles, terwijl er 
met de aanvaller zelfs geen lichamelijk contact is, waardoor we de wedstrijd verliezen en 
ik nu nog steeds baal.

Voetballers? Voetballend Ruben Janssen. Sympathie: Harry de Bles en Ubu Lemereis. 

roBert sLangen Een antwoord op vraag 5 heb ik niet meer voorhanden, op vraag 6 
wel: voor mij zijn dat Jan, Kees en Louis.

reMco hoogMa Ik noem de glorieuze overwinning, 4-3 thuis, tegen ik geloof Oranje 
Blauw die dat jaar op hun sloffen kampioen werden. Dat hadden ze echt niet verwacht, 
en wij ook niet. (Uit verloren we kansloos met 5-1 of zo…)
 
Onuitwisbaar:
- Mark Gerritsen, die me naar de club loodste waar hij Igor al kende.
- Sten, de enige voetbalmaat ooit naar wiens trouwfeest ik ben geweest.
- Luciano, door wiens contacten in het zuiden we op een obscuur voetbaltoernooi in 
Genk terecht kwamen. (ok, nu heb ik er vier genoemd)
 
Bas Bastiaans  Ik weet niet meer de wedstrijd / tegenstander, maar er stonden wat 
jongelui langs de kant van de tegenstander hun vriend (van een jaar of 18) uit te lachen 
omdat hij Bert Lubbers niet voorbij kon komen. Bert bleef gewoon rustig naar de bal 
kijken en won ieder duel.
 
- Harry, om zijn hartelijkheid, vrolijkheid en zijn gave om iedereen te enthousiasmeren.
- Theo, om zijn eindeloze wil om te winnen.
- de rest, was gewoon een mooie tijd als je maar de juiste tegenstander had. 

na het FotogedeeLte voLgt deeL 2



18 november 1989 Oranje Blauw - FC Kolping 3-0 Bovenste rij: Peer, Felix, Ubu, Geert-Jan, René M.  
Gerrie, Chris Onderste rij: Piet F., Alfred, Michiel, Piet W., Jan H., Jan L.

21 augustus 1993 FC Mutea (Antwerpen) - FC Kolping 3-3 Bovenste rij: Ruud , Ubu, Felix, Jan L., Gerrie, 
Peer, Theo Onderste rij: René M., Marius, Alfred, Marcel, Harry, Lex

7 oktober 1995 DVE - Kolping-Dynamo 2-3 Bovenste rij: Gerrie, Alfred, René M., Tonnis, Tim, Peer,  
Dennis, Piet W. Onderste rij: Frits, Ubu, Harry, Jurgen, Kees, Michiel, Jan H.

4 november 2000 Kolping-Dynamo - DVE Trajanus 3-5 Bovenste rij: John D., Ubu, Sten, Kees, Louis, 
Jurgen, René Onderste rij: Remko, Mark, Igor, Luciano, Bert, Alfred



30 mei 2004 ANCRI (Genk)- Kolping-Dynamo 2-6 Bovenste rij: Ruben P., Louis, Kees, René M.,  
Jurgen, John A., Gerrie Onderste rij: Alfred, Zep, Ubu, Sten, Luciano, Federico

24 maart 2007 Kolping-Dynamo - SCE 4-1 Bovenste rij: John A., Jeffrey, Theo, Ruben J., Mark, Jan M., 
Ubu, Harry, Bas Onderste: Niels, Alfred, Maarten, Kees, Luciano, Frits, Sten, Igor

24 november 2007 Alverna - Kolping-Dynamo 1-0 Bovenste rij: Theo, Luciano, Niels, Louis, Kees, Jeffrey, 
Jan M., John A., Ruben J., Maarten, Gerrie Onderste rij: Michel O., Ruben P., Alfred, Ubu, Igor, Frits

1 november 2008 Kolping-Dynamo - Trekvogels 2-4 Bovenste rij: Jan H., Ubu, Louis, Daan, Hans, Bart, 
Theo, Tom, Bob, Martino, Frits Onderste rij: Ruben J., Jeffrey, Geurt, Alfred, Maarten, John A., Ruben P.



8 mei 2010 DVE - Kolping-Dynamo 4-0 Bovenste rij: Maarten, Ubu, Alfred, Kees, Bart, Daan, Theo, Ron 
Onderste rij: Jeffrey, John A., Gijsbert, Hans, Frits, Geurt

16 oktober 2010 Kolping-Dynamo - Uni VV 4-2 Bovenste rij: John A., Jan M., Maarten, Hans, Martino, 
Louis, Theo, Kees  Onderste rij: Alfred, Daan, Geurt, Charles, Raffael, Frits







Bovenste rij: Niels, John A., Frits, Piet F., Gijsbert  
Onderste rij: Mark G., Sebas, Ricardo, Hans, Lex, Peter, Igor

Bovenste rij: Gerrit, Louis, Kees, Sebas, Jeffrey, Jurgen
Onderste: Alfred, Philip, Vincent, Marc, Maarten, Bas

Bovenste rij: Martino, Remko, Michel K., Daan, Michel O., Marius 
Onderste rij: Henk, Carlo, Charles, Peer

Bovenste rij: Theo, Michiel, Felix, Chris, Jan H. 
Onderste rij: Jan L., René M. (aan de bar: Gerrie T.)





John arts Een winderige zaterdagmiddag in oktober 2010, op de velden van DFS in 
Opheusden. De bal ligt op een kleine 30 meter(rechts) van het doel. Vrije trap. Kees en 
Martino hannesen besluiteloos bij het leder. ‘Ik neem ‘m wel Kees’ hoor ik mezelf (tot 
mijn eigen verbazing) roepen. De Boss geeft toestemming. Ik (tot dusverre 1 doelpunt 
voor het Zevende gemaakt hebbend, in acht seizoenen) monster de ruimte rechts en 
wil ‘m binnenkant voet hard over de muur krullen. Shit, de keeper ziet dit en zet een 
stap naar rechts. Dan maar ogen dicht en de bal buitenkant rechterwreef hard naar de 
linkerkruising knallen. ‘Waar haal ik dit lef en zelfvertrouwen vandaan?’ denk ik nog een 
seconde, maar ik bevind me al in de aanloop. Een flinke trap en twee seconden later valt 
MIJN vrije trap precies in de linkerkruising. Wat een WERELDGOAL! En bewust!
Kan het zelf nauwelijks geloven, en mijn medespelers evenmin. Dit hadden ze nog nooit 
van mij gezien. Grapjes over de windrichting, mislukte voorzet en dergelijke laat ik ge-
laten aan me voorbij gaan. Het was een ‘bewussie’ en ik weet dat, dat is genoeg. Het 
mooiste doelpunt van het gehele jaar gemaakt door een noeste verdediger. Regelmatig 
komt de trefzekere kanonskogel nog voorbij in mijn dromen.
 Meer info: zie www.extrapool.nl/kolping/2010DFSJohn.html 

Slechts drie? Het mooie van dit elftal is dat het altijd vol zit met karakters die een blij-
vende indruk op me hebben achtergelaten. Een (discutabele) selectie:
1. Alfred Boland: voor sommige mensen geldt het adagium: ‘you love him or you hate 
him’. Deze vlieger gaat niet op voor onze webmaster. ‘You love him AND you hate him’ 
dekt de lading beter. Hét prototype van een flegmatieke linksbuiten. Het éne moment 
kaffer je hem uit als ie weer eens niet loopt op een bal die twee meter in zijn loop wordt 
gegeven. ‘Welke loop’ denkt Alfred en blijft stokstijf staan. In de tegenaanval scoort 
de tegenstander: ‘I hate him’ denk ik vol overtuiging. Maar in de dying seconds of the 
game ontvangt Al het leder in zijn voeten op ruim 40 meter van het vijandelijke doel 
verwijderd. Hij kapt zijn mannetje achteloos uit en jenst daarna de winnende treffer 
vanaf een belachelijke afstand IN de kruising: ‘I love him’ en val hem dankbaar in de 
armen.
Meer info: zie www.extrapool.nl/kolping/2006SVOtverslag.html en www.extrapool.nl/
kolping/2008unijohn.html Schijnt vroeger een geilheid te hebben gehad naar de bal én 
schijnt toen ook razendsnel te zijn geweest. Ben benieuwd of ik op de reünie getuigen 
hiervan kan spreken want ik geloof er geen zak van.
Daarnaast was Alfred, samen met Ubu, er voor verantwoordelijk dat ik wedstrijdver-
slagen ging schrijven én dat die steeds langer werden. Met een sardonische glimlach 
melden de heren Boland en Lemereis me elke week hoeveel woorden mijn verslag be-
vatten en of ik dat kon verdubbelen. Gevolg: ‘wedstrijdverslagen’ van bijna 10 kantjes ... 
De meningen binnen het team over mijn verslagen waren overigens zeer divers. Het duo 
Boland&Lemereis rekende ik altijd tot mijn meest trouwe fans!
2. Jeffrey Janssen: sinds Jeff vijf jaar geleden de gelederen van het Zevende versterkte 
heeft élke verdediger in dit team ineens de hoop dat hij een assist kan geven. Je rost 
de bal naar voren richting Mr. Goal, die pikt het balletje op, dribbelt de gehele vijande-
lijke verdediging aan gort en ramt daarna het leder onhoudbaar achter elke willekeu-
rige keeper. Een Fenomeen! Behept met een hoog testosterongehalte en aanmerkelijk 
meer scorende potentie dan Dominique Strauss-Kahn. 94 doelpunten in vijf seizoenen, 

en dat terwijl hij de laatste drie seizoenen alleen nog maar als gastspeler opdraaft (bv. 
dit seizoen deed der Bomber 5 wedstrijdjes mee en scoort 12 doelpunten; dus weer 
teamtopscorer). Heeft meer bijnamen dan reservebeurten op zijn naam staan: logisch.
Meer info: zie www.extrapool.nl/kolping/2006SCEuverslag.html en www.ex-
trapool.nl/kolping/2006Uniontuverslag.html en (meer recent) www.extrapool.nl/
kolping/2010GroesbeeksebJohn.html 
3. Jan Hoenselaar: was al ‘gepromoveerd’ tot keeper toen ik in 2003 in het Zevende 
begon. Tevens technisch directeur. In deze hoedanigheid verantwoordelijk voor kwali-
teitsimpulsen als Michel Orth en het Bemmelse Supertrio (Jeffrey, Ruben P., Jan M.). Ook 
spelverdeler (schijnt zijn beste positie te zijn; ook hier zoek ik nog getuigen). Maar bo-
venal animator, Pater Familias, tophumorist en spiegel van het Zevende. Ik maakte hem 
mee in de nadagen van zijn rijke voetbalcarrière maar dan was hij nog altijd beter dan 
ik in mijn hoogtijdagen (pakweg 22 jaar geleden). Meer voetbalgevoel in zijn grote teen 
dan menig teamgenoot in zijn hele lijf. Altijd in hart en nieren een Ooijenaar gebleven.
Meer info: zie www.extrapool.nl/kolping/2006SVOtverslag.html en www.extrapool.nl/
kolping/2010NijmegenJohn.html 
4.  Eervolle vermeldingen: Mark Gerritsen/Jurgen van de Brand/Igor van der Vlist: mijn 
‘brothers in arms’ begin jaren negentig bij talloze studentenacties vanuit de AKKU op de 
universiteit en in de stad. In het ‘axy’-wezen is het burgerlijke voetbal feitelijk not done. 
Wij deelden een geheime voorliefde voor ‘hét spelletje’. Pas begin 21e eeuw kwam ikzelf 
uit de kast en ging (weer) voetballen. Mark vond mij wel geschikt voor het sympathieke 
veteranenteam van Kolping. Wonder boven wonder kwam ik door de toelatingscommis-
sie van Theo/Kees/Jan. Ben ze daar nu nog dankbaar voor!
 5.  Bij teruglezen: wat een incomplete lijst! Legendarische figuren als Theo, Kees, Bert, 
Harry, Ubu, Sten, Bas, Maarten, Louis, Frits, Luciano, Ruben P+J, Jan M., Michel ...maar 
ook de huidige lichting met een Hans, Geurt, Martino, Charles, Daan, Gijsbert ... had er 
graag nog een essay over geschreven. Maar wie weet komt dat nog ooit. Immers: wie 
schrijft die blijft!
 
MicheL orth Het moment wat mij het eerste in me opkomt, is de laatste wedstrijd voor 
Harry. Het moment dat Harry het veld op kwam in zijn rolstoel. Het ongeloof van wat er 
in een paar weken allemaal gebeurd was met Harry.

Dat zijn er bij mij iets meer, Bert Lubbers, Harry, Ubu, Jan Hoenselaar en natuurlijk Theo 
en Kees, de inzet het regelen van spelers de dankbaarheid als je als gastspeler hebt 
meegedaan dat vind ik wel heel waardevol van jullie. 

Maarten van Loveren Bij Union uit toen ik ongelukkig op mijn linker arm viel en een 
pees in mijn schouder afscheurde ik dacht toen dat het afgelopen was met voetballen, 
maar gelukkig is alles weer goed gekomen en keep ik weer voor dit fijne team.

Jan Hoenselaar, Piet Worbst, Kees van Bergen



nieLs den BroK Die ene pass.

Harry, Ubu, Maarten.
 
JeFFrey Jansen Mijn moment: UNI VV uit, mijn eerste wedstrijd in KD tenue, 3-0 ach-
ter met rust en toch met 4-5 winnen

Theo
Kees 
Sten 

ruBen Janssen 
1. De wedstrijden in de Pompekliniek
2. 0-3 achter met rust tegen Union, 7-4 winnen uiteindelijk!
3. Winnen toernooi Deest na penalties, winnende van John 

1. Jan Hoenselaar, aanstekelijke motivator en, hoewel maar weinig mee samengespeeld, 
volgens mij een speler met overzicht en gogme.
2. Theo Verhoeven, echte leider en veel respect voor het voortdurende gebuffel op het 
middenveld. Prettig om mee samen te spelen.
3. Igor vd Vlist, fijne gozer en goeie voetballer!
 
Jan MiddeLveen Sorry voor de late reactie maar mijn moment is de toernooiwinst in 
Deest.

De drie spelers voor mij zijn; Harry, Ubu en Alfred. 

ron van KoLcK Twee of drie jaar geleden mijn doelpunt tegen SCE. Mijn vrouw en 
dochter kwamen eens een keer kijken. Ik kreeg net over de middenlijn de bal;ik drib-
belde naar de zijkant van het veld ter hoogte van mijn gezinsleden; vanuit mijn ooghoek 
zag ik dat de keeper te ver voor de goal stond;dit was het moment dat ik besloot een 
poging te wagen om de keeper te verschalken;en dat lukte. Gelukkig dat mijn vrouw en 
dochter erbij waren want ze hadden dit natuurlijk nooit geloofd.

Jan Hoenselaar
Ubu
Fucking Bob O.
 
toM BroM Pff.....dat is voor mij geen echt voetbalmoment maar eigenlijk het feit dat het 
7e altijd, ook al was de nederlaag nog zo groot, toch altijd een sterke 3e helft afleverde.

John Arts, Theo Verhoeven en Maarten van Loveren.
  
daan BruMMer Omdat al die kampioenschappen nog moeten komen, dan toch maar 
mijn debuut in het 7e, drie jaar geleden inmiddels. Na een voorbereiding die bestond uit 

een paar keer meetrainen en een veteranentoernooi in Deest zou het gaan gebeuren te-
gen Quick. Door de zenuwen was ik vergeten mijn voetbalschoenen in de tas te stoppen, 
dus snel op de fiets naar huis, schoenen in de tas, en weer snel terug naar Quick, om toch 
nog een helft mee te kunnen spelen. We wonnen. Op dat moment wist ik deze overwin-
ning nog niet helemaal op waarde te schatten; pas gedurende dat seizoen zou ik merken 
hoe schaars de overwinningen van het 7e wel niet waren.

- Maarten. Als een van de weinigen van het beschaafde gezelschap dat het 7e toch meest-
al is, is Maarten tijdens de wedstrijd verbaal nogal aanwezig. Deze tirades verliezen al snel 
al hun geloofwaardigheid wanneer hij na afloop in de kantine telkens weer een hele lieve 
jongen blijkt, een die vroeger korfbalde nota bene. O, en goede keeper natuurlijk!
- Hans. Met al zijn trucjes en zijn... uh, trucjes.
- Kees, Alfred, Theo, Louis, Frits, Ubu. Al dat gevoetbal, op die leeftijd!
 
geurt van renseLaar  Mijn voetbalmoment is de wedstrijd tussen Trekvogels en 
Kolping-Dynamo dit seizoen. Ruim een week na het overlijden van teamgenoot Ubu 
speelden we misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. Een indrukwekkende 
wedstrijd met een minuut stilte en een team dat vocht voor elkaar, zoals het hoort bij 
een teamsport. De uitslag was misschien wel het minst belangrijke aan deze wedstrijd 
(0-3 winst), de gedachte aan Ubu maakte het speciaal.

Top 3
3.  Theo Verhoeven. Met zijn humor en zijn gedrevenheid een onmisbare schakel. Dit sei-
zoen helaas te vaak moeten missen op het veld.  
2. Maarten van Loveren. In het veld bloedfanatiek! Naast de tegenstander, moet ook 
vaak zijn eigen team het ontgelden. In de derde helft is hij dit totaal kwijt. Mooie gedre-
venheid
1.  Ubu Lemereis. Hij maakte zijn rentree en wat voor één! Misschien niet meer de snelste, 
maar altijd een moeilijk te passeren verdediger. Zowel in als naast het veld misschien wel 
de meest vriendelijke persoon. Je kreeg hem niet kwaad (ook niet als ik de uitslagen uit 
de Engelse competitie vertelde…) 

hans JacoBs Een (voetbal)moment is de bbq afgelopen jaar. Lekker gegeten, ook 
nog gevoetbald in het park, biertjes gedronken. En Ubu, mede achterhoeker, was ook 
nog volop aan het genieten. 

Eigenlijk iedereen, in meer of mindere mate! 

giJsBert veLtMan Mijn voetbalmoment.... Inderdaad het potje voetbal met drank op 
naast de kantine tijdens de seizoensafsluiting van 2009?
 
De meest memorabele spelers:
 1. Maarten met zijn positieve feedback.
2. Theo met zijn opmerking: Scheids ik wilde je alleen even helpen
3. Daan, de stille motor.



vincent MoLL Helaas een negatief moment, maar bij het lezen van de vraag schoot 
deze herinnering direct in mijn hoofd. En dus is dit mijn moment. In een wedstrijd op 
20 maart 2010 tegen Hartert, zat ik lekker in de wedstrijd. Het ging de weken daarvoor 
steeds beter. Na ruim 15 jaar niet meer te hebben gespeeld, was het erg wennen. Op 
deze 20ste maart waren zelfs mijn vrouw en kinderen komen kijken. Halverwege de eer-
ste helft voelde ik een pijn scheut in mijn achillespees. Ik wilde doorspelen, maar kwam 
al snel tot de conclusie dat ik niet meer kon rennen. Ik heb een wissel gevraagd en heb 
de rest van de wedstrijd met een zak ijs op mijn achilles gezeten. Na de wedstrijd vertel-
de John dat het met een week rust waarschijnlijk wel weer goed zal komen. Pas na een 
maand ben ik maar eens naar de huisarts gegaan en weer een maand later constateerde 
een fysiotherapeut dat er een flink gat zat in de pees. Pas eind januari 2011 kon ik weer 
eens voorzichtig het trainingsveld betreden. En tot op heden moet ik het van de fysio-
therapeut voorzichtig aan doen met een aparte warming-up, met extra veel aandacht 
voor de achillespees.

Ubu (nuchtere voetballer, met enorm veel sport kennis) ; 

henK Koster kopdoelpunt afgelopen wedstrijd in wijchen... (dat is toch zeker nie-
mand vergeten?!) 

Igor (de zoveelste return of...), Kees (still going strong), Martino (de enige die bijna altijd 
komt trainen)
 
seBas MeiJwes (zie foto hienaast) Gemaakt in 2011 bij SVO’68 in de gang naar de 
kleedruimtes. Dat wat amateurvoetbal (in de polder) mooi maakt. Voetbalmoment: 
WVW - KD in 2007. Uitslag 1-5. Bijna de hele wedstrijd onder druk staan en het op de 
counter laf, maar prachtig afmaken. Een dartelende Ruben, scorende Al en Jeff, Michel 
O. in bloedvorm. En Wim Orth nog langs de lijn)

Drie spelers? Die sla ik even over! 

carLo van der Borgt Ik heb geen specifiek voetbalmoment dat ik me herinner. Wel 
staat één wedstrijd me heel erg bij, omdat ik daar destijds een filmpje van gemaakt 
heb. Ik denk dat ik die beelden bij het monteren wel honderd keer gezien heb. Dat de 
wedstrijd eindigde in een 8-1 overwinning, heeft wel meegeholpen natuurlijk om het tot 
mythische proporties te brengen..
In die wedstrijd zag ik Jan Hoenselaar als keeper soepel een spits uitkappen, zag ik Alf-
red diagonaal de keeper passeren, zag ik Ubu nog in het hart van de verdediging, zag 
ik Harry een aanval (op snelheid) tot corner verwerken, zag ik Bert Lubbers scoren met 
een volley en natuurlijk zag ik Igor (toch wel mijn favoriete speler) 3 of 4 keer scoren. 
Michel Klaassen Wat mij het meeste bijstaat zijn toch de toernooien die elk jaar in Deest 
worden gespeeld. Ik heb door de jaren heen 4 of 5 keer aan meegedaan en altijd zeer 
leuk gevonden.

Een blijvende indruk niet, maar denk toch nog regelmatig aan Ubu.  



seiZoen 1988-1989   
Doelpunten

Frits van Grinsven 18  
Jan Hoenselaar 4  
Gerrie Theunissen 4  
Alfred Boland 3  
Ubu Lemereis 2  
Michiel Spanjer 2  
René Megens 2  
Kees van Bergen 2  
Peer Boudoin 1  
Louis van Zetten 1  
Felix Jansen 1  
Piet Fransman 1  

18-29 8/5/5 42-30 +12 (4e van 10)

seiZoen 1989-1990  
Doelpunten 

Gerrie Theunissen 13  
Michel Spanjer 6  
Alfred Boland 5  
Kees van Bergen 3  
Felix Jansen 2  
Ubu Lemereis 2  
Jan Hoenselaar 2  
René Megens 2  
Chris van Kolck 2  
Piet Fransman 1  
Maurice NN 1  

22-19 5/4/13 40-61 -21 (11e van 12) 

 
seiZoen 1990-1991 
Doelpunten  Assists
 
Alfred Boland 12 Jan Hoenselaar 13
Gerrie Theunissen 11 Alfred Boland 9
René van der Pas 9 Theo Verhoeven 5
Theo Verhoeven 6 Piet Fransman 2
Wil Kersemakers 3 Wil Kersemakers 2
Jan Hoenselaar 3 Felix Jansen 1
Michel Spanjer 2 Sjaak Bastiaans 1
Chris van Kolck 1 Peer Boudoin 1
Sjaak Bastiaans 1 Harry de Bles 1
Jan Lauwen 1 Michel Spanjer 1
Harry de Bles 1 René van der Pas 1
Marius van Dalen 1 Gerrie Theunissen 1
Piet Worbts 1 Marius van Dalen 1

20-36 10/6/4 54-32 +22 (3e van 11)  
 

seiZoen 1991-1992
Doelpunten  Assists
 
Gerrie Theunissen 10 Alfred Boland 6
Alfred Boland 8 Piet Fransman 5
René van der Pas 4 Jan Lauwen 4
Peer Baudoin 4 Gerrie Theunissen 4
Jan Lauwen 3 Felix Jansen 2
Ubu Lemereis 2 René Megens 2
Piet Fransman 1  
Felix Jansen 1  

20-14 3/5/12 33-54 -21 (?) 

 

seiZoen 1992-1993 
Doelpunten  Assists
  
Alfred Boland 16 Jan Hoenselaar 12
Gerrie Theunissen 14 Piet Fransman 7
Jan Hoenselaar 5 Alfred Boland 5
Ubu Lemereis 5 Gerrie Theunissen 5
Peer Baudoin 4 Ubu Lemereis 4
Erik Cornelissen 2 Jan Lauwen 4
Jan Lauwen 2 Peer Baudoin 3
Michel Spanjer 2  

22-20 4/8/10 55-66 -11 (?)  

seiZoen 1993-1994
Doelpunten  Assists
 
Marcel Brand 22 Alfred Boland 11
Alfred Boland 14 Gerrie Theunissen 11
Lex Rietman 7 Remy Angel 10
Remy Angel 7 Lex Rietman 6
Gerrie Theunissen 4 Marius van Dalen 4
Ubu Lemereis 3 Harry de Bles 3
René Megens 2 Felix Jansen 2
Piet Fransman 2 René Megens 2
Felix Jansen 1 Marcel Brand 2
Johan Oltvoort 1 Piet Fransman 2
  Ron van Kolck 2
  Jan Hoenselaar 1

22-25 7/4/11 66-84 -18 (?) 

seiZoen 1994-1995   
Doelpunten  Assists
 
Gerrie Theunissen 11 Alfred Boland 7
Alfred Boland 9 Ubu Lemereis 5
Johan Oltvoort 5 Gerrie Theunissen 4
Marc Ketzer 5 Johan Oltvoort 3
Remy Angel 4 Philip Corputty 3
Ubu Lemereis 3 Frits Mulder 3
Lex Rietman 3 Peer Baudoin 2
Philip Corputty 2 Marc Ketzer 2
Frits Mulder 2 Remy Angel 2
René Megens 1 Paul NN 1
Marius van Dalen 1 Marius van Dalen 1
Marcel Brand 1 Piet Fransman 1
Felix Jansen 1 Harry de Bles 1
Piet Fransman 1 Pier NN 1

20-23 7/2/11 49-66 -17 (?)  
 
seiZoen 1995-1996  
Doelpunten  Assists
  
Alfred Boland 8 Piet Fransman 6
Jan Hoenselaar 6 Alfred Boland 5
Peer Baudoin 6 Kees van Bergen 2
Ubu Lemereis 5 Felix Jansen 2
Gerrie Theunissen 2 Gerrie Theunissen 2
Frits Mulder 2 Tim Hendrix 2
Kees van Bergen 2 Ubu Lemereis 2
Felix Jansen 1 Frits Mulder 2
Michiel Spanjer 1 Jan Hoenselaar 2
René Megens 1 Harry de Bles 2
  Peer Baudoin 2
  Jurgen vd Brand 1
  René Megens 1

20-24 7/3/10 36-73 -37 (?)  
 

seiZoen 1996-1997
Doelpunten  Assists
   
Alfred Boland 14 Alfred Boland 6
Gerrie Theunissen 9 Kees van Bergen 5
Ubu Lemereis 4 Gerrie Theunissen 3
Jan Hoenselaar 2 Michiel Spanjer 2
Jurgen vd Brand 2 Jan Hoenselaar 2
Felix Jansen 1 Frits Mulder 2
René van der Pas 1 Harry de Bles 2
Peer Baudoin 1 Jurgen vd Brand 1
Kees van Bergen 1 Ubu Lemereis 1
Louis van Zetten 1 Tim Hendrix 1
Harry de Bles 1 Peer Baudoin 1
  Henk Aerts 1
  René Megens 1

19-15 4/3/12 37-64 -27 (?)  

seiZoen 1997-1998 
Doelpunten  Assists
  
Alfred Boland 15 Igor van der Vlist 6
Frits Mulder 5 Jan Hoenselaar 5
Igor van der Vlist 5 Ubu Lemereis 5
Kees van Bergen 4 Alfred Boland 5
Michiel Spanjer 3 Michiel Spanjer 2
Gerrie Theunissen 3 Gerrie Theunissen 2
Jan Hoenselaar 2 Ruben Portier 2
Felix Jansen 1 Tim Hendrix 2
Ubu Lemereis 1 Felix Jansen 1
Ruben Portier 1 Louis van Zetten 1
  René Megens 1
  Frits Mulder 1

22-14 3/5/14 41-76 -35 (?) 

seiZoen 1998-1999
Doelpunten  Assists
   
Alfred Boland 17 Alfred Boland 15
Igor van der Vlist 7 Gerrie Theunissen 5
Ruben Portier 6 Jan Hoenselaar 4
Sten Helvig 6 Frits Mulder 4
Gerrie Theunissen 5 Ubu Lemereis 3
Theo Verhoeven 4 Igor van der Vlist 3
Jan Hoenselaar 4 Ruben Portier 3
Jurgen vd Brand 1 Bart Eisenburger 2
Kees van Bergen 1 Jurgen vd Brand 2
Tim Hendrix 1 Louis van Zetten 1
Louis van Zetten 1 Kees van Bergen 1
Ubu Lemereis 1  
Bart Eisenburger 1  

20-30 10/0/10 56-44 +12 (?)  
 

seiZoen 1999-2000
Doelpunten  Assists
   
Alfred Boland 8 Alfred Boland 9
Igor van der Vlist 5 Ruben Portier 3
Gerrie Theunissen 5 Jan Hoenselaar 2
Ruben Portier 4 Kees van Bergen 2
Robert Slangen 2 Gerrie Theunissen 2
Jan Hoenselaar 2 Frits Mulder 2
Kees van Bergen 1 Ubu Lemereis 1
Sten Helvig 1 René Megens 1
Bert Lubbers 1 Robert Slangen 1

17-15 4/3/10 32-53 -21 (?)  
 



seiZoen 2000-2001
Doelpunten  Assists
   
Remko Hoogma 13 Alfred Boland 11
Alfred Boland 10 Igor van der Vlist 5
Gerrie Theunissen 6 Remko Hoogma 5
Sten Helvig 5 Sten Helvig 4
Mark Fisser 4 Gerrie Theunissen 3
Igor van der Vlist 3 Jurgen vd Brand 3
Kees van Bergen 2 Ubu Lemereis 2
Bert Lubbers 2 Mark Fisser 1
Jurgen vd Brand 2 Robert Slangen 1
Jan Hoenselaar 1  

18-23 7/2/9 53-53 0 (?)   

seiZoen 2001-2002 
Doelpunten  Assists
  
Remko Hoogma 13 Alfred Boland 6
Alfred Boland 10 Kees van Bergen 3
Jurgen vd Brand 4 Frits Mulder 3
Ruben Portier 4 Sten Helvig 3
Igor van der Vlist 3 Luciano Fasotti 2
Mark Fisser 3 Ruben Portier 2
Kees van Bergen 1 Bert Lubbers 2
Sten Helvig 1 Theo Verhoeven 1
Theo Verhoeven 1 Remko Hoogma 1
Bert Lubbers 1 Ubu Lemereis 1
Jan Hoenselaar 1 Mark Fisser 1
Frits Mulder 1 Jan Hoenselaar 1

20-18 5/3/12 45-54 -9 (?)  

seiZoen 2002-2003 
Doelpunten  Assists
   
Alfred Boland 10 Bas Bastiaans 7
Gerrie Theunissen 5 Alfred Boland 6
Ruben Portier 4 Igor van der Vlist 4
Igor van der Vlist 4 Frits Mulder 4
Mark Fisser 3 Ruben Portier 2
Frits Mulder 2 Theo Verhoeven 2
Fons NN 1 Tim Hendrix 1
Bas Bastiaans 1 Jan Hoenselaar 1
Kees van Bergen 1 Mark Fisser 1
Jurgen vd Brand 1 Gerrie Theunissen 1
Bert Lubbers 1  
Theo Verhoeven 1  

17-16 5/1/11 34-64 -30 (7e van 10)  
 

seiZoen 2003-2004   
Doelpunten  Assists
 
Alfred Boland 6 Alfred Boland 7
Sten Helvig 3 Frits Mulder 3
Jurgen vd Brand 2 Sten Helvig 2
Ruben Portier 2 Igor van der Vlist 1
Igor van der Vlist 2 Ubu Lemereis 1
Bas Bastiaans 2 Kees van Bergen 1
Theo Verhoeven 1 Theo Verhoeven 1
Leroy NN 1 Leroy NN 1
Kees van Bergen 1 Bert Lubbers 1
Michel Orth 1  

20-7 2/1/17 21-87 -66 (?)   

seiZoen 2004-2005 
Doelpunten  Assists
  
Igor van der Vlist 7 Alfred Boland 10
Alfred Boland 5 Ruben Portier 4
Sten Helvig 4 Libert NN 2
John NN 3 Igor van der Vlist 2
Ruben Portier 3 Theo Verhoeven 2
Jurgen vd Brand 3 Michel Orth 1
Bas Bastiaans 2 Harry de Bles 1
Michel Orth 2 Ubu Lemereis 1
Michel Klaassen 2 Frits Mulder 1
Frits Mulder 2 Louis van Zetten 1
John Arts 1  
Harry de Bles 1  
Louis van Zetten 1  

21-16 4/4/13 38-68 -30 (12e van 12)  
 

seiZoen 2005-2006
Doelpunten  Assists

Alfred Boland 8 Niels den Brok 5
Michel Orth 4 Alfred Boland 3
Ron van Kolck 2 Michel Melenhorst 3
Sten Helvig 2 Frits Mulder 3
Harry de Bles 2 Michel Orth 2
Michel Melenhorst 2 Ubu Lemereis 2
Niels den Brok 2 Sten Helvig 1
Frits Mulder 2 Louis van Zetten 1
Sebas Meijwes 2 René Megens 1
Igor van der Vlist 1 Jan Hoenselaar 1
Hans Bussink 1 Bas Bastiaans 1
Bas Bastiaans 1 Ron van Kolck 1
Michel Klaassen 1 Theo Verhoeven 1
Raffael Arqiolu 1 Maarten v. Loveren 1
Jan Hoenselaar 1 Harry de Bles 1
Ubu Lemereis 1 Raffael Argiolu 1
Kees van Bergen 1 Sebas Meijwes 1
 
22-14 3/5/14 38-65 -27 (11e van 12)  
 

seiZoen 2006-2007   
Doelpunten  Assists
 
Jeffrey Jansen 35 Ruben Janssen 15
Ruben Janssen 14 Jeffrey Jansen 10
Alfred Boland 7 Alfred Boland 6
Jan Middelveen 5 Jan Middelveen 5
Sten Helvig 4 Sten Helvig 4
Frits Mulder 2 Mark Gerritsen 2
Ruben Portier 1 Niels den Brok  2
Stefan NN 1 Theo Verhoeven 2
Igor van der Vlist 1 Kees van Bergen 2
  Jan Hoenselaar 1
  Luciano Fasotti 1
  Frits Mulder 1
  Bas Bastiaans 1
  Sebas Meijwes 1
  Maarten v. Loveren 1
22-43 14/1/7 73-46 +27 (3e van 12)  
 
seiZoen 2007-2008   
Doelpunten  Assists
 
Jeffrey Jansen 37 Ruben Janssen 18
Ruben Janssen 14 Jeffrey Jansen 12
Alfred Boland 10 Alfred Boland 11
Jan Middelveen 3 Kees van Bergen 4
Igor van der Vlist 1 Theo Verhoeven 4
Michel Melenhorst 1 Michel Orth 2
Michel Orth 1 Niels den Brok  2
Henk Koster 1 Ron van Kolck 2
Ruben Portier 1 Jan Hoenselaar 1
Stefan NN 1 Ruben Portier 1
Ron van Kolck 1 Igor van der Vlist 1
  Frits Mulder 1
  Alex NN 1
  Roel NN 1

22-29 9/2/11 71-65 +6 (6e van 12)  
 
seiZoen 2008-2009   
Doelpunten  Assists
 
Jeffrey Jansen 10 Jeffrey Jansen 6
Tom Brom 8 Tom Brom 6
Alfred Boland 4 Hans Jacobs 5
Ruben Janssen 4 Alfred Boland 5
Sebas Meijwes 3 Theo Verhoeven 4
Bart Roelofs 2 Daan Brummer 2
Frits Mulder 2 Martino Lorenzini 1
Gijsbert Veltman 1 Bart Roelofs 1
Michel Orth 1 Gijsbert Veltman 1
Dirk NN 1 Kees van Bergen 1
Hans Jacobs 1 Ruben Janssen 1
Jan Middelveen 1 Ron van Kolck 1
  Sebas Meijwes 1

18-14 3/5/10 33-62 -29 (8e van 10)  
 

seiZoen 2009-2010   
Doelpunten  Assists
 
Hans Jacobs 5 Hans Jacobs 6
Daan Brummer 4 Daan Brummer 3
Alfred Boland 4 Alfred Boland 2
Bob Ostovarpour 2 Jeffrey Jansen 2
Henk Koster 2 Frits Mulder 2
Gijsbert Veltman 1 Tom Brom 1
Theo Verhoeven 1 Geurt van Renselaar 1
Tom Brom 1 Bart Roelofs 1
Frits Mulder 1 Michel Orth 1
Emile NN 1 Theo Verhoeven 1

18-10 2/4/12 26-60 -34 (9e van 10)  
 
seiZoen 2010-2011   
Doelpunten  Assists
 
Jeffrey Jansen 12 Alfred Boland 7
Hans Jacobs 10 Frits Mulder 6
Alfred Boland 6 Hans Jacobs 3
Raffael Arqiolu 5 Daan Brummer 3
Henk Koster 3 Gijsbert Veltman 3
Daan Brummer 2 Martino Lorenzini 2
Tom Brom 1 Raffael Arqiolu 2
John Arts 1 Igor van der Vlist 1
Louis van Zetten 1 Maaerten v. Loveren 1
Theo Verhoeven 1 Henk Koster 1
Niels NN 1 Guido NN 1
Martino Lorenzini 1 Jan Middelveen 1
Michel Melenhorst 1 Casper Koert 1
Dick NN 1 Dustin NN 1
Igor van der Vlist 1 Theo Verhoeven 1
  Michel Melenhorst 1
  Jeffrey Jansen 1
  Jan Willem NN 1
  Kees van Bergen 1
  Stefan NN 1

22-25 7/4/10 43-66 -23 (8e van 12)  
 



1 Alfred Boland 209

2 Gerrie Theunissen 102

3 Jeffrey Jansen 94

4 Igor van der Vlist 40

5 Jan Hoenselaar 33

6 Ruben Jansen 32

7 Ubu Lemereis 29

8 Remko Hoogma 26
 Ruben Portier 26
 Sten Helvig 26

10 Marcel Brand 23

11 Frits Mulder 21

12 Kees van Bergen 20

13 Frits van Grinsven 18

14 Hans Jacobs 16
 Michiel Spanjer 16
 Peer Boudoin 16

17 Jurgen van den Brand 15
 Theo Verhoeven 15

19 René van der Pas 14

20 Remy Angel 11

21 Lex Rietman 10
 Mark Fisser 10
 Tom Brom 10

24 Felix Jansen 9
 Jan Middelveen 9
 Michel Orth 9

27 René Megens 8

28 Bas Bastiaans 6
 Daan Brummer 6
 Henk Koster 6
 Jan Lauwen 6
 Johan Oltvoort 6
 Piet Fransman 6
 Rafael Arqiolu 6

36 Bert Lubbers 5
 Harry de Bles 5
 Louis van Zetten 5
 Marc Ketzer 5
 Sebas Meijwes 5

41 Michel Melenhorst 4
 Chris van Kolck 3
 John  3
 Michel Klaassen 3
 Ron van Kolck 3
 Wil Kersemakers 3

47 Bart Roelofs 2
 Bob Ostovarpour 2
 Erik Cornelissen 2
 Gijsbert Veltman 2
 John Arts 2
 Marius van Dalen 2
 Niels den Brok 2
 Philip Corputty 2
 René  2
 Robert Slangen 2
 Stefan  2

58 Bart Eisenburger 1
 Dick  1
 Dirk  1
 Emile  1
 Fons  1
 Hans Bussink 1
 Leroy  1
 Martijn  1
 Martino Lorenzini 1
 Maurice  1
 Niels  1
 Piet Worbts 1
 Sjaak Bastiaans 1
 Tim Hendrix 1

1 Alfred Boland 152

2 Jan Hoenselaar 46

3 Gerrie Theunissen 44

4 Frits Mulder 38

5 Ruben Jansen 34

6 Jeffrey Jansen 30

7 Ubu Lemereis 28

8 Theo Verhoeven 24

9 Igor van der Vlist 23
 Piet Fransman 23

11 Kees van Bergen 22

12 Ruben Portier 17

13 Hans Jacobs 14
 Sten Helvig 14

15 Remy Angel 12

16 Harry de Bles 11

17 Bas Bastiaans 9
 Niels den Brok  9
 Peer Boudoin 9
 René Megens 9

21 Daan Brummer 8
 Felix Jansen 8
 Jan Lauwen 8

24 Jurgen van den Brand 7
 Tom Brom 7

26 Jan Middelveen 6
 Lex Rietman 6
 Marius van Dalen 6
 Michel Orth 6
 Remko Hoogma 6
 Ron van Kolck 6
 Tim Hendrix 6

33 Michiel Spanjer 5

34 Gijsbert Veltman 4
 Louis van Zetten 4
 Michel Melenhorst 4

37 Bert Lubbers 3
 Johan Oltvoort 3
 Luciano Fasotti 3
 Maarten van Loveren 3
 Mark Fisser 3
 Martino Lorenzini 3
 Rafael Argiolu 3
 Sebas Meijwes 3

45 Bart Eisenburger 2
 Bart Roelofs 2
 Libert  2
 Marc Ketzer 2
 Marcel Brand 2
 Mark Gerritsen 2
 Robert Slangen 2
 Wil Kersemakers 2

53 Alex  1
 Casper Coert 1
 Dustin  1
 Geurt van Renselaar 1
 Guido  1
 Henk Aerts 1
 Henk Koster 1
 Ivo  1
 Jan Willem  1
 Jaq  1
 Jeffrey Jansen 1
 Leroy  1
 Paul  1
 Philip Corputty 1
 Pier  1
 René  1
 René van der Pas 1
 Roel  1
 Sjaak Bastiaans 1
 Stefan  1

totaal topscorers

Fc Kolping + Kolping-dynamo 1988-2011:

totaal assists

gespeeLd punten* winst geLiJK verLoren d.voor d.tegen d.saLdo
       462    469    133      80        248     1016     1393 -377

geMiddeLd   1.02   28.79%   17.32%     53.68%     2.20     3.02 -0.82
* vanaf 95-96 drie punten voor overwinning    




