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Uitgave: Kolfvereniging “Aan is Winst”, Venhuizen

Kolfvereniging “Aan is Winst ” is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nr. 37103600. 

Voorplaat: Café de Ruif, Gerard Koolhaas slaat zijn puntenklap 
terwijl Jan v/d Pijl en Jan de Moel toekijken (foto: Claude Lévesque).

De kolfvereniging “Aan is Winst” heeft er naar gestreefd de auteurs-
rechten van de foto’s en/of illustraties volgens wettelijke bepalingen 
na te komen.
Degenen die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, 
worden verzocht zich tot bovengenoemde vereniging te wenden. 

© 2007 berust bij de kolfvereniging “Aan is Winst”. Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in geautomatiseerde 
gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaan-
de schriftelijke toestemming van de kolfvereniging “Aan is Winst”. 
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Voorwoord

De aanleiding om tot de samenstelling van dit boek te komen ligt 
in de wens om een zo goed en compleet mogelijk beeld te krijgen 
van zowel de historie als de huidige kolfsport in Drechterland. 
Drechterland bestaat uit de voormalige gemeenten: Venhuizen, 
Hem, Wijdenes, Schellinkhout, Hoogkarspel, Westwoud en 
Oosterblokker. Het boek is een levend document dat in de toe-
komst op meerdere momenten zal worden aangevuld en aange-
scherpt. Het uiteindelijke document zal, samen met vergelijk-
bare boeken bij andere dorpen en verenigingen, een zo goed en 
compleet mogelijk beeld moeten geven over de kolfsport en haar 
beoefenaren. 

Het kolfboek is een kolfboek van (en voor) kolvers. 
De huidige kolvers en kolfverenigingen hebben bijgedragen aan 
de totstandkoming van dit boek en hebben hiermee hun eigen 
geschiedenis geschreven. Mijn bijdrage is beperkt gebleven tot 
de bundeling van de bijdragen.

Ik ben van mening dat dit boek een uniek sportboek is geworden 
en hoop dat dit boek een bijdrage kan leveren aan de interesse in 
de kolfsport en de groei van het aantal kolvers in geheel 
Nederland. Een groei van het aantal kolvers waar de Koninklijke 
Nederlandsche Kolfbond samen met zowel het NOC*NSF en de 
kolfverenigingen reeds hard aan werken.

Ik dank de kolvers, maar ook alle anderen voor hun bijdragen en 
wens u veel lees en kijkplezier. 
Tot slot hoop ik u binnenkort op de kolfbaan te kunnen 
ontmoeten. 

Mark Aberkrom
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1. Inleiding

15 november 1996 is een zwarte dag in de kolfhistorie van 
Drechterland. Het was in de nacht van 14 op 15 november dat 
café de Ruif aan de Westerbuurt in Venhuizen door brand werd 
verwoest. Bij deze brand ging de laatste kolfbaan binnen onze  
huidige gemeente (Drechterland) in vlammen op. Meer dan 250 
jaar hadden hier kolfbanen gestaan en werd er fanatiek gekolfd. 
Was dit het einde van de kolfsport in Drechterland?

Nee, dit was niet het einde van de kolfsport in Drechterland, 
maar het was wel kantje boord. Immers tussen 15 november 1996 
en 1 juli 2005 is de kolfsport in onze gemeente kunstmatig 
beademd. Het waren immers de leden van de dames kolfver-    
enigingen “Kan Tegen Verlies” uit Venhuizen en “De Leste Klap” 
uit Wijdenes alsmede de heren kolfvereniging “Aan is Winst” uit 
Venhuizen die uitweken naar de kolfbaan van Cultura in Andijk. 
Dankzij deze uitwijkmogelijkheid is de kolfsport voor onze  
gemeente in leven gehouden. 

Op 1 juli 2005 komt het herstel. Dorpshuis het Centrum wordt na 
een grondige verbouwing opgeleverd en beschikt nu over een eigen 
kolfbaan. De twee dames kolfverenigingen “Kan Tegen Verlies” en 
“De Leste Klap”, evenals de heren kolfvereniging “Aan is Winst” 
keren terug uit Andijk naar een kolfbaan in de eigen gemeente. 
De patiënt is echter wel verzwakt want de ledentallen zijn als volgt 
per 1 juli 2005:

• Kan Tegen Verlies 10
• De Leste Klap  13
• Aan is Winst  13

Dit zijn beperkte aantallen voor een (ex) volkssport. Vandaar dat 
de verenigingen besluiten om te gaan samenwerken om de kolf-
sport in Drechterland te promoten. Omdat er geen toekomst is 
zonder verleden zal in dit boek veel aandacht worden gegeven aan 
het verleden. De kennis van het verleden moet een inspiratie bie-
den voor het heden en de toekomst.
Alvorens in te gaan op de kolfsport in Drechterland, zal hierna 
eerst de historie van de kolfsport worden behandeld.
 
De historie van de kolfsport
Het is bijna niet voor te stellen dat zowel Colf als Kolf ooit popu-
laire volkssporten in Nederland zijn geweest. Gedurende bijna vier 
eeuwen nam het onder de nationale spelen of sporten zoals het 
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klootschieten, kaatsen, beugelen e.d. een zeer voorname plaats 
in. Tegen het einde van de zeventiende eeuw en gedurende bijna 
de hele achttiende eeuw was het zelfs het nationale spel. Het was 
zelfs meer populair dan voetbal heden ten dage! 

Colf
Colf werd buiten op straat en in het veld gespeeld en is waar-
schijnlijk ontstaan in de veertiende eeuw. Albrecht van Beieren, 
regent over Holland, Zeeland en Henegouwen, geeft de Haarlem-
mers in het jaar 1390 “ten eeuwige dage” een stuk grond ten 
geschenke aan de Haarlemmerhout om daar te colven. 
Colf is een lang afstandspel met vrijwel dezelfde regels en etiquette 
als het huidige Golf. Loodrecht op de spellijn staande, sloeg de 
speler de bal in zo min mogelijk slagen van een bepaald punt naar 
een vooraf bepaald doel. Dat kon een deur, boom of steen zijn. 
Wanneer er niets voorhanden was, werd ook wel een kuiltje in de 
grond gebruikt, waarin een stok werd gestoken om het van een 
afstand beter te zien. Een slag kon wel 100 roeden ver zijn, een af-
stand van ongeveer 377 meter. Er waren echter nog geen golflinks.
De colvers speelden op straat en in het vrije veld, meestal met een 
groepje van drie of vier spelers. De stand werd bijgehouden op een 
kerfstok. De onderlinge afrekening vond doorgaans plaats in de 
herberg. 
Dankzij de excessen bij het colf en de daarop uitgevaardigde 
keuren (verboden) van de stadsbesturen kunnen we een aardig 
beeld krijgen van deze tak van sport. Reeds in 1480 verbood het 
Amsterdamse stadsbestuur het kolven in de Nes, samen met het 

Treft gy het stuk des levens wel, 
Zo wind gy ’t allergrootste Spel.

Bron: Des menschen begin, midden en 
einde van Joannes Luiken (1719).

De etser en dichter Joannes Luiken heeft vanaf 
1703 een korte tijd in Schellinkhout gewoond.
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kaatsen, kloten en andere “boeverye”. Bij overtreding verbeurden 
de spelers hun kleren. In de stad Utrecht werd in 1587 een 
resolutie uitgevaardigd waarbij het verboden wordt om tijdens de 
predikatie te colven, vanwege het “razen en tieren” waarmee dit 
gepaard ging. Het Amsterdamse stadsbestuur verbood het colf-
spel in de hele stad in 1617. Het verbod werd tot en met 1686 nog 
tien keer herhaald. In 1651 motiveerde het bestuur een verbod op 
het spel rond de Beurs met de klacht dat de spelers de straten in 
beslag namen en dat “goede luyden beseert, glaesen uytgesmeten, 
quetsingen comen te ontstaen, slick ende vuylnis met haere 
colven tegens de huysen te smyten”. 

Colven op het ijs
Diverse geschilderde Hollandse winterlandschappen uit de zes-
tiende en zeventiende eeuw laten gedetailleerde afbeeldingen zien 
van het ijscolven. Uit de schilderijen valt op te maken dat ijscolf 
het midden houdt tussen het colven en kolven. De spelers dragen 
vaak nette kleding en hebben dikwijls geen schaatsen onder. 
Hendrick Avercamp (1585 -1634) is bijvoorbeeld een bekende 
schilder die het ijscolven vaak heeft geschilderd.

Een schilderij van Hendrick Avercamp, omstreeks 1630 
(afbeelding: collectie Stichting Early Golf)
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Tekening naar een schilderij van Aert van der Neer 
(afbeelding: collectie Stichting Early Golf)

Het schilderij dateert van omstreeks 1655

Detail van een schilderij van Aert van der Neer met een ijscolver 
op schaatsen (omstreeks 1655)

Ook zijn er schilderijen waarop ijscolvers wel schaatsen dragen. 
Dit is waarschijnlijk de reden waarom de Canadese ijshockey- 
bond vermeld dat het ijscolven de voorloper is van het ijshockey.
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Kolf 
In de zeventiende eeuw begint het kolven in Nederland zijn voor-
loper colven te verdringen. Als gevolg van onder andere de diverse 
verboden ontwikkelt men in Nederland het kolfspel op een beperkt 
speelveld (een kolfbaan), terwijl in Schotland de golflinks wordt 
ontwikkeld waarop het golfspel wordt gespeeld (St Andrews, 
The old course, 18 holes sinds het jaar 1764). Bij het kolfspel gaat 
het er niet om in zo weinig mogelijk slagen de doelen te raken, 
maar om met een drieledige slag zo zuiver mogelijk te spelen via 
beide palen aan het begin en het uiteinde van de baan. 
Bij de eindslag tellen de punten aangegeven op de baan waar 
de bal blijft liggen. Aan de hand van diverse oude prenten kan 
worden afgeleid dat de eerste kolfbanen in de zeventiende eeuw 
buitenbanen waren.

Pas in de achttiende eeuw (1771) wordt de eerste overdekte baan 
(80 x 20 voet) gebouwd. In 1792 zijn er in Utrecht 21 banen, 
waarvan 10 overdekt. In Leiden 46 banen waarvan zeker 
10 overdekt, in Rotterdam 53 overdekte banen en in Amsterdam 
212 kolfbanen (76 binnen de poorten van de stad en 136 buiten 
de poorten van de stad).
Er werd nog steeds om streepjes op een kerfstok om het “gelag” 
gespeeld. “halve vles wyn, 5 Streepjes uit” of “4 Streepjes uit, 

Kolfbaan met kolvers naar een tekening van P. v. L. 
(afbeelding: collectie Koninklijke Nederlandsche Kolfbond) 

(uit den Atlas van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam)
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Herberg de Stadlander was een herberg in Amsterdam 

waar op meerdere buitenbanen kon worden gekolfd. Let op de Sky-boxen 
die er in 1755 al waren (getekend door N.M. Aartman, 

de prent is in het bezit van het gemeente archief van Amsterdam)

J.H. Muntz ca. 1770. Rechts wordt de score bijgehouden 
d.m.v. streepjes op de muur. (afbeelding: collectie Stichting Early Golf)

quart vlesje” “Want alle fatsoenlyke lieden zoeken haar zelve maar 
te vermaaken, en het is om zoo veel wyn niet te doen, nog om 
iemand gelt af te winnen, want zulks word onder een zoet 
gezelschap niet gepermitteerd”.
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Herbergiers hebben veel bijgedragen aan de populariteit van de 
kolfsport. Zij hielden de spelers bij het kolfspel dicht bij huis, 
wat voor hen profijtelijk was. Zij bouwden niet allen banen, 
maar organiseerden ook wedstrijden en stelden prijzen beschik-
baar. De Kolfbanen werden aangelegd met een vloer die water-
pas lag en fraai gedraaide kolfpalen. De vloeren waren in eerste 
instantie van onvaste bestanddelen. De grond was meestal met 
schelpen bestrooid, welke later vervangen werd door leem. Het 
leem werd dan vaak gerold met een zwaar rolblok. Soms werd de 
vloer ook geteerd en dan met heet zand bestrooid. Later kwamen 
er banen van asfalt, beton of beton met een coating.
De kolfbanen worden omringd door een opstaande rand (rabat) 
die er voor zorgt dat de kolfbal binnen de kolfbaan blijft. De rabat-
ten zijn vaak van hout, hardsteen of beton. Op dit moment zijn er 
nog 16 kolfbanen in 
Nederland. Dit zijn alle-
maal overdekte banen.
De kolfbanen zijn over de 
jaren heen steeds korter 
geworden. Honderd jaar 
terug waren de kolfbanen 
rond de 20 meter lang en 
5 meter breed. De huidige 
(standaard) maat van 
een kolfbaan is 17,50 
meter lang en 5 meter 
breed. Alleen nieuwe 
kolfbanen hebben of 
krijgen deze (standaard) 
maat. De maat van de 
kolfbanen was vroeger 
immers afhankelijk van 
het bouwjaar van de baan 
en de ruimte die men ter 
beschikking had in het 
café of dorpshuis.

Een zinneprent van 
Johannes Christoffel 

Schultz uit 1783 
(afbeelding: collectie 
Stichting Early Golf)
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Deze tekening laat twee kolvers zien in het Wapen van Wijdenes. 
De tekening is gemaakt door Hilko Visser.

De huidige puntentelling dateert van 1883 en is dankzij de kort 
daarop opgerichte kolfbond (de huidige Koninklijke Nederlandsche 
Kolfbond) gebruik en later regel geworden. 
Kolf wordt gespeeld met een bal (Gummi of Sajet) en een kliek. 
Er zijn dus twee soorten kolvers Gummikolvers en Sajetkolvers. 
Met elkaar spelen ze echter hetzelfde spel. Concentratie en maat-
gevoel, daar draait het om in de kolfsport. “Je kunt het snel maar 
beheerst het nooit” is een uitspaak over de kolfsport. De kolfsport 
is van oorsprong een mannensport. Kolven wordt beoefend door 
leden van heren sociëteiten. De voornaamste activiteiten binnen 
deze sociëteiten zijn kolven, kaarten, biljarten, sigaren roken en 
sterke verhalen vertellen. Dames zijn begonnen met het kolven in 
1961.
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2. De kolfbanen (van vroeger)

De gemeenten die nu onder Drechterland vallen beschikten 
vroeger over meerdere kolfbanen. In dit hoofstuk zullen de 
kolfbanen die ik heb kunnen traceren de revue passeren.  

De volgende kolfbanen worden hierna per (oude) gemeente behandeld:

Venhuizen
Café De Vergulde Baars
Café Landman’s Welvaren/De Ruif
Café De Roode Leeuw

Hem
Café De Hoop
Café Het Wapen van Hem

Wijdenes
Café Het Wapen van Wijdenes

Schellinkhout
Café Het Wapen van Schellinkhout
Café De Roode Leeuw

Hoogkarspel
Café Bantam
Café De Landbouw

Westwoud
Hotel / Café De Lindeboom
Café Halfweg
Café De Zeven Groene Boomen

Oosterblokker
Café de Witte Eenhoorn

Illustratie van Henry Brown bij het artikel “De kolver” in De Nederlander, 
s-Gravenhage, 1841
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Dorp: Venhuizen

Locatie: Café de Vergulde Baars, 
 De Buurt 90

Kolfvereniging: Aan is Winst

Kolfbaan: Operationeel van vóór 1829 tot 1942

Beschrijving: De kolfbaan lag aan de achterzijde van het café.   
 De baan liep van het zuiden naar het noorden
 Het geheel was van hout. De ruimte had een   
 halfrond plafond, een kolfkamer en zitbanken   
 langs de muur. 

Bijzonderheden: Café de Vergulde Baars dateert oorspronkelijk   
 van 1659 en is in 1942 afgebrand. Rond 1925   
 was de kolfbaan voor het laatst opgeknapt. 

Baanrecord:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend  
 50 slagen Onbekend

De Vergulde Baars omstreek 1910. De uitbater was destijds 
de heer P. Davidzon (Foto: collectie mevr. M. Spaan-Swier)
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Plattegrond van de Vergulde Baars getekend door O. Visser
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“In de Vergulde Baars, helaas verbrand in 1942, onze grootste, 
oudste en mooiste “herberg” werd in de jaren twintig van de vorige 
eeuw een nieuwe kolfbaan aangelegd, die meteen de beste was in 
West-friesland. Zoals u weet kolfde daar in de vereniging 
Aan is Winst de betere stand (boeren, grote middenstanders, 
renteniers). Daar waren zeer goede spelers onder die bij de grote 
wedstrijden van de Kolfbond hoge punten sloegen. 
Die hadden een eigen kliek en (gummi) bal waar niemand aan 
mocht komen. De klieken namen ze niet mee naar huis, want er 
was een speciaal rek in de “kolfkamer” waar deze spelers ze in 
zetten en met een eigen sleutel afsloten. De bal namen ze wel mee 
naar huis en wel in een kunstig, in vlakken uitgevoerd kistje, met 
een mooi koperen hengsel. 
Van oudsher waren er drie Pinksterkermisdagen in Venhuizen, 
maar van 1936 af werden er op “Pinkster drie” regionale kolfwed-
strijden in de Vergulde Baars gehouden, de kermisgangers werden 
dan geweerd. Niet tot hun genoegen, want er lag met de kermis 
altijd een prachtige balvloer op de kolfbaan.

De kolfbaan in de Vergulde Baars omstreeks 1920 
(Foto uit de Koeman collectie van het Westfries Archief)
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Na de brand van onze kerk is de zeventiende-eeuwse vermaning 
voor het orgel, met grote letters aangebracht, teloor gegaan. 
Er stond:

“Gods bidhuys is de kerk, geen koophuys moet het wezen
Geen clapbaan moet het zijn, de Heere moet men vresen”.

De “Clapbaan”, kolfbaan dus, was dus algemeen bekend.

O. Visser, Amsterdam, 21 augustus 2006

Nogmaals de kolfbaan in de Vergulde Baars omstreeks 1920 
(Foto uit de Koeman collectie van het Westfries Archief)
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Floralia tentoonstelling in de kolfbaan van de Vergulde Baars 
(Foto uit de Koeman collectie van het Westfries Archief)

Het zijaanzicht van de kolfbaan van de Vergulde Baars omstreeks 1920. 
Let op er zit een man op het dak! 

(Foto uit de Koeman collectie van het Westfries Archief)
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Net als andere kolfbanen werd ook de kolfbaan in de Vergulde 
Baars niet alleen voor het kolven, doch ook voor andere doel-
einden gebruikt. Uit de kranten van het eind van de negentiende 
en begin twintigste eeuw blijkt onder andere dat de volgende 
activiteiten hebben plaatsgevonden in de kolfbaan:

• Toneel opvoeringen;
• Uitvoeringen van gymnastiekverenigingen;
• Vergaderingen van verenigingen;
• Openbare verkopingen;
• Uitvoeringen van het fanfarekorps;
• Kermis activiteiten;
• Goochelvoorstellingen;
• Bijeenkomsten van leesgezelschappen;
• Opvang van Belgische vluchtelingen in de eerste wereld  
 oorlog, zij lagen met stroozakken in de kolfbaan; 
• Uitvoeringen van zangverenigingen;
• Voorstelling met de electro-kinomatograaf;
• En natuurlijk de Floralia tentoonstelling.

Een briefkaart uit 1904 van de Floralia tentoonstelling in de kolfbaan 
van de Vergulde Baars (collectie Mark Aberkrom)
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Dorp: Venhuizen

Locatie: Café Landman’s Welvaren 
 (later Café de Ruif), Westerbuurt 2

Kolfvereniging: Kan tegen Verlies  Heren 1874? – 1969
 Aan is Winst Heren 1942 – 1996
 Kan Tegen Verlies Dames 1972 – 1996
 De Leste Klap Dames 1992 – 1996

Kolfbaan: Operationeel tot 14 november 1996

Beschrijving: De kolfbaan lag in de richting zuid/noord waar  
 bij de uitklap richting het noorden ging.
 
Bijzonderheden: Diverse Nederlandse records zijn op deze kolf  
 baan geslagen. Dit geschiede vooral in de jaren
 dat de kolfbaan iets uit het lood lag en afliep
 richting de twaalf punten. In 1957, 1972 en   
 1988 werd het NK kolven hier gehouden.

Baanrecord:   5 slagen Velen         60 punten
 10 slagen F. Luider, P. Swier 120 punten
   en Th. Tiet
 30 slagen J. Schrijver  335 punten
 50 slagen Th. Tiet  566 punten

De P.P.C was de Pers- en Propaganda-commissie
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Het kampioenskorps van Onder Vrienden in 1957. V.l.n.r. P. Gelder, C. Vlug 
en J. Mulder. De beker staat op de paal. (Foto: collectie Dirk Mulder)

NK Kolven 1972 (Foto Robert van der Randen)
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Februari 1978. Henk Backhuys slaat een Nederlands record van 560 punten 
(Foto: collectie Aan is Winst)

Enkele leden van kolfclub Aan is Winst en Kan Tegen Verlies voor de Ruif 
begin jaren 80 (Foto: collectie Aan is Winst)
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Gijsje Leegwater geeft een demonstratie. Op de achtergrond v.l.n.r. 
Nan Luider, Trien Laan, Alie Boon, Henk Lansink, Gré de Boer, 

Corry de Wit en Hiltje de Hart
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Aan de rekening te zien 
lusten de spelers van Aan 
is Winst wel een biertje !  
Dit is vast een avond 
geweest dat Cor de Hart 
er ook was.
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Voorblad van het programmaboekje bij de 
100ste NK kolven in 1988 

kolf.3.indd   29 30-7-2007   15:15:44



�0

Finalelijst NK kolven Heren 1988.
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Finalelijst NK kolven Heren 1988.
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Zelfs Japanners wilden weten hoe wij kolf spelen in Venhuizen

Brand in de Ruif. Bloemenmozaïek voor de Floralia. Let op de kliek, 
bal en paal op de voorgrond (Foto: collectie Kan Tegen Verlies)
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De resten van de Ruif op 15 november 1996. (Foto: collectie Kan Tegen Verlies)

Dit waren de resten van de klieken en ballen na de brand in de Ruif. 
De ijzers konden gelukkig nog worden opgeknapt. Diverse leden van 
Aan is Winst spelen nu nog met de ijzers die op deze foto zijn te zien. 

(Foto: collectie Kan Tegen Verlies)
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Dorp: Venhuizen

Locatie: De Roode Leeuw,
 Westeinde 1 

Kolfvereniging: Onbekend
 
Kolfbaan: Uit kadastrale gegevens blijkt dat er in de 
 gemeente Venhuizen twee herbergen waren met
 een kolfbaan in 1829. Er wordt aangenomen dat
 dit de Vergulde Baars en de Roode Leeuw waren. 
 In de Roode Leeuw is tot 1940 gekolfd.

Beschrijving: De kolfbaan lag dwars achter het vóórcafé 
 (oost/west).

Bijzonderheden: In de tweede wereldoorlog waren er militairen
 ondergebracht in de kolfbaan. De militairen 
 hebben de kolfbaan zodanig beschadigd dat er
 nooit meer gekolfd is. Na de oorlog is de kolfbaan
 afgedekt met een houten vloer en in 1957 is de
 oude zaal tegen de vlakte gegaan.

Baanrecord:   5 slagen  Onbekend
 10 slagen  Onbekend
 30 slagen  Onbekend
 50 slagen  Onbekend

Gaan deze mensen allemaal kolven in de Roode Leeuw 
(Foto: collectie Historische Vereniging “Suyder Cogge”)
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Plattegrond van “de Roode Leeuw” vóór 1957.  
Getekend door Hanneke Dekker met informatie van de familie Sijm.
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Dorp: Hem

Locatie: Café de Hoop (heet nu Irma La Douce),   
 Hemmerbuurt 76

Kolfvereniging: Onder Ons
  
Kolfbaan: Operationeel t/m januari 1974

Beschrijving: De kolfbaan ligt nu onder de bar 

Baanrecord:   5 slagen Onbekend 
 10 slagen Onbekend 
 30 slagen Onbekend 
 50 slagen M. Maars   522

Café de Hoop in 1960. Met v.l.n.r. aan tafel een onbekende dame en 
Klaas Kooy, daarnaast staan Kees Langedijk en Piet Kalverdijk. 

De kolver is Jan Bakhuys en boven aan tafel zitten 
een onbekende man, Maarten Langedijk en Piet Swier.
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50 slagenwedstrijden in 
Café de Hoop werden 
altijd druk bezocht.

In 1968 heeft de kastelein, 
de heer Becker, de kolf-
baan laten opknappen.

Volgens het plakboek van Piet Swier was de kolfbaan 
van café Kramer (De Hoop) moeilijk maar zeer eerlijk.
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Uitslag van de laatste 50 slagenwedstrijd in Café de Hoop / 
januari 1974 (Kolfnieuws Nr. 82 uit april 1974)

Kolfnieuws Nr.82 uit April 1974
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Dorp: Hem

Locatie: Het Wapen van Hem, 
 Hemmerbuurt, hoek Torenweg

Kolfvereniging: Onder Ons (Hem)? en Alewyn?
 
Kolfbaan: Operationeel tot 1942

Beschrijving: Hoe lang de kolfbaan in het Wapen van Hem
 aanwezig is geweest is niet bekend. Een foto of
 beschrijving van de kolfbaan heb ik nog niet 
 kunnen traceren. 

Bijzonderheden: Het Wapen van Hem dateerde van 1619. 
 In 1942 viel het Wapen van Hem ten prooi 
 aan de rode haan.

Baanrecord:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend
 50 slagen Onbekend

Foto van een briefkaart uit de collectie van 
de Historische Vereniging “Suyder Cogge”
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Dorp: Wijdenes

Locatie: Het Wapen van Wijdenes 
 (heet nu Dorpscafé de Bierstal), Kerkbuurt 71 

Kolfvereniging: Onder Ons  Heren 190? – 1991
 Op Maat  Heren 1943 – 1945
 De Leste Klap Dames 1974 – 1991

Kolfbaan: Operationeel van 1861 tot 1991

Beschrijving: De linkerzijde van de baan lag direct tegen een   
 wand aan.
 
Bijzonderheden: Kastelein C. Dekker heeft in 1861 een kolfbaan
 laten bouwen in het Wapen van Wijdenes. 
 Er werden veel punten geslagen in deze kolfbaan. 
 De baan ligt mogelijk nog onder de houten vloer
 van het restaurant de Egelantier. In 1961 en
 1977 werd hier het NK kolven gehouden. 
 De klasse kampioenschappen zijn in 1968 en   
 1984 in deze baan gehouden. 

Baanrecord:   5 slagen Velen     60 punten
 10 slagen Piet Swier  120 punten
 30 slagen Onbekend 
 50 slagen S. Kreuk   558 punten

Het Wapen van Wijdenes in 1971 
(Foto: collectie Historische vereniging “Suyder Cogge”)
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In 1961 werd het NK in Wijdenes gehouden.
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Met uitzondering van de junioren waren er weinig prijzen voor 
de lokale kolvers bij het NK in 1961 ondanks de goede generale 

repetitie bij de 50 slagenwedstrijd voorafgaande aan het NK. 
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De kolfbaan in 1974. (Foto: collectie De Leste Klap)

De kolfbaan in 1974 met op de voorgrond een roodharige dame. 
(Foto: collectie De Leste Klap)
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Gré Bakker - Bruijn slaat een uitklap in het Wapen van Wijdenes 
in 1977 (Foto Robert van der Randen)
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Trijn Smit heeft het volgende vastgelegd op 22 augustus 1977 
m.b.t. de Bierstal: 

“…Nu nog wat over het kolven zelf, er werd voor 1900 al gekolfd, 
maar niet in clubverband. Na 1900 is de kolfclub “Onder Ons” 
opgericht met ongeveer 12 man. Er werd zondagsmiddags gekolfd 
omdat er ’s avonds nog geen verlichting was. Dat gaf wel eens 
probleemen thuis, want als de mannen mooi aanzaten, ging soms 
het halve weekloon er door en had Moeder de vrouw maar weinig 
over om verder de week nog mee door te komen. Of de club toen 
al aangesloten was bij de Bond, dat wist geen één meer, maar 
men dacht van niet. Wel werden in die tijd schijnbaar onderlinge 
wedstrijden gehouden want van Opa Smit bezit ik zelf een echte 
zilveren madaille die hij heeft gewonnen in een 10 slagen wedstrijd 
in 1912. Ook werd er in die tijd gekolfd om halve centen, want er 
moest toch wat tussen staan. Nu was er namelijk en lid die maak-
te zelf halve centen, en als je dan de “Pot” had, zat er vast van die 
nep dingen tussen, wat met mopperen gepaart ging. Maar zelf won 
diegene ook wel eens de pot en dan gooiden alle leden de verkre-
gen nep centen er in, nou jongens dan was Leiden in last, want 
dan was de persoon in kwestie hevig gebelgd over “zo veel bedrog”. 
Ook word er in die tijd, nog een tijdje gekolfd met zijn tweeën. Nr 1 
gaf de uitklap en Nr 2 die achter stond, de terugklap, en dan Nr 1 
weer deed de puntenslag. Nou je begrijpt wel een ideale combina-
tie was het niet, want de een verweet de ander dat hij te hard of te 
zacht sloeg, en het gekanker was somige dagen niet van de lucht. 
Dus er werd dan ook maar weer gauw besloten, om het voortaan 
weer alleen te doen.

Dan is er ook hier nog een tijdje geweest van het kermiskolven, 
of dat ook op andere plaatsen ook was, weet ik niet. Men nodigde 
dan kolvende familieleden en kennissen uit, en maandagsmiddags 
werd er dan een 10 slagen wedstrijd geslagen, en ’s avonds ein-
digde de dag met een toneeluitvoering. Dat dat traditie was weet 
ik nog wel, maar ik kwam zelf uit een plaats waar geen kolfbaan 
was, dus men hoorde daar niets van ’t kolven. Wat mijn betreft 
mogen ze dat gerust weer in gebruik nemen want het lijkt mij een 
leuk besluit van de kermis. Wat er daarna met het kolven gebeur-
de daar kon men mij weinig over vertellen, maar het was wel een 
aflopende zaak, want voor de 2de wereldoorlog al was de kolfclub 
“Onder Ons” al ter ziele gegaan, en werd hier een tijd lang niet 
gekolfd.

Maar de hoofden werden na verloop van tijd toch weer bij elkaar 
gestoken, en de ballen en klieken weer ter hand genomen, en zo 
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werd de Sociëteits vereniging “Op Maat” in de maand october 1943 
opgericht onder leiding van P. Singer – voorzitter, H. de Ruiter 
– secretaris en T. Klaver als penningmeester In overleg met de 
kastelein J. Kort werden de kosten over de hele winter geraamd op 
Fl. 2,50 per lid en de contributie werd vastgesteld op 15 cent per 
lid per week en er werd gestart met 20 leden. Maar de animo was 
zo groot, dat aan ’t eind van het seizoen was het ledental al uitge-
breid tot 38. Helaas kwam toen de hongerwinter met alle ellende 
van dien, en ging de zo juist opgerichte vereniging weer te ruste. 
Gelukkig niet voor zo lang, want in september 1946 kwamen 
de leden weer bijeen. En werd er weer opnieuw opgericht. Men 
besloot in die vergadering ook de naam te veranderen in de oude 
naam van “Onder Ons” en tevens werd er biljarten aan toege-
voegd. Zo kwam de huidige Sociëteit “Onder Ons” tot stand onder 
leiding van P.C. Ham – voorzitter, M. Groot – secretaris en Jac. 
Dijkman als penningmeester. De contributie werd ook verhoogd, 
de zaalhuur op Fl. 3,- en de contributie op Fl. 2,- , en er werd toen 
weer gestart met 19 leden, dat was de helft van in de oorlog, toen 
zat de verhoging sommigen zeker ook niet zo lekker. Zo kun je 
zien de geschiedenis herhaald zich. Ook werd besloten nu de oude 
naam in ere hersteld was, om toe te treden tot de Bond, en vol-
gens mijn gegevens is Wijdenes vanaf 1946 lid van de Nederland-
sche Kolfbond. Ook werd besloten meer onderlinge wedstrijden te 
houden, er werd gebiljard met Schellinkhout en gekolfd met Hem, 
Venhuizen, Binnewijzend en Grootebroek.

Dit zijn zo wel zo’n beetje alle gegevens van onze sociëteit en het 
reilen en zeilen er van.”

Dit werd opgetekend door

T. Smit – Baas
Zuideruitweg 21
Wijdenes

kolf.3.indd   46 30-7-2007   15:16:06



��

Uit het Kolfnieuws van de Koninklijke Kolfbond van januari 1992
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Dorp: Schellinkhout

Locatie: Het Wapen van Schellinkhout,   
 Dorpsweg 118 

Kolfvereniging: Sta Vast (tot 1909)?
 
Kolfbaan: Operationeel t/m eind dertiger jaren van 
 de vorige eeuw

Beschrijving: De kolfbaan lag in een zelfstandig pand achter
 het café. Dit was eerste een houten en later een   
 stenen pand.

Bijzonderheden: Nadat er niet meer werd gekolfd op de baan werd  
 hij als gymnastiek lokaal en toneelzaal gebruikt
 totdat het café met kolfbaan op 23 november   
 1964 in vlammen op ging.
 
Baanrecord:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend
 50 slagen Onbekend

Een foto genomen vanuit de kerktoren met links de kolfbaan achter 
het café het Wapen van Schellinkhout omstreeks 1957 

(Foto: collectie Gerben Kazimier)

Het kolfnieuws van de Kolfbond werd in de jaren tussen 1895 en 
1920 gepubliceerd in het sportweeekblad “de Nederlandse Sport”. 
Uit dit weekblad komen de volgende meldingen m.b.t kolfwed-
strijden in Schellinkhout:
1906 –  De Westfriese kolfvereniging “de Vriendschap” hield haar  
 jaarlijkse wedstrijd in café Spree (het Wapen van 
 Schellinkhout) met 80 deelnemers.
1909 –  De tweedaagse wedstrijd in Schellinkhout trok 86
 deelnemers.
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Dorp: Schellinkhout

Locatie: De Roode Leeuw / De Groene Laan / 
 De Roode Moolen, De Laan 4 

Kolfvereniging: Sta Vast?
 
Kolfbaan: Operationeel t/m begin 1909?
   
Bijzonderheden: Willem Tensen (Nederlands kampioen kolven in
 1886) was kastelein in dit café waar ook de
 kolfbaan was gevestigd. In 1897 liet hij aan het
 café tevens een melkfabriek bouwen. 

Baanrecord:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend
 50 slagen Onbekend

Een plattegrond van het Pand aan De Laan 4 te Schellinkhout 
uit 1897 met vermelding van de kolfbaan. 

(afbeelding: collectie Gerben Kazimier)
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Dorp: Hoogkarspel

Locatie: Café Bantam, Streekweg 202
 
Kolfvereniging: Onderling Genoegen
 
Kolfbaan: Operationeel van vóór 1920 tot ongeveer 1966

Beschrijving: Aan de rechterzijde van de baan liep het rabat 
 direct langs de muur. Aan de linkerzijde was er   
 ruimte om te zitten. 

Bijzonderheden: In 1927 kocht Klaas de Vries Café Bantam.   
 In 1930 liet Klaas het café grondig verbouwen
 waardoor er een aparte toneelzaal en een perma-
 nente kolfbaan ontstond waar deze voorheen 
 waren gecombineerd. De kolfbaan werd aange-  
 legd door de aannemer Appel en Bruijn, waar de
 jonge metselaar Gerrit Bruijn werkte.
 Gerrit won vele jaren later het NK kolven. 
 In 1939 werd het NK kolven in deze baan 
 gehouden en in 1955 kolfde men hier om het 
 Keizer-, Koning- en Prinsschap.

Baanrecords:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend
 50 slagen Onbekend

Café Bantam omstreek 1930 (Foto: collectie Jan de Vries)
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Een uitnodiging om de opening van de nieuwe kolfbaan in 1930 
bij te wonen. (collectie Jan de Vries / Piet Wit)
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Een schilderij van café Bantam met rechts de kolfbaan 

(Foto: collectie Jan de Vries)

Op de achtergrond mevrouw T. de Vries- Brouwer met haar dochter Corrie, 
daarvoor v.l.n.r Joh. Buysman, Jb. Brander, W.J. Pontvuyst en ?  

(Foto: collectie Jan de Vries)
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Het programmaboekje voor de nationale kolfwedstrijden die in 1939 in 
Bantam werden gehouden (collectie Jan de Vries)
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Uit het programmaboekje van het NK Kolven in 1939 
(collectie Jan de Vries)
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Uit het programmaboekje van het NK Kolven in 1939 
(collectie Jan de Vries)
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Uit het programmaboekje van het NK kolven in 1939 
(collectie Jan de Vries)

kolf.3.indd   56 30-7-2007   15:16:16



��

Advertentie uit het programmaboekje van het NK kolven in 1939 
(collectie Jan de Vries)
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Beide stukjes komen uit een plakboekje 
van mevr. G de Smeth - Schekkerman
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Dorp: Hoogkarspel

Locatie: Café De Landbouw, De Streek A 104,   
 later De Streekweg 104 

Kolfvereniging: Onbekend 

Kolfbaan: Operationeel tot 1899

Beschrijving: De kolfbaan lag achter het Café. De kolfbaan lag   
 in het verlengde van het Café. Op basis van de
 foto’s is te zien dat er links naast de baan 
 gelegenheid was om te zitten. Rechts naast het
 rabat was meteen de muur. Aan het einde van de
 baan was er een bankje om op te zitten en aan   
 het begin van de baan was er een kolfkamer.

Bijzonderheden: In 1899 is de kolfbaan verbrand tijdens de 
 koninginnen feesten.

Baanrecord:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend
 50 slagen Onbekend

Café de Landbouw omstreeks 1920. De kolfbaan 
was toen al verbrand. (Foto: collectie Piet Wit)

kolf.3.indd   59 30-7-2007   15:16:20



�0
De uitklap op de kolfbaan van de Landbouw ?

(Foto: collectie Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud)

De puntenklap op de kolfbaan van de Landbouw ?
(Foto: collectie Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud)

Het is niet 100% zeker dat bovenstaande foto’s van de baan in de 
Landbouw zijn. Het kan ook de baan bij Café Halfweg zijn. 
Wie weet het zeker?
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Dorp: Westwoud

Locatie: Hotel / Café De Lindeboom,
 Zuiderboekert, later Dr. Wijtemalaan 2 

Kolfvereniging: Onbekend
  
Kolfbaan: Operationeel tot 1940?

Beschrijving: De kolfbaan lag in de achterzaal. De achterzaal   
 had een halfrond plafond van hout. Op de foto is
 rechts de laagbouw van de achterzaal nog net 
 te zien.

Bijzonderheden: Onbekend

Baanrecord:   5 slagen Onbekend 
 10 slagen Onbekend 
 30 slagen Onbekend 
 50 slagen Onbekend 

Hotel “De Lindeboom” 
(Foto: collectie Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud)
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Dorp: Westwoud

Locatie: Café Halfweg, Dorpsstraat 106, 
 later Dr. Nuijensstraat 106

Kolfvereniging: Onbekend
 
Kolfbaan: Operationeel van 1853? t/m 1945
 Het café is omstreeks 1960 gesloten en in 1966   
 gesloopt.
 
Beschrijving: De kolfbaan lag in een zelfstandig pand achter
 het café. In het café (de boerderij) was een 
 kolfkamer.
Bijzonderheden: Voetbalvereniging Woudia welke in 1931 wordt   
 opgericht gebruikt de kolfbaan, die zich achter 
 het café bevindt in het begin als kleedkamer. 
 De kolfbaan wordt ook wel het “Clublokaal” ge-
 noemd omdat Woudia de baan later ook gebruik-
 te voor prijsuitreikingen en bijeenkomsten. 

Baanrecord:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend
 50 slagen Onbekend

Café Halfweg met kastelein Piet Schaper in de deur 
(Foto: collectie Jaap Schaper)
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Piet Schaper was de laatste kastelein in Café Halfweg. 
In 1965 schreef Piet het artikel “Over ’n ouwe Herberg” in de 32ste 
bundel van HGOWF. Het volgende stukje betreft een gedeelte van 
dit artikel:

“Nou zel ik jullie is wat vertelle over de ouwe herberg “Halfweg” 
te Westwoud. ’t Is ’n hille ouwe Westfriese boerderaai, weer van 
de twei voorkamers ’n gelagkamer maakt is. Hoi is nag precies 
’t zelfde zo assie altoid weest is. De skotte binne nag groen vurfd 
en hil vroeger binne ze nag teerd weest. ’t Vierkant en de zolder-
balleke binnen van gebruikt oikenhout, bepaald van ’n ouwe mo-
len, ien van de leggende balleke van ’t vierkant is ’n molenroed, 
an baaie kante heije nag de gate voor de heklatte of skede.

Van ’t begin van de boerderaai en de herberg weet ik niks, maar 
in 1810 weunde dur ’n Lucas van der Gracht in, die was ok boer. 
In 1853 werd de zaak verkocht an Ois van der Laan uit Obdam. 
Die was gien boer maar timmerman en hoi had van de dars ’n 
timmerskuur maakt. In 1894 kocht m’n vader de herberg Hoi 
was boer in Binnenwoizend, maar deur tongblaar, longziekte, 
varkenspest en houge huur en drougte kon dat niet langer. 
Nei m’n vaders dôôd in 1919 bin ik kasteloin worrenen dat bin ik 
nou nag, nei oigenluk niet oor, want de zaak is sloten, maar leit ik 
zo zegge ik weun ur altoid nag in. Ik bin ur in geboren en nooit uit 
weest en nou bin ik 69. Toe dat vader er in kwam het ie de ouwe 
kolfbaan sloupe leiten en het Dirk Hofland van Binnenwoizend ’n 
nuuwe maakt en die is weer in 1945 sloupt. Ik huisde samen met 

Het interieur van Café Halfweg met de kastelein Piet Schaper 
(Foto: collectie Jaap Schaper) 
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twei zusters en we ware alledrie niet sterk en konne ’t niet meer 
bolwerke. Nou wat over bezondere baaiienkomste in de herberg.
De onderlinge veeverzekering “Westwoud en omstreke” is in 1840 
zo goed als zeker in deuze herberg opricht. Ieder jaar in de Maai-
maand hielde ’t bestuur en de Commissarissen de jaarvergade-
ring. Dat was ’n mooie ouwerwisse boere gastdag. Woi zoide din: 
de palinggaste zelle weer gouw kome. Uit veskaaiene dorpe van 
Drechterland kwam ur din zo’n Commesaris of Correspondent, 
weet ik hoe ze noemt werde, met peerd en kar nei de vergade-
ring. Om 10 uur begon ’t din metien konkele (brôôdjes met ham). 
De vergadering was meistal gouw voormekaar, din ’n borreltje 
met koek en din maar wat klesse. Om half ien kolleve tot halfvier 
en din ete. Eerst boeresoep, din eerappele met dikke gestoofde 
paling en groente en as ze din ofladen ware, krege ze nag taart, 
pudding en appelsiene en din gouw de lange poip maar weer in 
de brand. En aas ze din uitzakt wazze, weer kolleve met ’n kop-
pie thee, deernei nag ’n ofzakkertje, ik gouw de peerde inspanne 
en din ginge ze betois, voor donker weer nei huis. …”

kolf.3.indd   64 30-7-2007   15:16:23



��

Dorp: Westwoud (Binnenwijzend)

Locatie: Café De Zeven Groene Boomen, 
 Zuider Boekert, later Dr. Wytemalaan op de hoek  
 met de Binnenwijzend (nu nr. 37)

Kolfvereniging: De Roos
 
Kolfbaan: Operationeel tot 1975

Beschrijving: De kolfbaan lag achter het café en de doorrijstal.

Bijzonderheden: In de winter van 1917 is er niet in de kolfbaan   
 gespeeld. Als gevolg van de eerste wereldoorlog
 was er een gebrek aan brandstof en kon de kolf  
 baan niet worden verwarmd.
 Tussen 1925 en 1949 was het café in het bezit   
 van Jan Groot. 
 Tijdens de kermis in de Binnenwijzend werd er
 nog streepies kolven gespeeld om drank. Dit heeft
 tot ongeveer 1950 geduurd. 
 In 1975 is het café verbrand.

Baanrecord:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend
 50 slagen Onbekend

Café De Zeven Groene Boomen
(Foto: collectie Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud) 
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Een reconstructie van de plattegrond van de Zeven Groene Boomen 
(getekend door N.J. Groot uit Hoorn)
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Uit een plakboekje van 
mevr. G. de Smeth - Schekkerman
het nevenstaande artikel uit 1947

De kolfbaan in de Zeven Goene 
Boomen omstreeks 1948. Met op 

de voorgrond twee kolvers, 
Cor Zwier staat klaar om te slaan 

en Willem Kooiman kijkt toe. 
Op de achtergrond v.l.n.r. Dirk Zijp, 

Piet Muis, Klaas Palenstijn, 
W. Meurs, Ab Druif, 

Piet (van Martje) Bakker, Klaas 
Coevert, ? , Cor Palenstijn, 
mevr. Groot, ? en J. Groot. 
(Foto: collectie Lou Bakker) 
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Een verhaaltje van N.J. Groot met betrekking tot zijn jeugd 
in het Café de Zeven Groene Boomen
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Dorp: Oosterblokker

Locatie: Café De (witte) Eenhoorn, 
 Oosterblokker 96 of 98 

Kolfvereniging: Naam onbekend
 
Kolfbaan: Operationeel tot ?

Beschrijving: Aan de ene kant lag het rabat van de baan direct  
 tegen de muur aan. Aan de andere zijde was er   
 een balustrade boven het rabat.

Bijzonderheden: De laatste kastelein die in het café heeft gezeten   
 heeft het pand verkocht aan de firma Vleesch   
 du Bois, die er een pluimveeverwerkend bedrijf
 begon. Naar mijn weten is dit de eerste en enige
 kolfbaan die is gebruikt voor het slachten van   
 kippen.

Baanrecord:   5 slagen Onbekend
 10 slagen Onbekend
 30 slagen Onbekend
 50 slagen Onbekend

Café de Witte Eenhoorn.
De kolfbaan lag links naast het café (Foto Historische Vereniging Blokker)
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3. De huidige kolfbaan

Dorp: Venhuizen

Locatie: Dorpshuis “Het Centrum”, 
 Twijver 22

Kolfvereniging: Aan Is Winst (heren), Kan Tegen Verlies (dames)   
 en De Leste Klap (dames)

Kolfbaan: Operationeel vanaf juli 2005

Beschrijving: De baan ligt in de grote zaal van het dorpshuis.   
 De kleur van de baan is lichtgeel en de rabatten   
 zijn demontabel.

Bijzonderheden: De palen zijn geschonken door de Koninklijke 
 Nederlandsche Kolfbond.

Baanrecord:   5 slagen Jan Groenhart    59 punten
 10 slagen Piet Woestenburg  112 punten
 30 slagen Jan Vaartjes  306 punten
 50 slagen C. van Lubek  474 punten

Corrie ter Hofstede plaatst 
de eerste paal in dorpshuis 
het Centrum op 1 juli 2005.
Foto: collectie De Leste Klap
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De kolfbaan in dorpshuis het Centrum gezien vanuit de twaalf of “benenden”. 

(Foto: Jack de Vries)

De kolfbaan in dorpshuis het Centrum gezien vanaf “boven” 
(Foto Mark Aberkrom) 
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4. De Kolfverenigingen (van vroeger)
Dorp: Venhuizen
Kolfvereniging: Kan Tegen Verlies
Opgericht:  1874?
Opgeheven: 1969
Lid kolfbond: In 1938 aangesloten bij de Kolfbond.
Locatie: Café Landman’ s Welvaren, Westerbuurt 1,  
Bijzonderheden: Sinds 1942 kolfde Aan in Winst in dezelfde kolf-
 baan als Kan Tegen Verlies. Uit de notulen van   
 de vergaderingen tussen 1954 en 1969 blijkt dat 
 er 1 jaarvergadering / 1 bestuur was voor zowel   
 Kan Tegen Verlies als Aan is Winst. In 1969 ver-  
 melden de notulen dat Kan Tegen Verlies wordt   
 opgeheven (zonder vermelding van reden). 
Soosavond: Donderdag
Aantal leden:  Maximaal 25 heren (schatting)
Kolftoppers: O.a. Jaap Brugman, Jo Jansen en Piet Swier.

Kan Tegen Verlies en Aan is Winst in 1950 met v.l.n.r. op de achterste rij de heer 
L. Leyen, K. Graaf, S Koorn, J. Broertjes, A. Groot, P. Swier, J. Jansen, P. Laan 

en IJs Kok. Op de middelste rij K. van Oord, Freek Luider, C. Groen, D. Leegwater, 
J. Feller, D. Mantel, D. Compas en Jb. Balk. Op de voorste rij W. Bronkhorst, 

K. Visser, J. Silver, J. Brugman, G. Mastenbroek en A. de Smeth ( Foto Klaas Tol)
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Hierna volgen allereerst enkele overzichten van kolfspelers die bij 
Kan Tegen Verlies hebben gespeeld, daarna worden de belangrijk-
ste resultaten van de korpsen en acht- en zestallen van Kan Tegen 
Verlies bij de wedstrijden om de Nederlandse titel opgenomen.

De kolfspelers van Kan Tegen Verlies 
De lokatie van de administratie van Kan Tegen Verlies (van de 
jaren vóór 1954) is momenteel onbekend. Van de jaren 1954 t/m 
1969 zijn uitsluitend notulen van jaarvergaderingen en enkele 
jaaroverzichten bekend. Deze notulen en jaaroverzichten lijken 
van zowel Kan Tegen Verlies als Aan is Winst gezamenlijk te zijn. 
Om toch een zo goed mogelijk overzicht te geven van de kolvers die 
bij Kan Tegen Verlies hebben gekolfd wordt gebruik gemaakt van 
de programmaboekjes voor de nationale wedstrijden en de klas-
sificatieoverzichten van de bond. Hoewel niet alle kolvers hebben 
deelgenomen aan de nationale wedstrijd geeft dit toch een 
redelijk beeld van de kolvers bij Kan Tegen Verlies op de betref-
fende momenten.
Uit de programmaboekjes blijken de volgende deelnemers:

v.l.n.r. Gerrit Mastenbroek, Klaas Visser, Jan Silver, Jaap Brugman, 
Albert de Smeth en Willem Bronkhorst allen van Kan Tegen Verlies en 

Aan is Winst in 1950 (Foto Klaas Tol)
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1939
H. Bart, W. Bronkhorst, H. Dekker, K. ter Hofstede en M. Sanders

1945
Jb. Balk, W. Bronkhorst, A. Groot, M. Hiemstra, J. Knol, 
D. Leegwater, G. Mastenbroek, J. v/d Pijl, J. Silver en 
C. v/d Velde

1952
W. Bronkhorst, H. Felder, D. Leegwater, G. Mastenbroek en 
J. Silver.

1965
Hierna volgt een overzicht van leden van Kan Tegen Verlies zoals 
zij zijn opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het sei-
zoen 1965-1966 (Let op het klassificatie overzicht vermeld 
alleen Venhuizen. De kolvers met een * kunnen ook lid zijn ge-
weest van Aan is Winst):
Super Klasse: S. Koorn, F. Luider en P. Swier
1e Klasse: Jo. Jansen en Kl. Visser 
2e Klasse: P. Laan*, S. de Lange* en G. Mastenbroek 
3e Klasse: B. van Dijk*, Jac. Feller*, A. Graaf*,  C. Groen, 
  D. Leegwater, A. Ott, D. Schuitemaker, 
  B. Vingerhoed
4e Klasse: P. Bobbeldijk, H. Bakker*, Th. Bosma*, 
  S. Bottema*, Jb. Brugman, W. Graaf, IJ. Kok, 
  Jac. Koolhaas, W. Koster, N. Leegwater*, P. Leeuw*,  
  C. van der Oord, S. Oud*, G. Peetoom, J. Singer* 
  en J. de Wit.

De resultaten van Kan Tegen Verlies
Sportief gezien moet 1964 het allerbeste jaar geweest zijn voor 
Kan Tegen Verlies. Bij de Nederlandse Kampioenschappen werden 
maar liefst drie Nederlandse titels gewonnen.
• Jo Jansen werd Nederlands Kampioen (individueel) met   
 165 punten
• Het Sajet korps (bestaande uit Jo Jansen, P. Swier en 
 N. Brammer) werd Nederlands Kampioen met 444 punten
• Het Gummi korps (bestaande uit K. Visser, S Koorn en 
 F. Luider) werd Nederlands Kampioen met 433 punten
In de andere jaren werd er ook met veel plezier de kolfsport 
beoefend maar waren er geen belangrijke resultaten op nationaal 
niveau. De acht- en zestallen van Kan Tegen Verlies hebben nooit 
de Nederlandse titel kunnen bemachtigen.
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De kolfspelers van Alewyn en de belangrijkste resultaten
De lokatie van de administratie van Alewyn is momenteel 
onbekend. Om toch een zo goed mogelijk overzicht te geven van de 
kolvers die bij Alewyn hebben gekolfd wordt gebruik gemaakt van 
de programmaboekjes voor de nationale wedstrijden. Hoewel 
mogelijk niet alle kolvers hebben deelgenomen aan de nationale 
wedstrijd geeft dit toch een redelijk beeld van de kolvers bij 
Alewyn op de betreffende momenten. De spelers van Alewyn heb-
ben geen belangrijke resultaten geboekt bij de nationale wedstrij-
den. Uit de programmaboekjes van de Nederlandsche Kolfbond 
voor de nationale kolfwedstrijden blijken de volgende deelnemers 
namens Alewyn:

1942
G. Koolhaas, B. Oostra, A. Ott, P. Ott, H.C. Stadlander en 
H. de Wolff

1945
A. Ott, P. Ott en H.C. Stadlander

1948
A. Ott, P. Ott en H.C. Stadlander
 
1948 was ook het laatste jaar dat er kolvers van Alewyn aan het 
NK hebben deelgenomen. 

Dorp: Hem
Kolfvereniging: Alewyn
Opgericht:  Onbekend
Opgeheven: Onbekend
Lid kolfbond: Tussen 1942 en 1949 aangesloten bij 
 de kolfbond.
Locatie: Het Wapen van Hem of  Café de Hoop?  
Bijzonderheden: Alewyn Ott heeft zijn eigen kolfvereniging 
 opgericht en naar zichzelf vernoemd  
Soosavond: Onbekend
Aantal leden:  Maximaal 6 heren (schatting)
Kolftoppers: Alewyn Ott
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korpsen en acht- en zestallen van Onder Ons bij de wedstrijden 
om de Nederlandse titel en vervolgens enkele overzichten van kolf-
spelers die bij Onder Ons hebben gespeeld.

Dorp: Hem
Kolfvereniging: Onder ons
Opgericht:  Onbekend
Opgeheven: 1973
Lid kolfbond: Vanaf omstreeks 1961 aangesloten bij de 
 kolfbond
Locatie: Café de Hoop ? – 1973
Bijzonderheden: Jarenlang heeft Onder Ons een jaarlijkse uitwis-  
 seling gehad met De Roos uit de Binnenwijzend.   
 Er werd dan niet alleen gekolfd maar ook biljard   
 gespeeld. 
Soosavond: Onbekend
Aantal leden:  Maximaal 15 heren (schatting)
Kolftoppers: A. v/d Braber, D. Laan, Th. Onneweer 
 en K.A.J. de Vries

De resultaten van Onder Ons
Hoewel Onder Ons geen grote vereniging was, wist Onder Ons wel 
tot tweemaal toe (1963 en 1970) de nationale titel voor achttallen 
te winnen. 
In 1963 bestond het achttal vermoedelijk uit de volgende spelers:
S. Koeman, A. Laan, A. Laan Pz., D. Laan, Th. Onneweer, R. Sluis, 
K. Spaans en K.A.J. de Vries.

Kolfnieuws Nr. 39 van 1 juli 1963

kolf.3.indd   77 30-7-2007   15:16:34



��

De kolfspelers van Onder Ons 
De lokatie van de administratie van Onder Ons is momenteel 
onbekend. Om toch een zo goed mogelijk overzicht te geven van de 
kolvers die bij Onder Ons hebben gekolfd wordt gebruik gemaakt 
van de klassificatieoverzichten van de kolfbond. Deze overzichten 
geven een redelijk beeld van de kolvers bij Onder Ons op de be-
treffende momenten.

Hierna volgt een overzicht van leden van Onder Ons zoals zij zijn 
opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het seizoen
1965-1966:

Super Klasse: -
1e Klasse: R. Sluis
2e Klasse: D. Laan, S. Koeman, Th. Onneweer en 
  K.A.J. de Vries 
3e Klasse: M. Knol, G. Koolhaas, A.Laan, A.Laan Pz. en 
  K. Spaans 
4e Klasse: P. Bosstad, C. Elders, J. Krijnsen, P. de Moel, 
  B. Noortman, P. Ott, P. Spaans en P. de Wit

Hierna volgt een overzicht van leden van Onder Ons zoals zij zijn 
opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het seizoen 
1971-1972:

Naam    Klasse  Gemiddelde
A. v/d Braber 2e             43,10
K.A.J de Vries 2e  42,70
D. Laan 2e  41,97
D. v/d Braber 2e  39,90
S. Koeman 3e  37,80
Th. Onneweer 3e  -- --
J. de Moel  4e  34,65
G. Koolhaas 4e  33,66
C Elders 4e  33,60
A. Laan 4e  32,87
P. Bosstad   4e  28,50
P. de Moel 4e 27,00
A. Koolhaas 4e  -- --
D. Schuitemaker       4e  -- --
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Dorp: Wijdenes
Kolfvereniging: Onder ons
Opgericht:  Na 1900
Opgeheven: Vóór 1940
Lid kolfbond: Nee
Locatie: Het Wapen van Wijdenes
Soosavond: Zondagmiddag
Aantal leden:  Maximaal 15 heren (schatting)
Kolftoppers: Onbekend

De kolfspelers van Onder Ons 
De lokatie van de administratie van Onder Ons is momenteel 
onbekend. 

De resultaten van Onder Ons
Aangezien de Nederlandsche Kolfbond in 1958 is begonnen met 
het organiseren van wedtrijden voor het clubkampioenschap van 
Nederland heeft Onder Ons nooit club resultaten gehad aangezien 
zijn tussen 1900 en 1940 bestond. Verder was Onder Ons in die 
jaren geen lid van de toenmalige Nederlandschen Kolfbond.

Dorp: Wijdenes
Kolfvereniging: Op Maat
Opgericht:  Maart of October 1943
Opgeheven: Eind 1944 / begin 1945
Lid kolfbond: Nee
Locatie: Het Wapen van Wijdenes 
Soosavond: Maandagmiddag
Aantal leden:  Maximaal 40 heren (schatting)
Kolftoppers: Onbekend

De kolfspelers van Op Maat 
De lokatie van de administratie van Op Maat is momenteel 
onbekend.
Uit het verhaal van Trijn Smit (opgenomen onder het hoofdstuk de 
kolfbanen van vroeger) blijkt dat de vereniging is opgericht door 
P. Singer (voorzitter), H. de Ruiter (secretaris) en T. Klaver (pen-
ningmeester) in 1943.
 
De resultaten van Op Maat
Aangezien de Nederlandsche Kolfbond in 1958 is begonnen met 
het organiseren van wedtrijden voor het clubkampioenschap van 
Nederland heeft Op Maat nooit club resultaten gehad aangezien zij 
tussen 1943 en 1945 bestond. Verder was Op Maat in die jaren 
geen lid van de toenmalige Nederlandschen Kolfbond.
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Dorp: Wijdenes
Kolfvereniging: Onder Ons
Opgericht:  September 1946
Opgeheven: 1991
Lid kolfbond: Vanaf 1946 of 1950 aangesloten bij de kolfbond
Locatie: Het Wapen van Wijdenes
Soosavond: Maandag- en later donderdagavond
Aantal leden:  Maximaal 45 heren (schatting)
Kolftoppers: Siem Beemsterboer, Gerrit Bruijn, Piet Burger,   
 André Dekker, Reier Dekker, Jaap Dijkman Jz.,
 Piet Ham, Cor Jongsma, Klaas Ott en 
 Klaas de Vries

De kolfspelers van Onder Ons 
De lokatie van de administratie van Onder Ons is momenteel 
onbekend. Om toch een zo goed mogelijk overzicht te geven van de 
kolvers die bij Onder Ons hebben gekolfd wordt gebruik gemaakt 
van de programmaboekjes voor de nationale wedstrijden en de 
klassificatieoverzichten van de bond. Hoewel mogelijk niet alle 
kolvers hebben deelgenomen aan de nationale wedstrijd geeft dit 
toch een redelijk beeld van de kolvers bij Onder Ons op de betref-
fende momenten.

Uit het programmaboekje van de Nederlandsche Kolfbond voor de 
nationale kolfwedstrijden in 1952 blijken de volgende deelnemers 
namens Onder Ons:
M. Groot, P.C. Ham en Jac. Kuiper.

Hierna volgt een overzicht van leden van Onder Ons zoals zij zijn 
opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het seizoen 
1965-1966:

Super Klasse:  C. Jongsma
1e Klasse: G. Bruijn, Jac. Kuiper, Kl. Ott en Kl. De Vries
2e Klasse: P. Bankert, Jac. Dijkman, J. Dijkman, P.C. Ham 
  en Kl. Koeman 
3e Klasse: Kl. Bakker, A. Dekker, Kl. Dekker, J. Koeman 
  en K. Roemer 
4e Klasse: P. Baas, Jn. Bakker, Jn. Balk, J.P. Beets, 
  A. Bronner, P. Dekker, R. Dekker Pz., Jn. Groot, 
  P. Ham Pz., Jn Keetman, Jac. Roos, C. de Ruiter,  
  Jac. Strijbis, A. Wurkum, D. Wurkum en 
  P. Wurkum
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Hierna volgt een overzicht van leden van Onder Ons zoals zij zijn 
opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het seizoen 
1971-1972:

Naam    Klasse  Gemiddelde
G. Bruijn 1e  43,48
K. de Vries 1e  43,30
C. Jongsma 1e  -- --
Kl. Ott 1e  -- --
A. Dekker 2e  41,15
H. Kodde 2e  40,38
J. Dijkman 2e  39,00
Kl. Koeman 2e -- --
Jac. Dijkman 3e  38,16
P.C. Ham 3e  -- --
L. Dijkman 3e  -- --
Jac. Roos 4e  34,50
Kl. Dekker 4e  32,75
R. Dekker 4e  31,98
Kl. Bakker 4e  31,94
J. Winkel 4e 31,53
L. Westerlaken 4e  31,30
D. Wurkum 4e  -- --
J.P. Beets 4e  -- --
J. Balk 4e  -- --
A. Winkel 4e  -- --
S. Beemsterboer 4e  -- --
J. Bakker 4e  -- --

Corry Schadenberg weet het volgende te melden over de “Soos” 
avonden van Onder Ons eind zeventiger jaren van de vorige eeuw.
“De heren speelden kolf, klaverjassen en als men geen zin had, zat 
er altijd wel iemand aan de bar om iets mee te drinken of sterke 
verhalen uit te wisselen”

De ledenlijst van die tijd bestond uit:
Jo Keetman, Jan Balk, Jaap Strijbis, Jan Beets, Jan Groes, 
Bram v/d Braber, Cor Beemsterboer, Jo Winkel, Piet Burger, 
Gerrit Bruyn, Siem Beemsterboer, Louis Dijkman, Kees Ruiter, 
Klaas Roemer, Jaap Roos, Bert Snijders, Cor Jongsma, 
Gerard Zwaan, Cees Slagter, Arie Bronner, Klaas Dekker, 
Jan ter Heide, Jan Haan, Cor de Ruiter, Siemen Slagter,
Jan Groenhart, Gerrit Beerepoot, Piet Otsen, Arend Jan Bruin, 
Hannes Keulen, Piet Ott, Jan Beerepoot, Louis Westerlaken,
Rom Polsma en Jan Zijp.
Aspirant leden waren:
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Gerrie Schoenmaker, Pim Vriend, Andre Dekker, 
Dirk Beemsterboer, Bouke Schadenberg, Cees van Meulem, 
Gerrit Tames, Cees Morsch, Lambert Cornelius, Nicco Dekker, 
Peter Zwaan, Adrie Zwaan en Nico Bot.

Kerstkolven 1967. De dames zijn uitgenodigd voor het avondeten. 
(Foto: collectie Corry Schadenberg)

Op de eerste rij van rechts naar links: Gerrit Bruyn, mevr. Bijl, mevr. Ham, 
Piet Ham, mevr. Dijkman, Jaap Dijkman, mevr. Jongsma, Cor Jongsma, 

Siem Beemsterboer, mevr. Roos, dhr. Roos, dhr. ?.
Op de tweede rij van rechts naar links mevr. Honing, dhr. Honing, 

Cor Beemsterboer, mevr. Beemsterboer, Jo Winkel, mevr. Winkel, 
Klaas Bakker, mevr. Bakker, Dirk Wurkum, mevr. Wurkum, 

Piet Bakker, Reier Dekker, mevr. Bakker, Dirk Beemsterboer, mevr. ?.
Op de derde rij van rechts naar links: Ernst Bronner, Piet Jongert, 

mevr. Bronner, mevr. Jongert, Jan Balk, mevr. Balk, Henk Kodde, 
mevr. Kodde, Jo Keetman, mevr. Keetman, mevr. Koeman, Klaas Koeman, 

mevr. De Ruiter en Cor de Ruiter.
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Hierna volgt een overzicht van leden van Onder Ons zoals zij zijn 
opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het seizoen 
1983-1984:

Naam    Klasse  Gemiddelde
J. Balk 4e   300
C. Beemsterboer 4e  323
S. Beemsterboer Super 485
G. Beerepoot 4e  300
J. Beets 3e 385
A. Bronner 4e  300
A. Bruin 4e  300
G. Bruijn 3e 363
G. Buisman 4e  308
P. Burger 1e  446
J. Groenhart  4e  253
P. Groot 4e  303
J. ter Heide 4e 348
K. Roemer 4e 348
C. de Ruiter 4e 300
B. Schadenberg 4e 300
C. Slagter 4e 300
S. Slagter 4e 231
J. Strijbis 2e 398
P. Vriend 4e  300
E. Zonneveld 4e  300
A. Zwaan 4e  303

De resultaten van Onder Ons
Hoewel Onder Ons een redelijk grote vereniging is geweest en 
diverse kolfspelers heeft gehad die individueel zeer goed konden 
kolven heeft Onder Ons op nationaal niveau nooit belangrijke 
successen gehad bij korps of acht- en zesstallen kampioen-
schappen. Gerrit Bruijn is Nederlands kampioen geworden in 
1972 met 174 punten.
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Dorp: Schellinkhout
Kolfvereniging: Sta Vast
Opgericht:  Omstreeks 1899
Opgeheven: Sta Vast is op 29 maart 1909 verhuisd naar   
 Grootebroek
Lid kolfbond: Sta Vast heeft zich in 1899 aangesloten bij de   
 Nederlandschen Kolfbond 
Locatie: Het Wapen van Schellinkhout tot maart 1909.
Bijzonderheden: Sta Vast is opgericht door de heer Willem 
 Tensen en heeft zich vrijwel direct aangesloten
 bij de Nederlandschen Kolfbond. Zij waren hier  
 mee de eerste vereniging uit het huidige 
 Drechterland die waren aangesloten bij de
 Kolfbond. In de kolfbaan van het 
 Sint Eloyen Gasthuis in Utecht hangen schilden
 met gemeente wapens van de verenigingen die
 begin 1900 lid waren van de Nederlandschen
 Kolfbond. Het wapen van Schellinkhout hangt
 van alle wapens het dichts bij de twaalf punten.
Soosavond: Onbekend
Aantal leden:  Maximaal 15 heren (schatting)
Kolftoppers: Willem Tensen

De kolfspelers van Sta Vast 
De administratie van Sta Vast ligt integraal (vanaf 1914) in het 
Westfries Archief. Dit betreft echter de periode dat Sta Vast in 
Grootebroek heeft gekolfd. Van de periode dat Sta Vast in 
Schellinkhout heeft gespeeld is geen clubadministratie bekend. 
Om toch een zo goed mogelijk overzicht te geven van de kolvers 
die in Schellinkhout bij Sta Vast hebben gekolfd wordt gebruik 
gemaakt van de programmaboekjes voor de nationale wedstrijden. 
Hoewel mogelijk niet alle kolvers hebben deelgenomen aan de 
nationale wedstrijd geeft dit toch een redelijk beeld van de kolvers 
bij Sta Vast op de betreffende momenten.

Uit de programmaboekjes van de Nederlandschen Kolfbond 
voor de nationale kolfwedstrijden blijken de volgende 
deelnemers namens Sta Vast:

1899
J. Groen, P. Smit en W. Tensen 

1902
J. Groen, G. Laan, C. Molenaar, P. Smit, W.M. Spree en 
W. Tensen
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1905
D. Boot, D. Brander Cz, P. Buurman, P. Dekker, A. van Duin, 
J. Ham, P. Hoek, O. Keersemaker, G. Laan, M.W. Spree, 
W. Tensen, D. Visser Wz en H. Zwagerman 
(Ze speelden allemaal met Gummiballen). 

De resultaten van Sta Vast
In de jaren dat Sta Vast in Schellinkhout heeft gekolfd waren er 
nog geen nationale wedstrijden voor acht- of zestallen.
De korpsen van Sta Vast hebben geen belangrijke nationale 
successen behaald. Willem Tensen won het eerste NK kolven dat 
door de Nederlandsche Kolfbond werd georganiseerd in 1886. 
Willem werd Nederlands Kampioen met 129 punten. In 1901 werd 
Willem 4e bij het NK kolven met 119 punten.

De score van de korpskolvers van Schellinkhout, zoals vastgelegd door 
A.P.L Spuijbroek bij het NK in 1902.
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Dorp: Westwoud
Kolfvereniging: De Roos
Opgericht:  Oktober 1910
Opgeheven: 1975
Lid kolfbond: Vanaf omstreeks 1933 aangesloten bij 
 de kolfbond
Locatie: “De Zeven Groene Boomen” 
 aan de Binnenwijzend
Bijzonderheden: Vlak na de oorlog ging men op de fiets naar 
 de Langendijk om te kolven. 
 De kolvers uit Oostwoud speelden bij de Roos   
 na 1968.
Soosavond: Dinsdagavond
Aantal leden:  Maximaal 25 heren (schatting)
Kolftoppers: Lou Bakker, Marten Deinum, Piet Slot, 
 Klaas Spaans, Roelof Zilver en Dirk Zijp 
 (Oostwoud)

De kolfspelers van De Roos 
De notulen van Sociëteit De Roos (1910-1973) zijn te vinden in 
het Westfries Archief. De lokatie van de overige administratie van 
Sociëteit De Roos is momenteel onbekend. Om toch een zo goed 
mogelijk overzicht te geven van de kolvers die bij De Roos hebben 
gekolfd wordt gebruik gemaakt van de notulen van Sociëteit 
De Roos, de programmaboekjes voor de nationale wedstrijden 
alsmede de klassificatieoverzichten van de bond. Hoewel niet alle 
kolvers hebben deelgenomen aan de nationale wedstrijd geeft dit 
toch een redelijk beeld van de kolvers bij De Roos op dat moment.

1910 
Bij de oprichting waren er 16 leden nl. K. Berkhout (Voorzitter),                  
D of P. Boot (Secretaris), J. Duin, H.J. de Haart (Penningmeester), 
E. Klaver (Commissaris), P. Kok, C. Lange, G. van Meurs, 
W. Molenaar, T. Molenaar, C. Posch, P. Ruiter, C. Schouten, 
A. Spijkerman, J. Wit en W. Zilver (vice Voorzitter). 
De uitslag van de eerste onderlinge prijskolfwedstrijd in 1910 is 
als volgt:

1. P. Kok  135 punten
2. W. Zilver  117 punten
3. K. Berkhout  106 punten
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1911-1913
Tussen 1911 en 1913 worden er 9 nieuwe leden voorgedragen. 
De bestaande leden hebben met gesloten briefjes gestemd.
De volgende acht leden zijn toegelaten: H. Davidzon, P. Koeman, 
T. v/d Meer, W.L.J. Roosendaal, A. Stieltjes, J. Stieltjes, 
P. Voorthuizen en C. Zijp. P. Ott is niet toegelaten als lid. 

1914-1915
De secretaris maakte de volgende vastleggingen:
”Daar onze vereniging uit 23 leden bestond had ik verwacht dat 
het kolfspel zowel als het biljartspel druk zou worden beoefend, 
maar mijn verwachting werd teleurgesteld, slechts enkele maal 
werd er gekolfd, zoo dat de kolvers slechts ter vergadering 
kwamen, en ten laatste geen enkele kolver meer te zien was, 
hoe dat kwam, ik geloof te weinig lust van de jongere krachten, 
die liever aan het biljartspel hun krachten geven.. ” 
en “Daar verleden jaar weinig of bijna helemaal niet meer werd 
gekolfd maar steeds het biljartspel werd beoefend, zoo geraakte 
de vereniging wel wat aan het verdorren en vielen de bladeren 
af van de Roos, daar de vereniging noch maar slechts 12 leden 
had..” De kastelein stelde vervolgens zijn biljarts niet meer ter 
beschikking van de Roos om het kolven te bevorderen.

1932
De leden lijst is als volgt: A. Bloem, Arie Bloem, Jn. Bouwes, 
J. Groot, K. Groot, W. de Haas, A. Houtman, C. Kloek, 
H. Kok, K. Laan, D. Muis,  A. Ott, C. Palenstijn, Jan Palenstijn, 
K. Palenstijn, D. Ruiter, Koen Ruiter, D. Schuitemaker, 
R. Zilver en J. Zwagerman.

1943
Arend Bloem, Arie Bloem, P. Brouwer, W. Feller, T. Geertsema, 
J. Groot, P. v/d Gulik, W. de Haas, P. Jongert, H. Kok, K. Laan, 
C. Langedijk, J. Nooi, A. Ott, C. Palenstijn, K. Palenstijn, 
Koen Ruiter, P.J. Muis, P. Ruiter, D. Schuitemaker, Chr. Tol, 
R. Zilver en J. Zwagerman waren de 23 leden.

1954
Het ledental was 18 leden: M. van Ammers, L. Bakker, 
P.C. Beerepoot, G. Coevert, J. Deken, M. Deinum, Jb. Hoekstra, 
P. Jongert, J. Klaver, H. Kok, J. de Lange, P.J. Muis, 
C. Palenstijn, K. Palenstijn, Koen Ruiter, J. Spijkerman, R.Zilver 
en J. Zwagerman.
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1965
Hierna volgt een overzicht van leden van de Roos zoals zij zijn 
opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het seizoen 
1965-1966:

Super Klasse:  --
1e Klasse: M. Deinum
2e Klasse: L. Bakker en R. Zilver
3e Klasse: P. Jongert en P. Thoma
4e Klasse: M. van Ammers, Jb. Bankersen, P.C. Beerepoot,   
 J. Deken, J. Koster, J. de Lange, C. Palenstijn, 
 J. Pool, P. Slot en Jn. Visser

1971
Hierna volgt een overzicht van leden van de Roos zoals zij zijn 
opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het seizoen 
1971-1972:

Naam   Klasse  Gemiddelde
K. Spaans  1e  45,57
M. Deinum  2e  41,25
D. Zijp  2e  39,65
L. Bakker  2e  39,50
J. Visser Czn.  3e  37,72
H. Jonker  3e  36,65
P. Jongert   3e -- -- 
J. Deken   3e -- --
D. Paarlberg  3e -- --
P. Slot  4e 34,92
Fl. Spanjaard  4e  31,30
D. Stam  4e  22,46
C. Schaper  4e  19,20
P.C. Beerepoot   4e -- -- 
A. Veerman  4e  -- --
J. de Lange  4e  -- -- 
Jb. Bankersen  4e -- --

1975
Tot slot geeft het programmaboekje van de Nederlandsche 
Kolfbond voor de nationale kolfwedstrijd in 1975 de volgende 
deelnemers namens De Roos: L. Bakker, P. Bulthuis jr, 
M. Deinum, H. Jonker, P. Korse, P. Slot, K. Spaans, P. Spruit, 
D. Stam en D. Zijp.
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Dorp: Hoogkarspel
Kolfvereniging: Onderling Genoegen
Opgericht:  1920
Opgeheven: 1968
Lid kolfbond: Vanaf omstreeks 1933 aangesloten bij 
 de kolfbond
Locatie: Café Bantam
Bijzonderheden: Onbekend
Soosavond: Onbekend
Aantal leden:  Maximaal 35 heren (schatting)
Kolftoppers: M. Buisman, P. Dekker, C. Visser, 
 D. Visser Wzn en K.A.J. de Vries

De kolfspelers van Onderling Genoegen 
De lokatie van de administratie van Onderling Genoegen is 
onbekend. Om toch een zo goed mogelijk overzicht te geven 
van de kolvers die bij Onderling Genoegen hebben gekolfd wordt 
gebruik gemaakt van de programmaboekjes voor de nationale 
wedstrijden alsmede de klassificatie overzichten van de bond. 
Hoewel niet alle kolvers hebben deelgenomen aan de nationale 
wedstrijd geeft dit toch een redelijk beeld van de kolvers bij 
Onderling Genoegen op de betreffende momenten.

Uit de programmaboekjes van de Nederlandsche Kolfbond voor 
de nationale kolfwedstrijden blijken de volgende deelnemers van 
Onderling Genoegen:

1933
G. Beima, Jb. Brander, J. Brouwer, G. Brugman, Joh. Buisman, 
C. Dol, H. Druif, J. Groes, Jb. Hoekstra, C. de Jong, M. v.d Kuur, 
R. Messchaert, S.M. Middelhoff, K. Mol, P. Mol, A.P. Morit, J. Ott, 
W.J. Pontvuist, H. Pijper, K. Ruiter, V. Schermer, P. Schoen, 
J. J. Smit, C. Stapel, C. Thoma, P. Thoma, C. Visser Dz, D. Visser, 
Jn. de Vries, K. de Vries,  H.C. Wesseling, J. Wit en S. Wit.

1939
G. Beima, Jb. Brander, L. Boot, Joh. Buisman, P. Dekker, 
H. Druif, C. van Harlingen, C. de Jong, J. Koorn, M. v.d Kuur, 
S.M. Middelhoff, K. Mol, A.P. Morit, W.J. Pontvuyst, H. Pijper, 
P. Schoen, Joh. J. Smit, A. Stapel, C. Thoma, C. Visser Dz, 
K. de Vries en S. Wit.

1945
C. Dol, R. Druif, J. Koorn, K. Mol, J. Rol, P. Schoen, Joh. Smit, 
K. Snel, C. Thoma, C. Visser, D. Visser en K. de Vries.
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De leden van Sociëteit “Onderling Genoegen” in 1930 bij de opening van de 
hernieuwde kolfbaan in Café Bantam. Links de kolfbaan en rechts het Café. 

Achter v.l.n.r. Jaap Brander, Cor Visser, Klaas de Vries, Trien de Vries - Brouwer, 
Simon Wit, Willem Pontvuist, Kees Groes, Cees Dol, Ab Schermer, Joh. Buisman, 

Gerbr. Brugman, Luwe Boot, Klaas Mol, Meester v/d Kuur, Aldert Morit, 
Piet Thoma, Jacob Hoekstra, Pieter Mol, Piet Boots en Jan Brouwer.

Vooraan v.l.n.r. Jan Ott, Joh. J. Smit, Jan Morit en Cor Thoma. 
(Foto: collectie Piet Wit) 

1952
J. Bakker, Jb. Brander Jz., J. Broer, Jn. Koorn, K. Mol, J. Rol, 
P. Schoen, C. Thoma, Jn. Valk, C. Visser, K. de Vries en S. Wit.

1965
Hierna volgt een overzicht van leden van Onderling Genoegen 
zoals zij zijn opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor 
het seizoen 1965-1966:
Super Klasse:  --
1e Klasse : --
2e Klasse : R. Mol en C. Visser
3e Klasse : Joh. Buisman, W. Buisman, C. Thoma en S. Wit
4e Klasse : Jn. Dol, P. van Dijk, P. Geerlings, H. Mantel,
  A. Molenaar, A. Mouth, C. Pontvuyst, P. Spruyt,
  G. Stapel, Jn. Valk en C. Visser Cz. 

De resultaten van Onderling Genoegen
Hoewel Onderling Genoegen een redelijk grote vereniging is 
geweest en diverse kolfspelers heeft gehad die individueel zeer 
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goed konden kolven heeft Onderling Genoegen op nationaal niveau 
nooit belangrijke successen gehad bij korps of acht- en zestallen 
kampioenschappen.
C. Visser is tweemaal Nederlands kampioen geworden.
De eerste keer in 1953. Hij werd toen kampioen met 161 punten. 
In 1956 wist de heer Visser opnieuw de Nederlandse titel te ver-
overen. Ditmaal sloeg hij 162 punten.

Uit het kruis dat mevrouw de Vries op de rekening 
heeft gezet blijkt dat Kolfvereniging Onderling Genoegen 

netjes heeft afgerekend in café Bantam bij 
de Nationale wedstrijden in 1939. 

(Collectie Jan de Vries) 
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5.  De huidige kolfverenigingen

Dorp: Venhuizen
Kolfvereniging: Aan Is Winst
Opgericht:  •1874 (conform jubileumboek uit 1974)
 •1900 (vlgs. aankondiging 50 jarig jubileum 
  in 1950)
 •1912 melding in de krant van oprichtings-
  vergadering in café Wognum (dit was
  Landman’s Welvaren) door P. Sluis, 
  D. Blokdijk en M. Mol. 
  Start met 14 leden volgens de krant van
  9 april 1912 
 Wie o wie weet meer over de oprichtingsdatum?
Opgeheven: Is Aan is Winst net als Onder Ons in Wijdenes
 tijdelijk opgeheven geweest en vervolgens 
 opnieuw opgericht?
Lid kolfbond: Vanaf 1932 aangesloten bij de Kolfbond.
Locatie: Café de Vergulde Baars  tot 1942
 Café Landman’ s Welvaren/ 
 de Ruif  1942 – 1996
 Cultura (Andijk) 1996 – 2005
 Dorpshuis “Het Centrum” 2005 – heden
Bijzonderheden: Aan Is Winst is van oorsprong een herensociëteit.
 Na de brand in de Vergulde Baars is Aan Is Winst
 gaan kolven in Landman’s Welvaren (later de Ruif
 genaamd). Dit was de thuisbasis van kolf-
 vereniging Kan Tegen Verlies. Beide verenigingen
 hebben tot 1969 naast elkaar bestaan maar 
 waren feitelijk één vereniging. In 1973 sloten de
 kolvers van Onder Ons uit Hem zich aan bij
 Aan Is Winst, na het verlies van de eigen baan in
 1975, gebeurde hetzelfde met de kolvers van
 De Roos uit Westwoud.
Soosavond: Dinsdag en donderdag
Aantal leden: Bij aanvang Onbekend 
 Maximaal 40 (schatting) 
 Per heden 35
Kolftoppers: Alle leden zijn of waren toppers

De kolfspelers van Aan is Winst 
De administratie van Aan is Winst werd niet altijd even goed bij-
gehouden en of bewaard. Om toch een zo goed mogelijk overzicht 
te geven van de kolvers die bij Aan is Winst hebben gekolfd wordt 
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gebruik gemaakt van de programmaboekjes voor de nationale 
wedstrijden en de klassificatieoverzichten van de bond. 
Hoewel niet alle kolvers hebben deelgenomen aan de nationale 
wedstrijd geeft dit toch een redelijk beeld van de kolvers bij Aan is 
Winst op dat moment.
Uit de programmaboekjes van de Nederlandsche Kolfbond voor de 
nationale kolfwedstrijden blijken de volgende deelnemers namens 
Aan is Winst:

1932
A. Blokdijk, C. Blokdijk, W. Bronkhorst, Jb. Brugman, J. Druif, 
C. Groen, A. Houter, Jn. Knol, C. Kort, D. Mantel, 
G. Mastenbroek, R. Messchaert, A. de Smeth en S v/d Werf.

1939
A. Blokdijk, Jb. Brugman, J. Druif, C. Groen, K. Graaf, A. Houter, 
Jn. Knol, G. Mastenbroek, G. Peetoom, Jn. v.d. Pijl, J. Silver, 
A. de Smeth, H.C. Stadlander, A. Velt en K. Visser. 

Uitnodiging ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van 
Aan is Winst (eigendom mevr. G. de Smeth - Schekkerman)
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1945
Jb. Brugman, S. Compas, J. Druif, C. Groen, K. Graaf, 
H. van Ingen, C. Jongewaard, J. Kok, A. de Smeth en K. Visser.

1952
Jb. Balk, Jb. Brugman, C. Groen, J. Jansen, K. Graaf, S. Koorn, 
D. Mantel,  A. de Smeth, C. v/d Velde, K. Visser en W. Wognum. 

1965
D. Compas, K. Graaf, M. Hiemstra, D. Mantel, H. v.d. Pijl en 
J. v.d. Pijl. 

1971
Hierna volgt een overzicht van leden van Aan is Winst zoals zij zijn 
opgenomen in de klassificatie van de kolfbond voor het seizoen 
1971-1972:

Naam  Klasse  Gemiddelde
P. Swier Super  50,62
B. Vingerhoed Super  49,32
Fr. Luider Super  48,75
Kl. Koedooder Super  48,51
S. Koorn 1e  46,64
Jo Jansen 1e  46,04
K. Visser 2e  41,55
D. Compas 2e 40,06
J. v/d Pijl 3e  41,50
D. Mantel 3e  38,50
N. Leegwater 3e  35,32
B. van Dijk 3e  -- --
Th. Bosma 3e  28,30
G. Peetoom 4e  34,23
R. Warnink 4e  31,85
K. Kaay 4e 30,50
H. v/d Pijl,  4e  -- --
P. Bobeldijk 4e  -- --
J. Koolhaas 4e  -- --

De resultaten van de club (eerst acht- en later zestallen)
Vier jaar nadat de Nederlandsche kolfbond in 1958 gestart was 
met wedstrijden voor het clubkampioenschap van Nederland 
veroverde Aan is Winst deze titel in 1962. Het achttal van 
Aan is Winst bestond uit Piet Swier, Freek Luider, Klaas Ott, 
Klaas Graaf, Jo Jansen, Siem de Lange, Dirk Mantel en Gerrit 
Mastenbroek. Dit is de enige keer dat Aan is Winst deze titel won.
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De resultaten van het Aan is Winst korps
Als we naar de resultaten bij de belangrijkste wedstijden kijken, 
valt op dat de sajet kolvers van Aan is Winst de beste resultaten 
behaalden. Dit blijkt ook uit de korpsprijzen die door Aan is Winst 
zijn gewonnen. 

Het Gummi korps behaalde de volgende resultaten bij een NK 
kolven:
• 1957 een 2e plaats met 413 punten 
• 1970 een 3e plaats met 437 punten

Daar staan de volgende resultaten van het Sajet korps tegenover.
• 1962 een 1e plaats met 442 punten
• 1968 een 3e plaats met 424 punten
• 1972 een 2e plaats met 448 punten
• 1973 een 2e plaats met 436 punten
• 1974 een 3e plaats met 417 punten
• 1975 een 1e plaats met 417 punten
• 1976 een 2e plaats met 419 punten
• 1978 een 2e plaats met 410 punten
• 1980 een 1e plaats met 424 punten
• 1992 een 3e plaats met 418 punten 

De achterzijde van de bon gaf echter 
belangrijke informatie omtrent het 

kampioenschap van het achttal van 
Aan is Winst in 1962. 
(Archief Aan is Winst)

Een bon uit de administratie van 
Piet Swier laat zien dat hij die dag 
40 kisten Irenes, 30 kisten Peen, 
uien, Rode kool en Raap alsmede 

20 kisten Prij had ingekocht. 
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Het grote verschil wordt veroorzaakt door het niveau van slechts 
enkele Sajet kolvers. Jo Jansen, Piet Swier en Ben Vingerhoed 
zijn grotendeels verantwoordelijk voor de resultaten van het Sajet 
korps van Aan is Winst. 

Sponsorwervingsbrief uit 1974 (Archief Aan is Winst)
Let op! Het briefpapier is van de VVV van Drechterland
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In de jaren zeventig gaf de VVV nog toeristische informatiebulletins 
uit over kolven. Dit bulletin is ook opgenomen in boekje wat 

uitgegeven is door Aan is Winst ter gelegenheid van 
haar 100 jarig bestaan (Archief Aan is Winst).
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Het vervolg van de vorige pagina. Uit het boekje ter gelegenheid van 
het 100 jarige bestaan van Aan is Winst (Archief Aan is Winst).
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Uitnodiging voor de jubileumwedstrijden ter gelegenheid van het 
100 jarige bestaan van Aan is Winst (Archief Aan is Winst). 
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Klassificatielijst van de leden van Aan is Winst in het seizoen 
1978/1979 (Archief Aan is Winst).
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Ledenlijst van Aan is Winst uit het jaar 1980 (Archief Aan is Winst)

kolf.3.indd   102 30-7-2007   15:16:54



10�

Uitnodiging voor een 10 slagenwedstrijd annex Paaskolven, annex brood-
maaltijd in 1984, voor zowel de dames van Kan Tegen Verlies als de heren 

van Aan is Winst. (Archief Aan is Winst)
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Dorp: Venhuizen
Kolfvereniging: Kan Tegen Verlies
Opgericht:  20 januari 1972
Lid kolfbond: Vanaf oprichting aangesloten bij de kolfbond
Locatie: Café de Ruif  1972 - 1996
 Cultura (Andijk)    1996 – 2005
 Dorpshuis “Het Centrum” 2005 – heden
Bijzonderheden: “Kan Tegen Verlies” was oorspronkelijk een 
 herenvereniging, die fuseerde met “Aan is Winst”.
 In 1972 wordt de naam “Kan Tegen Verlies”
 echter weer van stal gehaald voor een kolfver-
 eniging voor vrouwen. Uit de notulen van 1973
 blijkt dat het opstarten niet zonder problemen 
 ging. De jaarvergadering van 10 mei 1973 ver-
 meld n.l. het volgende: “De misverstanden die er 
 heersen, één en ander komt wel, doordat wij van
 het kolfgebeuren nog heel weinig weten. 
 Naarmate we wat langer kolven zal dit allemaal
 wel beter gaan. Maar dan zullen we toch Kolf
 nieuws moeten ontvangen, dat we ook in Zuid-
 Scharwoude werden verwacht voor de 30 slagen,
 wisten wij ook niet, dus willen we graag wat meer
 voorlichting over wedstrijden enz.” 
Spelen op: Donderdagmiddag
Aantal leden: Bij aanvang 12
 Maximaal 21 (in 1988)
 Per heden 10
Kolftoppers: Riet Zwart, Hanneke Dekker en Antje Zilver

“In de winter en zomer van het jaar 1971 liepen er enige echtge-
noten van kolvers rond met plannen om tot oprichting van een 
dameskolfclub te komen. Dit waren de dames Jansen-Laan en 
Luider-Jonker, ook mevrouw Leegwater-Groot en de Wit-Ilbrink 
bleken er voor te voelen.
In de zomer deden zij af en toe een schuchtere poging om een 
partijtje te kolven, maar het bleef bij een poging.
Na de vakantie’s begonnen de pogingen weer opnieuw en kwam 
mevr. Vingerhoed-Mastenbroek (op aandringen van haar man) er 
ook toe om mee te gaan doen. De heer Dirk Compas bleek bereid 
om de dames in de geheimen van de kolfsport in te wijden. 
De kolfmiddagen werden vastgesteld op de donderdagmiddag in 
Café Landman’s Welvaren, toen nog van Jan de Wit, maar 
werkelijk gezegd, die eerste middagen waren geen succes, 
mevrouw Luider was er een keer alleen, de rest was verhinderd 
om de één of andere reden. We kolfden toen met z’n vieren, liepen 
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zo’n paar uur met een kliek achter de bal en sloegen waar we hem 
raken konden!
Ondergetekende kwam een keer huilend thuis van moeheid en ook 
de andere dames werden er niet enthousiaster op om nog maar 
niet te spreken van onze instructeur die evengoed trouw bleef 
komen en ons moed in sprak.
Het liep tegen Kerstmis en dan houden de heren kolvers altijd een 
Kerst-kolfavond. Wij als debutanten kregen een uitnodiging om 
mee te gaan doen, we namen de uitnodiging aan op voorwaarde 
dat we wat “toe” kregen, dat ging aan en zo kwam het dat voor het 
eerst in de Venhuizer kolfgeschiedenis dames meededen aan een 
kolfwedstrijd. Mevrouw Luider sloeg zelfs 5 twaalven! 
Mevr. de Hart-Meyer die toevallig aanwezig was, werd ook gestrikt 
en zo hadden we al 6 dames leden, t.w. Jansen-Laan, 
Luider-Jonker, Leegwater-Groot, de Wit-Ilbrink, de Hart-Meyer en 
Vingerhoed-Mastenbroek. 
Ondertussen was de kolfbaan overgegaan in handen van de heer 
Lansink die de naam veranderde van Landmans Welvaren in 
De Ruif. De Kerstkolfwedstrijd verliep zo gezellig dat er nu 
definitief werd besloten een dames-kolfclub op te richten, mede 
met het oog op de in augustus en september 1972 te spelen 
wedstrijden van de “Nederlandse”, in de Ruif. Venhuizen is dan de 
ontvangende vereniging en wil graag met een aantal dames 
uitkomen. Zo kwam men dan op 20 januari 1972 tot de oprichting 
en inmiddels waren weer een aantal dames de gelederen komen te 
versterken, te weten C. Wanders-Visser, Lansink-Zijp, Laan-Nes, 
de Hart-Berkhout, later kwamen nog Klijn-de Jong en 
Rietbergen-van den Eshof, 12 leden dus.
Twee weken daarna gingen we om de ronde tafel zitten en kozen 
een bestuur, dit is nu als volgt:
• Corrie de Wit – Voorzitster
• Mevr. Luider-Jonker – Penningmeesteresse
• Mevr. de Hart-Meyer – secretaresse
• Mevr. Vingerhoed-Mastenbroek – 2e secretarese
Statuten hebben we nog niet, dat komt wel eens.
Op een oefenmiddag in februari zijn twee dames van het hoofd
bestuur, mevr. Elly v.d. Plas en mevr. Trijnie Langedijk bij ons 
geweest om ons te vertellen hoe het bij hun vereniging toegaat. 
Het ging over competities en zo, maar voorlopig doen wij daar nog 
niet aan mee, tot de “Nederlandse” blijven we gewoon doorgaan 
om op donderdagmiddag van 2 tot 5 ons te bekwamen in het 
op- en uitslaan van ballen, om ze zo dun mogelijk te raken en niet 
te veel kastballen te hebben. Om tussen de stukkies te blijven 
blijkt ook moeilijk te zijn. Om de kolfclub een naam te geven bleek 
heel niet moeilijk. De mannen-club heet “Aan is Winst”. 
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Vroeger was er in het Café “de Vergulde Baars” (verbrand op 5 
maart 1942) ook een dergelijke club die “Kan tegen Verlies” heette. 
Deze op zich zelf staande club is later overgegaan (mede om finan-
cieële redenen) in “Aan is Winst”. De naam “Kan tegen Verlies”, 
was dus gewoon over. Op voorstel van onze voorzitster Corrie de 
Wit werd besloten deze oude bestaande naam aan de nieuwe da-
mes-kolfclub te geven. Het leek ons een goede gedachte deze naam 
in ere te houden.Rest mij nog te vermelden dat alle kolfmiddagen 
iederéén trouw op komt en dat er een sfeer van vriendschap en 
ontspanning heerst, de heer Compas is nog steeds onze leider en 
meet nog vele slagen uit. Moge de dames-kolfclub een lang leven 
beschoren zijn en moge wij allemaal in de kolfsport een stukje 
ontspanning vinden, want ontspanning hebben wij in deze jach-
tige wereld heel dik nodig!

T. Vingerhoed-Mastenbroek”
Voorgelezen op de laatste soosdag 

(25 maart 1972) tijdens de broodmaaltijd.

De belangrijkste 
resultaten van 
Kan Tegen Verlies
Het zestal van Kan Tegen 
Verlies heeft in 1992 de 
nationale titel gewonnen. 

De kolfspelers van 
Kan Tegen Verlies 
In tegenstelling tot 
de administratie van 
Aan is Winst word de 
administratie van de 
dames kolfvereniging 
Kan Tegen Verlies tot in 
de puntjes bijgehouden. 
Hierna volgt de complete 
ledenlijst van 
Kan Tegen Verlies met 
vermelding van de tijd-
vakken dat de verschil-
lende kolfsters lid zijn 
geweest.
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De complete ledenlijst van Dames - Kolfclub Kan Tegen Verlies 
(Archief Kan Tegen Verlies)
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De Dames van Kan Tegen Verlies bij het 10 jarig bestaan in 1982. v.l.n.r. 
C. Wanders-Visser, G. de Boer-Benit, N. Luider-Jonker, M. van Tongeren, 

G. Westra, J. Vis-Dekker, H. de Hart-Meyer, F. Breed-Huesman, 
J de Jong-Boeters, G. Leegwater-Groot, J. Korevaar, B. Jansen-Laan en 

T. Laan-Nes. (Foto: collectie Kan Tegen Verlies)

Nogmaals een foto van het 10 jarig bestaan van Kan Tegen Verlies in 
1982. V.l.n.r op de achterste rij J. de Jong-Boeters, F. Breed-Huesman, 
T. Laan-Nes, G. Bakker-Bruin, J. Korevaar, J. Vis-Dekker, In de baan 

v.l.n.r. N. Luider-Jonker, B. Jansen-Laan, M. van Tongeren, 
G. Leegwater-Groot, (zittend ) H. de Hart-Meyer, G. Westra, 

C. Wanders-Visser, T. Vingerhoed-Mastenbroek en op de voorgrond 
met kliek G. De Boer-Benit. (Foto: collectie Kan Tegen Verlies) 
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Betje Jansen, Diny Wilmans, Antje Zilver, Irene Hoexem, Fien Breed, 
Trien Laan, Ali Boon, Gijs Leegwater, Jo Koorevaar, Thea Beemster, 

Hiltje de Hart, Catharina Wanders, Riet Zwart, Hanneke Dekker 
en Trijnie Vingerhoed in de Ruif 1994.

(Foto: collectie Kan Tegen Verlies)

Het 25 jarig bestaan van Kan Tegen Verlies met Trijnie, Gijs, 
Catharina en Trien die samen 100 jaar lid zijn. 

(Foto: collectie Kan Tegen Verlies)
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Poule 4 bij de dames zestallen competitie in 2004 
(Archief Kan Tegen Verlies)

Kan Tegen Verlies werd tweede bij de zestallen competitie in 2004 
(Archief Kan Tegen Verlies)
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Dorp: Wijdenes
Kolfvereniging: De Leste Klap
Opgericht:  18 november 1974
Lid kolfbond: Vanaf oprichting aangesloten bij de kolfbond
Locatie: Het Wapen van Wijdenes   1974 – 1991
 Café de Ruif     1992 – 1996
 Cultura (Andijk)    1996 – 2005
 Dorpshuis “Het Centrum”  2005 – heden
Bijzonderheden: Het waren Trien Koetsier en Corrie ter Hofstede
 die via de ideeënbus van de Plattelandsvrouwen
 een kolfdemonstratie hadden aangevraagd. 
 Op 12 november 1974 werd de demonstratie
 gegeven door de heren G. Bruyn, K. Bakker en
 K. Dekker. Caféhouder Louis Westerlaken stelde
 als eis dat er minimaal 12 dames zouden moeten
 kolven om het economisch rendabel te maken.
 De demonstratie was een succes. Corrie ter 
 Hofstede werd voorzitter en Ria Rietbergen werd
 secretaris / penningmeester. De dames van
 “De Leste Klap” speelde in eerste instantie op
 maandagmiddag en heren van “Onder Ons” op
 maandagavond op de baan van het Wapen van
 Wijdenes (De Bierstal). Toen het ledenaantal van
 de heren begon af te nemen mochten de dames
 ook op soosavond van de heren spelen. 
 Door het vertrek van de fanfare “Ons genoegen”,
 die op de donderdagavond oefende, kwam de   
 donderdagavond vrij en ging het café maandags
 dicht. Vlak nadat de uitbater Jan Ridder een
 nieuwe kunststof baan in het Wapen van 
 Wijdenes had aangelegd, werd Trien Duin van
 “De Leste Klap” op deze baan Nederlands 
 kampioen in het jaar 1977. Naast Trien Duin
 heeft “De Leste Klap” nog een Nederlands 
 kampioen voortgebracht. 
 In 2001 was het Trien Koetsier die op 88 jarige
 leeftijd de Nederlandse titel wist te bemachtigen.
Spelen op: Donderdagochtend
Aantal leden:  Bij aanvang 14
 Maximaal 37 
 Per heden 10
Kolftoppers: Trien Duin, Trien Koetsier en Corrie ter Hofstede
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De kolfspelers van De Leste Klap 
In tegenstelling tot de administratie van de herenverenigingen 
wordt de administratie van de dames kolfverenigingen tot in de 
puntjes bijgehouden. 

Uit de notulen van de vereniging blijkt dat er 20 leden waren in 
1978. Dit waren C. Beemsterboer, A. Burger, Trien Duin, 
Trijnie Duin, T Dijkman, J. Haan, G. Hansen, T. Hansen,
C. ter Hofstede, T. Keetman, A. Kalis, M. Klaver, T. Koetsier, 
G. Pols, G. Pranger, R. Rietbergen, M. Roos, T. Smit, C. Vooren en 
G. Vriend. 

Uit de klassificatielijst van 1983-1984 blijkt dat de volgende 
dames lid zijn van De Leste Klap in die periode.
 
Naam   Klasse
 
C. Beemsterboer 3
H. Cornelius 2
T. Duin 1
R. Groot 3
J. Haan 2
G. Hansen 3
M. Helder 3
C. ter Hofstede 1
A. Kalis 2
T. Keetman 3
M. Klaver 2
 
R. Groot-Griep, G. Kort, en G. van Schuppen waren in 1984 ook 
lid van De Leste Klap maar waren niet opgenomen in het 
klassificatieboekje.

De belangrijkste resultaten van De Leste Klap

Zestallen
Het zestal van De Leste Klap heeft in 2001 de nationale titel 
gewonnen. Het zestal bestond toen uit Corrie Beemsterboer, 
Marie Klaver, Trien Koetsier, Corrie ter Hofstede, Trien Duin en
Corry Schadenberg. 
Het zestal van de Leste Klap behaalde in 1994 een tweede plaats 
en in 2005 een derde plaats in de finale voor het Nederlands 
Kampioenschap. 

Naam   Klasse
 
T. Koetsier 1
M. Ott 4
G. Pranger 3
R. Rietbergen 2
M. Roos 3
R. Sjerps 4
T. Smit 1
D. van Velsen 3
C. Voorn 3
T. Weeda 4
C. Schadenberg 3
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Korpsen
Het korps van De Leste Klap heeft de volgende prijzen gewonnen:

Jaartal Wedstrijd Prijs

1993 Klasse Kampioenschap Kampioen 2e klas
1995 Klasse Kampioenschap Kampioen 1e klas
1995 Nederlands Kampioenschap 3e plaats
1996 Nederlands Kampioenschap 3e plaats
1997 Nederlands Kampioenschap 2e plaats
1998 Nederlands Kampioenschap 2e plaats
1999 Nederlands Kampioenschap 3e plaats
1999 Klasse Kampioenschap Kampioen 1e klas
2001 Nederlands Kampioenschap 2e plaats
2003 Nederlands Kampioenschap 3e plaats
2004 Klasse Kampioenschap Kampioen 3e klas
2004 Nederlands Kampioenschap 3e plaats
2005 Korps Kampioenschap Kampioen 2e klas

De dames van de Leste klap in de jaren tachtig. v.l.n.r. Marian Helder, 
Riet Groes, Ma Ott, Trien Koetsier, Alie Kalis, Wil Singer, Jenny Haan, 

Corrie Beemsterboer, Corrie ter Hofstede, Gon Jansen, Marie Roos, 
Trien Duin, Marie Klaver en Teetje Keetman. 

(Foto: collectie De Leste Klap.)
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10 december 1991 de laatste onderlinge wedstrijd in 

het Wapen van Wijdenes (Archief De Leste Klap)

De dames van De Leste Klap in 2003 (Foto collectie De Leste Klap).
Boven v.l.n.r. Tiny Kaagman, Corrie Beemsterboer, Marie Klaver, Trien Koetsier, 

Trien Duin, en Ma Ott. Onder v.l.n.r. Corry Schadenberg, Jenny Haan,
Corrie ter Hofstede, Riet Groes en Marian Helder.
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6.  De kolf(kliek)makers

Algemeen
In Leiden is er de Kolfmakersteeg. Deze steeg kreeg in 1520 haar 
naam. Dit betreft de aanvang van een ambacht dat in Leiden een 
grote vlucht heeft genomen en later tot de vorming van een kolf-
makersgilde heeft geleid. Op een luifel in de kolfmakerssteeg stond 
in 1800 nog de volgende spreuk “Looft God bovenal, hier verkoopt 
men stok en bal”. Buiten Leiden werden er wel kolven (klieken) 
gemaakt maar niet op dezelfde schaal als in Leiden.

Naast deze professionele kolfmakers waren er in de loop der jaren 
vele (semi) professionele, maar natuurlijk ook amateur kolfma-
kers. Kolvers die meenden hun resultaten te kunnen verbeteren 
met behulp van een speciaal ontworpen kliek. Velen van hen 
maakte één kliek voor zich zelf en daar bleef het bij. Enkelen 
waren succesvol met het kolven, wat resulteerde in vraag naar de 
klieken die door hen werden ontworpen en gemaakt. Het betrof 
voornamelijk timmerlieden en smeden die deze klieken hebben 
gemaakt.
Hierna volgen de namen van personen die zich bezig hebben ge-
houden met het vervaardigen van klieken in Drechterland: 

Een kolfmaker anno 1793 (afbeelding: collectie Stichting Early Golf)
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Naam: Klaas Dekker (19?? - ?)
Dorp: Schellinkhout 
Type kliek: (stelen voor) Sajet- en Gummiklieken
Merkteken: Geen
Aantal gemaakt: Onbekend
Toelichting: Klaas Dekker was timmerman in Schellinkhout   
 en maakte voornamelijk stelen voor kolfklieken.
Eigenaren: Corrie ter Hofstede

Het ijzer is afkomstig van het kerkhof in Ooosterblokker. 
Als er een kliek kapot werd geslagen in de Witte Eenhoorn werden de 

restanten op het kerkhof gegooid. Het was de vader van Corrie ter 
Hofstede, de heer Goos die het ijzer van het kerkhof meenam en het 

aan Klaas Dekker gaf om er een nieuwe kliek van te maken . 
Het werd de eerste kliek voor Corrie. 
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Naam: Jan Haan ( 1913 - 1998)
Dorp: Wijdenes
Type kliek: Sajet? en Gummi
Merkteken: Geen
Aantal gemaakt: Onbekend
Toelichting: Jan Haan maakte zowel hele klieken als ijzers
 waar Klaas Dekker dan weer stelen voor 
 fabriceerde.
Eigenaren: Jenny Haan/Dick Haan en Cees de Hart 

De kliek van Jenny Haan De kliek van Cees de Hart

Twee klieken die door Jan Han zijn gemaakt.
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Naam: Freek Luider (1908 – 1995)
Dorp: Venhuizen
Type kliek: Sajet en Gummi
Merkteken: Geen
Aantal gemaakt: Onbekend
Toelichting: Freek was de lokale smid die top klieken heeft   
 gemaakt. Freek zijn eigen kliek had een bijzon-
 dere vorm. Ik noem hem “de Ploert” gezien zijn
 voorkomen. Deze kliek had hij voor zichzelf 
 gemaakt. Voor zijn klanten maakte hij meer 
 conventionele kolfklieken.
Eigenaren: Mark Aberkrom heeft drie klieken die gemaakt
 zijn door Freek Luider, waaronder “de Ploert”. 

De resten van “de Ploert” liggen in 
de goot na de brand in de Ruif

“de Ploert” na restauratie

Dit ijzer komt uit de brand van de Ruif en heeft het kenmerk AIW van 
Aan is Winst. Het is vermoedelijk gemaakt door Freek Luider.
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Twee ijzers van Freek Luider. 

De klieken A=W 1 en  A=W 6 zijn de laatste klieken 
die Piet de Smeth heeft gemaakt in 2004.

Naam: Piet Smeth (1929 - 2005)
Dorp: Venhuizen
Type kliek: Sajet en Gummi
Merkteken: Geen
Aantal gemaakt: Onbekend
Toelichting: Piet de Smeth was een lokale aannemer en
 actief kolver
Eigenaren: Aan is Winst heeft diverse klieken die gemaakt
 zijn door Piet de Smeth. In 2004 heeft Piet zijn
 laatste klieken gemaakt voor Aan is Winst.
 Het waren twee linkse klieken met ijzers die uit
 de brand van de Ruif kwamen. Voor linkse
 kolvers waren er op dat moment geen klieken
 voorhanden binnen de vereniging.
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7. Kolfklieken

Algemeen
Er worden twee soorten kolfklieken onderscheiden: Sajet- en 
Gummi klieken. Ze bestaan beiden uit een houten steel en een 
metalen “kolf”. De kolf wordt ook wel “schop” of “ijzer” genoemd. 
De houten stelen waren rond 1900 vaak tussen de 130 en 140 
centimeter lang. Tegenwoordig varieert de lengte van de steel vaak 
tussen de 100 en 110 centimeter. Met het afnemen van de lengte 
van de kolfbanen zijn ook de stelen korter geworden. De steel kan 
uit alle soorten hout zijn gemaakt. Hoewel de materialen die 
gebruikt worden voor de kolf van een Sajetkliek en een 
Gummikliek dezelfde kunnen zijn (vaak is dit geelkoper, brons 
of tegenwoordig ook roestvrijstaal) verschillen de vormen vaak 
aanzienlijk. Sajet klieken zijn vaak zowel linkshandig als rechts-
handig te gebruiken, maar dit gaat niet altijd op. Gummiklieken 
zijn meestal uitsluitend rechtshandig of linkshandig te gebruiken. 
Jac. Jong de ballen- en kliekenmaker uit Zuid-Scharwoude maakt 
tegenwoordig een Gummikliek die zowel door rechtshandige als 
linkshandige spelers is te gebruiken.
Ter illustratie volgen hierna foto’s van Sajet- en Gummiklieken.

Deze klieken waren 
een cadeau van 

Onder Ons uit Andijk 
ter gelegenheid van de 

nieuwe kolfbaan in 
Venhuizen in 2005
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Sajet kliek A = W 3
De kliekenmaker is onbekend

Sajet kliek A =W 4
De kliekenmaker is onbekend

Sajet kliek A = W 1 (groen ijzer)
De kliekenmaker is onbekend

Sajet kliek A= W 2
De kliek is gemaakt door Jac. Jong 

met een ijzer uit de brand van 
de Ruif

De sajetklieken
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De gummiklieken

Vijf linkse klieken (van De Leste Klap). 

Vier rechtse klieken.
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Rechtse kliek A = W 3 
(ex-Theo Konijn)

De kliekenmaker is onbekend

Rechtse kliek A = W 4
De kliek is door Cees de Geus 

gemaakt met een ijzer uit 
de brand van de Ruif

Linkse kliek A = W 1
Piet de Smeth heeft deze kliek 

gemaakt met een oud ijzer

Linkse kliek A = W 2
 De kliekenmaker is onbekend
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Rechtse kliek van A = W  
(ex- G. Kaay) 

De kliekenmaker is onbekend

Rechtse kliek van Jack de Vries

Rechtse kliek A = W 5
De kliekenmaker is onbekend

Linkse kliek A = W 6
 Dit is de laatste kliek geweest die 
Piet de Smeth heeft gemaakt met 
een ijzer uit de brand van de Ruif

Rechtse kliek van Dirk Stam
De kliekenmaker is onbekend

Rechtse kliek van Martin Laan
 De kliekenmaker is Jac. Jong
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8.  De kolfballenmakers

Algemeen
Kolfballen zijn essentieel voor de kolfsport. Zonder kolfbal kan er 
niet worden gekolfd. Jac. Jong, kolfballenmaker in Zuid- 
Scharwoude, weet dat de kolfbal vaak de schuld krijgt van een 
kolver als de resultaten tegenvallen. Onzin natuurlijk, deze kol-
vers kunnen niet tegen hun verlies. Het klopt echter wel dat de 
kwaliteit van de kolfbal 
belangrijk is. Welke 
bal past het beste 
bij je kolfspel. Wil je 
een”snelloper” of een 
“trage hufter”, een bal 
die kaarsrecht “loopt” 
of een “dwarrel”. Oude-
re Gummi ballen wor-
den soms een “glisser” 
of  “sopper” maar daar 
hebben sajetballen 
weer geen last van, ter-
wijl bij oudere sajetbal-
len soms het vilt begint 
los te laten waardoor je 
een “huppelaar” krijgt.

Aangezien het kolfre-
sultaat sterk afhanke-
lijk is van de kwaliteit 
van de kolfbal zijn er in 
loop der jaren diverse 
personen geweest die 
kolfballen gingen maken. 
Meestal begonnen ze 
kolfballen te maken voor 
eigen gebruik omdat men niet tevreden was met de kwaliteit van 
de aangeboden ballen of omdat deze gewoonweg niet te betalen 
waren. Enkele van deze kolfballenmakers werden later gevraagd 
om de ballen ook voor anderen te maken.
Voorzover bekend is er in Drechterland nooit iemand geweest 
die massieve Gummiballen heeft gemaakt. Daar tegen over zijn 
er enkele personen geweest die sajetballen hebben gemaakt met 
redelijk succes.
Hierna volgen de kolfballenmakers van Drechterland.

Een kolfballenmaker anno 1792 
(afbeelding: collectie Stichting Early Golf )
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Naam: Piet Burger (geboren13 maart 1936)
Dorp: Wijdenes
Type bal:  Sajet (vilten plakbal) 
Merkteken: één stip
Toelichting: Piet woont tegenwoordig in Limburg maar maakt
 nog steeds kolfballen. 
Eigenaren: De Leste Klap heeft diverse Sajetballen die door
 Piet Burger zijn gemaakt.

Naam: André Dekker (1935 – 2000)
Dorp: Wijdenes
Type bal:  Sajet (vilten plakbal en lijmbal)
Merkteken: Onbekend
Toelichting: Hoewel André zelf een Gummikolver was maakte
 hij goede Sajetballen. 
Eigenaren: André heeft Aan is Winst enkele Sajetballen 
 nagelaten na zijn overlijden. Met deze ballen wordt
 nog gespeeld. Mark Aberkrom heeft de laatste bal
 waar André aan gewerkt heeft in zijn bezit. Helaas
 heeft André deze nooit af kunnen maken. Deze bal
 is hierna te zien onder het kopje lijmballen.

Naam: Klaas Koedooder (1920 – 1996)
Dorp: Bovenkarspel
Type bal:  Sajet (plakbal)
Merkteken: Onbekend
Toelichting: Hoewel Klaas niet in Drechterland woonde wordt
 hij hier wel genoemd omdat hij (ook) bij Aan is
 Winst kolfde. Klaas was niet alleen een ballen-  

Twee gekleurde vilten sajetballen gemaakt doot Piet Burger. 
Het merkteken is één punt. De ballen zijn van De Leste Klap.
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Naam: Ben Vingerhoed (1923 – 1983)
Dorp: Venhuizen
Type bal:  Sajet (plakbal)
Merkteken: B.V. (met 5 stippen)
Toelichting: Ben Vingerhoed was een zeer actief kolver die
 niet alleen ballen maakte maar zich in het 
 algemeen in heeft gespannen voor de kolfsport. 
Eigenaren: Freek Jansen heeft een Sajetbal die door 
 Ben Vingerhoed is gemaakt. 

 maker maar ook een uitstekende kolver die drie
 keer Nederlands Kampioen is geworden. Dit was
 een uitstekend verkoopargument om ballen van
 hem af te nemen. 
Eigenaren:  Piet Neuvel zou mogelijk nog in het bezit zijn van
 een Sajetbal van Klaas Koedooder.

Naam: Klaas de Vries (?? - ??)
Dorp: Wijdenes
Type bal:  Sajet (lijmbal)
Merkteken: Onbekend
Toelichting: Let op het betreft hier niet K.A.J. de Vries. 
 Er waren twee mannen in Wijdenes met de naam  
 Klaas de Vries. 
Eigenaren: Onbekend

Freek Jansen kolft met deze Sajetbal die 
door Ben Vingerhoed is gemaakt
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Naam: Klaas (Bantam) de Vries 
 (K.A.J. de Vries) (1902 – 1978)
Dorp: Wijdenes
Type bal:  Sajet (plakbal)
Merkteken: Onbekend
Toelichting: Klaas was zelf een verdienstelijk kolver en is 
 jarenlang de uitbater geweest van Café Bantam
Eigenaren: Jan Lof uit Andijk zou mogelijk in het bezit zijn
 van een K.A.J. de Vries Sajetbal.
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9.  Kolfballen

Algemeen
Kolfballen zijn er in twee soorten: Sajetballen of Gummiballen. 
Dit zorgt er ook voor dat er twee soorten kolvers zijn. Sajet of 
Gummi kolvers.
De Sajetbal of Sayette bal zoals zijn oorspronkelijke benaming was 
is de oudste van de twee soorten. Deze ballen zijn gemaakt van 
tot garen gesponnen wol, meestal gekaard maar niet gekamd en 
vervolgens voorzien van een daarop geplakte laag leer of vilt of ze 
zijn voorzien van een laag lijm. De sajetballen worden dus ook wel 
onderscheiden in plak- of lijmballen.
De Sayette bal voorzien van een laag leer werd al gebruikt bij het 
colven en dateert van ongeveer 1580. De sajetballen werden ook 
wel bekleed met een geite- of bokkevelletje, dat er keurig met 
koperdraad om heen werd genaaid.
Pas rond het jaar 1830 komen er voor het eerst Gummiballen in 
het kolfspel. “Guttapercha” (Maleisisch voor ingedroogd melksap 
van tropische bomen) maakte het mogelijk om een alternatieve bal 
te maken voor het kolfspel. Gummiballen worden gemaakt met 
een diameter variërend van 102 tot 127 millimeter. Gummiballen 
zijn dan ook groter dan de Sajetballen. Jac. Jong uit Zuid-
Scharwoude is tegenwoordig de enige persoon die nog Gummi-
ballen maakt. Hij maakt zijn kolfballen van Polyurethaan.
Zowel Sajet als Gummiballen rollen of “lopen” beter “sneller” als 
zij warm zijn. Het verwarmen van kolfballen bleef tot in het begin 
van de twintigste eeuw in zwang. Men verwarmde de kolfballen in 
een ballenstoof. De ballen lagen bovenin in de stoof op een houten 
rek terwijl onderin een komfoor met gloeiende kooltjes voor de ver-
warming zorgde. Bij de familie Haan in Wijdenes lagen de kolfbal-
len in de veertiger jaren van de vorige eeuw voor de houtkachel. 
De ballen waren hierdoor altijd gebruiksklaar om te kolven. 
Gummiballen waren in het verleden vele malen duurder dan de 
Sajetballen. Aan de bal kon men dan ook de welgesteldheid van de 
kolver herkennen. Zo koste een Sajetbal in het begin van de twin-
tigste eeuw ongeveer 6 gulden terwijl een Gummibal het vijf tot 
zesvoudige hiervan moest opbrengen. Opmerkelijk was dat men 
in die tijd in Noord-Holland en Friesland voornamelijk Gummi 
kolvers had en in Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland kolfde men 
voornamelijk Sajet. 

Aangezien er eerder met de sajetbal werd gespeeld zullen hierna 
eerst de Sajetballen en daarna de Gummiballen worden behan-
deld.
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Sajetballen (leren plakballen,vilten plakballen en lijmballen)

Oude zwart leren Sajetbal  van 
Aan is Winst

Ballenmaker onbekend

Bruin leren Sajetbal van Aan is Winst
 Ballenmaker onbekend

Bruin leren Sajetbal van Aan is Winst
Ballenmaker onbekend

Zwart leren Sajetbal van Aan is Winst
Ballenmaker onbekend

Leren Sajetbal  van De Leste Klap
Ballenmaker onbekend

Leren Sajetbal  van Freek Jansen
Ballenmaker Ben Vingerhoed

Leren plakballen
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Vilten plakballen

Vilten Sajetbal in wording 
Ballenmaker Jac. Jong

Grijze vilten Sajetbal van Aan is Winst
Ballenmaker waarschijnlijk 

André Dekker

Grijze vilten Sajetbal van Aan is Winst
Ballenmaker onbekend

Gijze vilten Sajetbal van Aan is Winst
Ballenmaker waarschijnlijk 

André Dekker

Groene vilten Sajetbal van Aan is Winst
Ballenmaker onbekend

Oude vilten Sajetbal van Corrie ter Hofstede 
Ballenmaker onbekend

kolf.3.indd   133 30-7-2007   15:17:25



1��

Lijmballen

Niet afgemaakte lijmbal van Mark Aberkrom 
Ballenmaker André Dekker

Lijmbal van Freek Jansen
 Ballenmaker Bab Daenen (uit Krommenie)

Lijmbal (De Letste Klap)
 Ballenmaker onbekend

Lijmbal (ex Piet Persijn)
Ballenmaker onbekend

Oude lijmbal (ex Piet Persijn)
Ballenmaker onbekend

Overleden lijmbal (ex Piet Persijn) 
Ballenmaker onbekend
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Gummiballen (massieve gummiballen en gummi plakballen)

Oude Gummibal van Aan is Winst 
Ballenmaker onbekend

Oude Gummibal van De Leste Klap 
Ballenmaker onbekend

Oude Gummibal van De Leste Klap 
Ballenmaker onbekend

Gummibal van Aan is Winst 
Ballenmaker onbekend

Gummibal van Aan is Winst 
Ballenmaker onbekend

Gummibal van Aan is Winst
Ballenmaker onbekend
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Gummibal (Reier) van De Leste Klap  
Ballenmaker onbekend

Gummibal van De Leste Klap
Ballenmaker onbekend

Gummibal van Aan is Winst
Ballenmaker Jac. Jong

Gummibal van Aan is Winst. De bal is 
geschonken door Dirk Spijker bij het 
afscheid van Aan is Winst in Andijk 

Ballenmaker Jac. Jong

Gummi plakbal van De Leste Klap 
(merkteken vier puntjes) 
Ballenmaker onbekend

Gummi plakbal 
Ballenmaker onbekend

kolf.3.indd   136 30-7-2007   15:17:33



1��

10.  Kolfaccessoires

Algemeen
Kolfaccesoires zijn onlosmakelijk verbonden aan de kolfsport. 
De accesoires horen bij de sport en vertellen een deel van het 
kolfverhaal. Vroeger waren er stoven om de kolfballen te verwar-
men zodat de ballen beter rolden over de grond. Tegenwoordig zijn 
de kolfbanen gelukkig goed verwarmd zodat de kolfstoof niet meer 
nodig is. Helaas is dit een accessoire wat ik niet heb kunnen 
traceren in Drechterland. Wat ik wel heb gevonden zijn:

• Kistjes voor kolfballen
• Zakken voor kolfballen
• Kliek, ballen en prijzenkast
• Kolfscoreborden
• Puntenlijsten
• “Vijf Twaalven” borden 
• Bak voor kolfklieken
• Kolfkrijtjes
• Kolfspelregels
• Kolfreglement
• Kolfbaan eisen
• Kolfuitnodigingen
• Kolfkaartjes
• Twee palen pot
• Kolfboeken

Illustratie van Henry Brown bij het artikel “De kolver“ in De Nederlanden, ‘s Gravenhage,1841
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Kistjes voor kolfballen
Gemaakt door: Jan de Moel (de linker kist), de andere maker 
 is onbekend
Bijzonderheden: De rechter kist is in bruikleen bij 
 Dirk Beemsterboer.
Eigendom van: Henk Bakker en mevr. Smit-Bontekoning
 

Zakken voor kolfballen (standaard en luxe)
Gemaakt door: Onbekend en Hanny de Vries
Historie: Om te voorkomen dat een kolfbal een vlakke
 kant krijgt wordt hij in een zak bewaard. 
 Een Gummibal verouderd daarnaast door bloot
 stelling aan (UV) licht, een donkere opbergplaats
 (zak of kist) is daarom aan te raden.  
 Voordat de kolver naar de soos ging werd de zak
 op een warme plaats opgehangen om de bal op te  
 warmen. De bal “loopt” dan beter. 
Eigendom van: Jan Groenhart (standaard) 
 en Jack de Vries (luxe)
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Kliek, ballen en prijzenkast van Aan is Winst 
Gemaakt door: De prijzen- en ballenkast was een gebruikt   
 wandmeubel
Gemaakt in: Onbekend, deze foto dateert van 1982
Historie: Deze prijzenkast is verloren gegaan tijdens de
 brand in de Ruif in 1996
Merkteken: n.v.t.
Eigendom van: Kolfvereniging Aan Is Winst
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Kolfscoreborden
Historie: De scoreborden hebben in de Ruif en het Wapen
 van Wijdenes gehangen. Het bord van Aan is
 Winst heeft de brand in de Ruif van 1996 over
 leefd. Het bord van Aan is Winst wordt nog   
 steeds gebruikt.
Eigendom van: Kolfverenigingen Aan Is Winst en De Leste Klap. 

Piet van Bergen uit Krommenie bij het scorebord van Aan is Winst en 
Kan Tegen Verlies. Foto: collectie Aan is Winst

Het scorebord van Onder Ons uit Wijdenes staat vooralsnog werkeloos 
in de schuur bij Corrie ter Hofstede

kolf.3.indd   140 30-7-2007   15:17:37



1�1

Puntenlijsten
Gemaakt door: De Nederlandsche Kolfbond
Gemaakt in: De jaren zestig van de vorige eeuw
Historie: De kolfbond gaf deze lijsten uit. De lijsten zaten
 in boeken van 50 stuks (doorgenummerd en in
 duplo). Met behulp van een carbon papiertje kon
 men de uitslag twee keer vastleggen. Het eerste
 exemplaar om in te zenden naar de bond en het
 andere exemplaar voor het club archief. 
 De dames van kolfclub De Leste klap maken nog
 gebruik van deze formulieren voor de vastlegging  
 van de onderlinge wedstrijden. In de jaren vijftig
 was er nog een voorloper van dit formulier in   
 omloop.
Eigendom van: Kolfvereniging De Leste Klap 
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“Vijf Twaalven” borden
Gemaakt door: Onbekend
Gemaakt in: Omstreeks 1959 en 1967
Historie: De borden hingen in het Wapen van Wijdenes 
 bij de kolfbaan  
Eigendom van: Kolfvereniging De Leste Klap
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Bak voor kolfklieken
Gemaakt door: Onbekend
Gemaakt in: Onbekend
Historie: Deze bak heeft oorspronkelijk in het 
 Wapen van Wijdenes gehangen. Sinds 2006 
 staat hij in dorpshuis het Centrum in Venhuizen 
Merkteken: n.v.t.
Eigendom van: Kolfvereniging De Leste Klap 
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Kolfkrijtjes
Gemaakt door: Pelikan
Gemaakt in: Duitsland
Historie: Na iedere klap dient iedere speler zijn bal uit de
 baan te halen. Om de plaats te markeren waar
 de bal weer neer moet worden gelegd voor de
 volgende klap worden verschillende hulpmid-
 delen gebruikt. Oorspronkelijk markeerde men 
 de plek met een beetje speeksel. De plek op de
 baan werd vochtig en kon makelijk worden 
 herkend. Dit is echter niet de meest hygiënische 
 methode. Een krijtje bleek een redelijk alter-
 natief. Witte krijtjes, kleuren krijtjes alle soorten
 krijtjes worden gebruikt. Maar om een voor mij 
 onbekende reden blijken vierkante krijtjes 
 bekend te staan als de beste kolfkrijtjes. Helaas
 werken ze niet zo goed in de kolfbaan van het
 Centrum. De lichte kleur en het oppervlak van
 de baan zorgen er voor dat de krijtstrepen niet 
 hechten en dus slecht zichtbaar zijn. 
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Kolfspelregels
Gemaakt door: Ben Vingerhoed
Gemaakt in: 1982
Historie: Dit spelregelboekje is uitgegeven door 
 kolfvereniging Aan is Winst in 1984. 
Merkteken: n.v.t.
Eigendom van: Kolfvereniging Aan Is Winst
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Simpele uitleg van het kolfspel op een A4tje. Dit A4tje is waarschijnlijk 
gemaakt door Ben Vingerhoed.
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De spelregels voor een klokwedstrijd
Gemaakt door: Een lid van Onder Ons in Andijk 
Gemaakt in: 1979
Historie: Deze regels voor een klokwedstrijd zijn vastge-
 legd en gebruikt bij de opening van de ver-
 nieuwde baan in Cultura in 1979. Voor klok- 
 wedstrijden zijn er nog twee soorten regels be-
 kend. Deze regels waarbij er 12 vaste punten 
 op de baan staan en het “Zaans klokken”. 
 Bij het Zaans klokken wordt er ook gespeeld met
 2 korpsen en mag iedere deelnemer 2 punten
 op de baan aanbrengen waar vandaan de trek-
 slag moet worden geslagen. De klokwedstrijden
 waren bijzonder in trek in de Zaanstreek. 
 Bijvoorbeeld op de banen van Prins Hendrik en
 de Waakzaamheid in Koog aan de Zaan, maar
 ook in de mooie baan van het Moriaanshoofd.
Eigendom van: Aan is Winst
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Reglement voor het Kolfspel uit 1936.
Dit reglement zit in het archief van Aan is Winst

Kolfreglement
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Reglement voor het Kolfspel uit 1936.
Dit reglement zit in het archief van Aan is Winst
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Baan eischen voor een kolfbaan volgens de Nederlandschen kolfbond
(1936). Uit het archief van Aan is Winst

Kolfbaan eisen
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Kolfuitnodigingen
Gemaakt door: De baaneigenaren/baanhouders
Historie: De baaneigenaren schreven de wedstrijden uit.  
 Dit gebeurde meestal in overleg met de Kolfbond.  
 De baaneigenaar verzond de uitnodiging aan de 
 verenigingen. De vereniging informeerde haar
 leden. Tegenwoordig worden er geen uitnodigin-
 gen meer verzonden. Er worden tegenwoordig
 nog uitsluitend 30-slagenwedstrijden georgani-
 seerd. Het schema voor de 30-slagen wordt op-
 genomen in “Kolfnieuws”, het blad van de kolf  
 bond. 
Eigendom van: Kolfvereniging Mik Wis / Zaanstreek
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Kolfkaartjes
Gemaakt door: J. Leegwater de baanhouder in Schellinkhout
Gemaakt in: De jaren dertig van de vorige eeuw (deze kaarten 
 zijn van 1937).
Historie: De exacte historie is onbekend. 
 Het lijkt er op dat de heer Leegwater, kastelein in  
 het Wapen van Schellinkhout kolvers naar zijn
 baan probeerde te halen door deze kolfkaarten
 uit te geven.In de jaren dertig was er geen 
 officiele kolfclub meer actief in Schellinkhout,
 wellicht dat deze streng persoonlijke kaarten
 (voorlopers van VIP-kaarten) van kolvers waren
 die niet in clubverband maar toch enigsinds 
 georganiseerd kolf speelden.
 Hoe het stempel van de Gemeente Schellinkhout  
 op de kaarten is terecht gekomen is ook 
 onduidelijk. 
Eigendom van: Onbekend, afbeeldingen van Gerben Kazimier
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Twee palen pot
Gemaakt door: Jack de Vries ( van een blik Jodenkoeken)
Historie: Na de brand in de Ruif heeft Aan is Winst negen
 jaar in Andijk gekolfd. In Andijk werd er met een
 twee palen pot gekolfd. Toen Aan is Winst in
 2005 weer in Venhuizen is gaan kolven is er een
 eigen twee palen pot gemaakt en een regelement
 opgesteld. Het regelement wordt hierna opge-
 nomen. Het bedrag in de pot is wel eens opgelo-
 pen tot ver boven honderd euro. 
Merkteken: Geen
Eigendom van: Kolfvereniging Aan Is Winst
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	 	 	 	 	 Venhuizen,	17	november	2005

Twee	palen	reglement

Artikel	1	(datum	inwerkingtreding)
Dit	reglement	treedt	in	werking	per	1	januari	2006.

Artikel	2	(inleg	in	de	pot)	
Iedere	kolver	die	op	een	clubavond	tijdens	de	opklap	zowel	de	voor-	
als	achterpaal	raakt,	dient	50	eurocent	in	de	pot	te	doen.

Artikel	3	(uitkering	van	de	pot)
De	inhoud	van	de	pot	komt	toe	aan	de	eerste	kolver	uit	de:
•	 4de	klas	die	3	(schone)	twaalven	direct	achter	elkaar	slaat;
•	 3de	klas	die	4	(schone)	twaalven	direct	achter	elkaar	slaat;
•	 2de	klas	of	hoger	die	5	(schone)	twaalven	direct	achter	elkaar		 	
	 slaat.	
Schone	twaalven	zijn	twaalven	die	uitsluitend	in	de	eerste	vijf	slagen	of	
uitsluitend	in	de	tweede	vijf	slagen	worden	geslagen.

Artikel	4	(goed	gebruik)
Volgens	goed	gebruik	bevelen	wij	de	winnende	kolver	aan	om	de	col-
lega	kolvers	te	trakteren	op	bitterballen	wanneer	hij	de	pot	wint.

Artikel	5	(escalatie)	
Indien	het	reglement	geen	uitkomst	biedt,	beslist	de	voorzitter	van	“Aan	is	
Winst”.

Wij	wensen	jullie	namens	het	bestuur	van	“Aan	is	Winst”	veel	succes.
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Kolfboek:  Aan is Winst Jubileumboekje 
 “Kolven een Oud – Hollands spel uit de veertien  
 de eeuw”
Gemaakt door: Ben Vingerhoed
Historie: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
 Aan is Winst is het jubileumboekje op A4 for- 
 maat gemaakt. Het boekje bestaat uit 48 pagi-
 na’s en is een verzameling van documenten
 m.b.t. het jubileum van Aan is Winst. 
Merkteken: Geen
Eigendom van: Kolfvereniging Aan Is Winst
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Kolfboek: Kolfliederenboekje 
 “Liederen door de jaren heen”
Gemaakt door: G. Kreuk uit Wognum
Gemaakt in: 1989
Historie: Dit liederenboekje is uitgegeven door Koninklijke
 Nederlandse Kolfbond. De liederen dateren van 
 1894 tot 1983. Het boekje bevat 50 bladzijden en
 de tekeningen op de omslag zijn uit de 
 “Haarlemse Courant” van 1893 en zijn gemaakt
 door de heer P. van Looy.
 Het boekje bevat de volgende soorten liederen:
 Bondslied van de kolfbond, welkomstliederen,
 feestliederen, afscheidsliederen en clubliederen.
 Eén van de liederen is in het Fries.
 In het verleden was het gebruikelijk dat voor de
 Nederlandse Kampioenschappen diverse liederen 
 werden gemaakt, welke gedurende het 
 kampioenschap werden gezongen. 
Eigendom van: Kolfvereniging Kan Tegen Verlies
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11.  Kolfprijzen

Kolfprijzen zijn er in vele soorten en maten geweest. Bij de brand 
in de Ruif in 1996 zijn er echter veel kolfprijzen verloren gegaan. 
Hierna volgt een overzicht van bijzondere kolfprijzen welke nog bij 
leden van de kolfverenigingen of bij inwoners van Drechterland 
aanwezig zijn: 

Winnaar  Opa Smit
Evenement: 10 seriën wedstrijd in Wijdenes 1912 / 2e Prijs
Gemaakt door: Onbekend
Gemaakt in: 1912
Beschrijving: De zilveren medaille is aan de voorzijde voorzien
 van een lauwerkrans met twee klieken en een
 gummibal. Aan de achterzijde is de volgende
 inscriptie opgenomen ”Onder Ons tienseriën-
 wedstr. 2e Klasse 2e prijs 1912” 
Merkteken: Geen
Eigendom van: Trijn Smit

Medailles
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Winnaar: Sajetkorps Aan is Winst met o.a. Jo Jansen
Evenement: NK 1962 / 1e prijs voor sajetkorps
Beschrijving: De medaille is zilverkleurig.
 Op de voorzijde staat de naam van de 
 Nederlandse Kolfbond en een Nederlands wapen
 met opschrift: Je Maintendrai.
 Op de achterzijde is een lauwerkrans afgebeeld
 met daarbinnen een inscriptie. 
Eigendom van: Kees en Freek Jansen (in bruikleen bij 
 Café de Vergulde Baars)
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Winnaar: Jo Jansen
Evenement: NK 1964 / 1e prijs met 165 punten
Gemaakt door: Onbekend
Beschrijving: De trofee is 25 cm breed en 12 cm hoog. 
 Op een gelakt hardhouten voet staan twee zilver
 kleurige objecten. Een vierkante plaat van 
 9 x 9 cm met inscriptie en een zilveren cylinder-
 vormige voet met een gouden medaille met   
 daarop een kolver in een kolfbaan.
Eigendom van: Kees en Freek Jansen (in bruikleen bij 
 Café de Vergulde Baars)

Trofeeën

kolf.3.indd   165 30-7-2007   15:18:01



1��

Winnaar: Jo Jansen, Piet Swier en N. Brammer  
Evenement:  NK 1964 / 1e prijs voor sajetkorps 
Gemaakt door J.N. de Vries en Zn. Juweliers te Hoorn
Beschrijving: De trofee voor het sajetkorps is 8 cm breed 
 en 16 cm hoog. 
Eigendom van: Kees en Freek Jansen (in bruikleen bij 
 Café de Vergulde Baars)
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Winnaar: Mark Aberkrom 
Evenement: Open Wormer 2004 / 1e Prijs
Gemaakt door: IJzer - de heer Wood
 Kolf - Peter Tock
 Opschrift - B. Bommerson
Gemaakt in: 2004
Beschrijving: De Minikliek is 51cm lang en heeft het opschrift:  
 Open Wormer 2004. Het ijzer is gemaakt met 
 behulp van een mal welke gemaakt is van een
 ijzer dat was gevonden bij de aanleg van de 
 metro in Amsterdam. 
Merkteken: Geen
Eigendom van: Mark Aberkrom
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12.  De kolftoppers (van vroeger)

Onze verenigingen hebben vele kolftoppers gekend. Kolftopper ben 
je als je bij de eerste zeven bent geëindigd op een NK, een belang-
rijke wedstrijd hebt gewonnen, ooit in de Superklas hebt gekolfd 
of een belangrijke rol hebt gespeeld voor de kolfsport in de brede 
zin van het woord. Andere kolvers worden als topper gezien om-
dat zij vele jaren hebben gekolfd of legendarisch waren vanwege 
de verhalen die er over hen zijn te vertellen in verband met hun 
escapades op of rond de kolfbaan. Hierna worden de kolftoppers 
(zo veel mogelijk) op alfabetische volgorde behandeld.

Illustratie van Henry Brown bij het artikel 
“De kolver” in De Nederlanden, ’s-Gravenhage, 1841
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Lou Bakker (geboren 13-10-1922)
Vereniging:  De Roos (Binnenwijzend)
Kolfloopbaan: 1948 – 1975 
 Lou is gestopt met kolven toen de Zeven Groene   
 Boomen is afgebrand. 
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaat: 493 punten bij een 50-slagen wedstrijd
Bijzonderheden: Gummi kolver
Kolfverhaal: 50-slagen wedstrijden waren gewoon feesten.
 Alle dagen werd er hard gewerkt op het land en
 de kolfwedstrijden was het enige vertier wat men
 had. Lou weet zich nog een 50-slagenwedstrijd 
 te herineren in Hoogwoud. Lou was met Jan 
 Visser en Marten Deinum in de auto naar 
 Hoogwoud gegaan. Toen men daar was aange-
 komen bleek dat de kastelein de volgende dag
 het pand moest verlaten en alle drank moest
 zoveel mogelijk op. De heren sloegen hun 
 50-slagen en hielpen de kastelein om de drank
 op te maken. Toen ze midden in de nacht huis-
 waarts wilden keren bleek dat het heel erg mistig 
 was. Jan Visser werd op de motorkap gezet om
 de weg te vinden en zo reed men richting de
 Binnenwijzend. Om vier uur in de ochtend kwam
 men aan bij het huis van Lou Bakker waar zijn 
 vrouw op hem zat te wachten. 
 Toen Marten Deinum aan de vrouw van Lou 
 vroeg of zij nog koffie voor de mannen had was
 de boot aan. 

Siem Beemsterboer (geboren 25-1-1937)
Vereniging:  Onder Ons (Wijdenes)
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaat: 5 twaalven geslagen in Het Wapen van Wijdenes
Bijzonderheden: Gummi kolver
 Hoewel Siem iedere donderdagavond in dorps-
 huis “Het Centrum” aanwezig is heeft hij nog
 geen kolfbal geraakt in de kolfbaan. 
 De kolfvereniging zou Siem graag onder haar
 leden willen krijgen maar Siem speelt 
 tegenwoordig biljart. 
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Jaap Brugman (18?? – 19??)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies
Hoogste klasse: ?e klas
Beste resultaat: 4e bij het NK kolven in 1943 met 155 punten
Bijzonderheden: Gummi kolver

M. Buisman (18?? – 19??)
Vereniging:  Onderling Genoegen (Hoogkarspel)
Hoogste klasse: ?e klas
Beste resultaat: 4e bij het NK kolven in 1919 met 153 punten
Bijzonderheden: ? kolver

Gerrit Bruijn (1908 – 1988)
Vereniging:  Onder Ons (Wijdenes)
Kolfloopbaan: 1949 – 1988
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: Nederlands Kampioen 1972 met 174 punten.
 6e bij het NK kolven in 1971 met 154 punten.
 Klasse kampioen (1e klas) in 1968.
Bijzonderheden: Gerrit was een Gummi kolver.
 Nog voordat hij ooit een bal geslagen had, heeft
 hij de vloer van de kolfbaan in Bantam in 1930   
 aangelegd.
 Gerrit is van 1949 t/m 1951 caféhouder geweest
 in Wijdenes. Het was gedurende deze tijd dat hij
 begon te kolven op zijn eigen baan. 
 In 1961 heeft hij samen met andere leden van 
 Onder Ons de vloer van de kolfbaan in Wijdenes   
 opgeknapt.
Kolfverhaal: Bij het Nederlands Kampioenschap, dat in de
 Ruif in Venhuizen werd gehouden in 1972, sloeg
 Gerrit 115 punten in de voorronden en in de
 finale sloeg hij er 59 bij. Deze prestatie werd bij
 de uitreiking van de prijzen door de voorzitter
 van de kolfbond omschreven als het nieuwe
 Wereldrecord bij het kolven. Het totaal van 174
 punten is wel eens geëvenaard maar nog nooit
 overtroffen. 
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Gerrit Bruijn met kliek, bal en prijs die hij gewonnen heeft bij 
het Nederlands Kampioenschap in 1972 (Foto: collectie G. Bruijn)

kolf.3.indd   172 30-7-2007   15:18:06



1��

Piet Burger (geboren 13 maart 1936)
Vereniging:  Onder Ons (Wijdenes) en tegenwoordig 
 De Ridder Sint Joris te Berkhout
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaat: Klasse Kampioen 1e klas in 1984 met 
 152 punten
Bijzonderheden: Piet is opgenomen onder de kolftoppers van
 vroeger omdat hij vroeger een kolftopper in 
 Wijdenes was. Hij woont nu in Roermond maar
 komt nog regelmatig naar Berkhout om daar bij
 De Ridder Sint Joris te kolven. 
 Piet maakt ook nog steeds Sajetballen.

Dirk Compas (1905 – 1985)
Vereniging:  Aan Is Winst
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaat: Klasse Kampioen 1e klas in 1974 met 
 154 punten 
Bijzonderheden: Gummi kolver
Kolfverhaal: Dirk Compas was de trainer van de dames van   
 Kan Tegen Verlies toen zij in 1972 begonnen 
 met kolven.
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André Dekker (1935 – 2000)
Vereniging:  Onder Ons (Wijdenes) en Aan Is Winst
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: Winnaar Gouden Tientje in de Superklas in
 1991.
 Klasse Kampioen 1e klas in 1993 met 
 167 punten.
Bijzonderheden: André was een enthousiaste Gummi kolver. 
 Toen André overleed heeft hij Aan is Winst vier
 kolfballen en klieken nagelaten. Wij zijn André
 daar zeer erkentelijk voor omdat de nieuwe 
 kolvers deze klieken en ballen kunnen lenen om
 kennis te maken met de kolfsport.
Kolfverhaal: André kon verschrikkelijk klagen over zijn
 “slechte” klap terwijl de bal helemaal niet op 
 een beroerde plaats kwam. 

kolf.3.indd   174 30-7-2007   15:18:09



1��

Uit een plakboek van Piet Swier

Reier Dekker (19?? – ????)
Vereniging:  Onder Ons (Wijdenes)
Hoogste klasse: ?e klas
Beste resultaat: Winnaar Hendrik Ero prijs in 1972
Bijzonderheden: Gummi kolver

J. Dijkman Jzn (19?? – ????)
Vereniging:  Onder Ons (Wijdenes)
Hoogste klasse: ?e klas
Beste resultaat: 5 twaalven geslagen op 4 april 1964 in Wijdenes
Bijzonderheden: Gummi kolver

Jacob Feller (1889 – 1983)
Vereniging:  Aan is Winst
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaten: Prins in 1961 met 139 punten
 Clubkampioen Aan is Winst/
 Kan Tegen Verlies in 1967
Bijzonderheden: ? kolver
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Klaas Graaf (19?? – ????)
Vereniging:  Aan is Winst
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaat: Koning in 1964 met 141 punten
Bijzonderheden: Gummi kolver

Reier Graaf (1??? – ????)
Vereniging:  Aan is Winst of Kan Tegen Verlies
Beste resultaat: Koning in 1954 met 136 punten
Bijzonderheden: Gummi Kolver

Piet Ham (geboren 19??)
Vereniging:  Onder Ons (Wijdenes)
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaat: 5 Twaalven geslagen op 7 oktober 1957
 in Wijdenes 
Bijzonderheden: ? kolver

Arie Houter (1890 – 1945)
Vereniging:  Aan Is Winst
Hoogste klasse: 1e Klas
Beste resultaten: 4e bij het NK kolven in 1937 met 143 punten
 Keizer op Gummi in 1939
Bijzonderheden: Arie was een Gummi kolver
Kolfverhaal: In de jaren dertig van de vorige eeuw vreesde   
 men Arie Houter in de Langedijk. 

 

Uit een plakboekje van 
mevr. G. de Smeth – Schekkerman (1939)
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Uit een plakboekje van 
mevr. G. de Smeth – Schekkerman (1939)

Jo Jansen (1914 – 1985)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies en Aan Is Winst
Kolfloopbaan: 1945 – 1985
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: Nederlands Kampioen 1964 met 165 punten
 Nederlands Kampioen sajet korps 1964
 4e bij het NK kolven in 1970 met 160 punten
 6e bij het NK kolven in 1962 met 156 punten 
 7e bij het NK kolven in 1968 met 156 punten
 Winnaar Gouden Tientje in 1966
 Clubkampioen in 1969 met 172 punten 
 (was nog nooit vertoond in de geschiedenis van
 Aan is Winst)
Bijzonderheden: Jo was een Sajet kolver
 Jo is voorzitter en secretaris van Aan is Winst 
 geweest
 Jo was jarenlang markeur voor de kolfbond
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Fragment uit een krant van 16 september 1964
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Fragment uit een krant van 16 september 1964

Links Bab Daenen uit Krommenie en rechts Jo Jansen met beker na 
winst Gouden Tientjes toernooi in Krommenie in 1966
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Cor Jongsma (19?? – ????)
Vereniging:  Onder Ons (Wijdenes)
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaat: 5 Twaalven geslagen op 31 maart 1959 
 in Wijdenes 
Bijzonderheden: Cor was een Gummi kolver en kastelein in 
 het Wapen van Wijdenes

Gerrit Kaay (19?? – 19??)
Vereniging:  Aan is Winst
Hoogste klasse: ?e klas
Beste resultaat: Junioren kampioen van Nederland in 1972 
 met 94 punten
Bijzonderheden: Gerrit was een Gummi kolver en een heer. 
 Alle kolvers van aan is Winst behandelde 
 Gerrit met respect.

Jan Knol (18?? – 19??)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies en Aan is Winst
Hoogste klasse: ?e klas
Beste resultaat: 3e bij het NK kolven in 1938 met 151 punten. 
Bijzonderheden: Gummi kolver.

 

Bij het NK in 1950 wist J. Knol slechts 64 punten te slaan in de voorronde
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Klaas Koedooder (1920 – 1996)
Vereniging:  Aan Is Winst, Onder Ons (Andijk) en Sta Vast 
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: Nederlands Kampioen in 1965, 1974 en 1988.
 Dit werd hij met de volgende punten totalen:   
 165, 161 en 168.
 6e bij het NK kolven in 1972 met 163 punten.
Bijzonderheden: Sajet kolver en Sajet ballenmaker.
Kolfverhaal: De enige kolver die men nooit heeft zien lachen. 
 

Fragment uit het boek ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van 
Aan is Winst (Archief Aan is Winst)
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Klaas Koedooder pakt zijn derde nationale titel in de Ruif in 1988. 
Venhuizen was berucht om zijn kisten appelen die je kon winnen. 
Zie zowel de voor- als achtergrond. (Foto: collectie Aan is Winst) 

Sieb Koorn (19?? – 19??)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies en Aan Is Winst
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: Nederlands Kampioen Gummi korps 1964
 7e bij het NK kolven in 1970 met 155 punten.  
Bijzonderheden: Gummi kolver

Willem Koster (19?? – 19??)
Vereniging:  Aan Is Winst
Hoogste klasse: 3e Klas
Beste resultaten: Baanrecord in Landman’s Welvaren in 1959 
 met 114 punten (54 + 60)
Bijzonderheden: Gummi kolver
 Willem Koster was ongeveer anderhalve meter   
 lang maar kon schelden als een grote vent
Kolfverhaal: Willem Koster is als kolver nog te bewonderen op
 DVD van Hem-Venhuizen 1960, die door de
 Historische vereniging “Suyder Cogge” is 
 uitgebracht.
 
 

kolf.3.indd   182 30-7-2007   15:18:17



1��
Uit een plakboek van Piet Swier

Piet Kromheer (1924 – 1982)
Vereniging:  Diverse verenigingen inclusief Aan Is Winst
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: Nederlands Kampioen in 1963 met 169 punten 
 7e bij het NK kolven in 1980 met 157 punten
 Koning in 1955 met 149 punten
Bijzonderheden: Sajet kolver
Kolfverhaal: Als Piet een mop vertelde dan luisterde iedereen   
 in het café aandachtig

Dirk Laan (1923 – 1997)
Vereniging:  Onder Ons (Hem) en Aan Is Winst
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaat: Junioren kampioen van Nederland in 1961 
 met 92 punten
Bijzonderheden: Gummi kolver

Siem de Lange ( ? )
Vereniging:  Aan is Winst / Kan Tegen Verlies
Hoogste klasse: 2e klas
Beste resultaat: Junioren kampioen van Nederland in 1960 
 met 63 punten
Bijzonderheden: Siem heeft slechts enkele jaren gekolfd. 
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Nico Leegwater (1918 – 1986)
Vereniging:  Aan Is Winst
Hoogste klasse: 1e klas
Bijzonderheden: Gummi kolver
 Nico is bijna 40 jaar lid geweest van 
 Aan is Winst. 

Freek Luider (1908 – 1995)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies en Aan Is Winst
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: Nederlands Kampioen Gummi korps in 1964
 3e bij het NK kolven in 1971 met 155 punten
 4e bij het NK kolven in 1975 met 158 punten
 5e bij het NK kolven in 1964 met 157 punten
 6e bij het NK kolven in 1970 met 157 punten
 7e bij het NK kolven in 1966, 1973 en 1979 
 met 155, 158 en 157 punten
 Prins in 1960 met 126 punten
Bijzonderheden: Gummi kolver, kliekenmaker en heeft 
 10 twaalven geslagen in de Ruif (1970) 
 

Freek Luider slaat een opslag met kerstkolven in 1982 
(Foto: collectie Aan is Winst)
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Jan de Moel (1906 – 1990)
Vereniging:  Aan Is Winst
Hoogste klasse: 1e klas
Bijzonderheden: Gummi kolver
 Jan maakte kolfballenkistjes

Jan de Moel in actie in de Ruif met sigaar in de mond 
(Foto: collectie Aan is Winst)

Th. Onneweer ( ? )
Vereniging:  Onder Ons (Hem) 
Beste resultaat: Klasse Kampioen 3e klas in 1969 met 
 132 punten
Bijzonderheden: Het is vooralsnog onbekend of hij een Sajet- of
 Gummikolver was.

Alewyn Ott (1886 – 1970)
Vereniging:  Alewyn en Kan Tegen Verlies
Bijzonderheden: Gummi kolver en enige kolver met een eigen 
 vereniging
Kolfverhaal: Alewyn stond bekend om het volgende voorval:
 vlak voor een puntenslag in de Zeven Groene 
 Bomen liet hij een enorme wind en sprak de 
 volgende legendarische woorden “Zo, die er uit
 en de Hemmertoren er weer in, dan is het gat
 weer vol” Vervolgens sloeg hij 12 punten wat ook
 weer “vol” is. 
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Klaas Ott (19?? – 2006)
Vereniging:  Onder Ons (Hem)
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: 5 twaalven geslagen op 3 januari 1966 
 in Wijdenes
Bijzonderheden: ? kolver

Jan v/d Pijl (1904 – 1987)
Vereniging:  Aan Is Winst
Hoogste klasse: 4e klas
Bijzonderheden: Gummi kolver
Kolfverhaal: Jan had altijd een grote zakdoek bij zich en kon   
 kolven met een druppel aan zijn neus.
 

Jan v/d Pijl (midden) kijkt toe hoe Gerard Koolhaas een puntenslag maakt. Uit de 
Avro Televizier (collectie: Aan is Winst)
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Piet Slot (1920 – 1994)
Vereniging:  De Roos (Binnenwijzend) en Aan Is Winst
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaten: Klasse Kampioen 4e klas in 1983 met 
 139 punten
 Clubkampioen Aan is Winst in 1994
Bijzonderheden: Gummi kolver

Albert de Smeth (1890 – 1953)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies en Aan is Winst
Hoogste klasse: ? klas
Bijzonderheden: Gummi kolver

Condoleancebrief van de Nederlandsche Kolfbond 
(collectie: mevr. G. de Smeth – Schekkerman)

Klaas Spaans (19?? – 19??)
Vereniging:  Onder Ons (Hem) en De Roos (Binnenwijzend)
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaat: Onbekend
Bijzonderheden: Gummi kolver
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Piet Swier (1921 – 1999)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies en Aan Is Winst
Kolfloopbaan: 1957 – 199?
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaten: Nederlands kampioen Sajetkorps in 1964
 4e bij het NK kolven in 1959 met 158 punten.
 5e bij het NK kolven in 1965 met 156 punten.
 5e bij het NK kolven in 1990 met 159 punten.
 5e bij het NK kolven in 1991 met 151 punten.
 6e bij het NK kolven in 1962 met 155 punten.
 6e bij het NK kolven in 1983 met 151 punten.
 Kampioen Sajetdag in l960 en 1970
Bijzonderheden: Sajet en Gummi kolver
Kolfverhaal: Uitspraak van een anonieme kolver “Kirrel, 
 kirrel, wat kon die kirrel ‘r wat van! Piet was een
 beul in zijn sport. Hij werd gevreesd op alle kolf-
 banen. Zijn bal was “lui” en had klappen nodig”
 Piet heeft zelf eens de volgende uitspraak gedaan
 over het kolven: “As je ‘r deur bezeten benne,
 kom je ‘r nooit meer van of”. 

De subkop van dit krantenartikel zegt genoeg
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De volgende tekst komt uit het plakboek van Piet Swier en heeft 
betrekking op het NK kolven 1959:

Piet Swier staat links op de foto 
naast Jan Kreuk uit Hoogwoud 

en Jo Jansen in 1962. Jan Kreuk 
heeft net het Nederlands record 

geslagen in Landman’s Welvaren 
met 558 punten in 50 slagen. 

(Foto “Beauty”)
 

“Het	is	me	niet	gelukt,	waar	ik	wel	op	
heb	gerekend,	om	Kampioen	te	wor-
den.	Ik	was	gewoon	naar	Friesland	ge-
gaan,	’s	nachts	om	2	uur	en	m’n	werk	
gedaan,	’s	middags	om	2	uur	thuis,	en	
om	3	uur	naar	de	Wormer.	Mijn	vrouw	
mee,	Jo	Jansen	en	vrouw	en	Alewyn	
Ott.	Eer	we	in	de	Wormer	waren	was	
het	half	5.	Bij	Purmerend	moesten	we	
40	minuten	voor	de	brug	wachten.	
Nu	is	het	de	gewoonte,	dat	zij	die	
het	hoogst	staan,	het	eerste	moeten	
kolven,	maar	in	plaats	van	het	eerst,	
was	ik	het	laatst.	A.	Rentenaar	stond	
op	161,	C.	Vlug	en	P.	Woestenburg	op	
159.	Ik	stond	op	112,	dus	ik	moest	50	
punten	slaan	om	Kampioen	te	worden.	
Ik	was	er	gans	niet	bang	voor,	de	span-
ning	was	ondragelijk,	het	was	muisstil	
(zeldzaame	mooie	situatie,	om	veel	
punten	te	slaan)
1	bal	vlak	voor	de	paal	(sla	hem	te	
slap	=	6	punten).	Toen	kon	ik	er	alleen	
met	mooi	kolven	komen.	1	Snijbal	en	
2	Groote	zijballen,	prezies	op	hart	
en	in	de	maat.	3	x	12	Punten.	Iedere	
klap	donderend	aplaus.	Nu	moet	ik	
nog	8	punten	hebben.	1	zij	bal	iets	te	
hard	opgebracht	op	de	streep,	weer	
doodstil.	Had	ik	nu	aan	willen	winnen	
gedacht,	had	hij	goed	geweest,	(door	

hard	te	slaan)	maar	ik	was	aan	het	
kolven,	die	3	twaalven	niet	in	de	hand,	
te	dik	4	punten.	4e	Prijs	wat	even	goed	
een	mooie	prijs	is.	Volgend	jaar	beter,	
maar	ik	doe	het	er	voor.
	De	beste	kolver	heeft	volgens	mij	
gewonnen.	Arie	is	een	zeldzame	seri-
euze	kolver.	Het	laatste	halfjaar	heb	ik	
een	paar	keer	een	50	slagenwedstrijd	
van	Arie	gewonnen.
Arie	heeft	een	Schuiver,	één	van	de	
Mooiste	Gummi	Ballen”	
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De eerste pagina van een plakboek dat Piet Swier heeft bijgehouden 
tussen 1959 en 1965 vermeld de data wanneer er 60 punten of meer 
dan 500 punten bij een 50-slagen wedstrijd werd geslagen. Velen van 
u dromen er van om 1 keer in uw leven 60 punten te slaan. Let op Piet 
sloeg maar liefst 39 keer 60 punten tussen 1959 en 1965.  In oktober 

1962 sloeg hij zelfs een dubbel serie in Wijdenes (10 x 12) 
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Willem Tensen (1862 – 1931)
Vereniging:  Sta Vast (Schellinkhout)
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaten: Willem Tensen won het eerste Nederlands 
 kampioenschap kolven dat door de 
 Nederlandsche Kolfbond in Alkmaar werd
 georganiseerd in 1886. Willem werd Nederlands
 Kampioen met 129 punten (45+44+40) en 
 verdiende daarmee Fl. 100,-.
 Een 4e plaats bij het NK kolven in Bolsward in
 1901 met 119 punten.
Bijzonderheden: Willem was kastelein op de hoek Zeedijk / 
 Laantje in Schellinkhout waar hij een café met
 kolfbaan had. In 1897 liet hij hier een 
 melkfabriek aanbouwen.
 Willem was een Sajet kolver.
 Willem heeft de vereniging Sta Vast in 
 Schellinkhout opgericht in 1899.

Een schilderij van Willem Tensen en zijn moeder. Leest Willem hier het nieuws 
dat hij Nederlands kampioen is geworden? De schilder is Albert Neuhuijs. 

(Afbeelding: collectie Gerben Kazimier.)
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Ben Vingerhoed (1923 – 1983)
Vereniging:  Aan Is Winst
Hoogste klasse: Super klas
Beste resultaat: Winnaar Sajetdag in 1968 en 1978 beide met
 157 punten
Bijzonderheden: Sajet kolver 
 Ben heeft hij in het bestuur van de Nederlandse   
 Kolfbond gezeten
 Ben heeft kolfballen, spelregelboekjes en 
 kolftekeningen gemaakt 

Ben Vingerhoed doet een uitklap in de Ruif in 1982 
(Foto: collectie Aan is Winst).
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Cor Visser (18?? – 19??)
Vereniging:  Onderling Genoegen (Hoogkarspel)
Hoogste klasse: ?e klas
Beste resultaten: Cor Visser werd twee keer Nederlands Kampioen.  
 In 1953 met 161 punten en in 1956 met 
 162 punten.
Bijzonderheden: Gummi kolver

D. Visser Wzn (18?? – 19??)
Vereniging:  Onderling Genoegen (Hoogkarspel)
Hoogste klasse: ?e klas
Beste resultaat: 4e bij het NK kolven in 1900 met 131 punten.
Bijzonderheden: Gummi kolver

Omdat Onderling Genoegen nog niet was aangesloten bij de 
Nederlandschen Kolfbond moest D. Visser Wz als buitengewoon lid meedoen 
aan het Nederlands Kampioenschap in de Waakzaamheid in Koog aan de 

Zaan in 1902. Uit de vastlegging van de Secretaris van de kolfbond, 
blijkt dat men niet gerekend had op zijn deelname. 

Dit blijkt uit het deelname nummer 63b
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Klaas Visser (1896 – 1985)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies en Aan Is Winst
Hoogste klasse: 2e klas
Beste resultaten: Nederlands Kampioen Gummi korps in 1964
 4e bij het NK kolven in 1957 met 143 punten.
 7e bij het NK kolven in 1955 met 149 punten. 
Bijzonderheden: Klaas was een Gummi kolver
 Ere lid van Aan is Winst

Klaas Visser in actie in 1950 
(Foto: collectie Mevr. G. de Smeth – Schekkerman)

Klaas A.J. (Bantam) De Vries (1902 – 1978)
Vereniging:  Onderling Genoegen in Hoogkarspel, 
 Onder Ons in Hem en Onder Ons in Wijdenes
Hoogste klasse: 1e Klas
Beste resultaten: 6e bij het NK kolven in 1934 met 143 punten
 6e bij het NK kolven in 1937 met 140 punten
 6e bij het NK kolven in 1939 met 147 punten
Bijzonderheden: Klaas was een Gummi kolver
 Klaas is tussen 1927 en 1960 uitbater geweest   
 van café Bantam in Hoogkarspel.
 Klaas is voorzitter geweest van de Noord 
 Hollandse Kolfbond
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Dirk Zijp in Landman’s Welvaren 
(Foto: collectie Historische Vereniging Midwoud/Oostwoud) 
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Roelof Zilver ( ? )
Vereniging:  De Roos
Hoogste klasse: 1e klas
Beste resultaten: Klasse Kampioen 4e klas in 1969 met
 123 punten.
Bijzonderheden: Roelof was een Gummi kolver 

Dirk Zijp (1902 – 1984)
Vereniging:  Ons Genoegen (Oostwoud), De Roos 
 (Binnenwijzend) en Aan is Winst (Venhuizen)
Hoogste klasse: 1e klas
Bijzonderheden: Dirk was een Gummi kolver. 
Kolfverhaal: Dirk was een “dolle” kolver. Hij hield zo van de
 sport dat hij diverse keren van vereniging is
 gewisseld. Iedere keer als er een kolfbaan 
 (en de bijbehorende vereniging) verdween ging hij
 een dorp verder om te kunnen kolven. 
 Hij is gestart in de Vergulde Vos in Oostwoud,
 vervolgens is hij naar De Zeven Groene Boomen
 gegaan en hij is geëindigd in De Ruif in 
 Venhuizen. Iedere donderdagavond bracht zijn
 dochter Marian hem met de auto naar 
 Venhuizen voor zijn kolfavond. 
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13.  De huidige kolfspelers

In dit hoofdstuk zullen alle huidige kolvers worden opgenomen die 
spelen bij een vereniging in Drechterland of daar hebben gespeeld. 
Allereerst zullen de heren alfabetisch worden behandeld. 
Daarna komen de dames aan de beurt.

Robbert Jan Wijntjes (Foto Jack de Vries)
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Heren 
(Vereniging Aan is Winst tenzij anders vermeld) 

Mark Aberkrom (6 mei 1963)
Kolfloopbaan: 2003 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 2e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Winnaar Open Wormer in 2004
 Veertiende bij het NK 2005 in Café “De Schelvis”
 Eerste plaats in de 3e klas met 286 punten bij 
 de 30-slagenwedstrijd in Opmeer in 2006.
 Winnaar Gouden Tientje in de 2e klas in 2007
Bijzonderheden: Mark woont op de Buurt 90. Dit is de plaats
 waar Café De Vergulde Baars met haar kolfbaan
 ooit heeft gestaan.

Ondanks deze verre bal wist Mark Aberkrom toch 
de Open Wormer in 2004 te winnen 

(Foto Jan Aberkrom)
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Dirk Beemsterboer (2 juni 1946)
Kolfloopbaan: 2005 – heden  
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 3e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Derde in de 4e klas bij de 30-slagenwedstrijd in   
 Sint Maartenbrug in 2006. 
 Tweede plaats bij de Gouden Tientjes in de 
 3e klas in 2007

Jaap Boon (17 september 1942)
Kolfloopbaan: 2006 – heden
Speelt: Sajet
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Klaas (Cas) Bosma (9 december 1944)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Tweede plaats bij aspiranten bij het NK 2006 
 Vijfde plaats bij de klasse kampioenschappen   
 2006 in de 4de klas
 Zesde plaats bij de clubkampioenschappen in   
 2006 (beste aspirant)
Bijzonderheden: Cas speelt met de kliek en bal van Cor de Hart
Kolfverhaal: Cas heeft wel eens een kolfwedstrijd onder-
 broken om te toiletteren. 

Kees Bot (3 september 1934)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Klaas Bruin (1 juni 1948)
Kolfloopbaan: 2006 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Piet Davidzon (19 november 1945)
Kolfloopbaan: 2006 – heden
Speelt: Sajet
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Eerste plaats in de 4e klas bij de 30-slagen-
 wedstrijd in Venhuizen in 2006 

Sjaak Entius (16 mei 1944)
Kolfloopbaan: 2006 – heden
Speelt: Sajet
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klasse)
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Arie Geel (28 juli 1920)
Vereniging:  Onder Ons (Andijk), voorheen Aan Is Winst
Kolfloopbaan: 19?? – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: ?e klas
Huidige klasse: 4e klas
Beste resultaten: Clubkampioen in 1989 bij Aan is Winst.
Bijzonderheden: Arie is in 2005 niet meegegaan naar de nieuwe
 kofbaan in dorpshuis “het Centrum” in 
 Venhuizen, maar is blijven kolven in Andijk.   
 Arie speelt daar met de middagploeg. 
 Arie woont in Hoorn en kan Cultura met de bus  
 makkelijk bereiken. Venhuizen is voor hem met
 het openbaar vervoer niet te bereizen.

Arie heeft een aanbal in de Ruif in 1982 
(Foto: collectie Aan is Winst)
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Jan Groenhart (16 februari 1942)
Vereniging:  Onder Ons, Wijdenes en Aan Is Winst, 
 Venhuizen
Kolfloopbaan: 197? – heden (Jan weet niet meer wanneer 
 hij is gestart)
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  2e klas
Huidige klasse: 3e klas
Beste resultaten: Aan is Winst clubkampioen in 2001, 2002, 
 2005 en 2006. 
Bijzonderheden: De bijnaam van Jan is “de Broodkolver” omdat
 hij veel prijzen wint. Zo werd hij ook club-
 kampioen bij Onder Ons in Andijk in 2004. 
 De leden van Aan is Winst mochten immers 
 meespelen bij het clubkampioenschap van 
 Onder Ons in de jaren dat men uit nood in 
 Andijk moest kolven.
Kolfverhaal: Over de kolfverhalen van Jan kan een boek 
 worden geschreven.

Clubkampioenschap Aan is Winst 2006. De broodkolver 
Jan Groenhart als winnaar, Cor Sikkema werd tweede en 

Freek Jansen eindigde als derde. Cas Bosma was de beste aspirant. 
(Foto Jack de Vries)
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Wander Groot (17 juni 1957)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Vierde tijdens de clubkampioenschappen 2005
Bijzonderheden: Wander speelt 1 keer per jaar kolf (dit is met
 de clubkampioenschappen) 

Dick Haan (21 juli 1949)
Kolfloopbaan: 1974 – 1976 (Onder Ons Wijdenes) 
 en 1999 – heden
Speelt: Gummi en sajet
Hoogste klasse:  3e klas
Huidige klasse: 4e klas
Beste resultaten: Clubkampioen Aan is Winst 2007
 Een keer vijfde bij de Gouden Tientjes 
 in de 4e klas 
Bijzonderheden: Dick speelt met de kliek van zijn moeder

Cees de Hart (4 november 1936)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Cor de Hart (19 december 1945)
Kolfloopbaan: 1976 – heden
Speelt: Sajet / voorheen Gummi
Hoogste klasse: 2e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Winnaar van 2 Gouden Tientjes 
 (19?? en 2004 in de 3e klas)
 Twee keer clubkampioen (1997 en 1998)
Bijzonderheden: Cor is zelfs in Japan bekend om zijn kolfspel
 “Gooi maar terug” is de gevleugelde uitspraak
 van Cor als hij weer een “mud volle” 12 heeft   
 geslagen.
Kolfverhaal: Cor is na afloop van een soosavond in 2005 een
 keer met zijn fiets in de sloot beland.
 Een bezorgde collega kolver heeft n.a.v. dit 
 voorval een paar zwembandjes voor Cor gekocht.
 We hebben Cor nog niet met de bandjes gezien.
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Van alle Aan is Winst spelers is alleen Cor de Hart in de hele wereld bekend 
(Par Golf, december 1986)

kolf.3.indd   203 30-7-2007   15:18:33



�0�

Kees Jansen (25 januari 1945)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Bijzonderheden: Zoon van een Wereldkampioen
Kolfverhaal: Kees kan bijna net zo goed kolven 
 als zijn broer Freek

Freek Jansen (24 oktober 1951)
Kolfloopbaan: 1997 – heden
Speelt: Sajet
Hoogste klasse: 3e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Derde plaats bij de clubkampioenschappen 
 in 2006 
Bijzonderheden: Freek is sinds oktober 2005 voorzitter van 
 Aan is Winst
Kolfverhaal: Freek speelt momenteel net iets beter 
 dan zijn broer Kees

Piet Kesteloo (3 september 1932)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Freek Kok (16 augustus 1949)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Sajet
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Cees Komen (18 februari 1952)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Bijzonderheden: Speelt naast Kolf ook Golf

Cor Laan (23 maart 1922)
Kolfloopbaan: 19?? - 1999 en 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Clubkampioen in 1996
Bijzonderheden: Uit de notulen van Aan is Winst uit 1999 blijkt
 dat Cor bedankt als lid omdat hij zich te oud
 voelt om te kolven. In 2005 komt Cor (als jonge
 god) terug op de kolfbaan
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Martin Laan (26 juli 1953)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 3e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Derde plaats in de 4e klas bij de 30-slagen 
 wedstrijd in de Schelvis in Zuid-Scharwoude 
Bijzonderheden: Speelt soms met zijn laserkliek

Rein Laan (22 november 1949)
Kolfloopbaan: 1993 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Bijzonderheden: Op de enige donderdag in 2006 dat er geen Soos
 was i.v.m met een avond van het Rode Kruis om
 bloed te geven kwam Rein met zijn kliek en bal
 naar het Centrum. 

Adrie Leegwater (3 oktober 1950)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Piet Leeuw (5 september 1941)
Kolfloopbaan: 1965- ?, 1975 – 1982 en 1988 – heden
Speelt: Sajet
Hoogste klasse: Dat weet Piet niet meer. 
Huidige klasse: 3e klas
Beste resultaten: Piet heeft het toernooi ter gelegenheid van 
 het 20 jarig baanhouderschap van Henk en 
 Petra Lansink (in 1992) in de Ruif gewonnen in
 de 3e klas met 154 punten. De finale sloot hij
 magistraal af met 60 punten. Wat een topper.
Bijzonderheden: Piet is van 1997 tot 2005 voorzitter geweest 
 van Aan is Winst. 
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Gerard Schermer heeft in het verleden wel meer gekolfd 
dan dat hij nu doet.

Jaap Ooms (10 februari 1955)
Kolfloopbaan: 2006 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Bob Oudenaller (18 april 1940)
Kolfloopbaan: 1987 – heden
Speelt: Sajet
Hoogste klasse: ?e klas
Huidige klasse: 3e klas
Beste resultaten: 5 Twaalven geslagen bij de 30-slagen wedstrijd 
 in Wieringerwaard in 1999

Martien Rood (3 maart 1947)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Gerard Schermer (17 oktober 1962)
Kolfloopbaan: 1993 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Bijzonderheden: Gerard komt tegenwoordig één keer per jaar op
 de kolfbaan. Dit is met de clubkampioenschappen.
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Bram Schuitemaker (13 februari 1945)
Kolfloopbaan: 19??-1996 en 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Bijzonderheden: Bram is voorzitter geweest in de jaren 1985 -1996.  
 Zijn verkiezing was met unanieme stemmen. 
 Opvallend was dat Bram zich niet kandidaat had
 gesteld en tijdens de verkiezing op vakantie was 
 in Spanje.

Cor Sikkema (11 juli 1933)
Kolfloopbaan: 1987 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 1e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Klasse Kampioen 4e klas in 1992 met 129 punten 
 Cor heeft een Gouden Tientje gewonnen (2e klas)
 in 2003 en is vier keer clubkampioen geweest 
 (?, ?, 2004 en 2005).
Bijzonderheden: Cor is vele jaren penningmeester geweest van 
 Aan is Winst.

Cor Sikkema in actie tijdens de clubkampioenschappen van 2006
(Foto Jack de Vries)
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Cor Spruit (11 november 1949)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Dirk Stam (30 september 1931)
Vereniging:  De Roos, Binnenwijzend en Aan Is Winst, 
 Venhuizen
Kolfloopbaan: 1970? – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: Super klas
Huidige klasse: 2e klas
Bijzonderheden: Dirk kolft al bijna 40 jaar.

Dirk concentreert zich voor de puntenklap in de Ruif in 1982 
(Foto: collectie Aan is Winst)
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Jaap Vriend (16 april 1931)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Jack de Vries (13 augustus 1946)
Kolfloopbaan: 1989 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 1e klas
Huidige klasse: 3e klas
Beste resultaten: Negende plaats bij het NK in 1998
 Clubkampioen in 1993
Bijzonderheden: Jack is de enige kolver bij Aan is Winst 
 die zijn bal opwrijft.

Robbert Jan Wijntjes (9 juli 1953)
Kolfloopbaan: 2005 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Robbert Jan Wijntjes slaat een verre bal recht op het hart van de paal 
(Foto Jack de Vries)
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Dames

Thea Beemster ( 6 mei 1931)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1986 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 2e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Finales met het zestal van Kan Tegen Verlies.

Corrie Beemsterboer (24 november 1938)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1977 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  2e klas
Huidige klasse: 3e klas
Beste resultaten: Diverse korpsprijzen en kampioen met het zestal
 in 2001 
Bijzonderheden: Maakt gebruik van de 1/6 regeling

Alie Boon (7 januari 1933)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1984 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 2e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Met het zestal van Kan Tegen Verlies

Hanneke Dekker (8 juni 1945)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1993 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 1e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Klasse Kampioen in de vierde klas in 1995
 Klasse Kampioen in de derde klas in 1996
 Klasse Kampioen in de eerste klas in 2006 
Bijzonderheden: Hanneke is zowel voorzitter als secretaris 
 van Kan Tegen Verlies

Trien Duin (1 februari 1927)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1975 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse Super klas
Huidige klasse: 1e klas
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Hanneke Dekker heeft een aanbal in Cultura (1997) 
(Foto: collectie Hanneke Dekker)

Beste resultaten: Trien is Nederlands Kampioen geworden in 1977.
 Dit was op de kolfbaan in Wijdenes. Trien heeft
 124 punten geslagen om kampioen te worden.
Bijzonderheden: Trien heeft nog gewerkt in het Wapen van 
 Schellinkhout. De kolfbaan was er toen al niet   
 meer. 

Trijnie Duin (4 februari 1953)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1989 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 2e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Derde plaats in de 2e klas met 109 punten bij 
 de Klasse Kampioenschappen van 2006 
Bijzonderheden: Dochter van een wereldkampioen

Riet Groes (6 februari 1932)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1985 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Jenny Haan ( 3 juli 1923)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1974 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 3e klas (is tevens huidige klas)
Bijzonderheden: Maakt gebruik van de 1/6 regeling
 Speelt met een kliek die door haar man is
 gemaakt.
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Gon Hansen (14 oktober 1926)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1974 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)

Marian Helder (31 juli 1932)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1986 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 3e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Met het zestal van DLK Nederlands kampioen 
 in 2001 en diverse korpsprijzen over de jaren
Bijzonderheden: 60 punten geslagen in de Ruif op 3 maart 1994

Irene Hoexum ( 7 mei 1945)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen en binnekort bij   
 Vrouwenkliek, Andijk 
Kolfloopbaan: 1991 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  2e klas
Huidige klasse: 3e klas
Beste resultaten: Winnaar Gouden Tientje in de 2e klas in 2002

Corrie ter Hofstede (2 december 1930)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1974 – heden
Speelt: Oorspronkelijk Gummi maar nu 
 reeds 20 jaar Sajet
Hoogste klasse:  Super klas
Huidige klasse: 1e klas 
Beste resultaten: Twee keer een 2e plaats bij het Nederlands 
 kampioenschap (1985 en 2005) en 1 keer 
 derde (2006).
 Kampioen bij de Klasse kampioenschappen 
 in de Super Klas in 2004 met 146 punten. 
 Baanrecord bij 30-slagen in Wieringerwaard 
 (314 punten). 
Bijzonderheden: Twee keer 60 punten geslagen. 1 keer in het
 Wapen van Wijdenes (3 september 1991) en 
 1 keer in de Ruif (28 maart 1996).
 Corrie is de huidige voorzitter/
 penningmeester van De Leste Klap
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De finalelijst bij het Nederlandse Kampioenschap in 2005 
waar Corrie tweede is geworden.

Tiny Kaagman (19 november 1953)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1995 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
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Trien Koetsier 
stuurde dit dank-

briefje naar de 
dames van Kan 
Tegen Verlies als 

reactie op een 
felicitatiekaart voor 

het behalen van 
de nationale titel in 

2001

Marie Klaver (20 mei 1934)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1974 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  2e klas
Huidige klasse: 3e klas
Beste resultaten: Tweede plaats bij het Nederlands 
 kampioenschap in 1999.
 Nederlands kampioen met het zestal 
 van DLK in 2001.
Bijzonderheden: Maakt gebruik van de 1/6 regeling

Trien Koetsier (10 oktober 1912)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1974 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  Super klas
Huidige klasse: 1e klas
Beste resultaten: Nederlands Kampioen in 2001 in Andijk.
 Nederlands Kampioen met het zestal 
 van DLK in 2001.
 Vierde plaats bij het Nederlands 
 kampioenschap in 1999.
Bijzonderheden: Trien was 87 jaar oud toen zij 
 Nederlands Kampioen werd. 
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De finalelijst van het Nederlandse Kampioenschap in Cultura (2001).
 Trien Koetsier werd hier overtuigend kampioen.
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Trien Laan (13 augustus 1922)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1972 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Bijzonderheden: Trien heeft een kolfspeldje gekregen bij haar 
 25 jarig lidmaatschap van Kan Tegen Verlies 
 in 1997. 

Gijsje Leegwater (20 februari 1918)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1972 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  2e klas
Huidige klasse:  4e klas
Beste resultaten: Gijsje heeft in 1972 een zilveren vaasje met 
 inscriptie gekregen van het gemeentebestuur 
 van Venhuizen omdat zij de meeste punten had
 geslagen in het jaar van oprichting van 
 Kan Tegen Verlies.
Bijzonderheden: Gijsje heeft een kolfspeldje gekregen bij haar 
 25 jarig lidmaatschap van Kan Tegen Verlies 
 in 1997.

Ma Ott (28 maart 1923)
Vereniging:  De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1974 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 4e klas (is tevens huidige klas)
Bijzonderheden: Ma Ott maakt gebruik van de 1/6 – regeling

Corry Schadenberg (20 september 1940)
Vereniging:  De Vier Eenen (1992- 2000)
 De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 19?? – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: 1e klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: Eerste plaats in de 4e klas bij het 110 jarig 
 bestaan van Ons Genoegen in Wormer in 1983.
 Nederlands Kampioen met het zestal van 
 De Vier Eenen in 2000 en in 2001 Kampioen 
 met het zestal van DLK.
 Eerste plaats in de 2e klas met 121 punten bij
 de Klasse kampioenschappen in 2006.
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Trijn Smit - Baas (15 februari 1933)
Vereniging:  Aan Is Winst, Venhuizen
 Daarvoor gespeeld bij De Leste Klap, Wijdenes
Kolfloopbaan: 1974-1987 (De Leste Klap) en 
 1987 – heden (Aan is Winst)
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: Super klas (is tevens huidige klas)
Beste resultaten: 3e bij het NK kolven in 1991 met 127 punten
 3e bij het NK kolven in 1996 met 149 punten
Bijzonderheden: Trijn heeft in totaal 2 x 60 punten geslagen 
 in de Ruif. 
 Trijn is het eerste en ook enige vrouwelijke lid
 welke Aan is Winst ooit zal hebben.
Kolfverhaal: Ken je Keerten?

De kliek en bal van Corry Schadenberg

Trijn Smit stond er goed voor na de voorwedstrijden voor 
het NK in 1988 in de Ruif
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Hé Trijn is ook bekend in Japan (Par Golf, december 1986)
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Trijnie Vingerhoed (2 november 1923)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1972 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  1e klas
Huidige klasse: 4e klas
Beste resultaten: Eerste plaats in de 2e klas bij de klasse 
 kampioenschappen in 1988. 
Bijzonderheden: Trijnie heeft een kolfspeldje gekregen bij haar 
 25 jarig lidmaatschap van Kan Tegen Verlies 
 in 1997. Trijnie is 30 jaar voorzitter van 
 Kan Tegen Verlies geweest.
Kolfverhaal: Voor het Nederlands kampioenschap van 2000
 in Zuid-Scharwoude heeft Trijnie de volgende
 slagzin bedacht voor de kolfsport: “Kolven - een   
 sport van vroeger, voor mensen van nu”. 

Trijnie Vingerhoed is 30 jaar voorzitter geweest van Kan Tegen Verlies

kolf.3.indd   219 30-7-2007   15:18:43



��0

Catharina Wanders (8 juli 1926)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1972 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse: ?e klas
Huidige klasse: 3e klas
Bijzonderheden: Catharina heeft een kolfspeldje gekregen bij 
 haar 25 jarig lidmaatschap van 
 Kan Tegen Verlies in 1997.

Trijnie Vingerhoed heeft bij het eeuwfeest van Aan is Winst 
in 1974 een fiets gewonnen
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Antje Zilver (27 mei 1935)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1987 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  1e klas
Huidige klasse: 2e klas
Beste resultaten: Winnaar Gouden Tientje in de 4e klas in 1994

Antje Zilver bij een uitklap in Cultura in 1997 
(Foto: collectie Kan Tegen Verlies)

Riet Zwart (7 maart 1931)
Vereniging:  Kan Tegen Verlies, Venhuizen
Kolfloopbaan: 1993 – heden
Speelt: Gummi
Hoogste klasse:  Super klas
Huidige klasse: 1e klas
Beste resultaten: Eerste plaats in de 1e klas in Andijk bij de   
 Klasse kampioenschappen in 2005.
 Winnaar Gouden Tientje in de 1e klas in 2005.
Bijzonderheden: Riet is penningmeester van Kan Tegen Verlies
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Riet heeft een aanbal in Cultura in 1997 (Foto: collectie Kan Tegen Verlies)
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14.  De toekomstige kolfspelers

Hoewel kolven een lange traditie heeft is het belangrijk dat de 
toekomst van het kolven wordt verzekerd. Dit kan alleen maar 
door de instroom van nieuwe spelers. Hierna volgen de namen 
van de spelers die nagenoeg zeker zullen instromen in de komende 
jaren. Het zijn deze spelers die de toekomst van het kolven veilig 
zullen stellen. Onder hen bevindt zich mogelijk ook het aanko-
mende talent dat uit zal groeien tot een nieuwe Nederlandse 
Kampioen in de toekomst.

De volgende spelers worden het komende jaar verwacht op 
de kolfbaan: Kees Bloemendaal, Bonno de Boer, Jaap Feller,
Sam Koopman, Mathijs Koster (De toekomstige Tiger Woods van 
het kolven), Sebastiaan Redeker, Albert de Smeth, Ben Vroom en 
Ad Zwagemaker.

Niet veel later worden de volgende spelers verwacht op de kolf-
baan: Henk Bakker (zie de foto), Zeger Davidzon, Twan Groot, 
Cees de Hart, Rein de Hart, Corné Jansen, Marius Kesteloo, 
Michael Kok, Jasper Komen, Michiel Komen, Marcel Leeuw,
Remco Raven, Johan de Smeth, Pieter de Smeth en Jaap Swier 
(zie het kader op de volgende pagina).

Henk Bakker slaat 
een uitklap in 

de Ruif in 1982 
(Foto: collectie 
Aan is Winst)
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Jaap Swier (17 augustus 1960)
Hoogste klasse: onbekend
Beste resultaten: Klasse Kampioen 2e klas in 1994 met 
 160 punten.
 Diverse keren 5 twaalven geslagen.
Bijzonderheden: Als zoon van Piet Swier is Jaap op jeugdige
 leeftijd begonnen met kolven. Jaap is zeker een
 van de grootste koftalenten uit Venhuizen. 
 In verband met zijn werktijden is Jaap nu niet in
 staat om op de Soos te kolven. Zodra zijn werk-
 tijden het toelaten wordt Jaap weer lid van 
 Aan is Winst en komt hij zeker weer kolven.

Jaap Swier de klasse kampioen in de 2de klas in 1994
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15.  Geraadpleegde bronnen

250 jaar Kolfbaan, Dr. A. van Hulzen, 1981, Utrecht

Colf . Kolf . Golf, van middeleeuws volksspel tot moderne sport. 
Catalogus van een Nederlands Belgische tentoonstelling. Gemeen-
temuseum Het Markiezenhof e.a., 1981, Uitgeverij Terra, Zutphen 

“De kolver” in De Nederlanden, 1841, ‘s-Gravenhage

Des Menschen begin, midden en einde, door Joannes Luiken, 
1719, Amsteldam

Early Golf, Steven J.H. van Hengel, 1990, Naarden

Het kolfspel, Geïllustreerde Handleiding door A.P.L. Spuybroek, 
1909, Baarn

Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw, 
beschreven door Dr. G.D.J. Schotel, 1869, Haarlem

West - Frieslands OUD en NIEUW, 32ste Bundel van het Histo-
risch Genootschap “Oud West-Friesland”, 1965, Hoorn

Jaarboek 2005 “Uit de Steenen Kamer” van de historische vereni-
ging “Suyder Cogge” blz. 66 t/m 69, M.R. Aberkrom “Er kan weer 
worden gekolfd in Venhuizen”, 2005, Venhuizen 

Kolven “Het plaisir om sig in dezelve te diverteren”. Kolfclub 
“Utrecht St. Eloyen Gasthuis”, 2002, Utrecht

Leids Jaarboekje 1942 blz. 203 t/m 215, J.A. Brongers, “Spel en 
vermaak in het oude Holland”, 1942, Leiden

Par Golf, December 1986

Verhandeling over de oorsprong van het Kolven, Anonieme ver-
handeling, Eerste druk 1769, van Cesar Noël Guerin, Amsterdam

Verhandeling over de oorsprong van het Kolven, Anonieme ver-
handeling, Tweede verbeterde druk uit 1792, van de gebroeders 
Jan en Gerbrand Roos, Amsterdam
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16.  Register der spreekwoorden

De Verhandeling over de oorsprong van het Kolven van Cesar Noël 
Guerin uit 1769 bevat een register der spreekwoorden. Dit register 
wordt hierna (zonder de Franse vertaling) opgenomen zodat u zelf 
kunt vaststellen welke spreekwoorden en uitdrukkingen de jaren 
hebben overleefd en welke niet.

Aan
 De Bal is aan
 Hy is aan
 Hy heeft het aan

Aftrek (op den) Spelen
 Trekbal
 Trekken

De Baan
 Dat is voor de Baan

Baas / Een Baas in ’t Kolven

Bal / Sayette Bal
 Den Bal slaan
 Den Bal wel slaan
 Een Bal wel oordelen
 Houd geen Ballen
  Geef myn Bal wederom
 Uw Bal is aan

Beurt
 Myn beurt om te slaan,  
 te spelen
 ’t is uw beurt
 Wie zyn beurt is het
 Ieder zyn beurt
 By Beurten

Boompje, teken van een halve  
vles wyn aan op de Ley

Booter, dat is om de Booter

Boven, of daar men begint uit 
te slaan
 Den Bal boven brengen

Daar is niets op, dat is: Geen 
hoop om te winnen

Dat is fyn

Dat zyn handen, word gezegt 
wanneer men een nette of 
mooije slag doet

Einde of ’t end van de baan. 
Ook Beneden, doch dit word 
weinig gezegt
 Den Bal ten Einde de   
 Baan brengen

Foey, Foey , Fy, Als men een 
digte misslag doet

Fyn aan

Fyntjes Kolven

Geerten, is fors uitslaan om het 
Stuk met den eersten uitslag te 
raaken

Gelag, in een Gelag Spelen

Gewonnen
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Harde Party, Een Harde Party 
gewonnen

Katje Frik, word gezegt, 
wanneer men wind zonder dat 
den anderen een eenig Streepje 
uitdoet

Klap, dat is een Klap wort 
gezegt wanneer men ver van 
het Stuk legd, en wanneer men 
raakt, Laat je dat leggen? 

Kolf
 Kolven
 Een Kolver
 Een Baas in ’t Kolven
 Kolf aan ’t Stuk

Een Kruk

Kwaatdoender, word gezegt 
wanneer een Bal door en andere 
Bal weg geslagen is van een 
goede plaats

Laat je dat leggen?

Land, Daar is nog Land agter, 
word gezegt van een Bal die 
ver getrokken is, dat men hoop 
heeft of kans ziet om nog verder 
te trekken

Maaters

Mikken

Mis
 Hy is Mis

De Nader Die het laatst slaan 
moet. Wanneer ‘er Franschen in 
een Baan zyn; dan zeggen zy Le 
Nader. Ik heb de Nadert

Opstuiten, Alon Opstuiters

Op zyn Oude Luidjes, dit is: be-
daard en zonder wind te maken 
kolven

Over kolven met zyn beyden, dit 
is: Wie een vles wyn of niets zal 
betaalen

Paal

Party, of Verloren

Ploeg, twee Ploegen

Raak Dat is Raak

Raap je dat op?, word gezegt 
wanneer men een goede klap 
doet

Rabat

Rabatteren is Wederom Kaat-
sing der Bal van het Rabat

Staan, blyven staan, is: men 
Schryft op de Ley de Namen van 
die geenen die Kolven, en vier 
of vyf Streepjes ‘er by. Wanneer 
men een Streepje wind word ‘er 
een uitgedaan, en die verliest 
blyft het Streepje staan, daar 
is het woord van oorspronke-
lyk, nu tegenwoordig onthoud 
ieder maar zoo veelmaal als hy 
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blyft staan, en word niet meer 
zoo netto geschreven als alleen 
wanneer men de party verliest.

Streepje, Vier Streepjes uit om 
een Quartje
 Streepje, merk voor een  
 Quartie aan of verloren  
 op de Ley

Schot, tegen ’t Schot spelen

Stuk, Kolf aan ’t Stuk is kwyt

Trekken

Uit, Vyf Streepjes uit om een 
halve vles

Uitwinder, Het is myn Uitwinder

Verloren

’t was wel gezogt, word gezegt 
wanneer men een Bal fyn op zy 
van ’t Stuk moet raken, en dat 
dezelve even mis is

Wie heeft ’t Aan

Winst, dat is myn Winst wordt 
gezegt wanneer men een Bal 
slaat die door een Uitwinder tot 
aan het Stuk boven gebragt is, 
en dus een Streepje gewonnen
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Nawoord

Zoals u gemerkt heeft komt het nog vaak voor dat gegevens ont-
breken. Het gaat hier b.v. om de volgende gegevens:
• Notulen van verenigingen
• Onduidelijkheden met betrekking tot oprichtingsdata van   
 verenigingen
• Overige bescheiden van verenigingen
• Foto’s van kolfbanen
• Baanrecords van de kolfbanen
• Jaren dat de kolfbanen operationeel waren
• Voornamen van kolvers
• Geboorte- en sterfte jaren van de kolvers
• Kolfanekdote’s
• Etc.
Mocht u over bovenstaande of andere informatie m.b.t. het kolven 
in Drechterland beschikken verzoek ik u vriendelijk om deze infor-
matie met mij of de lokale historische verenigingen of stichting in 
Drechterland te delen. Naast het feit dat de historische verenigin-
gen graag over deze informatie beschikken is het zo dat het 
Westfries Archief i.s.m. de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond 
zoveel mogelijk wil verzamelen over de geschiedenis van het kolven 
in West Friesland. Daarnaast is het mijn bedoeling om dit boek in 
de toekomst (aangevuld met de ontbrekende informatie) opnieuw 
uit te brengen. Wij horen graag van u.

Mark Aberkrom 
Tel: 0228-541328
E-mail: mark.aberkrom@yahoo.com

Historische Vereniging Blokker 
Tel: 0229-262915
E-mail: historischblokker@quicknet.nl

Stichting Historisch Hoogkarspel – Westwoud 
Tel: 0228-563422
E-mail: HBleeker@quicknet.nl

Historische Vereniging “Suyder Cogge” 
Tel: 0229-503042
E-mail: historie@suyder-cogge.nl

Westfries Archief in Hoorn 
Tel: 0229-282500 of 0229-282522  
E-mail: p.boon@westfriesarchief.nl
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Brenda Aberkrom – Venhuizen
Michael Aberkrom – Zaandam 
Gré Bakker-Bruijn – Venhuizen
John Bakker – Venhuizen
Lou Bakker – Westwoud
Dirk Beemsterboer – Wijdenes
Lowie Beemster – Hem
Henri Bleeker – Hoogkarspel
Piet Boon –  Wijdenes
Gerrit Bruijn – Wijdenes
Ellie Bruijns – Oosterblokker
Dolph Cox – Vogelenzang
Hanneke Dekker – Hem
Ir. N.J. Groot – Hoorn
Dick Haan – Enkhuizen
Cees de Hart – Venhuizen
Cor de Hart – Venhuizen
Corrie ter Hofstede – Wijdenes 
Dirk Hooijschuur – Wormer
Kees Jansen – Venhuizen
Freek Jansen – Hem

Een woord van dank

Bij de totstandkoming van dit boek heb ik van veel mensen een 
bijdrage gekregen. Daarvoor mijn dank. Zonder die bijdrage had 
ik dit boek niet kunnen samenstellen. Enkele van hen wil ik in het 
bijzonder graag danken omdat zij een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd. Dit zijn in alfabetische volgorde:

En verder natuurlijk al diegenen die zo geduldig al mijn vragen 
hebben beantwoord, waarvoor ik heel dankbaar ben.

Jac. Jong – Zuid Scharwoude
Gerben Kazimier – Schellinkhout
Annette Klinkert – Noord Scharwoude
Sam Koopman – Wijdenes
Melchior Luitwieler – Oostwoud
Cees van Lubek – Andijk
Dirk Mulder – Andijk
Dirk Oliveiro – Wormerveer
Piet Persijn – Beekbergen 
Theo Roet – Venhuizen
Corry Schadenberg – Wijdenes
Jaap Schaper – Hoorn
Cor Sikkema – Venhuizen
Mevr. G. de Smeth – Venhuizen
Trijn Smit – Wijdenes
Dirk Spijker – Andijk
Outjert Visser – Amsterdam
Jack de Vries – Venhuizen 
Jan de Vries – Hoorn
Piet Wit – Hoogkarspel
Piet Woestenburg – Noord Scharwoude
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