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Onze drijfveer is om ondernemers écht te helpen!

Vind je ook dat het tijd is om te scoren? 
Neem dan contact met ons op! 
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Ardent

Volg ons

Tijd om te ondernemen!

Onze drijfveer is om ondernemers écht te helpen. Wij vinden dat 
je als ondernemer in actie moet komen op de zaken waar jij het 
verschil kan maken. Werk niet in de winkel, maar aan de winkel! 
Daar moet je niet mee wachten. Wij helpen je graag tijd vrij te 
maken om vooruit te komen en om te scoren. 

Wij geven jou als ondernemer je tijd terug. Tijd die je kan 
gebruiken om jouw bedrijf sneller te laten groeien.

www.ardent.nl

Ardent
Radarweg 513

1043 NZ  AMSTERDAM

Telefoon: 020-5818130

E-mail: info@ardent.nl

Tijd om te ondernemen, 
tijd om te scoren!
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vanaf€ 35,00
per maand!

Uw website altijd optimaal zichtbaar,
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Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber.
Telefoon 0251 67 46 47 redactie@regiovoetbalmagazine.nl www.regiovoetbalmagazine.nl

HOOFDREDACTIE Arthur Oosthoek (arthur@regiovoetbalmagazine.nl)
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FOTOGRAFIE Kees Blokker, Jeffrey Bron, Karel Delvoye, Giuseppe Toppers | Danto, Petra Hauwert en Paul van der Molen
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REALISATIE WOW Publishing Castricum, Telefoon 0251 67 46 47, info@wowpublishing.nl, www.wowpublishing.nl 

VERSPREIDING RegioVoetbalMagazine wordt verspreid via de voetbalclubs in Heerhugowaard, Alkmaar, Koedijk, Sint Pancras, Egmond aan den Hoef, 
Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord.  
Verdere verspreiding vindt plaats via benzinestations, kapsalons, snackbars, diverse wachtruimten en grand cafés.

Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere  belanghebbenden.

Beste voetballiefhebber,

Vijf jaar geleden verscheen de laatste editie van RegioVoetbalMagazine. Tegenvallende advertentie-inkomsten zorgden 
ervoor dat het niet meer verantwoord was het lijfblad voor iedere voetballiefhebber uit te geven. Al die tijd is de website 
wel in de lucht gebleven, omdat wij wisten dat het magazine ooit uit de as zou herrijzen. De reacties gedurende de periode 
dat RegioVoetbalMagazine niet verscheen, waren immers positief. Regelmatig vroeg iemand wanneer het blad weer in de 
kantines op tafel lag. En nu is het zover!

Gelukkig hebben we voldoende ondersteuning van bedrijven om aan het einde van een bewogen voetbalseizoen in de 
regio een nummer uit te brengen. Ik dank de adverteerders en de lezers van weleer voor het vertrouwen en de positieve 
reacties. Want daar doen we het voor. Dat vertrouwen denken wij met dit nummer niet te beschamen.
Ik wens u veel plezier met het blad, langs de lijn en in het veld.

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   
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Toen ik pas in het eerste voetbalde, had je 

nog geen assistent-trainer bij de selectie. 

De hoofdtrainer trainde zowel het eerste 

als het tweede en het tweede werd op 

zondagochtend gecoacht door een oud-

speler van het eerste. Laat staan dat we 

een keeperstrainer hadden.

De hoofdtrainer nam voor de training de 

keeper een half uurtje onder handen. 

Volgens mij was die keeperstraining er 

meer om het ego te strelen van de trainer, 

die nog een blauwe maandag contractspeler 

was geweest in de marge van het betaalde 

voetbal en zo zijn fabelachtige traptechniek 

kon etaleren, dan dat onze keeper er baat 

bij had. Van de tien ballen verdwenen er 

negen in de kruising. De trainer keek wel 

altijd even om zich heen om zich ervan te 

verzekeren dat wij het hadden gezien.

Kom daar nu maar eens om: ieder zichzelf 

respecterende amateurclub, ook al speelt het 

in de vijfde klasse, heeft een keeperstrainer. 

En die schiet geen ballen in de kruising. Want 

een beetje keeperstrainer is daar ook echt 

voor opgeleid.

In navolging van de profclubs zijn er ook al 

amateurclubs die de beschikking hebben 

over een looptrainer en een spitsentrainer. 

Immers, je kan niets aan het toeval overlaten. 

Daarom hebben trainers periodisering hoog 

in het vaandel staan, een kreet afkomstig 

van inspanningsgoeroe Raymond Verheijen. 

In mijn tijd als actieve voetballer had een 

trainer nog nooit van dat woord gehoord. 

Sterker nog, in de voorbereiding was vooral 

het bos ons terrein, ook omdat je van de 

gemeente nog niet op het veld mocht en het 

bestaan van kunstgrasvelden iets leek voor 

een science fiction serie over voetbal. En dan 

had ik ook nog een trainer die ons gedurende 

het seizoen na iedere training drie diagonalen 

over een heel voetbalveld liet sprinten.

Ik vermoed dat Raymond Verheijen en allerlei 

andere inspanningsfysiologen deze aanpak 

als een gruwel zien, maar bij ons was nooit 

iemand geblesseerd. Nou ja soms scheurde 

iemand een enkelband of, nog erger, een 

kruisband, een enkel kuitbeenbreukje, maar 

dat was het wel. O ja, een ploeggenoot had 

een keer een zweepslag. 

Dat alles was in een tijd dat iedereen nog 

op zwarte voetbalschoenen voetbalde. 

Heel soms trof je bij de tegenstander een 

trendsetter die op witte voetbalschoenen 

speelde, maar die kon je rustig vrij laten, 

KEEPERSTRAINERS, PERIODISERING EN TATTOOS

hetballenhok
de G LDSCHI T R

BERT SCHELHAAS, DIRECTEUR

VAN ATÉCÉ GRAPHIC PRODUCTS, 

DE HOOFDSPONSOR VAN HSV.

Wat is de reden van het sponsoren van HSV?

´Ik woon in Heiloo. Mijn kinderen voetballen bij HSV. HSV had 

geen hoofdsponsor meer. Achter de schermen deden we al 

wat. Het past in ons beleid van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.́

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?  

´Het is een bijdrage waar de club happy mee is.́

Wordt uw bedrijf van de sponsoring zakelijk veel wijzer?   

´Dat is moeilijk te zeggen. Wij leveren specifiek aan 

drukkerijen, maar voor je 
naamsbekendheid kan het nooit 
kwaad.  HSV is gewoon een leuke 
club. Het is niet ons uitgangspunt 
er zakelijk wijzer van te worden, al 
is het natuurlijk mooi meegenomen 
als het ons wat oplevert.́
 
Is het denkbaar dat u zich als 
hoofdsponsor bemoeit met het 
voetbaltechnisch beleid? 
´Nee, dat is bij HSV niet 
aan de orde. Ik zit wel in de 
sponsorcommissie.́

Foto: Giuseppe Toppers | Danto

Bent u bereid in de buidel te tasten om 

spelers naar HSV te halen? 
´Daar is HSV de club niet voor. Dat past 

meer bij clubs die hoger spelen.́

Bezoekt u alle wedstrijden van het 

eerste?
´Nee, ik ben er niet altijd bij, al is het wel 

leuk. Volgend seizoen ben ik ongetwijfeld 

vaker aanwezig, omdat we een 

businessclub hebben opgericht.́

Wat verwacht u van HSV het komende 

seizoen? 
´Zal leuk zijn als ze dan in de tweede 

klasse spelen. We willen allemaal  

presteren. Dat is bij HSV niet anders.  

Maar wat heel belangrijk is en dat is  

het geval bij HSV, het is gewoon een  

heel leuke club.́  
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 STOPPERSPIL

want die kon er in de regel geen hout van. 

Die witte voetbalschoenen had hij om zijn 

gebrek aan talent te compenseren.

Voetballers juichten gewoon met twee 

armen in de lucht en voerden niet na een 

doelpunt vooraf voor de spiegel geoefende 

toneelstukjes op. Laat staan dat iemand 

een speen mee het veld op nam. Een 

voetballer met een tattoo was net zo 

bijzonder als een landskampioenschap 

voor Roda JC.

Over Roda JC gesproken: die hadden een 

speler met een tattoo. Gène Hanssen, 

de noeste rechtsback die lachend een 

linksbuiten de sintelbaan van Kaalheide 

op schopte, had een vage afbeelding in 

groene inkt op zijn onderarm. Hij zou nu 

het lachertje zijn in iedere kleedkamer.

ALL STARS

Fotograaf: Jeffrey Bron

Iedere club heeft ze: teams die al 
jaren samen voetballen en waarbij 
het plezier voorop staat. Winnen is 
leuk, verliezen vervelend, maar de 
paniek slaat pas echt toe als de tap 
leeg is. 

RegioVoetbalMagazine zet iedere 
maand zet zo’n team in de schijn-
werpers. Deze maand de veteranen 
van KSV 4.

Welke hoofdtrainer is de grootste kenner van het voetbal in deze regio en 
wordt winnaar van de glazen bal? De hoofdtrainers van de clubs in het 
verspreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine kijken in hun glazen bal en 
voorspellen de uitslagen van vijf wedstrijden. In dit nummer de Glazen Bal 
van Arvid Smit, trainer van SV Wijk aan Zee. Smit voorspelt de uitslagen van 
de volgende wedstrijden van 14 en 16 mei.     

ODIN´59 - DOVO Hoofdklasse A Zat. 2-0
Alkmaarsche Boys - FC Den Helder Tweede klasse A 1-2
HSV - KFC Derde klasse B 2-1
Zeevogels - Sint Adelbert Vierde klasse C 0-0
SV Vrone - Egmondia Vierde klasse C 1-0  

DE 
GLAZEN
BAL
van Arvid Smit

Staand v.l.n.r.: Giel Beers, Rick Schilder, Stephan 
Meijer, Bart de Vries, Twarris, Dennis Steltenpool, 
Jeffrey Bron.

Zittend v.l.n.r.: Jeroen Noordeloos, Tom Slijkerman, 
Mike van Etten, Lars Ligthart, Stan Mol, Danny Bolten.

Op de foto ontbreken: Mats Velseboer, Stefan Ligthart, 
Bart Velseboer, Moos Machielse en Sebastian Visser.• Het vierde van KSV is het enige vriendenteam in 

Nederland met een actieve international. De 22-jarige 
Mats Velseboer heeft al 28 interlands gespeeld voor 
het Nederlands zaalvoetbalteam. Echter, Velseboer 
heeft waarschijnlijk vaker in het Nederlands Elftal 
gespeeld dan in het altijd gezellige KSV 4.
• KSV 4 staat bekend om zijn gezellige teamuitjes.  
Er is echter één duidelijke stelregel om mee te mogen: 
je moet minstens dertig  minuten hebben meegespeeld. 
Elk seizoen willen spelers van de selectie meespelen, 
zodat ze ook mee mogen.
• Tot nu toe heeft KSV 4 pas één prijs gepakt, maar 
wel een hele belangrijke. Ze zijn winnaar van De Beste 
Derde Helft. In een felle kroegenstrijd tegen de dames 
van Tornado, de hockeydames en WMC trok KSV 4 aan 
het langste eind.

• KSV 4 zoekt een nieuwe keeper. Rode dakduivel Stefan 
Ligthart stopt. Ligthart is de vierde keeper in drie jaar 
tijd. Doelman Nick Schut was de eerste, maar brak 
zijn pink. Medicus Bob Harmsen dacht dat hij uit de 
kom was en zou het euvel verhelpen. Uiteindelijk brak 
hij de vinger op verschillende plaatsen. Harmsen blijft 
ontkennen dat het aan hem lag.
• Bart Velseboer is verantwoordelijk voor het meest 
spraakmakende voetbalmoment. In de bekerwedstrijd 
tegen Berkhout nam hij een penalty op zijn Panenka´s. 
De keeper dook naar de verkeerde hoek en een 
doelpunt leek een feit. De bal had echter te weinig 
vaart. De keeper had tijd om op te staan en kon de bal 
alsnog ver voor de lijn oppakken.

Als je vindt dat jouw team bestaat uit 
echte All Stars en een plek in deze 

rubriek meer dan waard is, stuur dan 
een e-mail met motivatie naar 

redactie@regiovoetbalmagazine.nl

KSV 4

Foto: Karel Delvoye 
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Volgend seizoen speelt Alcmaria 
Victrix in de eerste klasse. Assistent-
trainer en bestuurslid vrouwenvoetbal 
Wilfred van Hooren verwacht dat de 
Alkmaarse meiden ergens in de subtop 
zullen eindigen. J́e wordt tenslotte niet 
altijd kampioen, maar als we het weer 
voor elkaar krijgen dan stop ik ermee ,́  
grapt Van Hooren. 

Als seniorenteam begon Alcmaria 
Victrix in de vijfde klasse, waar trainer 
Ron Stoop en zijn meiden direct 
kampioen werden. Het eerste seizoen 
in de vierde klasse leverde geen titel op, 
maar het jaar erop was het weer raak. 

Wilfred van Hooren, die een verleden 
heeft bij Koedijk, heeft de opmars van 

dichtbij meegemaakt. Toen zijn dochter 
Chantal het shirt van Koedijk verruilde 
voor dat van Alcmaria Victrix was Van 
Hooren als supporter getuige van het 
kampioenschap in de vierde klasse.

Met de successen zochten voetbalsters 
met ambitie hun heil bij Alkmaars 
oudste voetbalclub. Naast Chantal 
van Hooren hebben ook Stephanie 
Pan, Dominique Wittens en Lorraine 
Groesz een verleden bij Koedijk.  
Lara De Decker, Larissa Schutte en 
Serena Ketelaar kwamen van WMC 
en met de komst van trainer Dick 
van Stralen kreeg Alcmaria Victrix 
versterking van Bianca en Joyce Kwast 
en Kitty Oosterman, die hun sporen 
hebben verdiend bij Zeemacht.

Toch is het vrouwenteam van Alcma-
ria Victrix geen vreemdelingenlegioen. 

´Iedereen voelt zich hier gelijk thuis. 
De club Alcmaria voelt als een warm 
bad ,́ zegt Van Hooren, die benadrukt 
dat de vrouwenselectie van Alcmaria 
Victrix één groep is. ´Het is niet de 
oer-Alcmarianen tegen de rest en ook 
het eerste en het tweede vormen een 
hecht gezelschap. We doen alles met 
elkaar. De saamhorigheid is hier groot.́  
Juist die verbondenheid is volgens  
Van Hooren een van de pijlers onder het 
Alkmaarse succes.

Na het kampioenschap in de vierde 
klasse deed Ron Stoop een stap terug, 
maar de succesvolle coach zorgde er 
ook nog voor dat Alcmaria Victrix in 

Als klein meisje zetten zij hun eerste schreden op het voetbalveld van Alcmaria Victrix.  
Onder leiding van Ron Stoop leerden zij de fijne voetbalkneepjes. Al in de jeugd regen de  
Alkmaarse meiden de successen aaneen. Eenmaal senior schreven de vrouwen van Alcmaria  
Victrix hun eigen meisjesboek. In een tijdsbestek van vijf jaar behaalde het succesvolle team van 
eerst Ron Stoop en nu Dick van Stralen, vier kampioenschappen. In no time slopen de Alkmaarse 
voetbalsters van de kelder van het vrouwenvoetbal naar de top. Op de victorie van de vrouwen  
van Victrix lijkt geen maat te staan. 

VICTORIE
 VROUWEN

VICTRIX

Foto: Paul van der Molen Alcmaria-captain Lara De Decker wint het duel van een speelster van Kadoelen
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dat seizoen de districtsbeker in de 
prijzenkast kon bijzetten. Van Hooren: 

´Dat seizoen was denk ik voor iedereen, 
ondanks de successen die nog volgden, 
toch wel het hoogtepunt. De finale tegen 
Purmerland trok veel publiek en was 
bloedstollend. Uiteindelijk wonnen we 
na verlenging met 6-4.́  

Ron Stoop ging en Dick van Stralen 
zag kwam en overwon. In zijn eerste 
seizoen als trainer was Van Stralen 
direct succesvol. In het debuutjaar in de 
derde klasse stonden de voetbalsters 
van Alcmaria Victrix aan het eind 
van de rit met bloemen en ontkurkte 
champagneflessen in hun handen. 

Een kampioenschap in de tweede 
klasse lag niet echt voor de hand.  
Al na twee wedstrijden kwam het besef 
dat weer een titel niet onmogelijk was. 
De eerste wedstrijd tegen Overbos 
leverde een vrij eenvoudige overwinning 
op. ´En die werd vooraf als een van de 
kampioenskandidaten gezien ,́ blikt  
Van Hooren terug.

Na de zege op Overbos volgde een 
nederlaag tegen Fortuna Wormerveer 
na een krankzinnige wedstrijd. ´Die 
wedstrijd verloren we met 6-5, maar 
hadden we moeten winnen. Ook Fortuna 

Wormerveer werd gezien als een 
kanshebber. Na die twee wedstrijden 
wisten we dat we een gooi naar de titel 
konden doen.́

Tussen meedoen en daadwerkelijk 
kampioen worden, zit natuurlijk nog 
wel een verschil. Van Hooren denkt 
dat de bekerwedstrijd in oktober 
tegen Kadoelen, die na strafschoppen 
werd gewonnen, misschien wel het 
omslagpunt is geweest. ´Als het 
voetballend niet gaat, kunnen we 
op kracht nog een goed resultaat 
neerzetten. De meiden van Kadoelen 
zijn toch een stuk jonger en kunnen  
dat nog niet.́

Met die wetenschap en het feit dat 
Alcmaria Victrix in de tweede helft 
van de competitie altijd sterker voor 
de dag komt, nam het zelfbewustzijn 
met de week toe. Dat onderschrijft  
Van Hooren. ´In november verloren 
we voor de competitie van Kadoelen, 
maar daarna wonnen we negen 
wedstrijden op rij. Dat zegt natuurlijk 
wel iets. Kadoelen begon vervolgens 
punten te morsen en daar hebben wij  
van geprofiteerd.́

Zo snel als de opmars is verlopen, zo 
snel kan een club ook weer afdalen 

naar de kelder van het vrouwenvoetbal. 
Wilfred van Hooren is daar niet bang 
voor, omdat bij Alcmaria Victrix het 
vrouwenvoetbal een belangrijke plaats 
inneemt. ´Ze willen daarin investeren ,́ 
weet de Alkmaarder.

Maar Wilfred van Hooren kent ook 
de andere kant van de medaille.  

´Als ineens een groot aantal spelers om 
wat voor een reden dan ook wegvalt, 
kan je zo naar beneden duikelen.  
Dat weet ik nog uit mijn tijd bij Koedijk.́  
Van Hooren hamert erop dat je van 
onderuit de kwaliteit moet verhogen. 

´Het bestuur onderschrijft deze visie.  
We gaan ons daarom ook meer richten 
op de jeugd, zodat je een betere 
doorstroming krijgt.́

Met een gemiddelde leeftijd van vier- 
vijfentwintig jaar kan dit team nog 
wel een tijdje vooruit. ´En de meiden 
zijn zeer ambitieus. Die ambitie is 
ook autobandenmerk Novex niet 
ontgaan. Novex is sinds dit seizoen 
de kledingsponsor voor zowel het 
eerste als het tweede vrouwenteam. 
Net zoals Alcmaria Victrix wil het 
bandenmerk Nederland veroveren. 
Met de sponsoring van Alcmaria Victrix 
wil Novex de komende twee jaar de 
naamsbekendheid verder vergroten.

De meiden van Alcmaria Victrix vieren de vierde titel in vijf jaar. Foto: Paul van der Molen

´IN NOVEMBER VERLOREN WE VOOR DE COMPETITIE VAN KADOELEN, 
MAAR DAARNA WONNEN WE NEGEN WEDSTRIJDEN OP RIJ’



DE TOPSCORERS 
De lijst is bijgewerkt tot en met 1 mei

TOPSCORERS
VROUWENVOETBAL 
DANIËLLE KORTEKAAS FC UITGEEST  43

INGE WOLDHUIS KOLPING BOYS  38*

DOMINIQUE WITTENS ALCMARIA VICTRIX  38*

LISA VAN DEN HOFF BVV DE KENNEMERS  38*

MILENCA VAN EE KOLPING BOYS  36* 

DAISY OOSTERINK KOLPING BOYS  26*

MANON LANGEDIJK KOLPING BOYS  26*

MARIT VAN DER MEIJ BVV DE KENNEMERS  26* 

KITTY OOSTERMAN ALCMARIA VICTRIX  24* 

ROSALIE ZWAGERMAN ODIN´59  24

SIIRI JONK HSV  23

JANNEKE DE RIDDER ZEEVOGELS  23

LARISSA SCHUTTE ALCMARIA VICTRIX  20* 

IRIS ZONNEVELD BVV DE KENNEMERS  20* 

MARIJKE VAN DEN BRINK MEERVOGELS´31  20 

TOPSCORERS
HERENVOETBAL
MAURICE GIJZEN FLAMINGO´S´64 (ZAT.) 27

JESPER DE VRÉ HSV 25

RICK KOUT ALCMARIA VICTRIX 25

RICHARD RIJSTERBORGH FLAMINGO´S´64 (ZAT.) 20

REMCO REINHARD SV KOEDIJK 18

EELKE DE GRAAF ODIN´59 17

LESTER HALF FC UITGEEST 17

RICK NEELE ADO´20 15

JORT KAANDORP VITESSE´22 14

BO GROEN HUGO BOYS 14

JORRIT GROOT ZEEVOGELS 14

JOSHUA SOUISAY AFC´34 (ZAT.) 13

MAX DEKKER HSV 13

MAARTEN DE VRIES FLAMINGO´S´64 (ZAT.) 13

NICK DEIJLE SV BEVERWIJK (ZAT.) 13

DENNIS KONIJN SV VRONE 13
* GESCOORDE DOELPUNTEN IN DE HOOFDKLASSE TOT EN MET 
DE DERDE KLASSE WORDEN VERMENIGVULDIGD MET DE FACTOR 2.

Foto: Petra Hauwert 
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DE GLAZEN
 BAL

1  FRITS WALSMIT                           FC UITGEEST (VR.)             217 
2  MARCEL GROENVELD   KSV    208*** 
3  GERCO VAN HUISSTEDE     ODIN´59 (VR.)        203 
4  FRED DE WAARD    ZEEVOGELS (VR.)      199 
5  EDWARD GEESKEN  HSV (VR.)    198
 LLOYD PIQUÉ    FLAMINGO´S´64       198 
7 JOSÉ OJEDA LERMA      JONG HERCULES       193 
8 JAMAL YAHIAOUI     FC CASTRICUM        192 
 KENNETH GOUDMIJN    SVW´27      192 
10 WOUTER BLOKDIJK                     SV KOEDIJK       191 
11 FRANK DONKER   LIMMEN (VR.)     190 
12 RAJESH BISHESAR        SV VRONE              188 
 ROB KOOYMAN                   MEERVOGELS´31 (VR.)    188 
14 GOSSE BOSMA        HUGO BOYS          186
15  ARIE DIJKHUIZEN    SV KOEDIJK (VR.)      180 
16 FRANK BUIS  AFC´34 (ZAT.)      179 
17 DANNY BRANDS      FC VELSENOORD         178 
 RENÉ TOEBES   FC VELSENOORD (VR.)             178 
19 RENÉ VAN MARSBERGEN            FC UITGEEST        177****  
20 RENÉ VAN ELSLAND      MEERVOGELS´31        176 
 RIK MELKER     JONG HOLLAND      176 
22 DAVID ZONNEVELD       AFC´34             173 
23 ROGIER BUNINK     ZEEVOGELS    171 
 EVERARD LUIJCKX   LIMMEN    171 
 EDWIN WAGNER  ALKMAARSCHE BOYS (ZAT.)     171 
 DENNIS KARTÉ     ALKMAARSCHE BOYS        171*****
27 PETER TANIA     EGMONDIA    170 
 GERARD VAN STRALEN    SV WMC    170 
29 ERWIN TUMP  ALCMARIA VICTRIX (ZAT.)          168 
 PATRICK VAN DER FITS     VITESSE´22    168 
31 MARC DE WILDE  KOLPING BOYS   167
32 MATS BLOKDIJK        SINT ADELBERT         164 
33  RICHARD PLUG   ODIN´59    163 
34 JOS VAN VEELEN                        BVV DE KENNEMERS            161 
35 ROB KLANKER                       DE FORESTERS            160
36 ROWDY BAKKER      RKVV DEM          158 
37 MARC VAN WONDEREN  REIGER BOYS           157 
38 HAROLD JUFFERMANS     RKVV DEM (VR.)       156 
39 EDWIN VEENSTRA  HSV   155 
40 DICK BLEEK   FLAMINGO´S´64 (ZAT.)         154 
41 HENDRI ROUW  VITESSE´22 (VR.)    151
42 DICK VAN STRALEN          ALCMARIA VICTRIX (VR.)        150
43 FRANK WOLTERS     ALCMARIA VICTRIX          147*
44 ARVID SMIT                         SV WIJK AAN ZEE        144

 * INCLUSIEF DE PUNTEN VAN ZIJN VOORGANGER RADJIN DE HAAN
** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN ZIJN VOORGANGER CHARLES LOOTS
*** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN ZIJN VOORGANGER ERIC FRANKFORT
**** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER RON BOUMAN
***** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER JURG BOSMAN  
DE STAND IS BIJGEWERKT TOT EN MET 1 MEI.

Dick van Stralen, trainer Alcm
aria Victrix vrouw

en  Foto: Paul van der M
olen
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Actiefoto’s: Karel Delvoye Aan de stamtafel

HET VERLOREN SEIZOEN 
VAN JORT KAANDORP
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En zo eindigt een seizoen in mineur.
´Zeg dat wel. Over mijn eigen prestatie 
ben ik wel tevreden. Ik heb goede 
wedstrijden gespeeld en wilde dit 
seizoen uitkomen op zo´n vijftien 
doelpunten. Dat is gelukt. Ik ben ook 
belangrijk geweest voor de ploeg. 
Toch overheerst dan de teleurstelling, 
want je spreekt toch van een  
mislukt seizoen.́

Waar ging het mis?
´We hebben gedurende het seizoen 
natuurlijk wat steekjes laten vallen. 
We hebben wel een paar laatste 
kansen gehad. Maar de nederlaag 
tegen SVA een paar weken terug was 
de grootste teleurstelling. Dat was 
echt de allerallerallerlaatste kans 
om het seizoen nog enige glans te 
geven. Sterker nog, je had dan nog 
mee kunnen doen om de titel. Als 
straks het seizoen erop zit, denk je 
toch nog wel terug aan de momenten 
waar je het echt hebt laten liggen, 
zoals thuis tegen Wijk aan Zee en uit 
tegen Beemster.́

Vorig seizoen degradeerden 
jullie uit de tweede klasse en dit 
seizoen grijpen jullie naast alles. 

Welke teleurstelling is groter?
´Vorig seizoen was een beetje dubbel. 
Vanaf april heb ik niet gespeeld, omdat 
ik toen op reis was door Amerika 
en Azië. Dus ik heb een deel van de 
competitie gevolgd vanaf mijn mobiel. 
Met de nacompetitie was ik weer 
terug, maar toen stelde de trainer mij 
terecht niet op. Daar komt nog bij dat 
het ook niet mijn beste seizoen was.  
Dus dit seizoen is de teleurstelling 
groter. Maar het kan nog, want in 
theorie kunnen we nog steeds de 
nacompetitie halen.́

Zit het niet in het DNA van Vitessé 22. 
Op het beslissende moment niet 
thuis geven.
´Of het met het DNA van Vitesse te 
maken heeft, weet ik niet. Ik vind dat 
we technisch en kwalitatief gezien zeer 
goed zijn. Het ontbreekt ons soms 
aan mentaliteit. Daar hebben we het  
laten liggen.́

En dat terwijl jullie trainer, Patrick 
van der Fits, veeleisend is.
J́a die heeft daar iedere week op 

gehamerd. Dat je ook op instelling 
wedstrijden kunt winnen. Hij kon 
iemand na twintig minuten wisselen, 

als hij niet tevreden was. Ik weet niet 
of dat de beste aanpak is. In ieder 
geval moeten wij ons als ploeg op het 
mentale vlak verbeteren.́

In december werd bekend dat Patrick 
van der Fits aan het eind van het 
seizoen vertrekt. Heeft dat nog 
invloed gehad?
´Dit is zijn vierde seizoen en hij heeft 
er beslist niet met de pet naar gegooid. 
Van der Fits is nog steeds enthousiast 
en zit er kort op. Dat is ook belangrijk 
bij deze groep. Misschien dat hij ons 
na al die jaren wat minder kan raken. 
Je kent elkaar na zo ń periode heel 
goed en de selectie is vrijwel niet 
veranderd.́

Heeft Vitessé 22 wel wat te zoeken 
in de tweede klasse. Is het niet beter 
af in de derde klasse?
´Nee, een stellig nee. Voor de club is 
de derde klasse leuk, in die zin dat 
je tegen veel ploegen uit de buurt 
speelt. Voor deze groep is het goed 
om in de tweede klasse te spelen.  
Je speelt tegen betere tegenstanders, 
waardoor je meer leert. Ik denk ook 
dat er bij de club niet veel mensen blij 
zijn als we volgend seizoen weer in de 

Na de degradatie uit de tweede klasse streed Vitesse´22 lange tijd mee om 
het kampioenschap in de derde klasse. De weg naar de titel bleek uiteindelijk 
een mijnenveld voor Jort Kaandorp en zijn ploeggenoten. Toen de titel uit 
zicht raakte, was de nacompetitie een doel, maar ook dat doel lopen de 
Castricummers mis. Zittend op het terras van strandpaviljoen Zoomers, zegt 
de drieëntwintigjarige Kaandorp: ´Het mislopen van promotie overschaduwt 
mijn eigen prestaties van dit seizoen.́
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derde klasse spelen. Je moet altijd op 
het hoogste niveau willen voetballen.́

Dat houdt in dat de druk volgend 
seizoen hoog zal zijn.
Áls je kampioen wilt worden, is die 

druk er altijd. We moeten in ieder geval  
lering trekken uit dit seizoen.  
Het mentale aspect moet verbeteren. 
Je moet alles willen winnen, alles 
geven, beter willen worden. Eigenlijk 
moet iedere wedstrijd en training op 
het scherp van de snede. En dan kijk 
ik als eerste naar mijzelf.́

Zie je daarin voor jezelf ook nog een 
rol weggelegd naar je ploeggenoten?
´Ik denk dat ik binnen de groep wel 
een persoonlijkheid ben. Ik ben niet 
op mijn mondje gevallen. Ik durf mijn 
mening te geven, maar ik ben niet 
een echte leider. Ik vind die rol meer 
weggelegd voor ervaren krachten 
als Remco Beentjes en Rob Touber.  
Die zijn in de kleedkamer echt 
belangrijk en bemoeien zich met de 
jonge jongens.́

En dan krijg je met Everard Luijckx 
een nieuwe trainer.
´Ik ben heel benieuwd wat hij kan 
toevoegen. Ik hoop dat hij in de 
communicatie een belangrijke rol 
kan vervullen. Van der Fits praat 
vooral met een paar spelers. Een 
aantal jongere spelers durft niet goed 
met hem de discussie aan te gaan.  
Van der Fits staat wel boven de groep 
en ik denk dat dat een bewuste keuze 
van hem is. Ik verwacht dat Everard 
Luijckx wat meer in de groep staat. 
Hij is in ieder geval wel net zo fanatiek 
als Patrick van der Fits. Ik ben ook 
heel benieuwd wat Eef met mij wil.  
Ik speel in de spits of als aanvallende 
middenvelder. Wat vindt hij de  
ideale positie?´

Wat vind je zelf?
´Ik speel het liefste als aanvallende 
middenvelder. Je hebt op tien meer 
bewegingsvrijheid, je kan een beetje 
tussen de linies zwerven en komt 
toch vaak genoeg in scoringspositie.  
Als ik als spits een tijdje de bal niet 

heb gehad, word ik wat nerveus en ga 
ik vaak uit mijn positie lopen, omdat ik 
de bal wil hebben.́

Even iets anders. Je vader Hans 
Kaandorp is een van de beste 
voetballers die Vitessé 22 ooit heeft 
voortgebracht. Heb je die erfenis niet 
als een zware last ervaren?
´Nee totaal niet. We worden ook niet 
met elkaar vergeleken en dat komt 
misschien ook omdat ik toch een 
ander soort voetballer ben. Ik ben 
rechtsbenig en hij is linksbenig en 
was snel. Wel hebben we allebei een 
neusje voor de goal. Ik kan goed met 
hem over voetbal praten en hij geeft 
mij ook waardevolle tips.́

Speel je net als hij je hele voetbal-
leven bij Vitessé 22?
´ Vitesse is mijn club, maar als er een 
club komt die op een hoger niveau 
actief is voel je je gevleid en zal ik daar 
zeker over nadenken. Ik wil weten waar 
mijn top ligt. Maar als het niet gebeurt, 
vind ik dat niet heel erg.́

´HET MISLOPEN VAN PROMOTIE OVERSCHADUWT MIJN EIGEN PRESTATIES´
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Strand Castricum - Zeeweg 10 - 0251 653625 - www.zoomers.nu - info@zoomers.nu -1e paviljoen rechts aan de afgang - 365 dagen per jaar geopend

Zoomers is een modern strandpaviljoen met Wereldse invloeden waar je terecht 
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Boven alles willen we een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. 
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uit de OUDE DOOS

Frank Donker begon zijn voetbalcarrière bij Velsen. Door een toevallige samenloop van 
omstandigheden verruilde Donker het geel en blauw van Velsen, voor het witte shirt met de oranje 
baan van Limmen. In het tricot van Limmen was Donker jarenlang een fantoom in de vijandelijke 
strafschopgebieden van Noord-Holland. De spits speelde zo´n 275 officiële wedstrijden voor de 
hoofdmacht van Limmen en scoorde daarin zo´n 230 doelpunten.

´Ik heb het niet precies bijgehouden, 
maar ik denk dat het aardig klopt´, 
reageert Donker op deze koele cijfers.  
De vergelijking met Roy Makaay is dan 
ook snel gemaakt. ´Zeker in het begin 
van mijn carrière was ik een koele 
afmaker. Maar later ontpopte ik mij 
meer tot een Dirk Kuyt en bereidde ik ook 
doelpunten voor.́  Om daar bescheiden 
aan toe te voegen: ´Waarmee ik niet 
wil zeggen dat ik net zo goed was als  
deze spelers.́

Dat Frank Donker kon uitgroeien tot een 
van de clubiconen van Limmen kwam 
vooral door zijn broers Ruud en Harry 
en zijn vader. Harry Donker voetbalde, 
net als zijn broers Ruud en Frank, bij 
Velsen. Een conflict dreef Harry naar 
het bloembollendorp waar zijn vader een 
jeugdteam trainde. Broer Ruud ging mee 
in Harry´s kielzog. Harry Donker keerde 
terug bij Velsen, maar broer Ruud bleef 
Limmen trouw. Na anderhalf jaar werden 
de drie Donkers herenigd bij Limmen.

De eerzucht van Frank Donker, die op 
zeventienjarige leeftijd zijn debuut 
had gemaakt bij Velsen, kwam in die 
vroege jaren tachtig niet overeen met 
de ambities die Velsen toen had. Een 
overstap naar Limmen was dan ook, 
vanwege de aanwezigheid van zijn broer 
Ruud, een logische stap. De inmiddels bij 
Velsen teruggekeerde broer Harry volgde 
zijn jongste broertje en zo stonden er in 
het seizoen ´84/85 bij Limmen wekelijks 
drie Donkers op het wedstrijdformulier. 

FRANK DONKER HET 
FANTOOM VAN LIMMEN

Foto: Kees Blokker 

Frank Donker is Vitesse´22 verdediger Dick Jan Ente te slim af.
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´We hadden een goed team ,́ herinnert 
Donker zich. ´Het was een mix van jeugd 
en routine.́   Limmen kroonde zich dat 
seizoen tot kampioen van de derde 
klasse. De jonge Frank Donker was toen 
nog niet de doelpuntenmachine die hij 
later werd. ´Ik speelde toen ook nog niet 
in de spits. Daar stond mijn broer Ruud 
en ik speelde erachter.

Twee jaar na het kampioenschap 
behaalde Limmen de beste prestatie 
uit de historie. De inmiddels overleden 
trainer Ilias Iliopoulos leidt Limmen 
naar een tweede plaats in de tweede 
klasse achter ADO´20. ´Met Iliopoulos 
kon Donker het prima vinden. ´Ilias was 
bloedfanatiek´, verhaalt Donker, die 
inmiddels als centrumspits het net -zij 
het nog mondjesmaat- weet te vinden. 
´Ik weet nog dat we voor de training 
stiekem op zijn aantekeningen keken 
om te kijken wat we gingen doen, maar 
dat had geen zin, want dat had hij in het 
Grieks opgeschreven.́

De tragiek van een dorpsclub is dat 
het afhankelijk is van een goede 
lichting. Ervaren krachten als doelman 
Willem Veldt en centrale verdediger 
Peter Dekker nemen afscheid en 
Limmen krijgt het gaandeweg steeds 
lastiger om zich te handhaven in  
de tweede klasse. 

In het seizoen ´89-`90 weet Limmen 
dankzij Frank Donker degradatie naar de 
derde klasse te ontlopen. Daar is wel een 
beslissingswedstrijd tegen Zaandijk voor 
nodig. ´Die wedstrijd beschouw ik toch 
wel als het hoogtepunt van mijn carrière ,́ 
zegt de aanvaller een kleine vijfentwintig 
jaar later. ´In de competitie had ik al zes 
keer tegen Zaandijk gescoord ,́ voert 
Donker de spanning op. ´De wedstrijd 
werd gespeeld op het terrein van KVV  
(het huidige Sporting Krommenie, 
red.) en het veld was omzoomd met 
supporters. We kwamen met 1-0 achter 
en ik scoorde 1-1, maar vlak voor rust 
maakten zij 2-1. In de tweede helft 
scoorde ik nog drie keer. We wonnen met 
3-5. Dat was voor iedereen en ook voor 

mij persoonlijk natuurlijk fantastisch. 
De volgende dag kopte de Alkmaarsche 
Courant ´Donker slachtoffert Zaandijk .́ 
Dat zijn mooie dingen.́

Net als bij Velsen zit zijn ambitie een 
langer verblijf bij Limmen in de weg. 
´Steeds meer steunpilaren vielen weg 
en vanuit de jeugd was de doorstroming 
niet voldoende. Ik woonde inmiddels in 
Utrecht en zocht mijn heil bij UVV, dat in 
de tweede klasse speelde.́

Onder leiding van trainer Jan Verkaik 
ging er een wereld voor Donker open. 
´Ik wil andere trainers niet tekort doen, 
maar hij heeft veel invloed op mij gehad. 
Hij heeft mij vooral bijgebracht hoe je 
positie moest kiezen.́  

Verkaik herkende het talent van de 
aanvaller. Volgens de UVV-trainer had 
Donker profvoetballer kunnen worden 
als hij de spits eerder onder zijn hoede 
had gehad. ´Ik denk dat hij daar wel  
gelijk in had. Ik geloof dat ik wel op een 
lijstje stond bij FC Utrecht, maar ik was  
al zesentwintig.́

Een verhuizing naar Haarlem dreef Frank 
Donker in de armen van Vitesse´22. Een 
verkeerde keuze bleek achteraf. ´Het 
is niet geworden wat ik ervan had ver-
wacht ,́ erkent Donker, die de schuld 
vooral bij zichzelf neerlegt. ´Ik heb 
daar niet het beste voetbal laten zien.  
Dan gaat het publiek zich tegen je keren. 

Zeker als je Dave Jonker, een jongen van 
de club, buiten het elftal houdt.́

Tijdens een wedstrijd in de nacompetitie 
tegen AFC´34 besloot Donker terug te 
keren op het oude nest. ´Ik speelde mis-
schien wel mijn beste wedstrijd in het 
shirt van Vitesse ,́ blikt de huidige trainer 
van het vrouwenteam van Limmen terug. 
´Ik gaf de voorzet voor de 1-1 en maakte 
zelf 2-1. Toen ik daarna een moeilijke 
kans miste, riep een toeschouwer dat ik 
maar terug moest gaan naar Limmen. 
Dat advies heb ik toen maar opgevolgd.́

Bij Limmen werd Frank Donker her-
enigd met zijn broer Ruud, die inmiddels 
trainer was geworden. In 1996 behaalt 
het duo opnieuw een succes door kam-
pioen te worden van de vierde klasse. 
In 1999 speelt Frank Donker tegen  
Legmeervogels zijn laatste wedstrijd in 
de hoofdmacht van Limmen.

ALS FRANK DONKER EEN ELFTAL MOCHT SAMENSTELLEN MET SPELERS 
WAARMEE HIJ BIJ LIMMEN SPEELDE, ZIET DAT ER ALS VOLGT UIT:

WILLEM VELDT

 OKKO TABOIS PETER DEKKER  THEO WESTERHOF JOHN KOOT

 RUUD DONKER  HARRY DONKER SJAAK KOOT

 SEM WOKKE  FRANK DONKER  IWAN DEKKER 
  

TRAINER: ILIAS ILIOPOULOS

´IK SPEELDE MISSCHIEN WEL MIJN BESTE 
WEDSTRIJD IN HET SHIRT VAN VITESSE´
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Naam
Daan van der Eng

Leeftijd
26 jaar

Club
Meervogelś 31

Positie 
Verdediger

Bal hooghouden
Net geen duizend (op het strand).

Hoogtepunt voetbalcarrière
De kampioenschappen en de promotie met Meervogels van de 

zesde naar de derde  klasse. Als goede tweede, de goal vanaf 

de middenlijn tijdens een wedstrijd met de Jong Senioren onder 

leiding van all-time succescoach Peter Schouten.  

Sterke punten Daan volgens Wietske
Daan is een uitstekende mandekker.

Zwakke punten Daan volgens Wietske
Opbouwend kan het wel beter.

Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxer.

Kan seks voor de wedstrijd?
Volgens de Don Juan van onze selectie, Bram Kaandorp, is dit 

juist de ideale warming-up.

Welke muziek hoor je het liefst voor een wedstrijd?
Guti’s warming-up cd uit 2010, toch wel een klassieker inmiddels.

Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?
Als onze technisch directeur Leon Kerssens in de voorbespreking 

zijn colbertje niet aan heeft en zijn leren jas voor de derde helft 

thuis heeft gelaten, ga ik me wel zorgen maken.

Leukste voetbalhumor 
De trainingskampen en zondagavonden in de tijd van Han Visscher 

zaten vaak vol met veel voetbalhumor. Tegenwoordig gaat er 

bij onze club een verhaal rond over een oud-penningmeester 

die denkt dat hij de succesvolste speler van Meervogels 

aller tijden is geweest, dit is een voor onze leden een erg  

grappig verhaal.

Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt ?
Super, ik leer iedere week van haar.

Meervogels mannen volgend seizoen? 
Een beter seizoen dan dit jaar.

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Afsluiten en focussen.

Passie buiten het voetbal 
Familie, vrienden en De Hooge Waerder Accountants en Adviseurs.

een



Naam
Wietske Beentjes

Leeftijd
22 jaar

Club 
Meervogels´31

Positie 
Centrale middenvelder

Bal hooghouden
Negenennegentig keer.

Hoogtepunt voetbalcarrière
Ik heb in de jeugd tegen Ajax gevoetbald op de Toekomst.

Sterke punten Wietske volgens Daan
Wietske heeft veel balgevoel en schotkracht.

Zwakke punten Wietske volgens Daan
Wietske is soms een beetje een beetje lui.

Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een string en een slidingbroek.

Kan seks voor de wedstrijd?
Haha, ja dat gaat meestal goed.

Welke muziek hoor je het liefst voor een wedstrijd? 
DJ Baba

Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?
Perse een rechter en een linker voetbal sok.

Leukste voetbalhumor 
De brakke koppies humor op zondagochtend.

Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt?
Als het 1ste goed draait is het leuk ;-)

Meervogels vrouwen volgend seizoen
We verwachten minimaal een kampioenschap met zo een 

mega selectie.

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Omkleden, warming-up en gaan.

Passie buiten het voetbal  
Horeca, fitness, tennis en vriendinnen.

tweetje



Ben je op zoek naar 

juridisch fairplay?

Waar scheidsrechters in het voetbalveld staan voor fairplay, staat ARAG 

– als partner van de KNVB scheidsrechters – voor een juridisch fairplay. 

Spelregels toepassen, problemen voorkomen en helpen oplossen, daar draait 

het om bij de Nederlandse scheidsrechters, maar ook bij onze ARAG-juristen.

Ga voor juridisch fairplay naar ARAG.nl of bel ons via 033 – 434 23 42.

Juridische hulp begint bij ARAG
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