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Beste Voetballiefhebber,

groot voordeel van kunstgras is dat je er bijna altijd op kunt voetballen. Maar is dat inderdaad een 
voordeel? Op 2 december waren veel wedstrijden in de regio afgelast. HSV en alcmaria Victrix heb-
ben de beschikking over een veld van grasvezels en dus kon daar worden gevoetbald. Zowel alc-
maria-trainer Juan Fernandez Coto als zijn Vitesse’22-collega Dick-Jan Ente vond dat de wedstrijd 
afgelast had moeten worden. Ook rob Klanker, oefenmeester van Kolping Boys, was niet blij met 
het doorgaan van de wedstrijd tegen HSV. 
Deze wedstrijden waren waarschijnlijk niet doorgegaan, wanneer er nog een natuurlijke grasmat 
had gelegen. Je kunt je dan ook afvragen of er geen sprake is van competitievervalsing. Clubs 
waarvan hun wedstrijd was afgelast, kunnen straks onder minder extreme omstandigheden hun 
wedstrijden inhalen.
Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn. En natuurlijk prettige kerstdagen 
en een gelukkig en sportief 2008! 

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

ONTSLAGEN ALKMAARSCHE 
BOyS TRAiNER SLAAT TERUG
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hetballenhok all stars
FC Uitgeest 
Senioren 9

degeldschieter

 HANS BRANDSMAcolumn Zaterdagvoetbal forever!
’Zaterdag- en zondagamateurs sa-
men in topklasse’, kopte het Noord-
hollands Dagblad in de editie van 
dinsdag 4 december in koeienlet-
ters op de voorpagina. Los van het 
feit dat deze prominente plek in de 
ochtendkrant wel heel erg veel eer 
was voor het amateurvoetbal, heb 
ik zo mijn twijfels over het welsla-
gen van een dergelijk samenwer-
kingsverband. Decennialang was 
dit een onmogelijke relatie, zoiets 
als het huwelijk tussen de nozem 
en de non. Eigenlijk moet de schei-
ding tussen het zaterdag- en zon-
dagvoetbal tot in lengte der dagen 
voortduren, al is het maar als eer-
betoon aan de machtige positie die 
het zaterdagvoetbal op de drempel 
van 2008 inneemt. 

Jarenlang was datzelfde zaterdag-
voetbal het stiefkind van de KNVB. 
De zaterdagtak, voortgekomen uit 
geloofsovertuiging, vocht een ogen-

schijnlijk ongelijke strijd uit met 
de grootschalige en vooral hoog-
hartige zondagse oppositie. Zater-
dagvoetbal was iJsselmeervogels, 
Kozakken Boys, Marken en Quick 
Boys in streng gelovige dorpen, 
onder een strak wapperende vlag 
van de NCRV. De christelijke om-
roep had - ver voordat commerciële 
zenders als RTL en SBS zich op het 
voetbal hadden gestort – zich in de 
jaren zeventig ontfermd over de top 
van het zaterdagvoetbal, al betrof 
het een competitie van het niveau 
van de italiaanse Serie A. Veldsla-
gen in het Land van Heusden en 
Altena, de Bollenstreek of Veluwe-
zoom, het liefst begeleid door de 
bij leven al legendarische stem van 
Jaap Bax. Mooiere radio bestond er 
niet op regenachtige zaterdagmid-
dagen.

De misplaatste arrogantie waarmee 
de topclubs uit het zondagvoetbal 

hun vakbroeders op zaterdag te-
gemoet traden werkte als een rode 
lap op een stier. Nog mooier werd 
het toen clubs uit Spakenburg, Kat-
wijk en Rijnsburg een geslaagde 
greep naar de macht deden als er 
om de Nederlandse amateurtitel 
werd gestreden. Steeds vaker leg-
den clubs uit het zondagvoetbal het 
af. Het blijkt tot op de dag van van-
daag een onomkeerbare tendens. 
De zaterdaghoofdklasse geldt in-
middels als het eldorado voor de 
voetbalamateur.

Ooit op sportpark De Westmaat 
in Spakenburg geweest? Of het in 
de duinen verstopte Nieuw-Zuid 
in Katwijk? Van dergelijke thuis-
havens van iJsselmeervogels en 
Quick Boys krijgen bestuurders van 
Haarlem en Telstar het schaam-
rood op de kaken. Dergelijke ama-
teurverenigingen zijn veel clubs uit 
het betaalde voetbal op nagenoeg 

alle fronten voorbijgestreefd. in 
Spakenburg strijken de voetbal-
lers ministersalarissen op, in Kat-
wijk zijn de kleedkamers zo groot 
als balzalen en van de toeschou-
wersaantallen in Spakenburg en 
Katwijk kan een penningmeester 
van een eerstedivisieclub alleen 
maar dromen.

inmiddels is het een voorrecht voor 
clubs als ADO’20 of Hollandia aan 
te mogen pikken bij de elite uit het 
zaterdagvoetbal. De wijze waarop 
de zaterdagclubs de concurrentie 
de loef af hebben gestoken doet 
me deugd: de mouwen opge-
stroopt, eens goed in handen ge-
spuwd en vervolgens zonder op of 
om te kijken voorwaarts. Waar dat 
toe kan leiden bleek recent tijdens 
de derby der derby’s van het ama-
teurvoetbal: iJsselmeervogels-
Spakenburg 1-5 voor achtduizend 
(8000!) uitzinnige toeschouwers…   

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 zo’n team in de schijn-
werpers. Deze maand het ne-
gende van FC Uitgeest.

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 het vijfde nummer van 
RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van De Kennemers-trainer Mar-
tin de Groot. Hij voorspelt de uitslagen van de wedstrijden van 15 en 16 
december.

Alcmaria Victrix  - Flamingo’s ’64 (vierde klasse zat.) 2-2
De Kennemers - DEM (tweede klasse) 3-1 
Zeevogels - Limmen (vierde klasse) 1-2 
Meervogels - Sint Adelbert (vijfde klasse) 1-2 
FC Castricum - Egmondia (vijfde klasse) 3-0 
 
Een goed voorspelde uitslag levert vijf punten op. Wanneer alleen de 
toto-uitslag juist is, wordt dit beloond met drie punten. 

Kijk voor de voorspellingen van alle trainers en de Glazenbal 
ranglijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

de glazen

 bal
van Martin de Groot

staand v.l.n.r: Menno Kuik, Marco Zoeteman, Jan Mors, Kevin Wubbels, Mark Bonekamp, 
Sander Joustra, Juan Vilena Vilena, Robin van Rijssel en sponsor Jeroen van der Valk.

 gehurkt v.l.n.r: Michel Pepping, Erik Kuik, Stefan Hollenberg, Frank Rodenburg, Fred de Boer, 
Frank Klein, Jaap Tock en nog te winnen prijs.

 liggend v.l.n.r: onze M-side, Toos Kuik, Janny Strik en Ria Hollenberg.
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• De kern van het negende van FC Uitgeest speelt 
sinds 1996 samen. De ploeg is een mix van VVU  
en USVU; de clubs waaruit FC Uitgeest is ont-
staan. Aan het eind van dit seizoen zullen de 
meeste spelers stoppen met  voetballen. Be-
rucht is de M(amma)-side. Deze harde kern van 
supporters bestaat uit een aantal spelersmoe-
ders. Ook de voorbereiding op een nieuw seizoen 
springt in het oog. De spelers doen dit tot in de 
kleine uurtjes op de ijsbaan. 

• Sommige spelers ervaren de wekelijkse wed-
strijden als een dieptepunt. 

• Vorig seizoen beleefde FC Uitgeest 9 tegen 
ADO’20 10 hun finest hour. De Heemskerkers 
speelden maar twee keer gelijk, waarvan één 
keer tegen FC Uitgeest. Ook weekendjes weg 
zorgen voor hilarische momenten. Een stap-
avondje eindigde in naakt zwemmen. Hiervoor 
moest over een hek van drie meter worden 
geklommen. Dat een stukje verderop het hek 
slechts dertig centimeter hoog was, bleek pas 
achteraf. 

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

RUUD NOME, DIRECTEUR 

AANNEMERS- SCHILDERS- 

BEDRIjF R.A. NOME  

EN HOOFDSPONSOR 

VAN AFC’34

Wat is de reden van het sponsoren van AFC’34?

‘ik sponsor AFC’34 uit jeugdsentiment.’ 

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘Over de hoogte van het bedrag kan ik zeggen dat het 

de moeite waard is. ik zoek nog een sponsor die dit 

wil financieren haha.’

Wordt uw bedrijf van de sponsoring 

zakelijk veel wijzer? 
‘Dat soort zaken is altijd erg lastig meetbaar.’

 
Is het denkbaar dat u 
zich als hoofdsponsor 
bemoeit met het voet-
baltechnische beleid? 
‘Dat zal ik zeker niet 
doen. Voor mij geldt 
schoenmaker blijf bij 
je leest. Je moet doen 
waar je goed in bent, 
dat lijkt mij handiger.’

Bent u bereid in de 
buidel te tasten om 
spelers naar AFC’34 te 
halen?  
‘Deze vraag is niet rele-
vant, want ik vind dat we 
bij AFC’34 alleen maar 
toppers hebben. De trai-
ner zal dat beamen.’ 

Bezoekt u alle wedstrijden 

van het eerste? 
‘ik bezoek ze niet allemaal. 

ik kijk ook wel naar de her-

haling haha.’

AFC’34 lijkt de aansluiting 

te hebben gemist. Wat 
verwacht u van AFC’34 dit 

seizoen?
‘ik verwacht nog wel wat 

van de ploeg dit seizoen. 

Tegen JOS/Watergraafsmeer 

behaalden we een prima 

overwinning. We zijn een 

diesel die gewoon een beetje 

moet warm draaien.’

pagIna 4 pagIna 5



Beverwijk begon vol goede moed aan 
de competitie. Wie nu een blik op de 
ranglijst werpt, moet concluderen dat 
voor Beverwijk -toch ooit een voetbal-
bolwerk- promotie ver van hun bed is. 
De ploeg van Henk van Santen kende 
een onrustige eerste helft van de com-
petitie. Zo kreeg de ploeg van Henk van 
Santen vijf punten in mindering, omdat 
een wedstrijd tegen Purmerland uit de 
hand liep. 
Ook Sint Adelbert, dat uitkomt in dezelf-
de klasse, kreeg drie punten in minde-
ring, omdat de club uit Egmond-Binnen 
tegen Egmondia de geschorste topsco-
rer Miloud Weijers had opgesteld. Sint 
Adelbert leefde in de veronderstelling 
dat Weijers mocht meespelen, omdat de 
club beroep had aangetekend tegen We-
ijers’ schorsing. Dit misverstand kan de 
ploeg van Jan Oldenhove duur komen te 
staan in de jacht op promotie.
FC Castricum begon aardig aan de com-
petitie, maar zakt steeds dieper weg. 
in diezelfde klasse wil Meervogels uit 
Akersloot eveneens graag promoveren 
naar de vierde klasse. Die route zal dan 
waarschijnlijk via de nacompetitie moe-
ten lopen, want het elftal van Han Vis-
scher maakt weliswaar indruk met een 
2-11 overwinning op Purmerland; tegen 
de topploegen Sint Adelbert, Volendam 
en PSCK komt de ploeg vooralsnog te-
kort.
Waar de zondagploeg van Meervogels 
aardig aan de verwachtingen voldoet, 
overtreffen de zaterdagvoetballers van 
Meervogels de verwachtingen ruim-
schoots. Als promovendus heeft Meer-
vogels in de vierde klasse B een goede 
uitgangspositie om te promoveren, wat 
ook geldt voor Jong Holland dat met 
onder meer AFC’34, Alcmaria Victrix en 
Flamingo’s uitkomt in de vierde klasse 
A.
Hoewel het voetbal dat Jong Holland 
liet zien volgens redacteur en kritisch 
Jong Holland-volger Harry Verheul vaak 
niet goed was, ligt Mark Pauli met zijn 
selectie aardig op schema, al kreeg het 
daarbij enige hulp van AFC’34 en Alcma-
ria Victrix die zich net zoals Flamingo’s 
bevinden in de middenmoot. 

in de vierde klasse E leek Jong Hercu-
les op de titel af te stevenen, maar de 
laatste weken haperde de Beverwijkse 
machine enigszins. Voor FC Castricum 
wordt promotie naar de tweede klasse 
een moeizaam verhaal. De Castricum-
mers weten tot dusverre van de hoger 
geplaatste ploegen niet te winnen. Dat 
winnen gaat ODiN’59 -toch de trots van 
het regionale zaterdagvoetbal- niet altijd 
gemakkelijk af. Samen met ARC speel-
den de Heemskerkers het vaakst gelijk 
van alle ploegen in de eerste klasse A.
Die andere trots van Heemskerk, ADO’20, 
is in de hoofdklasse eveneens een er-
kende remiseschuiver. Door de vele ge-
lijke spelen, is ADO’20 terug te vinden in 
de grauwe middenmoot. Datzelfde geldt 
een klasse lager voor AFC’34.
in de tweede klasse stevent De Kenne-
mers op het kampioenschap af. Tenmin-
ste dat zei middenvelder Ron van der 
Pels vorige maand in dit blad. Martin de 
Groot en zijn spelers moeten dan afre-
kenen met doelpuntenmachine Lennert 
Beentjes en zijn ploeggenoten van Vites-
se’22. De Foresters is misschien wel de 
meest verrassende ploeg in deze klasse. 
Trainer Jos van Veelen zag een aantal 
ervaren spelers vertrekken en dus was 
de formatie uit Heiloo degradatiekan-
didaat nummer een. De Foresters ver-
baast vriend, vijand en zichzelf met een 
keurige derde plek en heeft daardoor 
uitzicht op het kampioenschap.
Flamingo’s promoveerde het afgelopen 
seizoen naar de tweede klasse. Naast de 
doelpuntrijke duels van de Alkmaarders 
was het ontslag van trainer Ruud van der 

Aan het begin van het seizoen 

droomden de meeste clubs 

nog van knallende champag-

nekurken, hossende spelers 

op het veld en platte karren 

door het dorp. Argumenten 

als ’vorig seizoen waren we 

er dichtbij’ of ’de selectie is 

zodanig versterkt dat succes 

niet kan uitblijven’, lagen ten 

grondslag aan die optimisti-

sche bespiegelingen en een 

aantal clubs dacht misschien 

een trainer onder contract 

te hebben die een garantie is 

voor succes. Nu de competitie 

voor de meeste clubs net 

over de helft is, maakt 

RegioVoetbalMagazine  

de balans op.

Waar Knallen 
straKs de  

chaMPagneKUrKen?
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beurtenissen op voetbalgebied  in deze 
regio. Promovendus DEM kende een 
voortvarende start, maar maakte een 
vrije val op de ranglijst. Alcmaria Victrix 
zal alle zeilen moeten bijzetten om zich 
te handhaven in de tweede klasse.
in de derde klasse heeft HSV een ver-
bond gesloten met vrijwel iedere te-
genstander. De voetballers uit Heiloo 
speelden het vaakst gelijk. Dankzij een 
7-0 overwinning op SRC heeft HSV een 
doelsaldo van een koploper. Kolping 
Boys lijkt genoegen te moeten nemen 
met een plaats in de middenmoot.
Limmen wil graag kampioen worden in 
de vierde klasse A. De krachtsverschil-
len zijn klein in deze klasse, want ook 
Alkmaarsche Boys, dat trainer Cor Smit 
op de keien zette, heeft nog uitzicht op 
de titel. Het gepromoveerde Zeevogels 
koestert geen illusies: handhaving is de 
doelstelling in Egmond aan den Hoef.
FC Uitgeest heeft na een stroef begin 
zijn draai gevonden in de vierde klasse C. 
Alleen het ontbreken van een veel sco-
rende spits kan de fusieclub aan het eind 
van het seizoen opbreken. FC Velsen-
oord maakt tot nu toe een vrij kleurloos 
seizoen door in de vierde klasse D.
in de zesde klasse wil Wijk aan Zee in de 
tweede helft van de competitie toeslaan. 
De ploeg van Fred Bischot heeft vol-
doende scorend vermogen om promotie 
te realiseren.
De vrouwen van Kolping Boys, ADO’20 
en Limmen zijn verwikkeld in de strijd 
om promotie. FC Uitgeest en Jong Hol-
land spelen geen rol van betekenis.

Henryk widurski: 
lichtpuntje bij beverwijk.
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ONTSLAGEN ALKMAARSCHE BOyS TRAiNER 

COR SMiT SLAAT TERUG
Wanneer de resultaten 

tegenvallen en de ach-

terban begint te morren dan 

wordt in het opportunistische 

wereldje van het profvoetbal 

de trainer geslachtofferd. Dat 

in het kleine kringetje van het 

Alkmaarse amateurvoetbal 

vlak achter elkaar twee trai-

ners recent hetzelfde lot trof-

fen, is meer dan opvallend. 

Ruud van der Zijde kreeg na 

nauwelijks drie maanden zijn 

congé bij Flamingo’s en amper 

twee weken later schudde het 

Alkmaarse trainerswereldje 

nogmaals op zijn grondvesten 

toen Cor Smit te horen kreeg 

dat zijn vierde seizoen bij Alk-

maarsche Boys al in oktober 

voorbij was. Hoog tijd voor 

een gesprek met Smit.  

Toen Alkmaarsche Boys in december 
2006 degradatie in de ogen keek, ver-
lengden de beleidsbepalers van Alk-
maarsche Boys de overeenkomst met 
Smit met een seizoen. Op een vrijdag 
in oktober rinkelt de telefoon bij Smit 
thuis in Purmerend. De voorzitter van 
de club uit Overdie vraagt Smit de vol-
gende dag naar Alkmaar te komen 
voor een gesprek. 
Cor Smit is de verbazing en de teleur-
stelling nog nauwelijks te boven. ‘ik 
had het absoluut niet zien aankomen, 
normaal gesproken weet je als trainer 
dat er problemen spelen, dan praat 
je daarover met je bestuur en met je 

spelers en dan probeer je daar samen 
uit te komen. Toen ik op vrijdag 19 
oktober werd gebeld door voorzitter 
Gerard de Vriend met de mededeling 
dat hij de volgende dag met me wilde 
praten was dat een complete verras-
sing voor me’, bezweert Smit.

Cor Smit, had zich met zijn ploeg in 
het seizoen 2006-2007 ternauwer-
nood weten te handhaven in de vierde 
klasse. Het seizoen daarvoor zorgde 
de oefenmeester voor landelijke be-
kendheid van de Boys door met de 
Alkmaarders de halve finale te halen 
in de strijd om de landelijke amateur-

beker, wat resulteerde in deelname 
aan het heuse KNVB-bekertoernooi. 
Over dat gesprek op die bewuste za-
terdag zegt Smit het volgende: ‘Al met 
al duurde dat gesprek maar een half 
uurtje, ik was behoorlijk geëmotio-
neerd, omdat ik van de voorzitter al 
had begrepen wat er ging komen.’

Dat Alkmaarsche Boys er geen gras 
over liet groeien, bleek wel uit de sa-
menstelling van de delegatie waarmee 
men in gesprek ging met de trainer, 
zelfs de penningmeester schoof aan 
in de dertig minuten waarin de voor-
zitter en een drietal spelers Smit het 

slechte nieuws brachten. ‘ik vind dat 
je zo niet met mensen moet omgaan, 
als ik zeg dat ik het niet netjes vind dan 
druk ik me nog zachtjes uit; je kunt 
niet zomaar zonder dat je daarover 
eerder met elkaar gesproken hebt op 
deze manier afscheid van elkaar ne-
men. Dat heb ik die zaterdag ook ge-
zegd, maar wat heeft praten voor zin 
als er al een beslissing is genomen?’, 
zegt de hoofdrolspeler daarover.

‘Bij het gesprek waren aanvoerder 
Ferry Duiveman en de spelers Dennis 
Karté en Sander Bijl aanwezig. San-
der deed het woord en hij legde me 
uit dat de spelersgroep het nut van 
sommige trainingen niet meer inzag 
en bovendien vond men mij soms te 
negatief tijdens de wedstrijden. Over 
dat laatste had ik die gasten al zo 
vaak uitgelegd dat ik inderdaad na-
drukkelijk aanwezig ben tijdens een 
wedstrijd, maar dat ik dat alleen maar 
doe omdat ik de jongens niet wil zien 
verliezen. Het ging mij nooit om me-
zelf, maar ik wilde het beste voor mijn 

spelers.’ 
Omdat het gesprek op die gewraak-
te zaterdag niet gericht was op het 
uitpraten van de problemen, maar 
slechts als doel had het al beklonken 
afscheid nog van enige toelichting te 
voorzien, wil Smit daar ook niet te 
lang bij stil staan.

De trainer heeft nog wel een paar an-
dere noten op zijn zang. Zo heeft hij 
moeite met de rol van Arjan Huisman, 
de jeugdtrainer van Alkmaarsche Boys 
en de man die eerst tijdelijk en later 
definitief zijn plaats innam. ‘Huisman 
heeft een erecode overschreden; hij 
had mij -voorafgaande aan de eerste 
wedstrijd waarin hij het roer van mij 
overnam- moeten bellen. Dat is een 
kwestie van fatsoen en bovendien toon 
je je dan als opvolger loyaal. Huisman 
zocht pas na het weekend contact met 
mij.’ 
Zonder naam en toenaam te willen 
prijsgeven is Cor Smit in meer club-
mensen van Alkmaarsche Boys te-
leurgesteld. ‘ik wil niet te veel namen 

noemen, omdat ik bij die vereniging 
fijne jaren heb gehad, waarin ik veel 
respect heb opgebouwd voor Alk-
maarsche Boys, maar natuurlijk doet 
het me zeer dat ik na de dag waarop 
ik op non-actief ben gesteld, van som-
mige mensen, waarvan ik dacht dat 
ik er in die ruim drie jaar een band 
mee had opgebouwd, nooit meer iets 
heb gehoord’, klinkt het verbaasd uit 
Smits mond.

Opmerkelijk in dit verband is het relaas 
van Cor Smit dat hij van heel veel spe-
lers reacties heeft ontvangen die hem 
goed doen en die haaks staan op de 
verklaring, dat een groot deel van de 
spelersgroep op hem zou zijn uitgeke-
ken. ‘Belangrijke spelers als Tim Suij-
kerbuijk, Ronald Gouwentak en aan-
voerder Ferry Duiveman, die nota bene 
bij het gesprek aanwezig was, hebben 
mij laten weten dat het verhaal dat ook 
zij mij niet langer als trainer wilden ab-
soluut niet waar was.’ Ook over voor-
zitter Gerard de Vriend, de bestuurlijk 
eindverantwoordelijke,   

TEKST Harry Verheul FOTO’S Karel Delvoye

Cor Smit lucht zijn hart bij redacteur Harry Verheul.
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doordachte huisstijlen, exclusieve webdesigns, 
hoogwaardige e-mail & hosting, intelligente webapplicaties

Bezoek onze website  
voor uw scoringskansen: 

www.swatvertising.nl

Scoor meer… 
met doelgerichte on- en offline reclame

is Cor Smit niet te spreken. ‘De voor-
zitter heeft te veel zijn oren langen 
hangen naar vice-voorzitter Michel 
Kuijpers. Van hem heeft hij signalen 
ontvangen en hij heeft zonder zelf on-
derzoek te doen zomaar aangenomen 

dat er van alles aan de hand zou zijn. 
ik vind dat een voorzitter in dit soort 
gevallen niet moet afgaan op verhalen 
van anderen’, oordeelt Smit.

Over het antwoord op de vraag waar-

om de gekwetste trainer, ondanks 
het onrecht dat hem lijkt aangedaan, 
opmerkelijk mild blijft voor Alkmaar-
sche Boys, hoeft Smit niet lang na te 
denken. ‘ik had hier natuurlijk met 
behulp van de vakbond best een zaak 
van kunnen maken, maar ik heb on-
danks alles te veel respect voor de 
club om die lange weg te bewandelen. 
Natuurlijk voel ik me tekort gedaan en 
ben ik gekwetst, maar ik voel er niets 
voor de zaak nog verder op de spits 
te drijven, daarvoor is Alkmaarsche 
Boys in al die jaren te veel mijn club 
geworden.’

Dat Cor Smit deze uitspraak niet zo-
maar doet blijkt wel uit zijn volgende 
opmerking: ‘Eigenlijk baal ik er ook 
vreselijk van dat jullie mij komen in-
terviewen over het einde van mijn 
loopbaan bij Alkmaarsche Boys, ik ben 
zo overtuigd van mijn kwaliteiten dat ik 
het veel prettiger gevonden zou heb-
ben als jullie mij daarnaar gevraagd 
zouden hebben.’ Cor Smit is er dan 
ook van overtuigd dat men nog van 
hem gaat horen als trainer en daarbij 
legt hij ter afsluiting nog één keer de 
link met Alkmaarsche Boys. ‘ik had 
mijn vierde jaar daar heel graag afge-
maakt, maar nu men mij daar kenne-
lijk ineens niet goed genoeg meer voor 
vindt, troost ik me met de gedachte 
dat het imago van De Boys onder mijn 
leiding sterk is verbeterd en daar hou 
ik me graag aan vast.’  

Bob pepping stuurt een OFC’er het bos in / Foto Karel Delvoye

DE REACTIE

voorzitter gerard de vriend
over het ontslag van cor smit

‘Er waren al langer signalen 
dat het tussen de trainer en de 
spelersgroep niet boterde, de 
discipline op de trainingen ver-
minderde zienderogen en zijn 
negatieve manier van coachen 
viel niet goed. De gesprekken 
tussen de trainer en de spelers 
hierover hebben geen verbete-

ring teweeg gebracht. Ons be-
reikten steeds meer signalen 
van onvrede en wij vonden het 
verstandig, voordat de situatie 
onhoudbaar zou worden, snel in 
te grijpen.’

smits opvolger arjan 
huisman over de aantijgingen 
van cor smit

‘Ik kan hier niet zoveel mee. Ik 
werk op zaterdag en ’s avonds 
ben ik bezig geweest om genoeg 

spelers op de been te brengen 
voor de bekerwedstrijd tegen 
ALC. Het viel mij ook rauw op 
mijn dak. Geloof mij, ik vind het 
vervelend voor Cor en ik vind dat 
ik naar eer en geweten heb ge-
handeld door hem maandag te 
bellen. Ik ben gewoon niet eer-
der in de gelegenheid geweest 
hem te bellen.’

Arbeidsdesk BV

Reïntegratie en
medisch advies
www.arbeidsdesk.com

Telefoon
0251 - 674 674
Shirtsponsor FC Castricum E3

Meer dan 160 jaar ervaring met hout.
Meer dan 70 jaar professioneel met

parket.

Kamerlingh Onnesstraat 15
1821 BP  ALKMAAR                       

T  072-5206564       
F   072-5117301

Info@conijnparket.nl

Openingstijden:
‘s maandags gesloten

dinsdag t/m zaterdag 10.00-16.00Wijkerstraatweg 191, Velsen
Kruisweg 64, Haarlem

‘Ik vind dat een voorzitter in dit soort gevallen niet moet afgaan op verhalen van anderen.’
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Groen Gras 
17 november 2007 - 9.56 uur:
FC Velsenoord F2 - Jong Hercules F1 FOTO Karel Delvoye 



aan de staMtafel…  
biJ van rUYsdael

Om maar gelijk met de deur in huis 
te vallen. Vrijwel al je ploeggenoten 
van weleer zijn gestopt. Wat bezielt 
iemand van vijfendertig om nog in 
de derde klasse te voetballen?

‘ik ben trouwens niet eens de oudste, 
want Henk Zeegers is tweeënveertig. 
Maar ik vind het nog steeds leuk om 
te voetballen en ook de gezelligheid 
er omheen spreekt mij aan. We heb-
ben een jonge groep die ik graag wil 
helpen beter te worden. Als laatste 
man kan ik nog jaren mee. ik stop 
er pas mee als mijn zwager stopt als 
hoofdsponsor van Kolping Boys. Nee 
zonder dollen; pas als mijn lichaam 
het opgeeft, stop ik ermee.’
 
Wat verwacht trainer Rob Klanker 
van jou?
 
‘We hebben nogal wat technische spe-
lers, die soms wat gemakzuchtig zijn. 
ik moet ze wakker schudden, scherp 
houden. ik heb vroeger veel geleerd 
van Jan Vrasdonk en ik heb die rol 
overgenomen. Je hoeft namelijk geen 
aanvoerder te zijn om een sturende rol 
in een elftal te hebben. ik probeer ook 
een voorbeeld te zijn door scherp de 
duels in te gaan en ik straal rust uit, 
wat me trouwens niet altijd lukt.’

Luisteren de jonge jongens naar je? 

‘Ze zijn wel bijdehanter. Soms nemen 
ze dingen aan, soms niet. ik loop soms 
vloekend en tierend als een gifkikker 
over het veld. Op de training hebben 
ze ook niet altijd de juiste instelling. 
Ze zijn dan niet altijd scherp, terwijl 
ik vind dat je op donderdag echt naar 
een wedstrijd toe traint. Dat mis ik af 
en toe bij de jongere spelers. Om ze 
te prikkelen vraag ik soms: ‘Hoe hoog 
heb jij gevoetbald? ik heb in de eerste 
klasse gespeeld.’ Dat werkt meestal 
wel. ik houd ze ook voor dat voetbal 
vooral een hobby is. Je moet plezier 
hebben in het spel, anders moet je 
stoppen. Het is belangrijk dat ze luis-
teren en dingen accepteren. Alleen 
dan word je een betere speler. Dat is 
een mooie uitdaging met deze jonge 
groep.’

Kolping Boys speelde veertien jaar 
afwisselend in de eerste en tweede 
klasse. Uiteindelijk zakten jullie af 
naar de vierde klasse en dit sei-
zoen promoveerde Kolping naar de 
derde klasse. Heb je een verklaring 
voor die vrije val?

‘Kolping Boys is een club waar spe-
lers niet betaald krijgen.   

OP 35-JARiGE LEEFTiJD iS PATRiCK SMORENBERG NOG VAN GROTE WAAR-

DE VOOR DERDEKLASSER KOLPiNG BOyS, WAAR HiJ OP ZiJN ZEVENTiENDE 

DEBUTEERDE. SMORENBERG KENDE MET KOLPiNG BOyS SUCCESVOLLE 

JAREN iN DE EERSTE EN TWEEDE KLASSE. DE ALKMAARDER WiL ZiJN 

CLUB GRAAG HELPEN OM DE TiJDEN VAN WELEER TE DOEN HERLEVEN. 

SMORENBERG DOET DiT OP KLASSiEKE ZWARTE VOETBALSCHOENEN, 

WANT HiJ iS EEN MAN ZONDER FRANJE. ZO VOETBALT HiJ, ZO PRAAT HiJ 

EN DAAROM PAST HiJ BiJ EEN CLUB ALS KOLPiNG BOyS.

DE RONDVRAAG 

Verbaast het je dat Patrick 
Smorenberg nog voetbalt? 

 
Charles van Altena, 

oud-trainer Kolping Boys
‘Qua fanatisme verbaast mij 

dat niet echt. Hij weet van 
aanpakken dus dat past wel in 

dat plaatje. Patrick was toen 
ik hem onder mijn hoede had 

een liefhebber wat ook niet 
onbelangrijk is. Dat zal nu 

niet veel anders zijn. Blijkbaar 
zit de sleet er nog niet op. ik 
vind het leuk dat hij nog van 

waarde is.’ 
 

Rob Klanker,
trainer Kolping Boys

‘Zijn gedrevenheid maakt het 
voor een trainer plezierig zo’n 
speler erbij te hebben. Patrick 
heeft natuurlijk een zwart-wit 

Kolping-hart. Op het mid-
denveld redt hij het niet meer, 

maar als laatste man kan ik 
hem met zijn fanatisme en 
coaching nog goed gebrui-

ken.’     ‘Van Hanegem vond 
dat ik wel lekker

in de wedstrijd zat’ 

FOTO’S Karel Delvoye
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Je krijgt een trainingspak en voet-
balschoenen en daar moet je het 
mee doen. Het wordt dan natuur-
lijk wel moeilijk talentvolle spelers 
te behouden. Als ik kijk met wie ik 
in de loop der jaren heb gespeeld 
die later hun geluk ergens an-
ders gingen beproeven. We heb-
ben gelukkig een goede jeugdop-
leiding waaruit veel jongens zijn 
doorgestroomd naar de selectie. 
ik probeer ze wat clubliefde bij te 
brengen, want het is belangrijk dat 
jongens blijven. Kolping Boys moet 
in ieder geval niet gaan betalen. 
Het betalen van spelers is funest 
voor een club.’

Heb je trouwens zelf nooit de drang 
gehad om te verkassen?

‘AFC’34 heeft mij wel eens ge-
vraagd, maar ik ben een echte Kol-
ping-man. Dit is gewoon een heel 
gezellige club. De oudere mensen 
die me al heel lang kennen, komen 
nog steeds bij de club. Dat vind ik 
fantastisch. ik weet nog wel dat 
vroeger op zondag de kantine dicht-
ging en dat Piet Reus, die helaas is 
overleden, de sleutel had. Hij haal-
de dan een krat bier uit zijn auto, 
zodat we in de kantine Studio Sport 
konden kijken. Gezelligheid is heel 
belangrijk. ik probeer daar ook op 
zondag een rol in te spelen. Lekker 
met je ploeggenoten nog wat drin-
ken in de kantine. Toen we tegen 
koploper ZAP moesten, hadden we 
de dag ervoor een uitje, maar in de 
wedstrijd stond iedereen er. Dat 
moeten we erin houden.’

Waaraan merk je dat je ouder 
wordt?

‘Natuurlijk heb ik de beste jaren 
vroeger gehad. ik had mijn beste 
seizoen onder Charles van Altena 
in het seizoen ’97/98. Conditioneel 
was ik beter en ik ben nu wat min-
der snel, maar door slim te voetbal-
len kun je dat ondervangen. in de 
achterhoede heb je het spel voor je. 
Op mijn leeftijd kom ik daar goed tot 
mijn recht.’

je hebt zo’n beetje op alle posities 
gespeeld.

 
‘Ja, behalve keeper. ik weet nog dat 
we in de eerste klasse tegen Hol-
land speelden, dat toen met alle-
maal ex-profs een topploeg had. 
Trainer Hans Geerking zette mij 
die wedstrijd linksback, omdat ze 
met twee spitsen speelden en ik 
dan met mijn loopvermogen de lin-
kerkant kon bestrijken. ik had nog 
nooit op die plek gespeeld, maar 
na afloop zei Wim van Hanegem, 
die daar trainer was, tegen mij dat 
ik lekker in de wedstrijd zat. Dat 
vond ik een mooi compliment.’

Dan sta je ook nog te boek als een 
penaltyspecialist. Wat is het ge-
heim van een goede strafschop?

‘Nu neemt Marvin Wijdenbosch de 
penalty’s. ik ben geloof ik nu derde 
in de rij, maar ik heb er inderdaad 
heel weinig gemist. Je moet rustig 

blijven, niet zenuwachtig worden 
en ervoor zorgen dat de keeper de 
verkeerde hoek kiest.'

Hoe bevalt het in de derde klasse?  
 

‘Er wordt wat meer gevoetbald en 
het tempo ligt wat hoger. De jonge-
re spelers hadden in het begin wat 
moeite met het niveau, maar heb-
ben zich inmiddels goed aange-
past. Het is dan ook belangrijk dat 
je scherp blijft. Daardoor hebben 
we de laatste weken de stijgende 
lijn te pakken, waardoor ik denk 
dat we misschien wel een periode-
titel kunnen pakken, al zijn de ver-
schillen erg klein. We kunnen van 
iedereen winnen, maar zo denkt 
de tegenstander ook. in ieder ge-
val zijn we een voetballende ploeg 
en komen we tegen voetballende 
ploegen beter tot ons recht.’ 

De topscorers 
De lijst is bijgewerkt tot en met 9 december 

TOPSCORERS
RAOUL VAN DER WEL JOng HOllanD 18

MAURICE GIjZEN FlaMIngO’S’64 16

GERT-jAN NIEUWENHUIZEN FC CaStrICuM (Zat.) 14

STEFAN KOELMAN MEErVOgElS’31 (Zat.) 14

LENNERT BEENTjES VItESSE’22 13

jUR KOOPMAN FC VElSEnOOrD 13

RAMON DEN NIjS FC uItgEESt 11

MATHIjS VAN HOOFF DEM 10

GEERT KOELMAN MEErVOgElS’31 9

MILOUD WEIjERS SInt aDElBErt 9

jIM DE PAGTER WIJK aan ZEE 9

jOB WORM alCMarIa VICtrIx 8

DENNIS DIjKHUIS DE FOrEStErS 8

HENRyK WIDURSKI BEVErWIJK 8

TOM VAN DE BRINK MEErVOgElS’31 8

MISCHA TIBBOEL WIJK aan ZEE 8

MARTIjN HATTINK alCMarIa VICtrIx (Zat.) 8

PATRICK VAN DER LINDEN JOng HErCulES 8

TOPSCORERS
VROUWENVOETBAL
ANDREA DE WIT KOlpIng BOyS 9

LISA GIjZEN aDO’20 6

WENDy BERKHOUT FC uItgEESt 5

NIKKI KUIjS lIMMEn 5

DANIqUE DIEMEER aDO’20 4

ANDREA DE GELDER aDO’20 4

MARISSA SANTIBAñEZ VARGAS JOng HOllanD 4

MARjOLEIN BUTTER KOlpIng BOyS 3

MARIjE MIN lIMMEn 3

NATHALIE HOLLENBERG lIMMEn 3

Foto Karel Delvoye
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uit de OUDE DOOSRené Tromp was een  
talentvolle voetballer. Hij was 

een van de ’leerlingen’ op de 
voetbalschool van AZ. Een aan-

tal van zijn ’klasgenoten’, die 
volgens Tromp waren behept 

met heel wat minder talent, 
kunnen nog terugkijken op een 
bescheiden carrière in het be-

taalde voetbal. Tromp probeer-
de het nog bij AFC’34, dat toen 

in de hoofdklasse speelde, maar 
uiteindelijk speelde Tromps 

voetballeven zich voornamelijk 
af in de derde en vierde klasse. 
‘Gezelligheid was altijd belang-
rijk voor me’, voert de veertig-
jarige Tromp als voornaamste 

reden aan voor zijn langdurige 
verblijf bij HSV.

Plezier als barrière voor een mooie 
voetballoopbaan. Tromp miste het 
heilige vuur om er uit te halen wat 
erin zat, zoals zoveel voetballers in 
het amateurvoetbal. Dat talent alleen 
niet voldoende is om te slagen in het 
betaalde voetbal is een open deur. Het 
talent had Tromp in ieder geval. Niet 
voor niets vroeg Arie Rentenaar -ooit 
meesterscout bij AZ- de voetballer 
uit Heiloo of hij er wat voor voelde om 
twee keer in de week bij AZ te komen 
trainen. Tromp voelde zich vereerd, 
maar antwoordde Rentenaar dat hij 
daar nog even over moest nadenken. 
‘Dat was kennelijk niet het goede ant-
woord, want daarna heb ik nooit meer 
wat van ze gehoord’, grijnst Tromp.

Tromps manier van praten heeft wel 
wat weg van René van der Gijp en 
ook als voetballer is er enige over-
eenkomst, want ook voor de man die 
vijftien jaar een vaste waarde was op 
het middenveld van HSV moet het niet 
allemaal te serieus worden. Het wekt 
geen verbazing dat Ron van Aanholt, 
die aan het begin van deze eeuw bij 
HSV in de dug-out zat, niet bepaald 
zijn favoriete oefenmeester was. De 
oud-speler van ADO’20 staat bekend 
als bloedfanatiek en zeer serieus. Fa-
natiek was Tromp ook, maar serieus 
was de Heilooër niet bepaald.

in Bert Kösters had HSV in die jaren 
nog een Pietje Bell. Van Aanholt was 

snel klaar met de Snip en Snap van 
Heiloo. Na een training in de voorbe-
reiding had Van Aanholt een formu-
lier opgehangen waaruit bleek dat 
Tromp en Kösters hun opwachting 
mochten maken in het tweede. Wan-
neer het onderwerp ter sprake komt, 
is Tromp nog steeds verbaasd. ‘Bert 
en ik speelden al jaren in het eerste, 
maar Van Aanholt behandelde ons als 
een stel achttienjarigen. Communi-
catief was Ron niet een van de sterk-
ste.’ Met het terugzetten van het duo 
was een rel geboren. ‘ik wilde weg 
dus er kwam een gesprek met het 
bestuur. Omdat het in de voorberei-
ding toch niet zo lekker liep, werden 
we teruggehaald.’ Toch is Tromp niet 
rancuneus. ‘Bij HSV heerste toch een 
beetje een mentaliteit van als we lek-
ker kunnen voetballen, is het goed. ik 
moet eerlijk zeggen dat wij onder Van 
Aanholt strijd konden leveren. Dat 
was zijn verdienste.’
De rol van een trainer is volgens Tromp 
niet zo groot. De technische midden-
velder noemt de inmiddels overleden 
Piet van Houwelingen als voorbeeld. 
‘Dat was een fantastische man’, zegt 
hij terwijl hij in de lach schiet. ‘Hij wist 
nooit tegen wie we speelden. Dan 
noemde hij in de bespreking  bijvoor-
beeld De Kennemers als tegenstan-
der, maar in werkelijkheid speelden 
we tegen Hollandia T. Ook ging hij een 
keer het 4-3-3-systeem op het  bord 
uitleggen, maar hij deed dat wel met 
12 spelers. Het creëren van sfeer is 
volgens mij veel belangrijker en daar 
zorgde Van Houwelingen voor.’

Wat sfeer betreft zat Tromp bij HSV 
wel op zijn plek. ‘We hadden een heel 
leuke ploeg en de saamhorigheid was 
groot. We waren allemaal vrienden 
van elkaar die voor elkaar door het 
vuur gingen. Dat mis ik een beetje bij 
het huidige eerste’, vindt Tromp.

Van alle seizoenen dat René Tromp de 
kleuren van HSV verdedigde, springt 
de voetbaljaargang ’90/91 er echt 
uit. ‘We speelden in de vierde klasse 
en eindigden samen met Foresters 
bovenaan. We moesten in een beslis-
singswedstrijd uitmaken wie er kam-
pioen werd. We wonnen voor zo’n 3500 

toeschouwers met 2-0. Bert Kösters 
maakte beide doelpunten.’
De beslissingswedstrijd tegen Fores-
ters was niet de enige beslissings-
wedstrijd die Tromp speelde, want 
twee seizoenen later speelde HSV een 
wedstrijd in de nacompetitie om pro-
motie op het veld van Alcmaria Victrix 
tegen Helder. Die wedstrijd geldt als 
Tromps persoonlijk hoogtepunt. ‘We 
wonnen met 2-1 en ik scoorde twee 
keer. Een van die doelpunten is de 
mooiste goal uit mijn carrière. Bert 
Kösters gaf een slechte voorzet, zo’n 
voorzet waar je niks mee kunt. Met 
een halve omhaal kon ik de bal nog 
raken, waarna de bal de kruising in 

vloog.’ Tromp beleefde halverwege 
de jaren negentig een merkwaardig 
seizoen in de tweede klasse. ‘Na vijf 
wedstrijden hadden we tien punten 
(een overwinning leverde toen nog 
twee punten op, red.), maar aan het 
eind van het seizoen hadden we er 
slechts dertien’, vertelt Tromp vol on-
geloof.

Tromp kijkt met genoegen terug op 
zijn jaren in het eerste van HSV. ‘Met 
John Beelen klikte het altijd erg goed 
in het veld en Fons van Haastrecht is 
de beste speler waarmee ik heb ge-
voetbald. Nee, ik mag niet klagen.‘

“Hij ging een keer het 4-3-3-systeem op 
het  bord uitleggen, maar hij deed dat 

wel met 12 spelers.”René Tromp: 
het gezelligheidsdier van HSV

ALS RENé TROMP EEN ELFTAL MOCHT SAMENSTELLEN MET SPELERS 
WAARMEE HIj BIj HSV VOETBALDE, ZIET DAT ALS ER VOLGT UIT:

RENé BUUR

 RON KOPPES jAN BUGTER MARC VAN TWUIjVER ALEx KöSTERS

 RENé TROMP FONS VAN HAASTRECHT MARC ABCOUWER BERT KöSTERS

 EDWARD GEESKEN jOHN BEELEN

rené tromp in actie in een bekerduel tegen aFC’34. aFC’er Marcel Barlage (rechts) kijkt toe.
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

de glazen

 bal
DE LiJST iS BiJGEWERKT TOT EN MET 9 DECEMBER

 

1.  jAN OLDENHOVE  SiNT ADELBERT 113 PUNTEN

2.  jAAP SCHILDER AFC'34   107 PUNTEN 

3.  jOS VAN VEELEN  DE FORESTERS 103 PUNTEN

4.  MARTIN ROOD  EGMONDiA 101 PUNTEN

 RON BOUMAN  DEM 101 PUNTEN

 CEES BRUININK  ADO'20  101 PUNTEN

7. jAAP BAS  FLAMiNGO'S ZAT. 100 PUNTEN

8. FRED BISCHOT  WiJK AAN ZEE 99 PUNTEN

 ERNST RANZIjN  ZEEVOGELS 99 PUNTEN

10. ROB DE KIP  FC CASTRiCUM ZAT. 98 PUNTEN

11. MARTIN DE GROOT  DE KENNEMERS 98 PUNTEN

 MARK PAULI  JONG HOLLAND 98 PUNTEN

 HAN VISSCHER  MEERVOGELS'31 95 PUNTEN

 jURG BOSMAN  HSV 95 PUNTEN

15. PETER SCHOUTEN  MEERVOGELS’31 ZAT. 93 PUNTEN

 EVERARD LUIjCKx  FC CASTRiCUM 93 PUNTEN

17. ROWDy BAKKER  ODiN'59 90 PUNTEN

18.  MATTHIEU NIESTEN  FC VELSENOORD 89 PUNTEN

19.  SEM WOKKE LiMMEN 88 PUNTEN

20.  ROB KLANKER  KOLPiNG BOyS 84 PUNTEN

21.  jOOP BARTELINGS  KOLPiNG BOyS VR. 83 PUNTEN  *

 WOUT GERRITS  FC UiTGEEST 83 PUNTEN

23. jUAN FERNANDEZ COTO  ALCMARiA ViCTRix 82 PUNTEN

24. WIM VAN KOL  ADO'20 VR. 80 PUNTEN

25. PEPE VAZqUEZ  JONG HERCULES 79 PUNTEN

26. RAjESH BISHESAR  AFC'34 ZAT. 77 PUNTEN

27. BERT ZWART  LiMMEN VR. 74 PUNTEN

28. ARjAN HUISMAN  ALKMAARSCHE BOyS 73 PUNTEN ** 

29. ONNO ZIjP  JONG HOLLAND VR. 71 PUNTEN

30. ALEx BEEK  ALCMARiA ViCTRix ZAT.  66 PUNTEN

31. HENK VAN SANTEN  BEVERWiJK 60 PUNTEN

 
* INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER ED NOORLANDER

** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER COR SMIT 

Martin rood  
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UW RISICO    ONZE ZORG

Sinds 1948 een begrip 
in   Castricum. Veel klan-
ten hebben al voor 
ervaring en service 
gekozen. U toch ook? 
Zie onze uitgebreide 

AUTOVERZEKERING
TOT 80% KORTING!

2e AUTO DEZELFDE
 KORTING ALS

1e AUTO!

BIJ SCHULDSCHADE 
GÉÉN  TERUGVAL 

KORTING!

BIJ OFFERTE
AUTOVERZEKERING

GRATIS USB STICK!

WWW.WEEL.NL

ONLINE UW POLISSEN 
UP TO DATE ZIEN!

website: www.weel.nl
Dorpsstraat 32 
1901 EL Castricum 
T 0251 - 657050 
F 0251 - 654165 
E info@weel.nl  

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

A a n g e s l o t e n  b i j www.wea-nh.nl           
info@wea-nh.nl

ParticulierAgrarischMKB

Alkmaar        072 - 5037200
Middenmeer 0227 - 513333
Uitgeest        0251 - 361960

De maatschap WEA Noord-Holland heeft vestigingen 
in Alkmaar, Middenmeer en Uitgeest. Wij richten ons 
vooral op onder- nemers in het midden- en kleinbedrijf 
en de agrarische sector.

Dè adviseur 

voor 

de regio

Voor een lekker avondje uit!
Kijk voor de filmagenda 

in de regionale kranten of kijk op

www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 70 • Castricum

Tel. 0251 - 65 22 91
www.corsobioscoop.nl
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Naam 
Ron Schrama
Leeftijd 
30
Club  
Meervogels
Positie  
Spits 
Bal hooghouden 
34 keer 
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Kampioenschap met het eerste en dat ik dat seizoen 
ook topscorer van de regio werd.
Sterke punten Ron volgens Francis 
Ron is sterk in een-tegen-eenduels met de keeper, hij 
ziet het spelletje goed en hij gaat er altijd voor.
Zwakke punten Ron volgens Francis 
Hij is soms wat negatief tegen zijn medespelers. 
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een boxershort.

Kan seks voor de wedstrijd? 
Het ging goed tegen Westzaan….
Muziek voor een wedstrijd? 
Beasty Boys of de Osdorp Posse. 
Ben je bijgelovig?  
Nee, totaal niet zolang ik eerst mijn linkersok aandoe, 
een kruisje sla en niet op de krijtlijn sta, gaat alles goed.  
Leukste voetbalhumor  
Voor- en nazitten met Peter Schouten, de oude trainer 
van het tweede.
Een vriendin die voetbalt...  
Daar is niks mis mee.
ADO’20 vrouwen dit seizoen 
Promotie naar de eerste klasse. Daar ga ik vanuit!!! 
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
ik eet een afbakbroodje en ga kijken bij het tweede.

Naam 
Francis Schoon 
Leeftijd 
29
Club  
ADO’20
Positie 
Laatste man 
Bal hooghouden 
30 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Het Nederlands kampioenschap in 1993 met de  
Haarlemse selectie onder leiding van Andries Jonker, 
de huidige trainer van Willem ii. 
Sterke punten Francis volgens Ron 
Francis heeft een goed inzicht en een dodelijk 
afstandsschot.
Zwakke punten Francis volgens Ron 
Haar startsnelheid.

Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een string vind ik niks tijdens een wedstrijd.  
Doe mij maar gewoon een slip.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Waarom niet?
Muziek voor een wedstrijd?  
Op weg naar ADO’20 lekker hard Slam!FM.
Ben je bijgelovig? 
Nee, ik speel alleen wel altijd met nummer 14.
Leukste voetbalhumor 
Lekker slap ouwehoeren en lachen voor  
en na een wedstrijd.
Een vriend die voetbalt… 
We hebben op zondagavond geen ruzie over de 
afstandsbediening.
Meervogels dit seizoen  
Hopelijk promoveren ze via de nacompetitie.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Met een lekker stevig ontbijtje, het liefst op bed 
gebracht.

een tweetje

VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET

FOTO Karel Delvoye



WWW.MEGASPORTZONE.NL

De grootste merken, optimale service & scherpe prijzen

VOOR UW COMPLETE
SPORTOUTFIT

Informeer ook naar de
mogelijkheden in teamkleding

ALKMAAR
Winkelcentrum Noorder Arcade 072-5140600 5500 M2 Sport & Lifestyle

HEERHUGOWAARD Winkelcentrum Middenwaard 072-5710939

BROEK OP LANGEDIJK Winkelcentrum Broekerveiling 0226-340212


