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Beste Voetballiefhebber,

Voor het eerste nummer van regioVoetbalMagazine interviewde ik ruud van der Zijde, die 
aan zijn eerste klus als hoofdtrainer begon. We zijn nu drie nummers verder en ruud is geen 
hoofdtrainer meer. Ontslagen of beter: op non-actief gezet, want ook in het amateurvoetbal 
houdt men zich aan fatsoensnormen, dus trainers worden niet ontslagen, maar op non-actief 
gesteld. Blijkbaar zijn de trainersstoelen in alkmaar heet, want twee weken voor het ontslag van 
Van der Zijde ontdeed alkmaarsche Boys zich van Cor Smit. En dan is er nog het verhaal van Ed 
noorlander, coach van de vrouwen van Kolping Boys. Tenminste tot voor kort. noorlander stapte 
zelf op vanwege de tegenvallende resultaten. Het was een roerige maand in de regio.

Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn. En dat veel trainers de 
kerst mogen halen.

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

Adverteren? 

Bel 0251 67 46 47

HET SPROOKJE VAN 

AKERSLOOT

Het volgende RegioVoetbalMagazine 
verschijnt op 12 december
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hetballenhok all staRs
De Foresters

Senioren 3
degeldsCHieteR

 HANS BRANDSMAcolumn Zo werkt het nou eenmaal in de voetballerij
Lag het aan trainer Ruud van der 
Zijde dat zondagtweedeklasser 
Flamingo’s de verwachtingen niet 
kon inlossen? Was Cor Smit na 
ruim drie jaar niet meer bekwaam 
om Alkmaarsche Boys naar een 
hoger plan te leiden dan de vierde 
klasse? Vragen die door de verant-
woordelijke clubbestuurders re-
cent met een volmondig ’ja’ werden  
beantwoord. Beide elftallen ble-
ken dit seizoen geen onklopbare  
armada’s zoals verondersteld, 
maar kwetsbare sloepen die al 
snel de nodige averij opliepen. Het 
hoofd van de kapitein ligt in derge-
lijke gevallen snel op het hakblok 
en bijna niemand keek vreemd op 
van het ontslag van beide trainers. 
’Zo werkt het nou eenmaal in de 
voetballerij’, zou Ronald Koeman 
zeggen.

Altijd leuk om te weten wie de rol 
van beul vertolkt. Van Flamingo’s 

kan ik me in ieder geval nog her-
inneren dat de komst van Van der 
Zijde lange tijd in nevelen was  
gehuld. Bijna iedere amateurclub 
in deze regio had zijn zaakjes al op 
orde, behalve Flamingo’s. De ge-
heimzinnigheid waarmee voorzit-
ter Paul Gijzen de zoektocht naar 
een nieuwe trainer begeleidde, 
gaf in ieder geval aanleiding voor 
tal van speculaties. Kwam de door 
heimwee gekwelde Job Dragtsma 
vanuit Finland naar sportpark ’t 
Lood? Had Flamingo’s wellicht 
AZ-assistent Martin Haar kunnen 
strikken voor enkele uurtjes in de 
week? Simon Kistemaker mis-
schien? Nee. Het werd Ruud van 
der Zijde. Onbekend, onervaren, 
maar hij genoot het volste vertrou-
wen van Gijzen. Wat dat vertrou-
wen inhield, weet Van der Zijde 
inmiddels ook. Ywin de Mees mag 
samen met de onvermijdelijke Jan 
Dijk Flamingo’s weer aan de praat 

zien te krijgen. Van de trainer Ruud 
van der Zijde zullen we de komen-
de jaren niet veel meer vernemen. 
Geslachtofferd door het ondoor-
zichtige personeelsbeleid van  
Gijzen en zijn kornuiten.

Het kan nog gekker. Cor Smit liet 
voor het seizoen weten dat hij –en 
niemand anders– Alkmaarsche 
Boys toch maar weer op de kaart 
had gezet. ’Roeptoeter’ Smit had 
-zijn grote mond ten spijt- toch wel 
enig recht van spreken. Hij had tal 
van junioren ingepast en met dat 
gezelschap had hij het in het be-
kertoernooi tot de laatste vier van 
het district West I geschopt. Een 
kunstje dat hij een jaar later met 
een plaats in de kwartfinale nog 
eens dunnetjes overdeed. 

Wat Smit niet kon bevroeden was 
dat er via de website voetbalne-
derland.nl steeds nadrukkelijker 

aan zijn stoelpoten werd gezaagd. 
Ene John van Bochove, aan de 
vierdeklasser verbonden als tech-
nisch adviseur, ging in een coöpe-
ratieve bui al op de stoel van de 
trainer zitten en krabbelde dood-
leuk zijn favoriete opstelling op de 
site. Groot was de verbazing toen 
diezelfde Van Bochove enkele we-
ken later zijn vertrek aankondigde, 
omdat ’de club en Van Bochove 
geen meerwaarde meer zagen in 
een verdere samenwerking’. Dat 
het vervolgens binnen de club on-
verwachts onrustig werd, kwam 
door het vertrek van Van Bochove, 
zo vond Van Bochove. Na het ver-
trek van Smit zag Van Bochove zijn 
kans schoon toen hij suggereerde 
dat hij binnenkort wel eens terug 
zou kunnen keren bij de club….

Met sommige vrienden in de voet-
ballerij heb je geen vijanden meer 
nodig. 

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

RegioVoetbalMagazine zet iede-
re maand zo’n team in de schijn-
werpers. Deze maand het derde 
van De Foresters.

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 vierde nummer 
van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Jong Hollandtrainer Mark 
Pauli. Hij voorspelt de uitslagen van de volgende wedstrijden van 1 en 2 
december.

ODIN '59 - Zuidvogels      (eerste klasse zat.) 2-2
HSV - Kolping Boys  (tweede klasse) 2-0 
Limmen - Koedijk   (vierde klasse) 1-3 
FC Uitgeest - Zaanlandia   (vierde klasse) 3-1 
Sint Adelbert - FC Castricum  (vijfde klasse) 2-0 
 
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
Glazenbalranglijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

de glazen

 bal
van Mark Pauli

Staand v.ln.r: Maaikel Zoon (coach), rogier Haartman, Marco van Dijl, Bert Mossel, 
Lennart de Winter, Walter Tromp (inmiddels selectie), Joris van der Velden, 

Maarten Langeveld (sponsor) en piet-Hein Kraakman.
Gehurkt v.l.n.r: Jaap Koopman, Colin Wilvers, Benjamin Langeveld, rob Zander,

Frank Tromp en rene Knippenberg. 

Op de foto ontbreken Bjorn Mulder, Iwan van der Velden, Oscar Haartman, Marc Kassing,
Rick van Leijden, Ralph Heijboer en Tim Vos.
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• Het derde van Foresters is zo’n dertien jaar 
geleden opgericht door Niels Sonnenschein, 
Lennart de Winter en René Knippenberg. De 
afgelopen dertien jaar was het een komen en 
gaan van spelers. Te oud, te geblesseerd, te hoog 
niveau, want iedereen denkt van zichzelf dat hij 
verschrikkelijk goed kan voetballen. 

• Maaikel Zoon is coach en een van de mensen 
van het eerste uur. Hij maakt samen met een 
heuse spelersraad de opstelling. De shagro-

kende rasverdediger Iwan van der Velden is de 
nieuwste aanwinst van het team. Speelt van-
wege zijn tomeloze inzet vrijwel altijd, maar valt 
op door iedere wedstrijd met een tikkie breed de 
tegenstander balbezit te gunnen.

• Nog steeds wordt een aantal spelers ’s nachts 
badend in het zweet wakker omdat zij dromen 
van de beslissingswedstrijd om het kampioen-
schap van een paar jaar geleden. Alles was gere-
geld. Broodmaaltijd vooraf, feestprogramma na 
afloop, er moest alleen nog gevoetbald worden. 
Dat was geen enkel probleem: de tegenstander 
kwam te laat en was ook het tenue vergeten. Ze 
vergaten alleen niet al binnen vijf minuten te sco-
ren. In de stand kwam geen verandering meer….

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

MARIO VAN ELCK,  

DIRECTEUR VAN ELCK 

GROEP EN HOOFDSPONSOR 

VAN ALKMAARSCHE BOyS

Wat is de reden van het sponsoren van Alkmaarsche Boys?

‘Ik sponsorde FC Huiswaard, waar ik zelf in het eerste heb 

gespeeld. Huiswaard fuseerde met Go Ahead’18 tot DFS. Mede 

doordat een aantal elftallen van DFS na het einde van de club bij 

Alkmaarsche Boys ging spelen, raakte ik gecharmeerd van de club. 

Ik had interesse om hoofdsponsor te worden en had geluk dat de 

toenmalige hoofdsponsor wilde stoppen.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘Bij Alkmaarsche Boys stijgt het bedrag bij promotie. Door de se-

lectie mee uit eten te nemen, bier te betalen, boetes te betalen en 

bij te dragen in nog wat kosten sponsor ik ook nog indirect.’

Wordt uw bedrijf van de sponsoring zakelijk veel wijzer?

‘Een aantal van mijn medewerkers heb ik leren kennen op het 

voetbalveld. Sponsoren vergroot de naamsbekendheid van het 

bedrijf. Het geeft mij energie 
om een club te helpen op een 
hoger niveau te komen. Ik 
ben zelf met niets mijn bedrijf 
begonnen en we werken nu met 
28 medewerkers.’
 
Is het denkbaar dat u zich als 
hoofdsponsor bemoeit met het 
voetbaltechnische beleid? 
‘Dat is ondenkbaar als het 
bestuur daar niet om heeft 
gevraagd.’ 

Bent u bereid in de buidel  
te tasten om spelers naar  
Alkmaarsche Boys te halen? 
‘Alkmaarsche Boys heeft een 
historie van meer dan 75 jaar. De 
club zelf is het belangrijkst. Het 
betalen van een trefzekere spits 
kan aantrekkelijk zijn, maar is 
niet goed voor de motivatie van 
jongens die jarenlang keihard 
hebben getraind om in het eerste 
te mogen spelen. In het eerste 

spelen is een eer!  
Wanneer we een goede voetballer kun-

nen behouden en ik heb binnen mijn 

bedrijf carrièrekansen voor die speler 

dan zal ik me pro-actief opstellen.’

Bezoekt u alle wedstrijden van 

het eerste? 
‘Dat proberen mijn vriendin en ik wel. 

Winnen geeft mijn werkweek een goede 

start. Verliezen betekent dat ik volgens 

mijn vriendin…. Ik ben ook nog aanhan-

ger van ADO Den Haag, dus wanneer zo-

wel Alkmaarsche Boys als ADO verloren 

heeft….’ 
 
Wat verwacht u van Alkmaarsche 

Boys dit seizoen?
‘De Boys moet in staat zijn een periodeti-

tel te pakken.’

Wat vindt u van het ontslag 

van trainer Cor Smit?
 ‘Afscheid nemen is nooit fijn. Op het mo-

ment dat de klik tussen twee partijen ont-

breekt, gaan de spelers voor. Een trainer 

blijft een passant. De spelers moeten het 

nu wel laten zien.’ 
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Ooit was Beverwijk een trotse twee-
deklasser; vandaag de dag leidt de 
ploeg van trainer Henk van Santen 
een zieltogend bestaan in de vijfde 
klasse en kent het een seizoen vol 
tumult. Na de 7-2 nederlaag tegen 
FC Castricum gooide Van Santen 
de handdoek in de ring om na een 
goed gesprek terug te komen op 
die beslissing. Drie weken later liep 
een wedstrijd tegen Purmerland uit 
de hand, waarvoor de club vijf pun-
ten in mindering kreeg. Overigens 
gaat Beverwijk nog in beroep tegen 
deze straf.

Egmondia vergaat het niet veel be-
ter. De ploeg kent weliswaar niet 
zo’n roerig seizoen als Beverwijk, 
maar ook de voetballers uit het 
kustdorp acteerden ooit op een ho-
ger niveau dan de vijfdeklasse en 
doen het in de competitie niet veel 
beter dan Beverwijk. Beide ploegen 
verkeren in degradatiegevaar.
Winst zou die degradatiezorgen 
(voorlopig) verminderen en daar 
was Beverwijk meer van doordron-
gen dan Egmondia. Het elftal van 
Henk van Santen won meer du-
els en -hoewel beide ploegen niet 
overlopen van kwaliteit- Beverwijk 
heeft een aantal spelers dat voor 
het niveau van de vijfde klasse over 
bijzondere kwaliteiten beschikt. 
Dennis Beekhuizen, Barry van 
der Putten, Marcel Halbesma en  

Henryk Widurski zijn spelers die 
tussen het geren en gevlieg enige 
technische bagage en voetbalin-
zicht tentoonspreiden.
Egmondia liep eigenlijk de gehele 
wedstrijd achter de feiten aan. Tot 
aan de 55e minuut toen Martijn 
Blauwboer uit het niets 3-1 achter 
Janson schoot, was Egmondia nau-
welijks gevaarlijk in de buurt van de 
Beverwijk-doelman opgedoken. De 
1-0 ruststand na een mooie com-
binatie van Widurski en Halbesma 
die eindigde met een slap rollertje 
van Halbesma, was een magere 
afspiegeling van de verhoudingen 
op het veld. Widurski had voor rust 
de score vanaf elf meter moeten 
verdubbelen, maar de aanval-
ler schoot de strafschop hard en 
recht op doelman Cor Bak af. In de 

tweede helft nam Beverwijk door 
doelpunten van Eijspaart en Beek-
huizen afstand van Egmondia om 
die ruime voorsprong bijna knullig 
te verspelen. Eijspaart en Widurski 
stelden alsnog orde op zaken.

De wedstrijd tussen de laag-

vliegers Beverwijk en Eg-

mondia in de vijfde klasse 

leek negen minuten na rust 

beslist. SV Beverwijk voet-

balde iets makkelijker dan 

Egmondia, waardoor op de 

3-0 voorspong niets viel af te 

dingen. In een tijdsbestek van 

vier minuten werkte Egmon-

dia de bal twee keer achter 

de onzekere keeper Barry 

Janson en leek het nog even 

spannend te worden. Brian 

Eijspaart en Henryk Widurski 

drukten uiteindelijk het ver-

schil in kwaliteit ook in cijfers 

uit: 5-2.

beveRwijK  
voetbalt ietsje 

MaKKelijKeR 
dan egMondia
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beverwijk-egmondia 5-2.

14. Halbesma 1-0, 48. Eijspaart 2-0, 54. Beekhui-

zen 3-0, 55. Blauwboer 3-1, 58. Damstra 3-2, 69. 

Eijspaart 4-2, 80. Widurski 5-2.

scheidsrechter: S. Brandt

Gele kaarten: Van der Putten en Ozokçu  

(Beverwijk), De Baar (Egmondia).

beverwijk:  Janson; Eijspaart, Beekhuizen, Bor, 

Bloedjes; Van Santen, Ozokçu (69. Gerrits), Van der 

Putten (82. Allard), Halbesma; Widurski, Oosterman. 

egmondia:  Bak; De Jong, De Baar, De Graaf, 

Goedel; P. Gul, Damstra, R. Zwaneburg (18. M. Gul), 

Huibers (30. Blauwboer); E. Gul, Van ’t Hof  

(72. T. Zwaneburg).

Peter Gul duelleert met Henryk Widurski

Aanvaller Henryk Widulski is Niels de Jong te slim af.

Brian Eijspaart (2) steekt zijn handen 
in de lucht nadat hij voor 2-0 heeft 
gezorgd. Doelman Cor Bak, Gosse 
Damsstra, Jesse Goedel en Jan Jaap 
de Graaf kunnen het nauwelijks 
geloven.

Brian Eijspaart neemt dankbaar de 
fecilitaties van zijn ploeggenoten in 

ontvangst.
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HET SPROOKJE VAN
AKERSLOOT
H et gaat goed met het 

zaterdagvoetbal in de 

regio. Echte zaterdagclubs 

als Jong Holland en Jong Her-

cules maken een behoorlijke 

kans op de titel. FC Castri-

cum, dat zowel met hun za-

terdag- als met hun zondag-

team zo hoog mogelijk wil  

spelen, is in de derde klasse 

verwikkeld in de strijd om het  

kampioenschap. Een flinke 

steenworp verderop in Aker-

sloot schrijven de zaterdag-

voetballers van zondagclub 

Meervogels hun eigen sprook-

je, waarvan iedereen zich af-

vraagt hoe het eindigt. 

Een sprookje dat begon in de vijfde 
klasse, de diepe kelder van het za-
terdagvoetbal. In hun eerste seizoen 
als zaterdagteam legde Meervogels 
beslag op de tweede plaats met vijf 
punten achterstand op kampioen 
Hellas Sport. De vice-kampioen 
promoveerde als beloning naar de 
vierde klasse. Na negen wedstrijden 
staat Meervogels in die vierde klasse 
op een gedeelde eerste plaats en zijn 
FC Purmerend, Hellas Sport en For-
tuna Wormerveer de concurrenten 
in de titelstrijd. Het vriendenteam is 
al een jaar ongeslagen. In november 

2006 verloor het voor het laatst. De 
tegenstander was Saenden. Statis-
tisch gezien neemt de kans op een 
nederlaag toe, maar tot op heden be-
valt het Meervogels goed in de vierde 
klasse B. ‘De tegenstanders probe-
ren wat meer te voetballen en dat 
ligt ons wel’, constateert aanvoerder 
Erik Blokker met genoegen.  

De kans op promotie naar de derde 
klasse is dus reëel. Iets waar aan 
het begin van het seizoen niemand 
in Akersloot rekening mee hield. ‘De 
doelstelling was handhaven’, zegt de 

Meervogels-captain. ‘Maar inmid-
dels is de doelstelling bijgesteld. We 
willen zo hoog mogelijk eindigen.’ 
Misschien schuilt in de vrijblijvend-
heid van de bijgestelde doelstelling 
wel het geheim van het succes van 
de zaterdagvoetballers uit Akersloot. 
Maar er is meer volgens Blokker. ‘We 
zijn een groep vrienden die als voet-
baller ambitieus zijn en veel voor el-
kaar over hebben. Het is altijd lachen 
en de derde helft verliezen we nooit.’ 
Plezier als basis van het succes en 
dat plezier had een aantal spelers 
niet meer op zondag. 

Veel clubs raken verstrikt in hun 
eigen ambities wat al dan niet ge-
paard gaat met het sneuvelen van 
trainers. De geelzwarte brigade ziet 
wel waar het schip strandt. Dat kan 
dus het volgend seizoen de derde 
klasse zijn met als mogelijke tegen-
standers echte zaterdagclubs als 
Jong Holland, Jong Hercules, BOL, 
Opperdoes, IJmuiden en Blauw Wit 
Wormerveer. 
Dat het niveau op zaterdag vanaf 
de tweede klasse lager ligt dan dat 
van op zondag spelende ploegen die 
uitkomen in de tweede klasse of la-
ger, daar zijn alle kenners het wel 
over eens. Meervogels -een echte 
zondagclub- speelt met haar zon-
dagteam in de vijfde klasse. De club 
heeft de ambitie om met deze ploeg 
zo snel mogelijk naar de vierde klas-
se te promoveren. Wie nu een blik op 
de ranglijst werpt, moet concluderen 
dat de nacompetitie op dit moment 
de meest voor de hand liggende weg 
is naar een hogere klasse; een weg 
die de nodige hobbels kent, weten 
de zondagvoetballers van Meervo-
gels uit ervaring, want vorig seizoen 
struikelden de Akersloters in de na-
competitie.

De mogelijkheid dat het zaterdag-
team van Meervogels volgend sei-
zoen in de derde klasse speelt en 
hun collega’s op zondag in de vijfde 
klasse bivakkeren, is iets waar re-
kening mee gehouden moet wor-
den. Beide ploegen spelen dan min 
of meer op hetzelfde niveau. Dat is 
opmerkelijk omdat de zondagselec-
tie de beschikking heeft over meer 
faciliteiten. Het zaterdagteam kan er 
niet mee zitten. ‘Wij hebben hier zelf 
voor gekozen. Dus is het voor ons 
geen enkel probleem’, zegt aanvoer-
der Blokker. Maar wat als promotie 
naar de derde klasse inderdaad een 
feit is? ‘Dat verandert niets aan de 
situatie. Meervogels is en blijft een 
zondagclub. Alleen hebben ze dan 
ook een zaterdagteam dat leuk pres-
teert.’

Dat zijn mooie uit clubliefde gespro-
ken woorden van de aanvoerder van 
de Akersloter zaterdagtrots, maar 
er zijn Meervogels-leden die wel be-
ter weten: zo zouden er wel degelijk 
spelers van de huidige zondagselec-
tie met meer dan gezonde belang-
stelling de verrichtingen van de za-
terdagvoetballers volgen om volgend 

jaar mogelijk een overstap te ma-
ken. Toen het team twee jaar gele-
den werd opgericht, verruilden Roel 
Broersen, de broers Erik en Ronald 
Blokker, Bob Pepping en Nick Been-
tjes hun zondagshirt voor dat van 
een geelzwart gestreept tricot van 
de zaterdag. ‘Ik weet dat er geruch-
ten gingen dat er spelers zouden 
overstappen, maar dat is echt onzin’, 
bezweert Erik Blokker. ‘En trouwens, 
we kunnen er geen spelers meer bij 
hebben of we moeten een zaterdag 
twee gaan oprichten. Dat lijkt me 
niet de bedoeling.’

Wie de verrichtingen op zaterdag 
ook met veel belangstelling volgt, 
is voorzitter Rob Kooyman, die wel 
enigszins verbaasd is over de goede 
resultaten van ’zijn’ mannen op za-
terdag, maar ook veel waardering 
voor hun prestaties heeft. ‘We heb-
ben er toen mee ingestemd, omdat 
we de jongens graag bij de club wil-
den houden. Ze hebben alles zelf ge-
regeld tot een sponsor aan toe. Dan 
is dit fantastisch.’

De preses is echter niet blind voor 
de gevaren die op de loer liggen.     

Joris Helder probeert een speler van OFC  
de bal te ontfutselen / Foto Karel Delvoye 

De hoofdrolspelers in het sprookje van akersloot / Foto Karel Delvoye
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‘We hebben geregeld overleg met 
hen en een van de afspraken is dat 
ze geen spelers van de zondag be-
naderen. Ik denk trouwens, dat als 
er spelers zijn die wel oren heb-
ben naar een avontuur op zater-
dag, dat die spelers voornamelijk 
in het tweede te vinden zijn. We zijn 
hoe dan ook een zondagclub, dus 
we zullen er alles aan doen om dit 
soort zaken -mochten zich die voor-
doen- tegen te houden. Ik denk dat 
het niet zo’n vaart zal lopen, want 
volgens mij hebben ze op zaterdag 
voldoende spelers.’

Maar Kooyman kent ook de nade-
len van een al te succesvolle zater-
dagtak. Er zijn clubs met zowel hun 
zondag- als zaterdagteam tenonder 
gegaan aan de successen. Het is 
ook niet voor niets dat EVC sinds dit 
seizoen geen zaterdagteam meer 
heeft, terwijl dat toch uitkwam in 
de tweede klasse. ‘Het kan tot een 

spanningsveld leiden, beaamt Kooy-
man. ‘Maar tot nu toe is het goed voor 
de club’, jubelt Kooyman. 'Voorheen 
was hier op zaterdag weinig volk en 
nu staat er met gemak vijftig man 
langs de lijn, waarvan een aantal 
in de kantine blijft hangen, dus ons 

hoor je niet klagen.’ Dat Meervogels 
een zondagclub is én blijft onder-
streept de Meervogels-voorzitter 
met de volgende woorden. ‘Vlak ook 
niet uit dat we met de zondagploeg 
een periodetitel willen pakken.’ 
Daar kan geen sprookje tegenop. 

Scoor punten 
bij de dames !

Leuk om te geven,
Leuk om te krijgen 

Dinerbon
www.grandcafevanruysdael.nl

Heemskerk  0251 232232

Dan is Tempo-Team Alkmaar op zoek naar jou!  
Wij hebben per direct werk voor magazijn-
medewerkers en voor ervaren heftruckchauffeurs 
(voorkeur in het bezit van een diploma). Heb je 
een technische achtergrond dan zijn er ook 

voldoende mogelijkheden. Dus bel of kom snel 
langs op onze vestiging, dan gaan wij direct voor 
je aan de slag.
Alkmaar, Geesterweg 1 M, T 072 511 86 77
www.tempo-team.nl

Werken in de logistiek?

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

ronald Blokker: sterk aan de bal tegen OFC / Foto Karel Delvoye 

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
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Groen Gras 
3 november 2007 - 9.18 uur:
Zeevogels F3-aFC’34 F6 FOTO Karel Delvoye 



aan de staMtafel…  
bij van RUYsdael

Wat is het geheim van
De Kennemers?

‘We hebben met spelers als Rem-
co Pels, Ronald Schellevis, Johan  
Kabalt en Menno Bos een vaste kern 
die al jaren met elkaar voetbalt. 
Daardoor bouw je iets met elkaar 
op. We zijn vrienden van elkaar en 
komen ook privé bij elkaar over de 
vloer. Na de training en na een wed-
strijd blijft iedereen zitten. Het zijn 
echte Kennemers-mensen, die gaan 
niet weg.’
 
Martin de Groot staat voor het eerst 
dit seizoen voor de groep bij jullie. 
Hoe bevalt dat?
 
‘Tot nu toe is mijn indruk heel po-
sitief. Hij past in het rijtje van Peter 
de Graaf en Rob de Kip. Martin staat 
midden in de groep, maar als het 
moet staat hij er ook boven. Ik vind 
dat Martin echt iets uitstraalt en dat 
slaat over op ons.’

Geef eens een voorbeeld

‘Martin praat vrijwel niet over een 
tegenstander, waardoor die ons het 
gevoel geeft dat we iedere wedstrijd 

de betere zijn. We hebben een beetje 
kapsones. Maar ja, ik heb Martin 
natuurlijk nog niet meegemaakt in 
mindere tijden.’

Drukt hij ook op tactisch gebied zijn 
stempel op de ploeg?
 
‘We speelden altijd met drie spit-
sen. Onder Martin zijn we met twee 
spitsen gaan spelen en een ruit op 
het middenveld, waarbij de midden-
velders rouleren. Die tactiek is tot 
dusverre succesvol. Wat ik ook goed 
vind, is dat Martin niet gauw van een 
plan afwijkt. Het is denk ik geen toe-
val dat we weinig tegendoelpunten 
hebben.’

Dus lonkt aan het eind van de rit
de titel?
 
‘Niemand bij De Kennemers spreekt 
hardop uit dat we kampioen worden, 
maar ik denk dat we een goede kans 
maken. Wel moet iedereen fit blijven, 
want onze selectie is krap. Het voelt 
gewoon goed. Met een gemiddelde 
leeftijd van achtentwintig jaar hebben 
we een van de oudste selecties in de 
tweede klasse.    

RON VAN DER PELS MAG ZICH MET RECHT EEN KIND VAN DE KENNEMERS 

NOEMEN. OP ZIJN TIENDE VERRUILDE HIJ KIC VOOR HET RODE SHIRT VAN 

DE CLUB UIT BEVERWIJK OM ZEVEN JAAR LATER IN HET EERSTE TE DE-

BUTEREN. VAN DER PELS GROEIDE MEE MET DE CLUB EN MAAKTE DE 

OPMARS VAN DE VIERDE KLASSE NAAR DE EERSTE KLASSE MEE. ALS HET 

GEVOEL DE MIDDENVELDER NIET IN DE STEEK LAAT, SPELEN DE BEVER-

WIJKERS VOLGEND SEIZOEN WEER IN DE EERSTE KLASSE.

DE RONDVRAAG 

Hoe belangrijk is
Ron van der Pels? 

 
Martin de Groot,  

trainer De Kennemers
‘Ron is heel belangrijk. Met 

zijn ervaring is hij een van 
mijn verlengstukken in het 
veld. Hij is een winnaar en 
ik ben een winnaar en we 
hebben allemaal verstand 

van voetbal, maar twee weten 
meer dan een. Ik wil graag 

vooruit voetballen en hij 
brengt dat goed over.’  

‘We hebben
het gevoel dat we

iedere wedstrijd
de betere zijn’ FOTO Elja Tepper

FOTO Elja TepperFOTO Karel Delvoye FOTO Karel Delvoye
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We hebben als voetballer veel mee-
gemaakt en zullen niet gauw in pa-
niek raken. Het kan een voordeel zijn 
om bovenaan te staan, omdat dan 
iedereen van je wil winnen. Daardoor 
krijg je zelf ook mogelijkheden.’

Om kampioen te worden, moet je
veel wedstrijden winnen. Met een
premie van € 120 voor een
gewonnen wedstrijd wordt je
bankrekening behoorlijk gespekt.

‘Dat stond in een verslag op de site 
van voetbalwest en was geschreven 
door een Vitesse-supporter. Dat ver-
haal is klinkklare onzin. We krijgen 
een premie van € 30 voor een over-
winning en betalen gewoon contribu-
tie. Dat iemand niet geheel objectief 
een wedstrijdverslag schrijft, vind ik 
niet erg, maar je moet geen onwaar-
heden gaan verkondigen. Ik heb ook 
een e-mail gestuurd naar de voorzit-
ter van Vitesse en kreeg keurig net-
jes per mail excuses aangeboden.’

Is De Kennemers niet een beetje
een saaie ploeg?

 
‘We hebben een uitgebalanceerd 
team. We hebben de minste goals 
tegen dus beschikken we over een 
solide verdediging en we hebben een 
sterk middenveld. Verder hebben we 
veel spelers met scorend vermogen. 
Het enige dat je kan opbreken, is dat 
je voorin geen spits hebt die heel 
veel scoort. Ik denk dat het juist onze 
kracht is dat wij voor de doelpunten 
niet afhankelijk zijn van een of twee 
spelers. Ik ben het met je eens dat 
we geen echte uitblinkers hebben, 
spelers die eruit springen, maar jon-
gens als Marc Moerman en Simon 
Hommes hebben wel een actie in 
huis. We proberen altijd te voetbal-
len en ik vind ons een van de best 
voetballende ploegen in de tweede 
klasse. Tegen Hellas Sport speelden 
we de beste helft van het seizoen.'

Wat vind je trouwens van de uit-
spraken van Martin de Groot aan 
het adres van Foresters-trainer 
Jos van Veelen na afloop van de 
wedstrijd De Kennemers-De Fo-

resters, waardoor Van Veelen zijn 
taken bij De Kennemers als hoofd 
opleidingen heeft beëindigd?

‘Martin is niet De Kennemers, maar 
een werknemer van De Kennemers. 
Het is wel jammer, want we zien Jos 
niet meer, terwijl hij hier op donder-
dagavond regelmatig langs kwam.'

DEM
 

‘DEM is de grote broer en onze grote 
rivaal. Ze hebben een zekere arro-
gantie. Het is de uitstraling van die 
club. Natuurlijk is het leuk dat ze 
kampioen van de derde klasse zijn 
geworden, maar je moet het wel in 
het juiste perspectief zien. Met het 
spelersmateriaal dat ze hadden, is 
het ook weer geen uitzonderlijke 
prestatie. Nu het goed gaat is ieder-
een DEM-minded, maar ook als het 
slecht gaat moet je je club blijven 
steunen. Wat dat betreft zijn wij net 
Feijenoord. Ons ’legioen’ is trouw. 
Dat is het mooie van De Kennemers. 

Voetballend zijn wij trouwens wel 
Ajax ha ha. Overigens leeft de riva-
liteit meer onder de mensen bij De 
Kennemers. Wel vind ik de wedstrij-
den tegen DEM geen echte derby’s 
meer. Vroeger was het veel harder, 
de laatste keer was iedereen tevre-
den met 0-0. Ik vind dat wij meer 
kwaliteit hebben dan DEM.’

Je bent nu dertig dus je zult je
carrière wel beëindigen bij
De Kennemers.

 
‘Dat denk ik ook. Ik debuteerde in 
de vierde klasse onder Fred Bischot 
en speelde met oude rotten als Ra-
mon van der Vaart en Cees Kerkhof. 
In die tijd was er wel interesse van 
betaalde clubs, maar nooit echt 
concreet. Ik hou ook erg van gezel-
ligheid en misschien had ik ook wel 
niet genoeg ambitie. Ik was tevre-
den met wat ik had. Ik vind het geen 
schande mijn carrière bij De Kenne-
mers te beëindigen, want het is een 
fantastische club.’ 

ron van der pels geconcentreerd in actie tegen Hellas Sport / Foto Karel Delvoye

De topscorers 
Lijst is bijgewerkt tot en met 11 november 

TOPSCORERS

RAOUL VAN DER WEL JOng HOLLanD 13

MAURICE GIJZEN FLaMIngO’S’64 11

LENNERT BEENTJES VITESSE’22 11

GERT JAN NIEUWENHUIZEN  FC CaSTrICuM (ZaT.) 10

MATHIJS VAN HOOFF DEM 10

RAMON DEN NIJS FC uITgEEST 10

JUR KOOPMAN FC VELSEnOOrD   9

GEERT KOELMAN MEErVOgELS’31   8

JOB WORM aLCMarIa VICTrIx   7

NICK KRAMER SInT aDELBErT   7

MILOUD WEIJERS SInT aDELBErT   7

JIM DE PAGTER WIJK aan ZEE   7

PATRICK VAN DER LINDEN JOng HErCuLES   7

STEFAN KOELMAN MEErVOgELS’31 (ZaT.)   7

TOPSCORERS
VROUWENVOETBAL

ANDREA DE WIT KOLpIng BOyS 7

LISA GIJZEN aDO’20 5

ANDREA DE GELDER aDO’20 3

NIKKI KUIJS LIMMEn 3

WENDy BERKHOUT FC uITgEEST 3

MARJOLEIN BUTTER KOLpIng BOyS 2

STEFANIE VAN DER KLEIN KOLpIng BOyS 2

ILJA VAN DEURE KOLpIng BOyS 2

DANIqUE DIEMEER aDO’20 2

LINDA DE VRIES LIMMEn 2

WENDy KAANDORP LIMMEn 2

NATHALIE HOLLENBERG LIMMEn 2

DIEDE KWADIJK JOng HOLLanD 2

MARISSA SANTIBAñEZ VARGAS JOng HOLLanD 2

Foto Karel Delvoye

pagIna 16 pagIna 17



uit de OUDE DOOSCor Gravemaker had een op-
merkelijke carrière bij ODIN’59. 

Toen hij van IJmuiden naar 
Heemskerk verhuisde, speelde 

hij een selectiewedstrijd voor 
de Heemskerkse zaterdagclub. 

Ondanks een verleden in de inter-
regionale jeugd van Stormvogels 

waarmee Gravemaker onder meer 
tegen Ajax en Blauw Wit speelde, 
vonden de Heemskerkse keuze-
heren de aanvaller een aanwinst 
voor het negende elftal. ‘Ze had-
den toen geloof ik tien elftallen’, 

vertelt de nu 66-jarige Gravema-
ker met een brede glimlach. Uit-
eindelijk voetbalde Gravemaker, 

na een tussenstop in het vijfde, 
nog een aantal jaren in het eerste.

Wat opvalt aan Gravemaker is zijn 
bescheidenheid. Dat begint al wan-
neer hij benadert wordt voor deze 
rubriek. Onder het motto dat hij zich 
niet zo veel meer kan herinneren van 
zijn voetbalcarrière bij ODIN, houdt 
de Heemskerker de boot af. Na enig 
aandringen stemt hij toch in, maar hij 
zal ook zeker informatie inwinnen bij 
zijn ploeggenoten van weleer. Tijdens 
het interview geeft Gravemaker al di-
rect aan dat hij niet veel heeft gehad 
aan zijn oude ploegmakkers. ‘Die we-
ten ook niet zoveel meer van die tijd.’
Bescheiden is Gravemaker ook over 
zijn eigen voetbalkwaliteiten. Iemand 
die vroeger tegen de betaalde jeugd 
van Ajax en Blauw Wit heeft gespeeld, 

moet toch aardig een balletje kunnen 
trappen? Zeker wanneer je als speler 
actief bent in de eerste klasse van de 
Haarlemse voetbalbond zeg maar de 
huidige vijfde klasse. ‘Ik houd er niet 
van om mezelf op de borst te klop-
pen’, hult Gravemaker zich in eerste 
instantie in nevelen over zijn kwali-
teiten als voetballer. Wel wil hij kwijt 
dat hij een snelle rechtsbuiten was. 
En dan met enige aarzeling: ’Voor dat 
niveau was ik een goede rechtsbui-
ten. Ik werd ook geselecteerd voor de 
Haarlemse selectie.’
Maar was Gravemaker ook dodelijk 
voor de goal? De Heemskerker laat 
zich niet verleiden tot arrogante uit-
spraken. ‘Ieder seizoen waren er 

maar een paar ploegen die er boven-
uit staken, dus veel wedstrijden won 
je met grote cijfers en dan scoorde ik 
natuurlijk ook. Je stond in de voor-
hoede om doelpunten te maken, 
maar het aantal vond ik nooit zo be-
langrijk. Op mijn werk zeiden ze dan 
wel ‘Cor je hebt er twee gemaakt’. 
Dat hadden ze dan in de krant ge-
lezen. Nu vind ik het trouwens wel 
jammer dat ik die artikelen nooit heb 
uitgeknipt.’
Overwinningen van 10-0 waren in die 
jaren eerder regel dan uitzondering. 
Halfweg was een van de ploegen die 
met dergelijke cijfers op de Hoflan-
derweg -waar ODIN toen nog haar 
thuiswedstrijden speelde- naar huis 
werd gestuurd. ‘Dat was een aparte 
wedstrijd’, herinnert Gravemaker 
zich ruim dertig jaar na dato. ‘Onze 
trainer Toon Dekker en het bestuur 
vonden onze spits Ton van der Kolk 
niet goed genoeg voor het eerste. 
Van der Kolk bewees tegen Halfweg 
het tegendeel, want hij scoorde ze-
ven keer.’ 
Halfweg was dus niet een tegenstan-
der waar de voetballers van ODIN 
wakker van lagen. Gravemaker: ‘We 
draaiden altijd bovenin mee. VVRA, 
Jong Hercules, TYBB en SAC wa-
ren goede ploegen.’ Jong Hercules 
leunde vooral op Feike de Haan en 
bij VVRA was Venneker dé sterspeler. 
ODIN had een paar spelers in de ge-
lederen die wel raad wisten met der-
gelijke vedettes. ‘Onze verdedigers 
waren spijkerhard. Met name Gerrit 
Bos deed qua hardheid niet onder 
voor Theo Laseroms of Rinus Israel; 
spelers die lachend iemand over het 
hek schopten’, schetst Gravemaker 
haarfijn de geest van die tijd. 
En dan: ‘Wat misschien wel leuk is 
te vermelden, is de wedstrijd tegen 
VVRA in het seizoen ’69/70, het sei-
zoen dat we kampioen werden en 
promoveerden naar de vierde klasse 
KNVB. VVRA was onze grote concur-
rent en toen we het veld opliepen 
voor de warming-up lieten we Gerrit 
achter in de kleedkamer. Ze waren 
blij dat hij niet meedeed, maar toen 
we moesten aftrappen, stond Gerrit 
gewoon op het veld ha ha.’ Zeg niet 
tegen Gravemaker dat ODIN een wild 

om zich heen schoppend elftal had. 
‘We hadden gewoon een goede mix. 
De verdediging was hard en degelijk 
en we hadden snelle aanvallers. We 
konden echt wel voetballen.’
Het kampioenschap in de eerste 
klasse van de Haarlemse voetbalbond 
was niet het enige hoogtepunt uit 
Gravemakers voetballoopbaan. ‘We 
hebben ook nog een keer de zilveren 
raadhuisbeker gewonnen. Ieder jaar 
speelde ODIN tegen ADO’20 met als 
inzet deze beker. Wij wonnen met 1-0 
door een doelpunt van Hans van Dijk. 
Dat is volgens mij de enige keer dat 
wij van ADO’20 hebben gewonnen. 
Alleen dit seizoen wonnen wij voor 

de KNVB-beker van ADO.’ Een ander 
opmerkelijk feit deed zich voor toen 
Gravemaker zijn ODIN-carrière be-
gon in het negende. ‘Ik heb daar nog 
een huis aan over gehouden’, vertelt 
de aanvaller van weleer. In dat elftal 
speelde ik samen met de secretaris 
van de Stichting Eigen Woningbezit. 
Ik heb me na een wedstrijd bij hem 
ingeschreven.’
Gravemaker is nog steeds betrokken 
bij de club waar hij als voetballer ooit 
furore maakte. ‘Ik zit in de sponsor-
commissie en ik vind dat erg leuk om 
te doen. Ik doe graag nog iets voor 
ODIN, want dit is nog steeds een ge-
zellige club.’

“Gerrit Bos deed qua hardheid niet 
onder voor Theo Laseroms”

Cor Gravemaker hield een huis over
aan zijn carrière bij ODIN

HET ELFTAL VAN ODIN’59 DAT IN 1970 KAMPIOEN WERD VAN DE EERSTE KLASSE HVB ZAG 
ER VOLGENS COR GRAVEMAKER ALS VOLGT UIT:

TON KAASENBROOD

 GERRIT BOS COCK BRUGGENKAMP DIRK SCHOUTEN PETER LUCAS

 COR KOSSEN RICARD HOFFMAN THEO VAN DER KOELEN

 COR GRAVEMAKER GE DE GROOT HANS VAN DIJK

Het kampioenselftal 

TRAINER: TOON DEKKER
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

Tapasrestaurant La Cubanita
Mient 22 • 1811 NC Alkmaar • 072-5200019 • www.lacubanita.nl 

Ook voor catering bij u thuis!

Tapasrestaurant La Cubanita
Mient 22 • 1811 NC Alkmaar • 072-5200019 • www.lacubanita.nl 

Ook voor catering bij u thuis!

Zaan Reklame:

BROCHURES – LEAFLETS – POSTERS – HUISSTIJLEN – ADVERTENTIES – DRUKWERK – PRINTSERVICE – BELETTERING

VOOR AL UW
BROCHURES  •  LEAFLETS  •  MAILINGS  • 

POSTERS  •  HUISSTIJLEN  •  ADVERTENTIES 

•  NIEUWSBRIEVEN  •  PRODUCT- EN PRIJS-

KAARTEN • UITNODIGINGEN • SCHERPE 

DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN •  

DIGITALE PRINTSERVICE  •  BELETTERINGEN 

DOORDRUKBLOCKS  •  SPANDOEKEN  •  ETC.

Van alle markten thuis. Full-service reclamestudio voor 
directe communicatie en uitvoering van alle voorkomende 
werkzaamheden ten behoeve van uw bedrijfsvoering!

Witte Paardweg 52  –  1521 PV  Wormerveer
(T) 075 - 642 78 63  –  (F) 075 - 642 78 65
(E) info@zaanreklame.nl  –  (I) www.zaanreklame.nl

de glazen

 bal
DE STAND IS BIJGEWERKT TOT EN MET 11 NOVEMBER

1.  JOS VAN VEELEN  DE FORESTERS 100 PUNTEN

2. MARTIN DE GROOT  DE KENNEMERS     92 PUNTEN

3. JAN OLDENHOVE SINT ADELBERT   91 PUNTEN

4. RON BOUMAN  DEM   84 PUNTEN

5. ROB DE KIP  FC CASTRICUM ZAT.         83 PUNTEN

6. ROWDy BAKKER ODIN'59 81 PUNTEN

 CEES BRUININK ADO'20   81 PUNTEN

    EVERARD LUIJCKx FC CASTRICUM   81 PUNTEN

    MARTIN ROOD EGMONDIA 81 PUNTEN

 JAAP SCHILDER AFC'34 81 PUNTEN

11. FRED BISCHOT  WIJK AAN ZEE   79 PUNTEN

12. JURG BOSMAN HSV            78 PUNTEN

   JAAP BAS FLAMINGO'S’64 ZAT.   78 PUNTEN

14. ERNST RANZIJN ZEEVOGELS 77 PUNTEN

15. MATTHIEU NIESTEN FC VELSENOORD   74 PUNTEN

16. PEPE VAZqUEZ  JONG HERCULES 73 PUNTEN

  JUAN FERNANDEZ COTO ALCMARIA VICTRIx 73 PUNTEN

  HAN VISSCHER MEERVOGELS'31 73 PUNTEN

19. MARK PAULI JONG HOLLAND 72 PUNTEN

 PETER SCHOUTEN MEERVOGELS’31 ZAT. 72 PUNTEN

21. WOUT GERRITS FC UITGEEST 70 PUNTEN

  SEM WOKKE LIMMEN 70 PUNTEN

23.  ROB KLANKER KOLPING BOYS 69 PUNTEN

24.  JOOP BARTELINGS KOLPING BOYS VR. 65 PUNTEN*

25.  BERT ZWART LIMMEN VR. 62 PUNTEN

 WIM VAN KOL ADO'20 VR. 62 PUNTEN

27. ARJAN HUISMAN ALKMAARSCHE BOYS 59 PUNTEN**

28. RUUD VAN DER ZIJDE FLAMINGO’S’64 58 PUNTEN

29. RAJESH BISHESAR AFC'34 ZAT. 54 PUNTEN

  ALEx BEEK ALCMARIA VICTRIx ZAT. 54 PUNTEN

31. ONNO ZIJP JONG HOLLAND VR. 53 PUNTEN

32. HENK VAN SANTEN BEVERWIJK 45 PUNTEN

* INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER ED NOORLANDER

** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER COR SMIT
ron Bouman DEM
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www.virtuelekassa.nl

Met één druk op de knop...
       contributie ontvangen

Een eenvoudige aanmeldingsprocedure stelt u in 
staat om direct het iDEAL-betalingssysteem in bij-
voorbeeld uw verenigingswebsite te implementeren 
en digitale betalingsverzoeken uit te sturen voor 
contributie. Geen moeilijke acceptgiro’s, geen frus-
traties! Bezoek onze website voor meer informatie
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Naam 
Sander Driehuis 
Leeftijd 
20
Club  
HSV Heiloo
Positie  
Centrale verdediger
Bal hooghouden 
12 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Dat ik in een team heb mogen samenspelen met 
Rik Tromp.
Sterke punten Sander volgens Nienke 
Het is gewoon een heel complete speler.
Zwakke punten Sander volgens Nienke 
Hij is een beetje traag.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een boxershort.

Kan seks voor de wedstrijd? 
Goeie vraag dit...! 
Muziek voor een wedstrijd? 
Koos Alberts en verder de muziek die verzorgd wordt 
door Thomas de Vries.
Ben je bijgelovig?  
Nee, totaal niet!
Leukste voetbalhumor  
 Ik vind de voetbalhumor van Kees Robert altijd 
erg sterk.
Een vriendin die voetbalt...  
Geweldig!
HSV dit seizoen   
Kampioen, dat is duidelijk. 
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Rustig aan en soms met wat muziek.

Naam 
Nienke Bakker
Leeftijd 
21
Club  
HSV Heiloo
Positie 
Rechtsmidden
Bal hooghouden 
41 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Dat ik een eigen team (Dames 2) heb opgericht 
samen met Amanda!
Sterke punten Nienke volgens Sander 
Sterk aan de bal, zeer veel passeerbewegingen in huis 
en scoort heel gemakkelijk.
Zwakke punten Nienke volgens Sander 
Doet erg haar best, maar komt soms niet helemaal 
goed uit de verf.

Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een boxershortje.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Uiteraard!
Muziek voor een wedstrijd?  
Party Animals.
Ben je bijgelovig? 
Ja, ik speel alleen met nummer 6!
Leukste voetbalhumor 
De chicks op zondagochtend.
Een vriend die voetbalt… 
 Leerzaam.
HSV dit seizoen  
In de top 3.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Met een Red Bull en een banaan.
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