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Beste Voetballiefhebber,

De competitie nadert zijn ontknoping en ook in De glazen Bal, de rubriek waarin 
trainers iedere week de uitslagen van een vijftal wedstrijden voorspellen, is het  
ongemeen spannend. Misschien zullen sommige trainers het ontkennen, maar voor 
mij is het duidelijk dat de rubriek behoorlijk leeft onder de oefenmeesters in de  
regio. Op maandagochtend heb ik de eerste voorspellingen al binnen en halverwege 
de week heeft al meer dan de helft van de trainers hun glazen bal geraadpleegd. Wie 
uiteindelijk de beste vooruitziende blik heeft, weten we ergens in mei. Voor mij is De 
glazen Bal een van de spannendste competities van de regio.

Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn. 
 
Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

MiNi’S EN KABOUTERS 
iN DE BAN VAN DE BAL
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hetballenhok
degeldscHIeteR

column BrulBoei
‘Niemand is groter dan RTV Noord-
Holland’, zo liet Dink Binnendijk, 
hoofdredacteur van de regionale 
omroep in ferme bewoordingen we-
ten bij het vertrek van Ton Ojers. 
De analyticus en voormalig voet-
baltrainer smeet met een dave-
rende klap de deur achter zich 
dicht. Om even iets te duiden: we 
hebben het hier over RTV Noord-
Holland, een kruising van Radio 
Lawaaipapegaai en een milde vorm 
van ’Van gewest tot gewest’ waar  
tussen de weggelopen huisdieren, 
onverstaanbare West-Friezen en 
aankondigingen van braderieën 
en kermissen af en toe ook wat  
aandacht wordt besteed aan 
sport. in die hoedanigheid mocht  
huisanalist Ojers zijn ongezouten 
mening op de voetbalwereld geven 
en dan ben je bij een kleine zender al 
snel heel groot. Ojers was een soort  
Johan Derksen in miniatuurfor-

maat, maar dan eentje met geel, 
golvend haar die met zijn sap-
pige oneliners de kijkdichtheid op  
zondagavond nog enigszins opvij-
zelde. Vermakelijk en ongevaarlijk 
amusement.

Tussen de voetbalanalyticus en de 
door de belastingbetaler kunstma-
tig in leven gehouden regiozender 
komt het niet meer goed. Conflictje 
over geld. Misschien is die breuk 
maar beter ook. Wie wil er in één 
adem worden genoemd met de  
Eurokok of Opera Pietje? Om maar 
eens twee andere ’grootheden’ 
van de zender voor het voetlicht te  
halen. Voordat Ojers op televi-
sie was te bewonderen, was hij 
lange tijd actief als trainer in het  
amateurvoetbal. Wat mij aan Ojers 
irriteert is dat hij veelvuldig koket-
teert met de prestaties die hij bij de 
Amsterdamse clubs DCG en DWV 

leverde en daarmee wel een erg  
gekleurd beeld van de werkelijkheid 
schetst. 

Ojers was óók trainer van de ama-
teurclubs FC De Sloterplas en het 
Rotterdamse Xerxes en daar wil ik 
het even over hebben. Eerst maar 
even terug naar Rotterdam. Xerxes, 
ooit een club van naam en faam, had 
ambities en zag in Ojers de ideale 
man om die gestalte te geven. Met 
een elftal vol topamateurs mocht 
hij Xerxes iets van zijn oude glans 
teruggeven. Een eenvoudig klusje 
om de club van de tweede klasse 
naar de hoofdklasse te loodsen, zo 
schreeuwde Ojers bij zijn aantre-
den van de daken. Bijna tien jaar 
na dato is het rumoer nog steeds 
niet verstomd over de misplaatste 
Amsterdamse bluf van Ojers die in 
Rotterdam geen moment werd ge-
pruimd. Binnen een half jaar was het  

MARC VAN LIESHOUT,  

DIRECTEUR 
ABS VAN LIESHOUT   

EN HOOFDSPONSOR 

VAN DE KENNEMERS

Wat is de reden van het sponsoren van

De Kennemers?
'Het is ons destijds gevraagd door Jan Hommes, 

nadat wij met sponsoring van de hockey waren 

gestopt. Jan werkt al ruim dertig jaar bij ons bedrijf, 

en is nog langer lid van De Kennemers. Hij zit ook in 

het bestuur van De Kennemers. Daarom hebben wij 

besloten zijn club te sponsoren. Het is dus niet 

zo dat we nou zoveel met voetbal in het bijzonder 

hebben, maar wij zien het sponsoren van een  

regionale sportclub als een soort van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.'

Hoe hoog is 
de jaarlijkse 
sponsorbijdrage? 
'Die is voldoende.'

Wordt uw bedrijf van 
de sponsoring zakelijk 
veel wijzer? 
'Dat is niet meetbaar en 
ik vind het ook niet echt 
belangrijk. Het is geen 
profvoetbal en zo moet 
je de sponsoring dus ook 
niet benaderen.'

Is het denkbaar dat u 
zich als hoofdsponsor 
bemoeit met het voet-
baltechnisch beleid? 
'Nee, ik heb geen be-
hoefte om me daar mee 
te bemoeien.'

Bent u bereid in de 
buidel te tasten om 
spelers naar De 
Kennemers te halen? 
'Nee.'

Bezoekt u alle 
wedstrijden van 
het eerste? 
'Nee.'

Waarom wordt De 
Kennemers dit sei-
zoen kampioen?
'Het is heel eenvoudig: 
ze winnen de meeste 
wedstrijden, en halen 
dus de meeste punten.'
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fOtO: monique Van der Gulik

 HANS BRANDSMAcolumn BrulBoei
contract tussen de Amsterdamse 
brulboei en Xerxes verscheurd en 
slaakten beide partijen een zucht 
van verlichting. 
Nog spraakmakender was een 
eerder avontuur van Ojers. Hij was 
trainer van het rariteitenkabinet dat 
onder de naam FC De Sloterplas de 
hemel wilde bestormen. Met wat 
zich begin jaren negentig bij dit Am-
sterdamse clubje heeft afgespeeld, 
zou Peter R. de Vries nog een tele-
visieavond kunnen vullen. Het was 
een bonte verzameling van flink 
betaalde oud-profs waar onder het 
voorzitterschap van fysiotherapeut 
Richard Smith het ene incident het 
ander volgde. Het weekblad Pano-
rama wijdde zelfs een reportage 
aan de club onder de veelzeggende 
kop ’Pils, Poen & Patsers’. Ton Ojers 
heeft zich als trainer waarschijnlijk 
nooit meer op zijn gemak gevoeld 
dan bij FC De Sloterplas…

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 twee-
de veteranenteam van HSV.

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 zevende nummer 
van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van ADO’20 vrouwen trainer 
Wim van Kol. Hij voorspelt de uitslagen van de volgende wedstrijden van 
24 februari:  

ADO’20 - Hollandia  (hoofdklasse)  0-1
Westfriezen - Flamingo’s’64 (tweede klasse)  2-1 
Hollandia T - Limmen  (vierde klasse) 3-1 
SDOB - Egmondia  (vijfde klasse) 2-0 
Duinrand S - Limmen  (derde klasse vr.) 0-1 
 
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 Wim van Kol

 Staand v.l.n.r.: Kees Kraakman, Jeroen Tromp, Cees van Velzen, Jaap Sombroek, Ab Hoetjes, 
Ruud Vreeker, Pim Groot, Kees van Diepen, Paul Palfenier, Peter Kraakman en Ger de Haas.

Gehurkt v.l.n.r.: Dennis Geuzebroek, Paul Stokman, Fred Kops, John Admiraal, André Harkmans, 
Willem de Haas, Gerard van Noort en Jack Kraakman. 

 
Op de foto ontbreken de wisselspelers Gerton Keijzer, Hans Kok, Loek Brinkman en Rob de Haan.
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• Nog wekelijks ballen de mannen van HSV hun potje 
mee in de kelder van de KNVB Met hun 1000 jaar en 
bijna 20.000 wedstrijden op de teller kan je spreken 
van ervaren voetballers. Eind jaren ’70 speelde de 
kern al met elkaar. Legendarisch was het schoonma-
ken van de kleedkamers op de maandagavonden. 

• Het team heeft tradities met hun jaarlijkse uitje en 
de feestjes van de 50-jarigen. Een recent hoogtepunt 

was het innige etentje met zusterelftal Dames twee  
‘gekocht’ op de veiling voor het nieuwe clubhuis. Een 
keer begon de tweede helft zonder keeper: Jack zat 
opgesloten in de kleedkamer omdat hij nog op het 
toilet zat. 
 
• Het is een karakterteam, goed gebekt en met veel 
plezier om de opmerkingen en geluiden in de kleed-
kamer. Teamgeest is het sterkste punt. Neem nu een 
aantal weken geleden uit tegen Berkhout Veteranen 2. 
Heel Noord-Holland afgelast. Windkracht 8, hagel-
stenen als knikkers om de oren, met 4-1 verliezen en 
toch een leuke zondag!

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
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Zeevogels uit altijd lastig. 

De ploeg van trainer Ernst 

Ranzijn verloor meer dan 

een jaar geen thuiswed-

strijd. Dit seizoen slaagden 

Vios W en Hollandia T erin 

Zeevogels in eigen huis te 

verslaan. Op een mooie 

dag in februari was Lim-

men de derde ploeg die dit 

seizoen de voetballers uit 

Egmond aan den Hoef een 

nederlaag op eigen veld 

toebracht. Waar Vios W en 

Hollandia T een bescheiden 

overwinning boekten, was 

Zeevogels voor Limmen 

verre van een lastige hob-

bel. De titelkandidaat in 4A 

won met maar liefst 1-5.

lastIge HObbel 

zeevOgels vOOR lImmen 

tOtaal geen ObstaKel

FOTO’S Karel DelvoyeHarry Verduin: sterk aan de bal tegen Zeevogels.
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Het elftal van trainer Sem Wokke was 
leper en technisch vaardiger dan Zee-
vogels. René Hof is in het bezit van 
beide eigenschappen. De linksbuiten 
speelde niet ijzersterk, maar lokte 
slim overtredingen uit en de bal kent 
voor hem weinig geheimen. Het is dan 
ook geen toeval dat Hof bij drie van de 
vijf doelpunten betrokken was.

Drie minuten na rust dribbelde Hof het 
strafschopgebied binnen, waar Martijn 
Groen hem ten val bracht. Harry Ver-
duin, die kort daarvoor al in kansrijke 
positie na goed voorbereidend werk 
van Hof en Martijn de Haan had ge-
mist, was vanaf de stip pas in tweede 

instantie trefzeker. Marcel van Velzen 
kreeg de matige stafschop niet klem-
vast, waarna Verduin de rebound wél 
benutte: 1-2.

Hof stond ook aan de basis van Lim-
mens derde en vijfde doelpunt. Tien 
minuten nadat Verduin de felicitaties 
van zijn ploeggenoten in ontvangst had 
genomen, gaf Hof een mooie pass op 
Rik Seignette. De middenvelder com-
bineerde ietwat onbeholpen met inval-
ler Daan Pepping, waarna de bal na 
een schuiver van Seignette langzaam 
langs Van Velzen rolde. Een vrije trap 
leverde Limmen een vijfde doelpunt 
op. Hof vond de vrijstaande Jeroen 

Veldt die op de achterlijn een afgeme-
ten voorzet gaf. Rechtervleugelverde-
diger Robin Koot liet vervolgens doel-
man Van Velzen kansloos.

De vierde goal van Limmen kwam ook 
op naam van Rik Seignette die in de 
eerste helft met een droge uithaal in de 
verste kruising de score al uiterst fraai 
had geopend. Die voorsprong was op 
basis van het vele balbezit verdiend, al 
had Limmen in die eerste helft moeite 
de verdediging van Zeevogels uiteen te 
spelen.

Omdat Limmen goed georganiseerd 
voetbalde, kwam Zeevogels vrijwel 

nooit gevaarlijk voor het doel van 
doelman Edwin den Breejen. Toch 
had Zeevogels na vijfenveertig minu-
ten de kleedkamer kunnen opzoeken 
met een 2-1 voorsprong. Gijs de Waal 
maakte veertien minuten na Seignet-
tes openingsdoelpunt de verkeerde 
keuze door Paul Zwart aan te spelen, 
waar Jan Jong een betere optie was 
geweest. Op slag van rust kwam dan 
uit het niets de gelijkmaker. Brian 
Tromp schoot de bal hard voorlangs 
waar toevallig Paul Zwart stond. Zwart 
rondde koelbloedig af: 1-1. in de twee-
de helft liet Limmen er geen twijfel 
over bestaan wie de betere ploeg was. 

Zeevogels-Limmen 1-5

24. Seignette 0-1, 45. Zwart 1-1, 48. Verduin 1-2, 

57. Seignette 1-3, 78. Seignette 1-4, 80. Robin 

Koot 1-5.

Scheidsrechter: L. Blank

Gele kaart: A. Tromp (Zeevogels).

Zeevogels: Van Velzen; Gerrits, Koel, Groen, 

Grippeling (69. Schong); De Waal, B. Tromp, A. 

Tromp (79. Hopman), Jong (69. Groot), Eijlander, 

Zwart.

Limmen: Den Breejen; Robin Koot, Zomerdijk, 

Robert Koot, Meijer; Seignette, Verduin, Nijman; 

De Haan (57. Pepping), Kerssens (75. Veldt), Hof 

(82. L’Abée).

niels eijlander wint in de lucht van 
limmen-aanvoerder Cris Zomerdijk.

Rik Seignette was met drie

doelpunten de gevierde man.

René Hof in de hoofdrol met drie 

Zeevogels-spelers als figurant.
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MiNi’S EN KABOUTERS
iN DE BAN VAN DE BAL

Bij De Kennemers noemen ze de 
jongste voetballertjes kabouters. 
Sinds de start van dit seizoen spe-
len de Van der Vaartjes in de dop in 
een echte competitie tegen clubs 
als Assendelft, Limmen en FC Uit-
geest. Volgens coördinator Edwin 
Post bevalt dat de Beverwijkse 
club uitstekend. ‘Hiervoor speel-
den we in een onofficiële com-

petitie zeven tegen zeven, maar 
dat was niet ideaal. De kinderen  
komen dan veel te weinig aan de 
bal. in de officiële competitie van de 
KNVB spelen ze vier tegen vier. in 
deze opzet maken ze veel meer bal-
contacten en dat is voor een jonge 
voetballer ideaal. Zo krijgen ze het 
spelletje spelenderwijs steeds beter 
onder de knie.’ 

Post ziet duidelijk voordelen in  
deelname aan een dergelijke competi-
tie. ‘Ze maken kennis met voetballen in 
competitieverband en je ziet dat ze leren 
beter de ruimte te benutten’, consta-
teert Post. De Kennemers heeft dertig 
kabouters die verdeeld zijn over drie 
teams. ‘Daarnaast hebben we ook nog  
kinderen die alleen trainen. in to-
taal hebben we hier zo’n vijftig  

K  inderen voetballen op steeds jongere leeftijd in clubverband. Iedere week zetten jongens en  
meisjes in veel te grote shirts op de velden hun beste beentje voor. Bij de ene club heten 

ze mini’s, bij de andere club spreken ze liever van kabouters. Maar er zijn meer verschillen. Een  
aantal clubs kiest ervoor de kleintjes alleen te laten trainen, terwijl andere clubs  hun mini’s en  
kabouters in competitieverband laten uitkomen. Ook zijn er voetbalverenigingen die voor hun mini’s en 
kabouters zweren bij een eigen competitie. RegioVoetbalMagazine bezocht mini- en kabouterland van  
De Kennemers, DEM, FC Uitgeest en FC Castricum.

FOTO’S Karel DelvoyeKabouters van DEM in de ban van de bal.
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kabouters rondlopen’, rekent Post 
voor. ‘En we groeien nog steeds.’
Een voor een mini of kabouter flinke 
steenworp verder speelt DEM. Bij 
de Beverwijkse tweedeklasser trai-
nen iedere zaterdag ruim vijftig kin-
deren. ‘Bij ons spelen kinderen die 
geboren zijn in 2002 of later geen 
competitie’, zegt coördinator Elly 
Bouwens. 
Dat die kinderen alleen trainen 
heeft louter praktische redenen, 
legt Bouwens uit. ‘Sommige kin-
deren bleven toch wel vaak weg 
en daarmee dupeer je je team. 
Daarom hebben wij ervoor geko-
zen om de eerstejaars kabouters 
alleen te laten trainen. Kinderen 
die geboren zijn in 2001 spelen bij 
ons in de F-jes en dan hebben we 
ook nog een talentengroep die als  
F-team speelt. Bij elkaar zijn dat 
ook nog veertig kinderen.’
Het niet spelen in competitieverband 
heeft zo zijn voordelen. ‘Ze moeten  
leren met elkaar om te gaan en de 
speelse manier van trainen draagt 
daaraan bij. Kinderen kunnen zich 

in alle rust ontwikkelen als voetbal-
lertje.’

FC Uitgeest heeft drie miniteams die 
uitkomen in een officiële competitie. 
‘Dat zijn zo’n dertig kinderen en dan 
bestaat onze F11 ook nog uit spelers 
die nog mini zijn’, schetst Gerben 
Tromp het complete beeld. En daar-
aan toevoegend: ‘Volgend seizoen  
zullen onze mini’s alleen geen compe-
titie meer spelen.
’Voor de mini’s van FC Uitgeest dus 
geen heroïsche gevechten meer  
tegen De Kennemers, Assendelft 
en Limmen, maar iedere zaterdag-
ochtend trainen onder de ervaren  
trainers Henk Boonstra en Toon  
Dekker. Aan die beslissing ligt een 
aantal redenen ten grondslag. ‘Wij 
denken dat de kinderen zo beter  
beslagen ten ijs komen als ze 
naar de F-junioren gaan’, noemt  
Uitgeester Tromp als argument. 
Het verschil in interpretatie is een an-
dere factor die FC Uitgeest heeft doen 
besluiten volgend seizoen uit de com-
petitie te stappen. ‘We hebben meege-

maakt dat een tegenstander maar zes  
spelers had. Dan kun je gaan mixen 
wat de kinderen over het algemeen 
niet leuk vinden en als je niet mixt, 
staan de kinderen te lang aan de kant, 
terwijl het juist belangrijk is dat ze 
veel balcontacten hebben.’ Een ander 
voordeel dat Tromp noemt, is het ont-
breken van uitwedstrijden. ‘Je hoeft 
niet zo ver weg met die kinderen.'

FC Castricum speelt met zijn mini’s 
wel competitie, maar dan onderling. 
iedere zondag spelen de mini’s wed-
strijden voor het mini-wk en de teams 
hebben dan ook namen van landen-
teams als Spanje, Brazilië, italië of 
Frankrijk en natuurlijk ontbreekt ook 
Nederland niet. Hoogtepunt voor de 
internationals van morgen is onge-
twijfeld de opkomst op het hoofdveld. 
Onder de klanken van het clublied van 
FC Castricum stellen zij zich iedere 
week -voordat er wordt afgetrapt- op 
voor de hoofdtribune. ‘Dat vinden die 
kinderen schitterend’, weet mini-
coördinator Milo van der Steen uit  
ervaring.   

FOTO’S Karel Delvoye

Voor de mini’s van FC Uitgeest geen heroïsche wedstrijden tegen De Kennemers meer. 
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Ook FC Castricum speelde tot vorig 
seizoen competitievoetbal met de 
mini’s. Van der Steen ziet geen na-
delen in de huidige opzet. ‘Je komt 
niet bij andere clubs, maar ik kan 
dat geen nadeel noemen. Sterker 
nog, ik denk dat veel ouders het 
als een voordeel zien dat wij geen 
uitwedstrijden spelen.’ Over het 
waarom van een onderlinge com-
petitie is Van der  Steen duidelijk. 
‘Wij vinden dat kinderen in alle rust 
in een vertrouwde omgeving ver-
trouwd moeten raken met het voet-
ballen. Op deze manier kunnen ze 
zich goed ontwikkelen voor als ze de 

stap naar de F-jes maken. Boven-
dien heeft het als voordeel dat je alle 
ouders goed leert kennen. Normaal 
zie je alleen de ouders van het team 
dat je begeleidt. Nu zie je dus alle  
ouders. Je merkt dan ook dat er 
bij de ouders veel bereidheid is om 
kantinediensten te draaien of te hel-
pen bij het uitzetten van de veldjes.’ 
Ongeveer vijftig kinderen bevolken 
iedere zondag het hoofdveld van de 
Castricumse fusieclub en de lan-
denteams spelen in twee poules. 
‘Om ervoor te zorgen dat het ni-
veauverschil niet te groot is, spelen 
de tweedejaars mini’s in een aparte 

poule en de eerstejaars ook’, verdui-
delijkt Van der Steen. ‘Met als doel 
dat iedereen zich optimaal ontwik-
kelt op zijn eigen niveau. De beste 
mini’s die overgaan komen volgend 
seizoen in de F4 en gaan dan ook 
twee keer in de week trainen. Maar 
plezier blijft het toverwoord.’

Dat de mini’s op zondag achter de 
bal aanrennen heeft een praktische 
reden, legt Van der Steen uit. ‘Op 
zaterdag is het hier bomvol. Ze heb-
ben op zondag alle ruimte, ook in de 
kleedkamer, waardoor ze na afloop 
ook rustig kunnen douchen.'

Vrouwen FC Uitgeest trainen met passie. aDO’20-trainer Wim van Kol doceert.

De mini’s van FC Castricum tijdens de ’openingsceremonie’ van hun mini-wk. 
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aan de stamtafel…  
bIj van RUYsdael

‘Voor een 
voetballer is 
het prachtig 

om tegen 
Spakenburg 

te spelen.’

FOTO’S Karel Delvoye
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Waarom is het moeilijk om in de eer-
ste klasse een doelpunt te maken?

‘Dat komt door de kwaliteit van de  
competitie. Op WV-HEDW na zijn het 
allemaal sterke ploegen. De verschil-
len zijn dus erg klein. ik merk ook dat 
er steeds meer op mij wordt gelet. Dat 
maakt het extra lastig. Er zijn verdedi-
gers die continu met je mee rennen. De 
enige taak die ze hebben, is jou overal te 
volgen. Het is dan belangrijk om rustig 
te blijven.’
 
Je hebt een seizoen bij FC Lisse in de 
hoofdklasse gespeeld, het walhalla 
van het amateurvoetbal. Waarom 
koos je daarna voor ODIN?
 
‘ik heb van de F-jes tot en met de  
A-junioren bij DEM gespeeld en als  
A-junior ook nog een paar wedstrijden 
in het eerste van DEM gespeeld. Toen 
Ron Bouman assistent-trainer bij 
Lisse werd, ben ik daar ook naar toe 
gegaan en heb ik een aantal wedstrij-
den in het eerste gespeeld. Bij Lisse 
wilden ze ook graag dat ik bleef, maar 
omdat ik het erg druk had met mijn 
studie, wilde ik dichter bij huis voet-
ballen, waarbij mijn voorkeur uitging 
naar een club die op zaterdag speelt. 
Bij ODiN kende ik een aantal jongens 

en ik vind ODiN een heel leuke club.  
Vergeet niet dat de eerste klasse  
zaterdag een mooie competitie is.’

Je hebt een goede band met Ron Bou-
man dus je speelt het volgend seizoen 
voor DEM.

‘ik vind Ron Bouman de beste 
trainer die ik heb gehad. ik heb echt 
heel veel van hem geleerd en ik spreek 
hem nog steeds regelmatig. Maar dat ik 
daarom volgend seizoen bij DEM speel, 
is wel erg kort door de bocht. ik heb het 
bij ODiN ontzettend goed naar mijn zin, 
maar ik geef ook toe dat ik als voetbal-
ler hogerop wil. Er is ook interesse van 
een aantal hoofdklassers, maar ik ben 
er nog niet uit. ik ga volgend school-
jaar naar de HTS. Het voetballen moet 
wel te combineren zijn met mijn studie. 
ODiN heeft een leuke groep en ik weet 
dat ik speel. Het geeft mij ook een goed 
gevoel dat ik belangrijk ben voor het 
elftal. Als je naar een club gaat in de 
hoofdklasse komen lang niet alle spe-
lers uit de regio. Er zijn dan vaak groep-
jes binnen een selectie. Bij ODiN is het 
een hecht collectief, maar natuurlijk is 
het voor een voetballer prachtig om te-
gen Spakenburg en dat soort clubs te 
spelen. ik ben er nog niet uit waar ik 
komend seizoen speel.’   

DE EERSTE KLASSE ZATERDAG DOET qUA DOELPUNTENPRODUCTiE NiET 
VEEL ONDER VOOR DE iTALiAANSE SERiE A. DE MEESTE CLUBS iN 1A  
KOMEN NOG NiET EENS TOT EEN GEMiDDELDE VAN TWEE DOELPUNTEN 
PER WEDSTRiJD. ODiN’59 iS DAAROP GEEN UiTZONDERiNG, MAAR ALS DE 
HEEMSKERKERS SCOREN, iS DE KANS GROOT DAT RiK STALS EEN VAN DE 
DOELPUNTENMAKERS iS. TOCH iS STALS NiET EEN SPiTS DiE LEEFT VOOR 
DOELPUNTEN. ‘iK WiN LiEVER MET 1-0 ZONDER DAT iK SCOOR, DAN DAT WE 
2-2 SPELEN EN iK ER EEN MAAK.’

DE RONDVRAAG 

Hoe belangrijk is Rik Stals? 
 

Rowdy Bakker, 
trainer ODIN’59

‘Rik is vanwege zijn scorend 
vermogen natuurlijk vreselijk 

belangrijk voor ons. Hij is 
altijd in beweging en verzaakt 
nooit. Rik is een positieve jon-
gen, een echte teamspeler. ik 
ben blij dat hij bij ons speelt.’

 
Timothy Verweij,

medespeler   
'Omdat Rik een echte goal-

tjesdief is, is hij natuurlijk 
heel belangrijk voor ons. ik 

vind hem een slimme speler 
die dit seizoen zeker goed zal 
zijn voor vijftien doelpunten.’

FOTO’S Karel Delvoye
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Wat zijn jouw kwaliteiten als spits?

‘ik scoor veel dankzij mijn loopac-
ties en mijn snelheid. in de jeugd 
speelde ik vanwege mijn loopver-
mogen lange tijd op het middenveld. 
Pas sinds de B-junioren kwam ik 
in de spits terecht. in de A-junio-
ren had ik helemaal een geweldig  
seizoen. ik scoorde toen vierenveertig 
competitiedoelpunten. Toen was het  
overduidelijk dat daar mijn kwaliteiten  
liggen. Maar het is natuurlijk belang-
rijk wie er om je heen spelen. ik doe 
altijd mijn best, meer kun je ook niet 
doen. En je moet werken. ik ben ook 
het begin van de verdediging.’

Wie is jouw voorbeeld?

‘Ruud van Nistelrooy staat vaak op 
de goede plek. ik kijk ook wel naar 
zijn loopacties, ik pik daar wel wat 
van op. ik keek ook altijd graag naar 
Marco van Basten. Maar om nou te 
zeggen dat het echt voorbeelden 

voor mij zijn. Je blijft afhankelijk 
van je medespelers.’

Na een stroef begin gaat het de 
laatste weken meer dan uitste-
kend. Heb je enig idee hoe dat 
komt?

‘in het begin gaven we te gemakkelijk 
doelpunten weg. Omdat het krachts-
verschil in deze klasse klein is, is het 
moeilijk voetballen als je achter komt. 
We hebben vaak gelijkgespeeld. 
De ommekeer kwam in de thuis-

wedstrijd tegen ARC. Als collectief 
speelden we heel sterk en we won-
nen verdiend met 2-1. Het collectief 
is ook onze kracht, we geven weinig 
weg en scoren toch iedere wedstrijd. 
We moeten er alleen voor zorgen 

dat we scherp aan iedere wedstrijd  
beginnen. Soms beginnen we te slap 
en de omschakeling kan nog beter, 
maar als we blijven voetballen, doen 
we voor niemand onder.’

Dat wordt dus de hoofdklasse vol-
gend seizoen.

 
‘Die kans is aanwezig, al denk ik dat 
we met deze selectie weinig te zoe-
ken hebben in de hoofdklasse. in 
de hoofdklasse lopen echt heel veel 
goede ploegen rond. Onze selectie is 

veel te smal om een rol van beteke-
nis in de hoofdklasse te spelen. Dan 
moet je gericht versterkingen gaan 
halen, waardoor de concurrentie toe-
neemt. Er zullen jongens teleurge-
steld zijn. We hebben nu een hechte 
groep, dat wordt dan denk ik een stuk 
minder. Maar als je de kans krijgt om 
te promoveren, moet je die natuurlijk 
wel pakken.’

In hoeverre is de rol van trainer 
Rowdy Bakker belangrijk?

‘Het is allemaal wat scherper dan 
onder Jacques Koster en conditio-
neel doen we wat meer. Het eerste 
jaar dat ik onder Koster voetbalde 
werden we net geen kampioen. 
De jaren daarna werd het toch  
allemaal wat minder scherp,  
omdat Koster er al een tijdje zat. 
Wat verder opvalt, is dat Bakker 
toch wel van een vaste speelwijze 
uitgaat. Koster veranderde soms 
van speelwijze. Maar beiden zijn 
goede trainers. Het gaat pas mis 
als je een trainer hebt die te star 
is.’

Op hoeveel doelpunten eindig jij 
deze competitie?

 
‘We krijgen nog de onderste vijf 
ploegen, dus ik moet wel op vijftien 
doelpunten kunnen eindigen.’ 

‘In de hoofdklasse hebben 
we weinig te zoeken.’
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TOPSCORERS
HERENVOETBAL 
RAOUL VAN DER WEL JOng HOllanD 24

MAURICE GIJZEN FlaMIngO’s’64 18

STEFAN KOELMAN MEErvogEls’31 (Zat.) 18 

GERT-JAN NIEUWENHUIZEN FC CastriCuM (Zat.) 16

JUR KOOPMAN FC VElsEnOOrD 14

MICHA TIBBOEL WIJK aan ZEE 14

LENNERT BEENTJES vitEssE’22 13

RAMON DEN NIJS FC uitgEEst 13

JIM DE PAGTER WIJK aan ZEE 13

PATRICK VAN DER LINDEN JOng HErCUlEs 12

MATHIJS VAN HOOFF DEM 10

DENNIS DIJKHUIS DE ForEstErs 10

GEERT KOELMAN MEErvogEls’31 10

RIK STALS oDiN’59 10 

MARTIJN HATTINK alCMaria viCtrix (Zat.) 10

GILLIANO RASBAN FlaMiNgo’s’64 (Zat.) 10

TOPSCORERS
VROUWENVOETBAL
ANDREA DE WIT KOlpIng BOys 11

WENDy BERKHOUT FC uitgEEst 9

LISA GIJZEN aDO’20 6

PAULIEN ADMIRAAL FC uitgEEst 5

NIKKI KUIJS lIMMEn 5

MARIJE MIN lIMMEn 5

NATHALIE HOLLENBERG lIMMEn 5 

MARISSA SANTIBAñEZ VARGAS JOng HOllanD 5

DANIqUE DIEMEER aDO’20 4

ANDREA DE GELDER aDO’20 4

JUDITH BOS lIMMEn 4

MARJOLEIN BUTTER KOlpIng BOys 3

De topscorers 
De lijst is bijgewerkt tot en met 10 februari Foto Karel Delvoye
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uit de OUDE DOOSHans Kaandorp speelde van 1979 
tot en met 1992 in het eerste van 

Vitesse’22. De linksbuiten bezorg-
de in die jaren menig tegenstander 

slapeloze nachten. Scouts van 
betaalde clubs vonden moeiteloos 

de weg naar de Puikman in  
Castricum. Dat Kaandorp -net 

zoals zoveel spelers- niet de 
behoefte had in te gaan op de vele 

aanbiedingen, maakt hem niet 
uniek. Zijn uitverkiezing voor het 

Nederlands amateurelftal was 
wel uitzonderlijk. Hans Kaan-

dorp werd international terwijl 
hij slechts in de tweede klasse 

speelde. Over het mislopen van 
een carrière in het betaalde 

voetbal zegt hij nu: ‘Niemand gaf 
mij die schop dat ik zo’n kans niet 

kon laten lopen.’

‘Die uitverkiezing vond ik een hele 
eer’, zegt Hans Kaandorp zo’n twintig 
jaar na dato. ik weet wel dat het een 
duiventil was, waardoor het moeilijk 
was er een groep van te maken. Die 
jongens uit de hoofdklasse kenden  
elkaar allemaal en ik was als spe-
ler van een tweedeklasser toch een 
beetje een buitenbeentje.’ Een bui-
tenbeentje of niet, Kaandorp genoot 
volop van zijn wedstrijden in het 
oranje shirt. ‘We speelden vaak oe-
fenwedstrijden tegen amateurclubs 
op de Veluwe en ik weet nog dat we in 
de aanloop naar het EK’88 oefenden 
tegen het Nederlands elftal. Wij kre-
gen de opdracht niet te hard te spe-
len, maar daar trok het grote Oranje 

zich weinig van aan. ik kreeg al in 
het begin van de wedstrijd een flinke 
schop van ik meen Henk Duut die in 
de voorselectie zat.’
Uiteindelijk speelde de Castricummer 
zes officiële interlands voor het Ne-
derlands amateurelftal. ‘Bondscoach 
Ron Groenewoud zei regelmatig  
tegen mij dat ik bij een hoofdklasser 
moest gaan spelen’, herinnert Kaan-
dorp zich. ‘Waarom ik niet vaker werd 
opgeroepen weet ik niet. Misschien 
had het er mee te maken dat ik had 
afgezegd voor een trip naar Australië. 
ik heb daarna nooit meer iets uit Zeist 
vernomen.’ Achteraf vindt Kaandorp 
het wel jammer dat hij dat uitstapje 
aan zich voorbij liet gaan. ‘ik heb een 

Hans Kaandorp had graag
een schop willen hebben 
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FOTO Kees Blokker
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toernooi op de Antillen gespeeld en ik 
heb meegedaan aan een vierlanden-
toernooi in Schotland met Schotland, 
Engeland en italië als tegenstander. 
Dat waren toch wel leuke tripjes’,  
vertelt Kaandorp glunderend.
Hans Kaandorp die in 1979 op ne-
gentienjarige leeftijd tegen Zilver-
meeuwen onder de ogen van Co 
Adriaanse, de toenmalige coach van 
Zilvermeeuwen, debuteerde, was 
een exceptionele voetballer. Niet 
voor niets dongen Haarlem, Telstar,  
Volendam, FC Twente, Heeren-
veen en AZ naar de gunsten van de 
snelle en getructe aanvaller. AZ was 
nog het dichtst bij een akkoord met 
Kaandorp. De speler van Vitesse’22 
had zelfs een gesprek met niemand 
minder dan de grijze eminentie  
Georg Kessler. ‘ik kon een contract 
tekenen en kon iets van dertigdui-
zend gulden verdienen, maar ik heb 
het niet gedaan.’
Spijt van die beslissing heeft Hans 
Kaandorp niet. ‘ik kon goed leren 
en ik ben opgevoed met het idee dat 
school heel belangrijk is. Dat gaf je 
niet op voor het onzekere bestaan 
van profvoetballer. Nu weet ik dat  
wanneer ik het wel had gedaan, ik  
altijd wel aan een baan was gekomen 
via een sponsor of in de voetballerij. 
Dus met de argumenten van nu had 
ik het anders gedaan. Toen heeft ei-
genlijk niemand erop gehamerd dat 
ik zo’n kans met beide handen had 
moeten grijpen.’

En dus speelde Hans Kaandorp zijn 
hele voetballeven in het blauwzwart 
van Vitesse’22. Ondanks zijn grote  
talent heeft Hans Kaandorp als  
eerste elftalspeler maar één  
kampioenschap op zijn erelijst staan. 
‘in 1991 werden we tegen Rood Wit A 
kampioen in de tweede klasse. Job 
Dragtsma was toen trainer en we 
hadden echt een fantastisch team.’ 
De naam Dragtsma is gevallen. 
Kaandorp heeft goede herinneringen 
aan de man die nu werkzaam is bij FC  
inter in Finland. ‘ik vond Job een  
goede trainer, maar hij paste ook  
uitstekend bij de groep die we toen 
hadden. En dat laatste is heel be-
langrijk.’

Dertien seizoenen passeerde Hans 
Kaandorp in Vitesse i achteloos 
zijn tegenstanders. Een wedstrijd  
tegen Holland is een van de meest 
memorabele wedstrijden die Kaan-
dorp in het shirt van Vitesse’22 speel-
de. ‘Holland had veel spelers met 
een verleden in het betaalde voet-
bal en Van Hanegem was trainer. We 
wonnen met 3-1’, vertelt Kaandorp 
alsof hij de wedstrijd gisteren heeft 
gespeeld. ‘Maar de derby’s tegen 
Limmen en ADO’20 waren natuur-
lijk  ook mooie wedstrijden en mijn  
persoonlijke hoogtepunt was een 

wedstrijd tegen DCO. ik scoorde zes 
keer. ik geloof dat ik in dat seizoen in 
drie wedstrijden vijftien keer scoorde.’ 
Hans Kaandorp zou ongetwijfeld een 
goede trainer zijn geweest. Toch heeft 
hij nooit overwogen zijn voetbalschoe-
nen te verruilen voor een trainingspak. 
‘ik vind het leuker om zelf te sporten. 
Wel zou ik de jeugd willen trainen, 
maar daarvoor ontbreekt het mij ge-
woon aan tijd. Om trainer te worden, 
moet je echt heel gedreven zijn. Dat 
ben ik niet. Misschien heb ik daarom 
ook nooit voor het betaalde voetbal ge-
kozen. ik heb ook nooit idolen gehad.’

‘Georg Kessler bood me een 
contract aan met een salaris van 

dertigduizend gulden.’

ALS HANS KAANDORP EEN ELFTAL MOCHT SAMENSTELLEN MET SPELERS WAARMEE HIJ 
BIJ VITESSE’22 SPEELDE, ZIET DAT ER ALS VOLGT UIT:

JOHAN JACOBS

 BEN LUTE RON STUIFBERGEN ARJAN DE ZEEUW DANAï CHANDRANGAM 

 ERNST NIELEN                      RICHARD JONKER                 JAN-PIET LUIJCKx

PETER KLAVER              AAD HOLLENBERG        HANS KAANDORP

TRAINER: JOB DRAGTSMA
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de glazen

 bal
DE LiJST iS BiJGEWERKT TOT EN MET 10 FEBRUARi
 

1. JAN OLDENHOVE SiNT ADELBERT 137 PUNTEN

 FRANS GEURTSEN EGMONDiA   137 PUNTEN *** 

3.  CEES BRUININK ADO’20 135 PUNTEN

 JAAP BAS FLAMiNGO’S ZAT. 135 PUNTEN

5. JAAP SCHILDER AFC’34 133 PUNTEN

6. ERNST RANZIJN ZEEVOGELS 129 PUNTEN

7. MARK PAULI JONG HOLLAND  128 PUNTEN

8. HAN VISSCHER MEERVOGELS’31 127 PUNTEN

 PATRICK HULSHOF FC VELSENOORD 127 PUNTEN ****

 PETER SCHOUTEN MEERVOGELS ZAT. 127 PUNTEN

11. FRED BISCHOT WiJK AAN ZEE 125 PUNTEN

 MARTIN DE GROOT DE KENNEMERS 125 PUNTEN

13. RON BOUMAN DEM 124 PUNTEN

 ROB DE KIP FC CASTRiCUM ZAT. 124 PUNTEN

15. JURG BOSMAN HSV 122 PUNTEN

 RAJESH BISHESAR AFC’34 ZAT. 122 PUNTEN

17. ROWDy BAKKER ODiN’59 120 PUNTEN

18. EVERARD LUIJCKx FC CASTRiCUM  119 PUNTEN

19.  JOS VAN VEELEN DE FORESTERS 118 PUNTEN

20. SEM WOKKE   LiMMEN 113 PUNTEN

21. WIM VAN KOL ADO’20 VR. 112 PUNTEN

 MERIJN V. MERKENESTEIN KOLPiNG BOyS VR. 112 PUNTEN * 

23. ROB KLANKER KOLPiNG BOyS 110 PUNTEN

 JUAN FERNANDEZ COTO  ALCMARiA V. 108 PUNTEN

25. WOUT GERRITS  FC UiTGEEST 107 PUNTEN

26. PEPE VAZqUEZ JONG HERCULES 105 PUNTEN

27. BERT ZWART LiMMEN VR. 100 PUNTEN

28. ARJAN HUISMAN ALKMAARSCHE BOyS 97 PUNTEN **

29. ONNO ZIJP JONG HOLLAND VR. 95 PUNTEN

30. ALEx BEEK ALCMARiA ViCTRiX ZAT 94 PUNTEN

31. HENK VAN SANTEN BEVERWiJK  77 PUNTEN
 
* INCLUSIEF DE PUNTEN VAN DE VOORGANGERS ED NOORLANDER EN JOOP BARTELINGS

** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER COR SMIT

*** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER MARTIN ROOD

**** INCLUSIEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER MATTHIEU NIESTEN Jos van Veelen 

FO
TO

 K
ar

el
 D

el
vo

ye

pagIna 20



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

VOETBALLERS
DOEN HET MET

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

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



Naam 
Nathalie Hollenberg 
Leeftijd 
24
Club  
VV Limmen
Positie 
Middenvelder 
Bal hooghouden 
24 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Het kampioenschap met meisjes 1 in 2000.
Sterke punten Nathalie volgens Thijs 
Nathalie heeft meerdere sterke punten. Ze combineert 
een goed overzicht met een zeer goede trap. 
Zwakke punten Nathalie volgens Thijs 
De omschakeling van aanval naar verdediging is niet 
haar sterkste punt. 
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een oranje boxer.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Valt niet mee als Thijs al om elf uur moet voetballen en 
dus al om kwart voor tien aanwezig moet zijn…

Muziek voor een wedstrijd?  
De speciale voetbalparty-cd die door onze keeper Moni-
que is samengesteld.
Ben je bijgelovig? 
Nee, ik geloof het niet. Vaste rituelen helpen toch niet, 
ben ik inmiddels wel achter gekomen.
Leukste voetbalhumor 
Als je bij ons je shampoo in de douche laat staan, kan 
je die standaard uit de wc gaan opvissen.
Een vriend die voetbalt… 
Leuk ’s morgens kan ik vaak bij Thijs kijken en ’s mid-
dags kan ik zelf aan de bak. Daarnaast is het gewoon 
leuk om dezelfde interesses te hebben.
VV Limmen dit seizoen  
We staan nu bovenaan, dus hopelijk kunnen we aan het 
eind van het seizoen samen met Limmen 1 op de platte 
kar door het dorp.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Een lekker ontbijtje, niet teveel haasten en dan op tijd naar 
het voetbalveld. 

een
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Naam 
Thijs Nijman
Leeftijd 
24 
Club  
VV Limmen
Positie  
Rechtsback 
Bal hooghouden 
35 keer 
Hoogtepunt voetbalcarrière 
De finale voor de districtsbeker met Limmen 2 tegen 
Volendam.
Sterke punten Thijs volgens Nathalie 
Thijs is een felle verdediger, geeft nooit op en je komt 
hem altijd twee keer tegen.
Zwakke punten Thijs volgens Nathalie 
Doordat Thijs verdediger is, is zijn scorend vermogen 
niet echt om over naar huis te schrijven.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Het is een goede warming-up voor de wedstrijd.

Muziek voor een wedstrijd? 
Het clublied van Limmen ingezongen door Dennis Hof, 
een vaste supporter van Limmen.
Ben je bijgelovig?  
ik weet niet of je het bijgeloof kunt noemen maar ik 
moet altijd alle medespelers even persoonlijk oppep-
pen voor de wedstrijd. 
Leukste voetbalhumor  
Tijgerbalsem in de schone boxershort van een 
teamgenoot smeren. 
Een vriendin die voetbalt...  
Leuk, omdat je elkaar weer tegenkomt bij de derde 
helft. 

Limmen dit seizoen 
Het eerste van Limmen gaat dit seizoen geen wed-
strijd meer verliezen. Met het tweede elftal gaan we 
vol voor de laatste periode om het seizoen nog enige 
glans te geven. 
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Scherp uit bed, goed naar de wc en een bakkie koffie 
voor de wedstrijd. Daarnaast smeer ik altijd vaseline 
op knieën, heupen en wenkbrauwen.  
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