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Beste Voetballiefhebber,

Wie een blik werpt op de ranglijsten van de clubs die spelen in het verspreidingsgebied van 
dit magazine, ziet dat het in een aantal klassen ongemeen spannend is. in de tweede klasse 
leek De Kennemers af te stevenen op de titel, maar de laatste weken is een overwinning 
van de Beverwijkers bepaald geen zekerheid meer, zodat Vitesse’22 nog mag dromen van  
bloemen en champagne. Onderin vecht zowel alcmaria Victrix als Flamingo’s voor lijfsbehoud 
en treffen elkaar op de laatste speeldag.
in de derde klasse heeft Kolping Boys zich in de titelstrijd gemengd. Een klasse lager heeft 
limmen een klein gaatje geslagen, maar zal dat voldoende zijn? 
Ook de vrouwen van limmen hopen kampioen te worden, maar voelen de hete adem van 
Duinrand S en lSVV in hun nek. in de eerste klasse gaat het kampioenschap tussen de  
vrouwen van reiger Boys en SC ’t Zand.  

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

JONG HOLLAND: 
75 JAAR ZATERDAGVOETBAL 

iN ALKMAAR
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hetballenhok all stars

fOtO: johan Schut

degeldsCHieter

 HANS BRANDSMAcolumn joop!
Voetbaltrainers komen en voetbal-
trainers gaan, maar in de verge-
telheid raken ze nooit. Bijna nooit, 
want hoe zou het toch met Joop 
Vermeer zijn? Joop was in de jaren 
tachtig en negentig een Alkmaarse 
amateurtrainer die zijn tijd ver, ver 
vooruit was. Jong en ambitieus. Nog 
voordat Louis van Gaal -gewapend 
met kroontjespen en notitieblok in 
de dug-out plaatsnam- had Joop 
dat fenomeen al in het regionale 
amateurvoetbal geïntroduceerd. 
Met strenge blik kalkte hij tijdens 
de wedstrijden negentig minuten 
lang zijn aantekeningen in zo'n  
kingsize schrijfblok. Onverstoorbaar  
vertrouwde hij driehoekjes, pijltjes 
en stippellijntjes aan het papier toe 
en predikte hij zijn eigen voetbal-
evangelie aan de spelers.

En probeerde daar als jonge 
sportverslaggever niets tegen in 

te brengen, want dan voelde je je 
al snel een kwajongen die eerst 
zijn mavo-diploma maar eens 
moest halen. Had Joop allemaal 
op de trainerscursus geleerd. 
Over die cursus gesproken. Echt 
geliefd had Joop zich daar niet 
gemaakt. Zijn eigen vaardigheid 
liet nog al te wensen over, maar 
dat compenseerde Joop met aan-
houdend geslijm bij zijn docenten. 
'Joop kopie' smaalden zijn toen- 
malige collega's als hij ter sprake 
kwam, daarmee refererend aan 
de enorme stapel gekopieerde  
artikelen over allerlei trainings- 
vormen die Joop altijd onder zijn 
arm meedroeg.

Voor het legertje journalisten dat het 
regionale voetbal volgde, was Joop 
een dankbaar object. Hij praatte over 
voetbal al betrof het een nieuwe leer-
stoel aan de universiteit van Oxford. 

Zijn monologen verpakte hij in 
fraaie volzinnen, maar die droegen 
niet bij aan successen. 

ik kan me vooral van Joop herinne-
ren dat hij als trainer steevast tegen 
degradatie vocht. Een gedroomd 
avontuur bij het 'grote' DEM liep 
uit op een enorme teleurstelling en  
nadien dook de naam Joop Vermeer 
alleen nog maar op bij clubs die een 
rol in de kantlijn van het amateur-
voetbal vervulde. Als trainer van het 
bedrijfselftal van de Hoogovens had 
Joop er nog een aardige schnabbel 
bij. Ook daar hield hij betogen over 
waarvan de strekking niets te wen-
sen over liet. Wie niet beter wist, zou 
vermoeden dat hij lang, lang geleden 
persoonlijk de allereerste voetbal 
ooit vol had geblazen.

En ineens was hij weg. Verdwenen 
achter de coulissen om nooit meer 

tevoorschijn te komen. ik moest 
ineens aan hem denken toen 
Louis van Gaal weer eens een 
gedenkwaardige tirade hield  
tegen de verzamelde pers. 
Louis voelde zich onbegrepen. 
Louis bedoelde het allemaal 
zo goed en Louis bepaalde zelf 
wat hij wel en niet zou doen. Al 
die verongelijktheid deed me  
terugdenken aan Joop Vermeer. 
De trainer als almacht, zijn  
gehoor als trouwe onderdanen.

Misschien gaat Louis binnenkort 
Joop wel achterna en verdwijnt 
hij voorgoed van het voetbal-
podium. Joop heb ik eigenlijk 
nooit gemist en ik vrees dat het 
inmiddels ook voor Louis geldt, 
hoe groot zijn staat van dienst 
ook is.

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 
zondagteam van FC Castricum.

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 negende nummer 
van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Sint Adelbert-trainer Jan Ol-
denhove die de koploper is van het klassement (zie pagina 20). Oldenhove  
voorspelt de uitslagen van de volgende wedstrijden van 19 en 20 april:  

AFC’34 - Jong Holland  (vierde klasse zat.)  1-3
Vitesse’22 - De Foresters  (tweede klasse)  2-2 
Flamingo’s’64 - RKVV DEM  (tweede klasse) 1-2 
ZAP - Kolping Boys  (derde klasse) 2-0 
FC  Uitgeest - OSV  (vierde klasse) 0-2 
 
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 Jan Oldenhove

 Staand v.l.n.r.: Harry Meijer, Ralph Schuerman (Technisch Directeur), Raymond Westra, Patrick 
Grandiek, ivar Dijk, Joost van den Hooff, Richard Renckens, Sander Pieters, Erik Glastra, Marcel de Reus, 

Sander Lok (leider) en Andrew Lammers
Gehurkt v.l.n.r.: Sebastiaan Kroes, Binck Grandiek (fan), Michel Dalmolen, Sander Mossing Holstein, 

Theo Schut, Bas Mulder, Lars Bosman en Barry Pieters.
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• De kern van dit team speelt al meer dan tien 
jaar samen, ooit gestart in de achtste klasse en de  
laatste zes jaar actief in de vijfde klasse. Een aantal 
spelers speelt al met elkaar vanaf de E-junioren. 
Deze mannen voetballen dus al meer dan 25 jaar 
samen.
 
• Het absolute hoogtepunt was het kampioenschap 
in de vijfde klasse in het seizoen 2005/2006. Dit  
seizoen droomt FC Castricum 3 van een herhaling 

van dit huzarenstukje. Daarnaast is de productie 
van vijfentwintig kinderen van de heren uit deze 
selectie een continu hoogtepunt en een teken van 
vitaliteit. 
 
• Het kampioenschap van 2006 was de eerste  
titel na de fusie van SCC en CSV tot FC Castricum. 
Alle spelers hebben een verleden bij CSV. Als grap 
hadden zij CSV-tenues besteld met de tekst ‘CSV 3 
kampioen’ erop. Toen de shirts werden opgehaald, 
voorzag de ploeg al problemen, omdat de shirts wel 
heel erg CSV-blauw waren. Het kampioenschap 
werd gevierd in de kantine met de shirts aan. Het 
bestuur vond de grap niet zo geslaagd. De spelers 
hebben er enorm om gelachen.

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

WILLEM BAKKER, 

DIRECTEUR BAKKER 

ASSURANTIE BV 

EN HOOFDSPONSOR 

VAN FC VELSENOORD.

Wat is de reden van het sponsoren van FC 

Velsenoord?
‘Wij sponsoren FC Velsenoord voor de naams-

bekendheid van het bedrijf en daarnaast  

ondersteun ik graag ’mijn’ club.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘Dat varieert per seizoen. Wij sponsoren voor de 

aanschaf van kleding en doen een donatie voor 

in de clubkas. Daarnaast organiseren we een 

toernooi om de Bakker Assurantiebokaal. Naast 

FC Velsenoord nemen De Kennemers, DEM  

en Zilvermeeuwen 
hieraan deel.’

Wordt uw bedrijf van de 
sponsoring zakelijk veel 
wijzer? 
‘Regelmatig stappen er 
leden van FC Velsenoord 
naar binnen om een  
hypotheek te regelen of 
een huis te kopen of te 
verkopen en natuurlijk 
kunnen deze leden ook 
verzekeringen afsluiten.’

Is het denkbaar dat u 
zich als hoofdsponsor 
bemoeit met het voetbal-
technisch beleid? 
‘Absoluut niet.’

Bent u bereid in de buidel 
te tasten om spelers naar 
FC Velsenoord te halen? 
‘Nee, wij geven geen geld 
om spelers aan te trekken.’

Bezoekt u alle wedstrijden 
van het eerste? 
'Ja, allemaal uit en thuis.’

Heeft FC Velsenoord dit 
seizoen aan de verwach-
tingen voldaan? 
‘Nee, dit seizoen niet.  

Ze hebben teveel wed-
strijden verloren met 2-1 
of 1-0. Vooral het midden-
veld speelt wat te gehaast, 
waardoor de aanvallers te 
weinig in stelling worden 
gebracht.’ 

Het derde van 
FC Castricum
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Eigenlijk was de rode kaart elf minuten 
voor tijd voor Sint Adelbert-aanvaller 
Patrick Molenaar het meest spraak-
makende moment van deze wedstrijd. 
Na een onbewuste terugspeelbal raap-
te Meervogels-doelman Mike Beentjes 
de bal op. Scheidsrechter Paul, die zijn 
beslissingen overigens wel van grote 
afstand nam en daarmee veel discus-
sie uitlokte, weigerde terecht te fluiten. 
Molenaar protesteerde, wat hem een 
gele kaart opleverde. Toen de aanval-
ler bleef doorpraten, stuurde scheids-
rechter Paul hem weg. 

Met het wegzenden van Molenaar was 
de kans op een Egmonds doelpunt  

vrijwel tot nul gereduceerd, want de 
technisch vaardige aanvaller was een 
van de weinige spelers in de ploeg 
van Jan Oldenhove die nog enigszins 
doelgericht was. in de eerste helft 
bracht hij twee keer een ploegge-
noot in kansrijke positie. Eerst kop-
te Miloud Weijers een voorzet van  
Molenaar krachteloos in en vlak 
voor rust kopte Carlo Smit na een 
corner van de aanvaller over.

Dat was in een periode dat Sint Adel-
bert wat meer druk zette, want in de 
beginfase was er maar één ploeg die 
probeerde te voetballen en dat was 
Meervogels. Rechtermiddenvelder Tim 

Meervogels en Sint Adelbert 

gaan door voor de betere 

ploegen in de vijfde klasse C. 

Niet voor niets nemen deze 

clubs plaats twee (Sint Adel-

bert) en drie (Meervogels) in 

achter kampioen Volendam. 

De ploeg die uiteindelijk als 

tweede eindigt, is de eerste 

speelronde van de nacom-

petitie vrij. Dat gegeven zou 

een mooie wedstrijd kunnen 

opleveren, maar niets was 

minder waar. De ontmoeting 

tussen Meervogels en Sint 

Adelbert was net zo boeiend 

als groeiend gras. Het wekt 

dan ook geen verbazing dat 

het bij een meer dan bloede-

loze 0-0 bleef.

net zO bOeiend als 
grOeiend gras

FOTO’S Elja Tepperlennart beukers is eerder bij de bal dan bas van Schagen. Koelman zorgde voor enige dreiging, 
maar ook niet meer dan dat. Toen de 
goede bedoelingen van de beginfase 
Meervogels geen doelpunt opleverde, 
werd de wedstrijd saaier en saaier. De 
beslissingen van scheidsrechter Paul 
zorgde in de eerste helft nog voor de 
meeste opwinding, vooral vanaf de  
Egmondse bank.

De tweede helft boeide nog min-
der. Beide ploegen sloegen toen een 
groot gedeelte van de wedstrijd het 
middenveld over. Dat beide ploegen  
nauwelijks gevaarlijk in de buurt van het 
doel kwamen, was dus niet zo verwon-
derlijk. Patrick Molenaar probeerde 

met een boogbal vanaf vijfendertig  
meter doelman Beentjes te pas-
seren en de volley van invaller Nick 
Kramer, die net was teruggekeerd 
van het kwalificatietoernooi voor 
het EK futsal met Jong Oranje, 
scheerde rakelings naast het doel 
van Meervogels.

Vlak na de rode kaart van Molenaar 
kwam Meervogels tot de mooiste 
aanval van de middag. invaller Ron 
Schrama verlengde de bal na een 
over rechts opgezette aanval met zijn 
hak, waarna Peter Kramer de bal 
voorlangs schoot. Drie minuten voor 
tijd kwam topscorer Miloud Weijers 
nog in kansrijke positie. De anders 
zo trefzekere spits was dat nu niet. 
Zo eindigde de saaie wedstrijd in een 
al even saaie 0-0.

Meervogels’31-Sint Adelbert 0-0.

Scheidsrechter: J. Paul

Gele kaart: Houtenbos (Sint Adelbert). Rode 

kaart (twee keer geel): Molenaar (Sint Adel-

bert).

Meervogels’31: Beentjes; Pekel, Kerssens, Van 

der Eng, Kruijenaar; Koelman (70. Sombroek), 

J.W. Kramer, P. Kramer, De Jong (82. Boots); 

Beukers (70. Schrama) en Van de Brink. 

Sint Adelbert: J. Weijers; Van der Reep, Smit, 

Houtenbos,Van Schagen; De Boer, Vonk, Palfe-

nier (55. Kramer); Swart, Molenaar, M. Weijers.

Patrick molenaar (links) zet Dave 
Pekel op het verkeerde been.

Dick Palfenier probeert Tim Koelman af 

te stoppen. Carlo Smit assisteert hem. 

Lennart Beukers wint een kopduel van 

Hugo Houtenbos. Bob de Boer (7) en 

Daniël de Jong kijken toe.
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JONG HOLLAND
75 JAAR ZATERDAGVOETBAL 

iN ALKMAAR  

Onder de naam Christelijke Voet-
balvereniging Jong Holland werd 
de Alkmaarse club ingeschreven 
bij de Christelijke Nederlandse 
Voetbalbond en niet bij de KNVB. in 
een tijd van verzuiling was er onder 
meer een Rooms Katholieke Fede-
ratie, een bond voor kantoorperso-
neel en voor arbeiders. Overigens 
werd alleen de KNVB door de FiFA 
erkend. De bezetting door de Duit-
sers leidde tot één voetbalbond.

Vanwege de christelijke signa-
tuur van de vereniging was het 
natuurlijk logisch dat jongens die 
de kerk bezochten, de clubkleuren 
van Jong Holland wilden verdedi-
gen. Wie in die beginjaren lid wilde  
worden, hoefde niet christelijk te 
zijn, maar in die tijd was het niet 
waarschijnlijk dat niet-gelovigen 
lid werden van een christelijke 
vereniging dan wel een rooms ka-
tholieke club als AFC’34. Ondanks 
de C in de naam vond de kerk dat 
sporten maar niks en dus waren 
zij geen bondgenoot van Jong Hol-
land. ‘Wie aan sport deed, werd 
door de kerk gewogen en te licht 
bevonden’, schreef de toenma-

lige en inmiddels overleden Jong 
Holland-voorzitter Henk Jansen bij 
het veertigjarig bestaan in de jubi-
leumgids.
in 1947 ging Jong Holland samen 
met de christelijke gymnastiek-
verenigingen Odis en Advendo en 
transformeerde CVV Jong Holland 
in CSV Jong Holland, een naam die 
de club nog steeds voert, al maakt 
de gymnastiekafdeling geen deel 
meer uit van Jong Holland. Sinds 
1970 kent Jong Holland wel een 
zaalvoetbaltak. Voetbal is dus weer 
de core business.

Ook voor een voetbalvereniging viel 
het niet mee in de crisis- en oorlogs- 
jaren het hoofd boven water 
te houden. Op een gegeven  
moment telde de club slechts vijf 
senioren. De shirts waren toen 
al oranje, althans het waren wit-
te shirts die een oranje verfbad  
hadden gekregen. Kleurbestendig 
waren die tricots niet, want bij de 
eerste de beste regenbui kleurden 
de shirts maagdelijk wit, zo wil de 
overlevering.
Alkmaars enige zaterdagclub 
speelde in die beginperiode haar 

thuiswedstrijden op het Groene-
weggetje. Na een aantal omzwer-
vingen door Alkmaar speelt Jong 
Holland nu al zo’n vijfenveertig 
jaar op het gemeentelijk sport-
park. in 1973 kreeg Jong Holland 
een nieuwe kantine.

De sportieve successen kwamen 
snel. Al in 1937 behaalde Jong  
Holland het kampioenschap in dis-
trict i van de CNVB. in 1943, tien 
jaar na de oprichting, was Jong 
Holland de sterkste in de eerste 
klasse van de ZaterdagMiddag-
Competitie (ZMC). Zes jaar later 
herhaalden de Alkmaarders dit 
huzarenstukje en promoveerde 
Jong Holland naar de vierde klasse 
van de KNVB. Het seizoen ‘57/58 
bracht de Alkmaarse zaterdag-
voetballers de titel in de vierde 
klasse en in 1965 degradeerde het 
uit de derde klasse.

in de dertig jaar die volgen, pen-
delt Jong Holland tussen de derde 
en de vierde klasse om in 1995 
met slechts één nederlaag de titel 
in de derde klasse voor zich op te 
eisen voor Zwaluwen’30,   

ong Holland viert dit jaar feest. Op 11 mei bestaat Alkmaars enige echte zaterdagclub op de kop af 

75 jaar, met dank aan de heren Vos, Oldebroek en Kuiper. Dit trio richtte in het crisisjaar 1933 de 

christelijke voetbalclub Jong Holland op. In 1947 fuseerde de club met de christelijke gym- 

nastiekverenigingen ODIS en Advendo en werd het een omnivereniging. Vijfenzeventig jaar later wordt er 

alleen nog op het veld en in de zaal gevoetbald. Jong Holland is nog springlevend en het eerste elftal zorgde 

met het kampioenschap in de vierde klasse voor extra slagroom op de taart.

FOTO: Karel Delvoye

Vitesse-aanvoerder Siebe Blondelle laat tegen Stoke City zien 
waarom hij in 2005 de beste speler van het toernooi was.FOTO Karel Delvoye 

J 
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dat anno 2008 in de hoofdklasse 
uitkomt. Door de promotie naar 
de tweede klasse voetbalde Jong 
Holland in de een na hoogste 
klasse. Het zaterdagvoetbal ken-
de toen namelijk nog geen hoofd-
klasse. Tegen de vele bolwerken 
uit het zaterdagvoetbal hadden 
de Alkmaarders geen schijn van 
kans, maar omdat in 1996 ook het 
zaterdagvoetbal een hoofdklasse 
kreeg, degradeerde Jong Holland 
alleen op papier.

De laatste jaren zijn de wisselende 
prestaties opvallend te noemen. 
Na een vijfde plaats in de tweede 
klasse volgt een seizoen later een 
elfde plaats met degradatie naar 
de derde klasse als gevolg. in de 
derde klasse herhaalt dit scena-
rio zich min of meer. Het eerste 
jaar een klasse lager strijdt trai-
ner Barry Goudsblom nog met 
zijn spelers om promotie om een 
jaar later als elfde te eindigen, 
waardoor de ’echte Alkmaarse 

zaterdagvoetballers’ worden ge-
confronteerd met de ’Alkmaarse 
hobbyisten’ AFC’34, Alcmaria 
Victrix en Flamingo’s’64. in het  
jubileumjaar heeft Jong Holland 
onder leiding van trainer Mark 
Pauli het geschonden blazoen 
enigszins opgepoetst. 

‘ik ben met de club vergroeid. mijn mooiste periode was  
eigenlijk vanaf 1993 toen ik met de VUt ging. ik had mijn hele  
werkzame leven een pen vastgehouden en ik sloot mij aan bij de  
onderhoudsploeg van Jong Holland. Chef van die ploeg was rein 
barneveld, een oud melkboer, die ook chef genoemd wilde worden. 
Vorig jaar is hij overleden en ik mis hem nog steeds.’
‘als voetballer staat mij nog een wedstrijd bij tegen alkmaar’54 
(het huidige az, red.). ik denk dat we vanwege het vijfentwin-
tigjarig bestaan van Jong Holland tegen hen voetbalden, het 
was in 1958. Wij waren dat jaar kampioen geworden en won-
nen ook met 2-1 van alkmaar'54. Klaas Hoekstra maakte bei-
de doelpunten. Hij was de beste spits die Jong Holland ooit 
heeft gehad. als ik een voorzet gaf, wist ik al dat Klaas ging  
scoren. Hij was veel beter dan John Klaver of raoul van der Wel.’ 

‘Het elftal waarmee de huidige Koedijk-trainer gerrit boer-
man kampioen werd in het seizoen ‘94/95 roept nog steeds 
prachtige herinneringen bij me op. er was toen nog geen  
hoofdklasse, waardoor we in de een na hoogste klasse van  
nederland speelden tegen gerenommeerde amateurclubs als 
sdVb, lunteren, sparta nijkerk en sdC Putten. zevenhonderd 
toeschouwers waren bij dergelijke uitwedstrijden geen uitzonde-
ring. de spelers waren het snel zat. normaal gesproken konden  
ze om een uur of vijf in de kantine zitten; nu was dat door zo’n verre  
uitwedstrijd pas om acht uur. maar met spelers als spits John 
Klaver en keeper gert Henk Hoekstra hadden we een geweldig 
team.’ 

ben HOiJtinK, OUd-sPeler en ereVOOrzitter

Harry VerHeUl, redaCteUr regiOVOetbalma-
gazine en KritisCH VOlger Van JOng HOlland

FOTO Karel Delvoye

CSV Jong Holland
opgericht 11 mei 1933
eerste elftal speelt vierde klasse

Complex: 
Gemeentelijk sportpark alkmaarderhout
 
Tenue: 
shirt: oranje, broek: zwart, kousen: oranje
 
Aantal leden: 
750

Aantal teams:
51, waarvan 4 vrouwen / meisjesteams, 12 zaal-
voetbalteams en 3 vrouwenzaalvoetbalteams

SPORTCOMPLEX FC UITGEEST

23E INTERNATIONALE COR GROENEWEGEN TOERNOOI

ONDER 19
10+12 MEI 2008

main sponsor

AZ
AJAX
FC UTRECHT
FC GRONINGEN
WILLEM II
VITESSE/AGOVV
FC VOLENDAM
FC UITGEEST

RODE STER BELGRADO
BENFICA
BAYER LEVERKUSEN
JAPAN U19
SHAKHTAR DONETSK
CLUB BRUGGE
AJAX CAPETOWN
NOTTINGHAM FOREST

FEESTTENT PROGRAMMA
 VRIJDAG BOB EN DE BLUE BAND
 ZATERDAG PARADISE
  DJ COR
 ZONDAG PETER BEENSE
  HERMES HOUSE BAND
  DJ COR
  THE QUEST

20E ARIE BONKENBURG TOERNOOI
11 MEI 2008

WWW.ICGT.NL
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Groen Gras 
5 april 2008 • 10.04 uur
Sint Adelbert F4 - Flamingo’s’64 F3 FOTO Karel Delvoye 



aan de stamtafel…  
biJ Van rUysdael

Gefeliciteerd met het kampioen-
schap. Al een beetje bijgekomen 
van het feest?

‘ik heb het feest vroegtijdig verlaten, 
want ik zat er flink doorheen. ik drink 
altijd wijn en het ging verschrikkelijk 
hard. Uit zelfbescherming ben ik om 
negen uur naar huis gegaan, anders 
had ik de controle over mezelf verlo-
ren. ik wil iedere dag wel kampioen 
worden, want het was een fantastisch 
feest. Emotioneel ook, ik moest van 
de diskjockey naar voren komen. Alle 
spelers maakten een kring en begon-
nen You’ll never walk alone mee te 
zingen. Dat is prettig, maar ik kreeg 
het ook te kwaad.’
 
Je bent elf jaar trainer van Jong 
Hercules geweest en daarmee een 
beetje de Foppe de Haan van de club. 

‘ik heb veel respect voor Foppe de 
Haan. Als ik zie wat die nog alle-
maal kan, ongelooflijk. ik vind het 
mooi geweest zo. ik ben zesenzestig 
en dan wordt het tijd plaats te ma-
ken voor een jongere trainer. Het 
wordt ook minder prettig om in de 

koude wintermaanden op het veld 
te staan en ik word ook vergeetach-
tig. Met Nico van den Berghe als 
nieuwe trainer kan het alleen maar 
beter worden. Vergeet niet dat ik 
het maar twee jaar zou doen en het 
werden er uiteindelijk elf. Voetbal 
is mijn hobby, mijn passie. Dankzij 
het voetbal heb ik veel vriendschap-
pen gemaakt, veel mensen leren  
kennen. Dat vind ik belangrijk. ik ben 
nooit trainer geworden om zo hoog  
mogelijk te trainen. Pepe Vazquez 
houdt van mensen.’

Elf jaar Jong Hercules zeven-
tien jaar het zaterdagteam van 
De Kennemers. Je verhuisde  
weliswaar van Spanje naar  
Nederland. Ben je avontuurlijk of 
juist honkvast? 

 
‘ik werd vijfendertig jaar geleden toe-
vallig trainer van inter Heemskerk. 
János Beke was trainer en ze zoch-
ten een opvolger. Ze zeiden tegen 
mij: ‘Jij moet dat doen.’ Nee zeggen, 
staat niet in mijn woordenboek en zo 
werd ik dus trainer en ben ik bij alle 
clubs lang gebleven.’   

JONG HERCULES-TRAiNER PEPE VAZqUEZ HANGT ZiJN TRAiNiNGSPAK 

iN DE KAST. NA EEN CARRièRE VAN ViJFENDERTiG JAAR, WAARVAN ELF 

JAAR BiJ JONG HERCULES, ViNDT DE iNNEMENDE SPANJAARD HET MOOi  

GEWEEST. ZiJN SPELERS GAVEN VAZqUEZ EEN MOOi AFSCHEiDSCADEAU: 

EEN KAMPiOENSCHAP. VAZqUEZ WEiGERT ZiCHZELF OP DE BORST TE 

KLOPPEN. ‘VANDAAG BEN JE CHRiSTUS, MORGEN WORD JE GEKRUiSiGD’, 

BAGATELLiSEERT HiJ ZiJN ROL. TWEE DAGEN NA HET KAMPiOENSFEEST 

ZiT DE BESCHEiDEN VAZqUEZ AAN DE STAMTAFEL.

‘Vandaag
ben je

Christus, 
 morgen word 
je gekruisigd’FOTO Elja Tepper

FOTO Elja Tepper
FOTO Karel Delvoye FOTO Karel Delvoye
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Wat zijn je hoogtepunten in je 
vijfendertigjarige carrière als 
trainer?

‘Met inter Heemskerk hebben we 
meegedaan aan een internationaal 
toernooi onder 21 in Viareggio in 
italië. We speelden in de tweede 
klasse van de Haarlemse voet-
balbond en speelden tegen Milan, 
Roma en Partizan Belgrado. Een 
van de wedstrijden was in het sta-
dion van Pisa. Hoewel bij ons een 
aantal spelers van ADO’20 en de 
Telstar-spelers Ton Kamphues en 
Koos Kuut meespeelden, verloren 
we alle wedstrijden. Dat we aan 
dat toernooi mochten meedoen, 
kwam door onze penningmeester. 
Hij kwam uit Viareggio en inter 
Heemskerk stond vaak in de krant. 
Die man vertelde dat vol trots, 
waardoor ze waarschijnlijk dachten 
dat we heel goed waren. ik geloof 
dat ze nooit geweten hebben dat wij 
amateurs waren die in de tweede 
klasse van de HVB speelden haha. 
ik weet ook nog dat we in 1982 
met de A1 van De Kennemers het 
hoofdstedentoernooi wonnen. De 
leider en ik stonden te janken van 
blijdschap. Wat ook mooi was, was 
de promotie met inter Heemskerk 
in het seizoen ’73/74. We wonnen 
met 1-0 van EHS. Ook de wedstrijd 
tegen Young Boys vergeet ik niet 
gauw. Zij hadden flink ingekocht 
en werden in 2006 met overmacht 
kampioen in de vierde klasse. Ze 
verspeelden dat seizoen slechts 
twee punten. Wij hielden ze op 2-2 
en met een beetje geluk hadden we 
nog gewonnen ook. De titel van dit 
seizoen blijft je natuurlijk ook altijd 
bij.’

Wat maakt jou tot een goede 
trainer?

‘Er bestaan geen goede en slechte 
trainers. iedereen doet het op zijn 
eigen manier, de spelers maken 
jou een goede trainer. Een trainer 
heeft maar tien tot twintig procent 
invloed. Misschien ben ik te be-
scheiden, maar het gaat er om: 
hoe ver is een speler mentaal. is 

die bereid om er voor zijn ploeg en 
zijn trainer echt voor te gaan.’

En wat is de manier van Pepe 
Vazquez?

‘Trainingen moeten speels zijn. 
Mijn trainingen zijn niet gericht op 
de tegenstander. ik train om een 
ploeg beter te maken. Daarbij wil 
ik zoveel mogelijk variëren in mijn 
oefenstof. ik heb een hekel aan her-
halen, aan automatismen. Je moet 
geen idioten creëren, maar je moet 
spelers inspireren om dingen zelf 
te ontdekken. ik houd van goede 
voetballers met een goede balbe-
handeling en een goed inzicht, geen 
showvoetballertjes. Het gaat erom 
hoe goed jij je medespelers kunt  
laten voetballen.’

In die vijfendertig jaar als trainer 
heb je een hoop spelers onder je 
hoede gehad. Wie was de beste? 

‘Aijaijai, Ruud Man is een van de bes-
te spelers waarmee ik heb gewerkt. 
Wim Blaasse was ook een topper 
en vergeet Joop Vijgeboom niet. Die 
stond tijdens een wedstrijd met de 
bal onder zijn voet met zijn moeder te 

praten. Bij inter Heemskerk speelde 
ook Efisio Luga. Hij was voorstopper 
en niet te passeren. We speelden een 
keer tegen VVH en hij stond tegenover 
Piet Hoeben, oud-spits van Haarlem. 
Hoeben kwam er totaal niet aan.’

Zelf kon je toch ook een aardig 
balletje trappen?

‘ik was in Spanje semi-prof bij 
Arenteïro in de derde divisie. Toen 
ik in Nederland speelde, kon ik een 
contract tekenen bij EDO, dat toen 
nog betaald voetbal speelde. in 
Haarlem heb ik bij Onze Gazellen 
gevoetbald en nog samengespeeld 
met Ruud Geels. ik was een type 
Neeskens, maar dan met minder 
kwaliteiten. Het profvoetbal hoefde 
voor mij niet zo nodig. Gezelligheid 
vind ik veel belangrijker. Zo zit ik nu 
eenmaal in elkaar.’

Je zei dat je geen nee kan zeg-
gen. Is je afscheid wel definitief?

'Je mag nooit nooit zeggen. Alleen 
als de noodzaak er is. ik zal de 
spanning voor een wedstrijd en het 
in bed dromen van een wedstrijd 
missen.' 

TOPSCORERS
HERENVOETBAL 
RAOUL VAN DER WEL JOng HOllanD  35

LENNERT BEENTJES ViTESSE’22  23

MAURICE GIJZEN FlAmingo’S’64  19

JIM DE PAGTER WiJK aan ZEE  18

MICHA TIBBOEL WiJK aan ZEE  18

GERT-JAN NIEUWENHUIZEN FC CaSTriCum (ZaT.)  18

STEFAN KOELMAN meervogelS’31 (zAt.)  18

JUR KOOPMAN FC VElSEnOOrD  17

RAMON DEN NIJS FC uiTgEEST  15

RIK STALS ODin’59  15

HENRyK WIDURSKI BEVErWiJK  14

MILOUD WEIJERS SinT aDElBErT  14

PATRICK VAN DER LINDEN JOng HErCulES  13

DENNIS DIJKHUIS DE FOrESTErS  12

TOM VAN DE BRINK meervogelS’31  12

TOPSCORERS
VROUWENVOETBAL
ANDREA DE WIT KOlping BOyS  13

WENDy BERKHOUT FC uiTgEEST  12

NATHALIE HOLLENBERG limmEn  10

LISA GIJZEN aDO’20  7

MARISSA SANTIBAñEZ VARGAS JOng HOllanD  7

ANDREA DE GELDER aDO’20  5

PAULIEN ADMIRAAL FC uiTgEEST  5

NIKKI KUIJS limmEn  5

MARIJE MIN limmEn  5

JUDITH BOS limmEn  5

DANIqUE DIEMEER aDO’20  4

MARJOLEIN BUTTER KOlping BOyS  3

LEONIE VAN KILSDONK KOlping BOyS   3

STEPHANIE GREEN aDO’20  3

CAROLA DEKKER JOng HOllanD  3

JACqUELINE MASTELING limmEn  3

De topscorers 
De lijst is bijgewerkt tot en met 6 april FOTO Karel Delvoye

FOTO Karel Delvoyepagina 16 pagina 17



uit de OUDE DOOSVijfentwintig jaar stond het 

leven van Michel Robert 

voornamelijk in het  

teken van voetbal. Als 

klein jongetje op de vel-

den van AFC’34 droomde 

hij van een loopbaan in 

het betaalde voetbal. Geld 

verdienen met voetbal 

bleek voor Robert te hoog 

gegrepen, maar hij was 

zo’n tien jaar lang een van 

AFCs steunpilaren in de 

eerste en de hoofdklasse. 

Hoewel Robert veel heeft 

betekend voor AFC’34, 

gunde Alex Pastoor hem 

geen passend afscheid. 

Zijn laatste minuten in het shirt van 
AFC’34 speelde de Alkmaarder in  
Amsterdam tegen het roemruchte AFC. 
Een mooier afscheid kan een speler 
zich haast niet wensen, ware het niet 
dat hij meespeelde met het tweede, 
omdat trainer Alex Pastoor geen be-
roep meer op hem deed. De huidige 
assistent-trainer van Heerenveen liet 
een litteken achter op Roberts AFC-
hart. ‘Van Pastoor mocht ik niet meer 
meetrainen bij het eerste. Daar was ik 
het niet mee eens. ik had weliswaar 
niet meer het niveau van vroeger, maar 
ik was wel een speler die hij nog kon 
gebruiken’, vindt Robert, die volmondig 
toegeeft dat Pastoors beslissing nog 
steeds iets bij hem losmaakt. ‘Er zit 
nog wel wat wrok bij mij. ik was vieren-
twintig jaar lid van AFC’34 en dan speel 
je je afscheidswedstrijd in het tweede.’ 

Het waren niet de meest rustige tijden 
in Alkmaar, zo herinnert Robert zich. 
‘We speelden nog in de hoofdklasse 
toen Pastoor de ontslagen Ron van 
der Gracht opvolgde. Uiteindelijk de-
gradeerden we naar de eerste klasse 
en werden we het seizoen daarop  
gelijk kampioen.’

Dat kampioenschap maakte  
Robert niet mee, want de rasechte 
AFC’er speelde dat seizoen zijn 
laatste wedstrijd in het eerste te-
gen de Koninklijke HFC. Toch vond 
Robert Alex Pastoor geen slechte 
trainer: als mens is hij minder over 
hem te spreken. ‘Hij had daarvoor 
AZ B1 onder zijn hoede gehad en 
zo behandelde hij ons ook. John 
Lute moest in de krant lezen dat 
hij geen aanvoerder meer was en 

er was een conflict met de ervaren 
spelers. Nee, Pastoor heeft de club 
AFC’34 geen goed gedaan’, oordeelt  
Robert.

Heel wat warmere gevoelens koes-
tert de bij AZ als horecamanager 
werkzame Robert voor Dick de 
Boer, die de Alkmaarder op acht-
tienjarige leeftijd liet debuteren. Dat 
debuut staat Robert niet helemaal 
meer helder voor de geest. ‘Het 
was tegen OSV of tegen Holland’, 
klinkt het aarzelend tussen twee  
slokken koffie door. Robert kent geen  
aarzeling als zijn directe tegenstan-
ders in die duels ter sprake komen. 
‘Tegen OSV was Henk Groot mijn  
directe tegenstander en tegen  
Holland had ik te maken met Ricky 
Testa la Muta.’ 

De Boer kon Robert geweldig motive-
ren. ‘Hij was heel fanatiek en zorgde er 
op Volendamse wijze met humor voor 
dat je tot het gaatje ging. Misschien 
speelde het ook mee dat ik daar als 
jonge speler gevoelig voor was. Hij zei  
bijvoorbeeld dat het niet uitmaakte 
hoe goed je speelde, want volgende 
week zit je toch weer op de bank. We 
hadden natuurlijk een geweldig elftal 
met Peter Buis, Ferry Moleman, Ron 
Blok, Rob Kuiper, Nico Runderkamp, 
die als echte Volendammer een  
bijnaam had: ’de mepper’ en nog een 
paar Volendamse jongens.’

Op de vraag wie de beste voetballer 
is, waarmee hij speelde, volgt een 
lange stilte. ‘ik heb natuurlijk met 
veel goede spelers gevoetbald, maar 
ik denk toch dat John Lute de beste 
was. Dat die het betaalde voetbal 
niet heeft gehaald, vind ik raar. Die 
jongen had alles’, zegt Robert vol 
bewondering. ‘Maar misschien is 
dat illustratief voor voetballers uit 
Castricum. Hans Kaandorp, Ernst 
Nielen en Danaï Chandrangam vond 
ik ook uitstekende spelers en zijn 
geen prof geworden.’

Maar waarom heeft Michel Robert 
zelf het betaalde voetbal niet gehaald? 
‘ik was gewoon niet goed genoeg’, is  
Roberts nuchtere constatering. ‘ik 

heb wel de voetbalschool van AZ 
doorlopen, maar daar heeft heel 
Alkmaar opgezeten, haha.’ 
En dan serieus: ‘in die tijd had AZ 
alleen een A1 en daar kwam ik niet 
voor in aanmerking. Dat was best 
een teleurstelling als je vijf dagen 
per week met voetbal bezig bent. ik 
trainde op maandag met het Noord-
Hollands elftal, op dinsdag en donder-
dag bij AFC’34 op woensdag bij AZ en 
op zondag een wedstrijd. Van onder 
Jan Fransz mij nog voor AZ gevraagd, 
maar ik had het idee dat dat meer voor 
het tweede was. in mijn debuutseizoen 
heb ik nog een paar oefenwedstrijden 
gespeeld bij Volendam en vervolgens 

nooit meer wat gehoord. Misschien 
zat Dick de Boer daar achter haha. 
Later hoopte ik nog dat Dick de Boer 
mij mee zou nemen naar Volendam, 
maar hij koos voor Dennis Klein.’

Toch kijkt Michel Robert met  
plezier terug op zijn loopbaan bij 
AFC’34.  Zo staat de wedstrijd  
tegen UVS in zijn geheugen  
gegrift. ‘We speelden tegen ze in 
de nacompetitie op het veld van 
EDO. Dankzij een doelpunt van  
Peter Buis promoveerden we naar de 
hoofdklasse. Het was zeker niet mijn 
beste wedstrijd, maar de hele entou-
rage was super. En dan de ontlading.’

‘Pastoor heeft de club AFC’34 
geen goed gedaan.’ Alex Pastoor gunde Michel Robert geen 

passend afscheid van ’zijn’ AFC’34

ALS MICHEL ROBERT EEN ELFTAL MOCHT SAMENSTELLEN MET SPELERS WAARMEE HIJ BIJ 
AFC’34 SPEELDE, ZIET DAT ER ALS VOLGT UIT:

JAAP SCHILDER

 MARC SNIJDERS RON BLOK SANDER HARTOG DENNIS KLEIN  

  MICHEL ROBERT JOHN LUTE PETER BUIS  PATRICK KOOGE

 ED KUIJPER  GERT JAN DUIF

 TRAINER: DICK DE BOER

michel robert (links) in actie in de voorbereiding tegen SVW’27.

FOTO Kees Blokker
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

de glazen

 bal
DE LiJST iS BiJGEWERKT TOT EN MET 6 APRiL

1.  JAN OLDENHOVE  SiNT ADELBERT  185 PUNTEN

2.  CEES BRUININK ADO'20  184 PUNTEN

3.  JAAP SCHILDER AFC'34                  180 PUNTEN

4.  FRED BISCHOT WiJK AAN ZEE         179 PUNTEN

5.  JAAP BAS  FLAMiNGO'S’64 ZAT. 175 PUNTEN

 RAJESH BISHESAR  AFC'34 ZAT.       175 PUNTEN

7.  FRANS GEURTSEN EGMONDiA           172 PUNTEN *** 

8.  PETER SCHOUTEN  MEERVOGELS’31 ZAT.   170 PUNTEN

9.  ROB DE KIP  FC CASTRiCUM ZAT.         169 PUNTEN

 JOS VAN VEELEN  DE FORESTERS           169 PUNTEN

11.  ERNST RANZIJN  ZEEVOGELS  164 PUNTEN

 WIM VAN KOL ADO'20 VR.  164 PUNTEN

13.  HAN VISSCHER MEERVOGELS'31 163 PUNTEN

 EVERARD LUIJCKx  FC CASTRiCUM 163 PUNTEN

15.  MARTIN DE GROOT  DE KENNEMERS  161 PUNTEN

 JURG BOSMAN  HSV 161 PUNTEN

17.  MARK PAULI  JONG HOLLAND  160 PUNTEN

18.  ROB KLANKER  KOLPiNG BOYS 157 PUNTEN

19.  RON BOUMAN  RKVV DEM 155 PUNTEN

20.  PATRICK HULSHOF  FC VELSENOORD 154 PUNTEN ****

21.  MERIJN VAN MERKENSTEIN KOLPiNG BOYS VR. 150 PUNTEN *

22.  JUAN FERNANDEZ COTO  ALCMARiA ViCTRix 148 PUNTEN

23.  ROWDy BAKKER  ODiN'59 147 PUNTEN

24.  BERT ZWART  LiMMEN VR. 145 PUNTEN

25.  ONNO ZIJP  JONG HOLLAND VR.  144 PUNTEN

26.  SEM WOKKE LiMMEN  143 PUNTEN

27.  WOUT GERRITS  FC UiTGEEST 142 PUNTEN

28.  PEPE VAZqUEZ  JONG HERCULES  137 PUNTEN

29.  ARJAN HUISMAN  ALKMAARSCHE BOYS 132 PUNTEN **

30.  ALEx BEEK  ALCMARiA ViCTRix ZAT. 128 PUNTEN

31.  HENK VAN SANTEN  BEVERWiJK  103 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 Ernst ranzijn
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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

Hypotheek-
shoppen
doe je bij...

00 33 65 (0251) Castricum          20 06 514 (072) Alkmaar
70 70 25 (0251) Heemskerk       66 06 26 (0251) Beverwijk

34 67 574 (072) Heerhugowaard

Hypotheekshop-adviseur. De
hypotheken. van Bezeten
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Naam 
Dennis Valkhof 
Leeftijd 
21
Club  
De Kennemers
Positie 
Linkshalf of linksbuiten.
Bal hooghouden 
1337 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Aardig wat, maar spelen met toppers als Sander, Erik 
en niet te vergeten Andy is toch wel het mooist.
Sterke punten Dennis volgens Francis   
Dennis zijn indraaiende corners zijn gevaarlijk. Hij heeft 
een goed inzicht en zet zich altijd in.  
Zwakke punten Dennis volgens Francis   
Poe, heb je even? Nee, hij heeft weinig zwakke punten.

Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Waarom niet?
Muziek voor een wedstrijd?  
Maakt niet zoveel uit, maar Hazes doet het altijd goed.
Ben je bijgelovig? 
Nee, geloof ik niet in.
Leukste voetbalhumor 
De grappen van onze waterdrager Karel.
Een vriendin die voetbalt… 
Leuk, het brengt je in zo’n blad als dit. 
De Kennemers dit seizoen  
Met het tweede gaan we ons gemakkelijk handhaven en 
nog een goed einde van het seizoen neerzetten.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Broodje kaas en een AA,  niet echt dus eigenlijk.

een tweetje

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

FOTO Karel Delvoye

Naam 
Francis de Bie
Leeftijd 
17 
Club  
De Kennemers
Positie  
Rechtsback 
Bal hooghouden 
ik ben de tel kwijtgeraakt. 
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Moet nog komen hopelijk dit seizoen!
Sterke punten Francis volgens Dennis 
Francis is behoorlijk snel, verdedigt uitstekend en 
heeft een prima ingooi.
Zwakke punten Francis volgens Dennis 
Ze is soms wat onrustig aan de bal.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een string. 

Kan seks voor de wedstrijd? 
Het kan wel, maar je moet natuurlijk wel genoeg  
energie overhouden voor de wedstrijd.
Muziek voor een wedstrijd? 
De jodeljump!
Ben je bijgelovig?  
Nee, ik ben niet bijgelovig.
Leukste voetbalhumor  
De voetbalverslagen van Sander.
Een vriend die voetbalt...  
Erg leuk. Af en toe elkaar aanmoedigen en samen   
nazitten in de kantine.

De Kennemers dames dit seizoen 
Het is weer erg gezellig en we gaan voor het  
kampioenschap.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
ik bereid me eigenlijk niet echt voor op een  
wedstrijd. Meestal kijk ik nog even op de site 
van de tegenstander. 



Intersport Megastore is hoofdsponsor van 
dit fantastische voetbalkamp.

Daarom ontvangt elke speler die zich inschrijft 
voor één van de weken bij ProCamp Voetbal-
kamp deze grote, supercoole Jako Premium 
Team voetbaltas!

Na inschrijving ontvang je van ProCamp een 
bevestiging. Tegen inlevering hiervan in één 
van de Intersport Megastores krijg je dit 
fantastische cadeau gelijk mee!

ProCamp is dé specialist als het gaat om 
voetbalvakanties voor de jeugd. Trainers, 
begeleiders, verblijflocaties, sportvelden, 
materiaal en regels zijn geheel op elkaar 
afgestemd om de deelnemers de week 
van hun leven te bezorgen.

Veiligheid en elkaar met respect behande-
len is de basis om volop te genieten van 
de voetbaltrainingen, van de vele leuke 
dingen daaromheen en van de (interna-
tionale) vrienden/vriendinnen die je bij 
ProCamp maakt!

Kijk voor alle informatie op www.procamp.nl

www.procamp.nl

6 DAGEN OP ZOMERKAMP (KEUZE UIT 3 LOCATIES JN NEDERLAND)

5 DAGEN PROFESSIONELE TRAINING, JE VOETBALTECHNIEK GAAT MET SPRONGEN VOORUIT

JE KUNT ZOMAAR OOG IN OOG STAAN MET FOPPE DE HAAN, HENK TIMMER OF EEN ANDERE BEKENDE SPELER!
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