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Beste Voetballiefhebber,

in de regio staan het internationale Cor groenewegen Toernooi en het Van der Vaart-straatvoet-
baltoernooi op het programma; twee evenementen die meer dan de moeite waard zijn.

meer nog kijk ik reikhalzend uit naar de regionale dagbladen van begin juni, want ik ben  
benieuwd naar de transfers in het regionale amateurvoetbal. Het gonst natuurlijk van de  
geruchten. Zo zouden Lennert Beentjes en mike van Vliet hun trainer vergezellen naar aDO’20 
en verruilt Timothy Verwey ODin voor kampioen De Kennemers. en blijft raoul van der Wel 
Jong Holland trouw? misschien is Van der Wel een prima versterking voor Flamingo’s. een duo 
gijzen/Van der Wel zal menig verdediger een slapeloze week bezorgen. Of is raoul een prima 
alternatief voor Beentjes? ik moet nog even geduld hebben.

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

degeldscHieter

 HANS BRANDSMAcolumn Hypocriet
Zelf heb ik Karim Ajnane van Flamin-
go’s nog nooit zien voetballen, maar 
zijn faam is hem vooruitgesneld. Karim 
schijnt een speler van de buitencate-
gorie te zijn die zijn feilloze techniek  
combineert met een zekere doelge-
richtheid.
Jammer is dat Karim zijn talent vooral 
aanspreekt tijdens het zaalvoetbal. 
Deze afgeleide van het echte voetbal 
heb ik na jaren van intensief volgen 
vaarwel gezegd. Op het moment dat 
iemand op de KNVB-burelen bedacht 
dat deze tak van sport voortaan maar 
als ’futsal’ door het leven moest gaan, 
was het gedaan met de reputatie. Fut-
sal klinkt als hoedje-wip, punniken of 
mens-erger-je-niet. Onbeduidend en 
ongevaarlijk vermaak, maar noem het 
in godsnaam geen sport. 
Niet iedereen zal die mening delen, 
want die voornoemde Karim werd vo-
rige maand door zijn club, voormalig 
landskampioen FC Marlène (misschien 

heet die club inmiddels al weer anders 
want in zaalvoetballand veranderen 
sommige clubs sneller van naam dan 
van sokken), op non-actief gezet met 
een tamtam al betrof het een ontslag 
van de bestuursvoorzitter van Ahold. 
Waarom? Omdat Karim de clubleiding 
had gemeld dat hij zijn geluk elders 
ging beproeven. Niets nieuws, want bij 
datzelfde Marlène staat een half dozijn 
spelers op de ledenlijst die in het ver-
leden ook een andere broodheer heeft 
gediend. De slavernij is afgeschaft, dus 
ook Karim heeft het volste recht om 
voor 31 mei zijn overschrijvingsformu-
lier in te vullen en te verkassen naar 
een andere club, in dit geval FC Blok/
Carillon Boys in Beverwijk. 
Het zijn de wetten van vraag en aan-
bod. Broodvoetballers gaan spelen bij 
clubs waar ze hun boterham het dikst 
kunnen beleggen en die wetmatigheid 
moet in Heerhugowaard met in de loop 
der jaren spelers uit alle windstreken 

van Nederland zeker bekend zijn.
Karim had niet à la Gomes de clublei-
ding eens flink de oren gewassen, ter-
wijl daar toch wel alle reden voor was 
(wie haalt het in zijn hoofd om sterspe-
ler Anouk Roest als dank voor de bewe-
zen diensten ongegeneerd bij het oud 
vuil te zetten?). Karim heeft evenmin 
publiekelijk de tactiek van de coach aan 
de kaak gesteld toen het even wat min-
der ging. Kortom geen gegronde reden 
voor ontslag. 
Oud-prof Kenneth Goudmijn mocht 
tekst en uitleg geven over de breuk 
tussen club en speler. Karim was zijn 
afspraken niet nagekomen en dat bete-
kent dus ’exit Karim’, play-offs of geen 
play-offs, landstitel of geen landstitel. 
Dat uitgerekend Goudmijn dergelijke 
woorden in de mond neemt is de hypo-
crisie ten top. Afspraken zijn er inder-
daad om nageleefd te worden. Zo had 
Marlène ooit Anand Jagdewsing als 
coach op de loonlijst staan. Aan de hand 

van de Hoornse zaalvoetbalprofessor 
sleepte Marlène de ene na de andere 
grote prijs in de wacht. Toen Jagdew-
sing de speler Goudmijn iets te lang 
op het reservebankje liet zitten was 
Leiden in last. Het ego van Goudmijn 
had de omvang van een zeecon-
tainer en enkele weken later werd 
Jagdewsing op de keien geschopt. 
Daar moest ik even aan denken toen 
diezelfde Goudmijn recent een spe-
ler kielhaalde, die in de Heerhugo-
waardse sportzaaltjes toch heel wat 
successen heeft gevierd. 
Puttend uit mijn herinneringen haal 
ik me een incident voor de geest 
waarbij Goudmijn (toen voetballer 
van Cambuur) op het voetbalveld een 
geweldige dreun kreeg van zijn voor-
malig ploeggenoot Rogier Koordes 
(toen Haarlem). Een belachelijke ac-
tie, maar was ook Koordes de hypo-
crisie van Goudmijn misschien meer 
dan beu?

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

RegioVoetbalMagazine zet ie-
dere maand zo’n team in de 
schijnwerpers. Deze maand 
het zevende van Kolping Boys.

Normaal gesproken werpt een hoofdtrainer van een club uit het 
verspreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine een blik in zijn 
glazen bal en voorspelt de uitslagen van vijf wedstrijden.

Vanwege het Internationale Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) in het 
tiende nummer van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Michel 
Vonk, trainer van AZ A1. Vonk voorspelt de uitslagen van de volgende 
wedstrijden op het ICGT:

AZ A1 - Rode Ster Belgrado A1   1-0

Japan onder 19 - Ajax A1   0-2

FC Uitgeest A1 - Nottingham Forest A1  0-0

Shakhtar Donetsk A1 - Vitesse/AGOVV A1 1-1

Ajax A1 - FC Groningen A1  2-1

de glazen

 bal
van Michel Vonk

 Staand v.l.n.r.: coach Dirk Molenaar, Dick Klanker, Ruud Adams, Mike van Dekken, Gerben van der 
Waal, Hans Gongrijp, Tonnie Groot, Hans Groot, Ed Duijnmeijer.

Gehurkt v.l.n.r.: Kees Frederiks, Ron Pander, Piet van Baar, Dave Groot, Ed Pronk, Gerard Bobeldijk.

• Veel spelers van dit elftal voetballen al ruim vijf-
entwintig jaar met elkaar. Met een uit achttien man 
bestaande selectie heeft coach Dirk Molenaar iedere 
zondag een ruime keus om de tegenstander te be-
strijden. De thuiswedstrijden worden om 10.00 uur 
gespeeld, zodat er tijd overblijft om de middag zinvol 
in te vullen…
 
• Na dit seizoen stopt Ruud Adams na bijna vijftig (!) 
seizoenen. Hij wordt assistent-coach. Ruud was vijf 

jaar geleden de eerste speler van het team, die de 
prestigieuze titel ’speler van het jaar’ ten deel viel. 
De prijs, een enorme trofee, in het leven geroepen 
door de coach die zijn spelers na de wedstrijd van 
cijfers voorziet, wat regelmatig hilariteit en veronge-
lijkte gezichten oplevert. Helaas stoppen er nog twee 
spelers, maar door een uitgebreid netwerk staat er 
volgend seizoen weer een team dat gaat proberen 
om kampioen te worden. Het laatste kampioenschap 
dateert uit het seizoen 2004/2005.
 
• Als u vanwege dit artikel Kolping Boys 7 wilt  
zien spelen, dan kan dat vanaf volgend seizoen 
weer iedere veertien dagen op zondagochtend om 
10.00 uur.

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

LEx EN JOLANDE VAN DER AAT, 

EIGENAREN VAN CAFé DE WIT 

EN HOOFDSPONSOR VAN DE  

FORESTERS.

Wat is de reden van het sponsoren van De Foresters?

‘We sponsoren om onze naamsbekendheid te  

vergroten en het levert ons ook klanten op. Verder is 

het natuurlijk een kwestie van gunnen.’ 

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?  

‘Dat wat de club aan ons gevraagd heeft, hebben ze ook 

gekregen en daar is men tevreden mee.’

Wordt uw bedrijf van de sponsoring zakelijk veel 

wijzer? 
‘Sponsoring levert absoluut wat op, al is het niet in

te schatten hoeveel. Het is ook een kwestie van het 

kweken van goodwill. Mooie bijkomstigheid is dat 

De Foresters vaak met  
een foto in de krant stond 
en de shirtreclame vaak
goed te zien was.’

Is het denkbaar dat u zich 
als hoofdsponsor bemoeit 
met het voetbaltechnisch 
beleid?
‘Nee, absoluut niet.’

Bent u bereid in de buidel te 
tasten om spelers naar De 
Foresters te halen? 
‘Nee, de club is vrij om 
met het sponsorbedrag te 
doen wat ze wil. Of ze dat 
aan materiaal besteden of 
aanwenden voor het halen 
van spelers, is aan hen. 
Overigens heb ik niet de 
indruk dat De Foresters 
spelers betaalt.’

Bezoekt u alle wedstrijden van 

het eerste? 
‘Nee, ik moet eerlijk bekennen 

dat wij dat veel te weinig doen. 

Aan het begin van elk seizoen 

nemen wij ons voor om wat 

vaker te gaan kijken, maar het 

wil er vaak niet van komen.’

Heeft De Foresters dit 
seizoen aan de
verwachtingen voldaan?
‘Meer dan dat. Bij de 

start van dit seizoen wa-

ren er veel mensen die 

De Foresters als degra-

datiekandidaat zagen. Het 

tegendeel is bewezen. Ze zijn 

uiteindelijk tweede geworden, 

waardoor ze nacompetitie 

spelen. Ze wonnen met 0-5 

van Vitesse’22 en met 6-1 

van Hellas Sport. Wij zijn 

apetrots op deze spelers-

groep; echt grote klasse.’ 

Het zevende van 
Kolping Boys 
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eregaleriJ der kaMPioenen

 
 
 

feliciteert de kampioenen
van de regio

FOTO elja Tepper

Jong Hercules

FOTO Ben pelsDe Kennemers

FOTO elja Tepper

FOTO Karel DelvoyeKSV

FOTO Karel Delvoye Wijk aan ZeeFOTO petra Hauwert 

FOTO Karel Delvoye

Jong Holland

Kolping Boys v.v. Limmen

v.v. Limmen Dames FOTO Karel Delvoye (archief)

FOTO elja Tepperreiger Boys Dames
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VAN STRAAT TOT STADION MET 
RAFAEL VAN DER VAART 
ALS TOESCHOUWER

‘De datum 25 mei is niet toe-
vallig gekozen’, zegt Toon de 
Wit samen met Ramon van 
der Vaart een van de stuwende 
krachten achter het evenement. 
‘Rafael heeft dan vrij en zal die 
dag aanwezig zijn. Want naast 
een voetbaltoernooi waaraan hij 
zijn naam heeft verbonden, is 
het ook de fandag van Rafael.  
Het evenement trekt zowel de 
regionale voetballiefhebber als 
mensen uit het hele land vanwege 
de aanwezigheid van Rafael.’
De regionale voetballiefhebber 
komt volop aan zijn trekken. 
’s Ochtends spelen regionale 
clubs als ADO’20, FC Castricum,  
Limmen, ODIN en DEM met een 
D-juniorenteam vijf tegen vijf en 
’s middags is het de beurt aan 
onder meer Ajax, FC Utrecht, 
Stormvogels Telstar, Haarlem, 
Sparta Rotterdam, FC Volendam, 
de gerenommeerde amateur-
clubs DWS en Zeeburgia en Van 
der Vaart zijn eigen Kennemers.
De Wit: ‘Het toernooi kende ook 
twee voorrondes: een in Tiel en 
een in Lisse. In Lisse haalden 
DWS en Nieuwkoop de finale 
en zij zullen beide op het toer-
nooi aanwezig zijn. In Tiel kwam 
Theole in de finale uit tegen het 
Dreamteam (NEC). Helaas heeft 
het Dreamteam een toernooi 
in Den Helder, waardoor alleen 
Theole naar Beverwijk komt.’

Het toernooi heeft volgens De Wit 
inmiddels een behoorlijke naam 
opgebouwd. ‘De clubs willen 
graag komen en mensen vragen 
in een vroeg stadium wanneer 
het toernooi wordt gehouden. 
Toen we net begonnen, hadden 
we moeite om teams te krijgen. 
Nu melden clubs zich aan en ook 
van de betaalde clubs krijgen we 
positieve reacties.’ 
Ramon van der Vaart vult aan: 
‘Dat is niet gek als je bedenkt dat 

we zes jaar geleden begonnen 
met zelf samengestelde teams 
die op een klein veldje drie tegen 
drie speelden. Nu we over meer 
financiële middelen beschikken, 
wordt het allemaal wat professi-
oneler. We hebben nu een groot 
veld in een tent en spelen vijf tegen 
vijf. Het toernooi is ons uithang-
bord, maar daarnaast hebben 
we onder andere een penaltybo-
kaal, een grote tent waar je met 
de playstation kunt spelen en een 
speeldorp.’

Het toernooi werd geboren,  
omdat Rafael van der Vaart 
iets terug wilde doen voor De  
Kennemers, de club waarvan hij 
zes jaar de kleuren verdedigde. 
‘Omdat de jeugd nog amper op 

straat voetbalt, wilde Rafael graag 
het straatvoetbal promoten, want 
daar leg je toch de basis voor een 
voetbalcarrière waar dan ook. Zo 
kwam hij samen met zijn sponsor 
Nike tot de opzet van dit toernooi’, 
legt Ramon van der Vaart uit.

‘Rafael is in de loop der jaren ook 
steeds enthousiaster geworden’, 
vervolgt vader Ramon. ‘Toen we er 
mee begonnen, was hij natuurlijk 
nog jong en vond hij het wel geinig. 
Nu hij wat ouder is, is hij er echt bij 
betrokken en vindt hij het echt 
schitterend. Hij vraagt regelma-
tig hoe de zaken er voorstaan. Zo 
houdt Rafael de vinger aan de pols.’ 

De toernooiorganisatie bestaat 
uit zeven man die zo’n acht   

afael van der Vaart zette zijn eerste schuchtere schreden op weg naar wereldroem bij De Kennemers. 

De bij Ajax tot wasdom gekomen speler doet met het Rafael van der Vaart-straatvoetbaltoernooi graag 

iets terug voor de club waar het voor hem allemaal begon. Het evenement groeit langzamerhand uit 

tot een begrip. Op 25 mei beleeft het toernooi inmiddels zijn zesde editie. Twintig jeugdteams, waaronder zes 

betaald voetbalorganisaties, komen op het complex van De Kennemers in actie. Van straat tot stadion wellicht, 

onder het toeziend oog van de meester zelf.

FOTO’S: Karel Delvoye
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maanden bezig zijn met de voor-
bereiding. ‘Het toernooi in com-
binatie met de fandag trekt veel 
bezoekers. Het zijn er toch gauw 
zo’n drieduizend’, rekent De Wit 
voor. ‘Om alles in goede banen te 
leiden, zijn op 25 mei tussen de 
zestig en zeventig vrijwilligers in 
touw. Ook dat vindt Rafael ge-
weldig en daarom is er voor hen 
aan het eind van de dag een bar-
becue. Deze wordt aangeboden 
door Rafael.’
De HSV-vedette heeft niet al-
leen oog voor de vrijwilligers 

die bijdragen aan het succes 
van de ’Raf-dag’. Ook het maat-
schappelijk belang verliest de 
geboren Heemskerker niet uit 
het oog. Van der Vaart is al vijf 
jaar ambassadeur van Villa Par-
does, een vakantieverblijf in 
Kaatsheuvel voor kinderen met 
een levensbedreigende ziekte 
in de leeftijd van vier tot twaalf 
jaar. Dat een deel van de op-
brengst ten goede komt aan 
deze stichting is dus niet meer 
dan logisch. ‘Wij vragen aan  
Villa Pardoes wat ze nodig 

hebben en dat realiseren we. 
Zo hebben we ze vorig jaar  
kinderstoelen en afdekhoe-
zen kunnen geven’, klinkt het 
enthousiast uit de mond van 
Ramon van der Vaart. ‘Ook de 
Brandwondenstichting in Bever-
wijk ontvangt een bijdrage.’

Toon de Wit wil graag bena-
drukken dat ook de gemeen-
te Beverwijk volop meewerkt. 
‘Niets staat dus een geslaagd  
evenement in de weg’, conclu-
deren Van der Vaart en De Wit. 

’Raf-dag’ van uur tot uur
08.45 uur  opening 6e rafael van de Vaart Straatvoetbaltoernooi door robert 
  boer (voorzitter De kennemers)
09.00 uur  Start ochtendprogramma Straatvoetbaltoernooi 
09.30 uur  Start vierkamp en voetbalspellen 
  Start loterij
  Start verkoop fanartikelen
11.00 uur  Start pony rijden
  Start barbecue
11.30 – 11.50 uur Handtekening- en fotosessie rafael van de Vaart
12.10 uur  Start finale ochtendprogramma Straatvoetbaltoernooi 
12.30 uur  prijsuitreiking ochtendprogramma Straatvoetbaltoernooi
  door andy Houtkamp
12.45 uur  Start middagprogramma Straatvoetbaltoernooi
13.00 uur  Start penaltybokaal 
14.00 uur  prijsuitreiking penaltybokaal door andy Houtkamp
15.30 – 15.50 uur Handtekening- en fotosessie rafael van de Vaart 
17.15 uur  Start finale middagprogramma Straatvoetbaltoernooi
17.30 uur  prijsuitreiking middagprogramma Straatvoetbaltoernooi 
  door andy Houtkamp
17.45 uur  trekking lot voor de rafael van de Vaart-scooter door rafael
18.00 uur  Sluiting 

PoUle a

1. aDo’20
2. tSV theole
3. FC Uitgeest
4. ter leede
5. oDin’59

PoUle b

PoUle c PoUle d

Ochtendprogramma

Middagprogramma

1. rkVV Dem 
2. Fortuna wormerveer
3. FC Castricum
4. Voetbalschool piet van der kuil
5. limmen 

1. ajax
2. De kennemers
3. Haarlem
4. FC Volendam
5. DwS
6. nr.1 ochtend

1. FC Utrecht
2. Stormvogels telstar
3. Sparta rotterdam
4. Zeeburgia
5. nieuwkoop
6. nr.2 ochtend

pagina 10



Groen Gras 
12 april 2008 • 9.12 uur
De Foresters F4 - Jong Holland F3 FOTO Karel Delvoye 



aan de staMtafel…  
biJ Van rUYsdael

Wat is nu precies dat Flamingo’s-
gevoel?

‘Dat is moeilijk te omschrijven. Ik 
ben erg betrokken bij Flamingo’s en 
dat geldt voor veel van onze leden. 
We hebben ook veel vrijwilligers. 
De club is in 1964 opgericht in de 
Don Boscokerk en ik ben in 1965 lid  
geworden. Ik werd door vrienden 
uit de kroeg benaderd of ik niet bij  
Flamingo’s wilde komen voetballen. 
Een nieuwe club trok me wel aan en 
zo is het ontstaan. Ik heb er gevoet-
bald tot mijn vijfenveertigste, ik ben 
leider geweest, trainer geweest. Ik 
heb alles gedaan, want ik ben gek van 
die club. Daar ben je mee besmet. Ik 
noem Flamingo’s altijd een dorps-
club in een stad.’
 
Waarom ben je voorzitter geworden?

‘Op een gegeven moment word je ge-
vraagd. Ik denk dat wanneer je com-
mercieel bent (Gijzen is directeur van 
een geurbestrijdingsbedrijf, red.), je 
eerder wordt gevraagd. Hoewel je 
zonder goede medebestuurders niet 
kunt functioneren en wij alles samen 
beslissen, leid ik Flamingo’s als een 
bedrijf.’

Dus deins je er niet voor terug om 
een trainer te ontslaan.

 
‘Ik vind het echt niet leuk om een 
trainer te ontslaan, laat daar geen 
misverstand over bestaan, want dan 
komt echt wel mijn menselijke kant 
boven. De aanstelling van Ruud van 
der Zijde was een gok, die verkeerd 
is uitgepakt. Hij paste niet bij de 
groep en kon het niet goed overbren-
gen. Dan moet je afscheid van elkaar  
nemen. Ruud is een prima kerel en ik 
wil hem niet beschadigen.’

Volgend seizoen staat Delano 
Snijders voor de groep. Nemen 
jullie niet opnieuw een risico door 
een trainer aan te stellen die niet 
bekend is met het voetbal in deze 
regio?

‘Laat ik voorop stellen dat het aan- 
stellen van een trainer een loterij 
blijft. Delano is op voorspraak van  
Jan Dijk en Ywin de Mees, onze  
huidige trainer, gekomen en wij heb-
ben bij Flamingo’s alle vertrouwen 
in deze man. Hij is aardig op de hoogte 
van wat hier speelt en hij heeft de 
kwaliteiten om ons op een hoger  
niveau te brengen.'   

FLAMINGO’S STAAT BEKEND ALS EEN ECHTE FAMILIECLUB. 
PAUL GIJZEN IS MET TUSSENPOZEN BIJNA VIJFTIEN JAAR VOOR-
ZITTER EN GELDT ALS PATER FAMILIAS VAN DE ALKMAARSE CLUB, 
DIE VEEL ALLOCHTONEN ONDER HAAR LEDEN HEEFT. AL DIE  
NATIONALITEITEN GAAN BINNEN DE FLAMINGO’S-FAMILIE GOED 
MET ELKAAR OM. VOOZITTER GIJZEN HEEFT DAAR WEL EEN  
VERKLARING VOOR. ‘WIE ZICH NIET GEDRAAGT KAN VERTREKKEN’, 
ZEGT GIJZEN AAN DE STAMTAFEL VAN VAN RUYSDAEL.

‘Wie zich niet 
gedraagt kan 

vertrekken’
FOTO’S imme de Winter
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Waarom is Flamingo’s een 
moeilijke club voor een trainer?

‘Flamingo’s is helemaal geen 
moeilijke club voor een trainer. 
Wij zijn voor een trainer juist 
een gewilde club, want wij heb-
ben iets van vijf open sollicitaties  
ontvangen. Wel hebben wij in het  
eerste iets van zes nationaliteiten 
met allemaal hun eigen ik. Dat 
maakt het misschien wat lasti-
ger.’

Maurice Gijzen is een dragende 
speler en ook nog je zoon. 
Maakt die combinatie het niet 
extra lastig voor een trainer?

‘Op de eerste plaats wil Maurice 
gewoon lekker voetballen en wij 
hebben het echt niet over het  
voetbaltechnisch beleid. Ik bemoei 
me daar niet mee, daar hebben we 
een technische commissie voor.  
Ik luister naar de hele groep.’

Flamingo’s is een multicultu-
rele vereniging, maar het kost  
jullie blijkbaar weinig moeite om 
alles in goede banen te leiden. 

‘Integendeel, het vergt juist veel tijd 
om alles in goede banen te leiden. 
Wij hebben discipline hoog in het  
vaandel staan. Wie zich niet gedraagt, 
kan vertrekken. We zitten in de wijk  
Overdie en dus hebben we veel alloch-
tone jongens, maar de regels gelden 
voor iedereen. Bij ons is iedereen gelijk. 
De gemeente Alkmaar ziet ons als een 
voorbeeld hoe het ook kan en twee jaar 
terug waren wij door de KNVB genomi-
neerd voor de titel ’best geïntegreerde 
vereniging van Nederland'. Ook mi-
nister Vogelaar was geïnteresseerd in 
hoe wij zaken aanpakken. Jan Dijk, ons 
hoofd jeugdopleidingen, speelt daarin 
een belangrijke rol.’

Wat moet beter?

‘Wat je merkt is dat ouders van  
allochtone kinderen minder betrok-
ken zijn bij het voetbal. We willen 
samen met de gemeente dingen 
ondernemen om die betrokken-

heid te verhogen. Zo wordt er in de 
moskee en op scholen aandacht aan 
geschonken en ouders van nieuwe 
jeugdleden worden door ons thuis 
bezocht.’

Waar ben je trots op?

‘Toen ik in 1999 voor de tweede 
keer voorzitter werd, hadden we 
bijna geen jeugd meer. Zo’n vijf 
jaar geleden hebben we Jan Dijk  
aangetrokken en sindsdien groeit 
de jeugd. Zo’n zeventig procent van 
onze jeugdleden komt uit Overdie, 
maar we hebben ook spelertjes uit 
Huiswaard. Onze jeugd krijgt steeds 
meer uitstraling. De wedstrijdkle-
ding van alle jeugdteams is gespon-
sord en ze hebben ook allemaal een  
gesponsord trainingspak. De re-
sultaten zijn ook goed. Ieder team 
heeft twee leiders en we hebben ook  
allochtonen als leider. Ja, op de bloei 
van onze jeugdafdeling ben ik trots.’ 

Hoe zie jij de toekomst van  
Flamingo’s?

Flamingo’s blijft altijd bestaan en 
we zullen in ieder geval nog vijfen- 
twintig jaar op ons complex blijven.  
We hebben net nieuwe kleedkamers  
en beschikken daardoor over een 
prachtig complex. Bij ons kun je  
altijd trainen. Doordat de jeugdop-
leiding van AZ op ons complex is  
ondergebracht, is er elke dag veel 
reuring. Met ons eerste moeten we 
eerste klasse kunnen spelen. We 
hebben genoeg kwaliteit. Het is geen  
toeval dat we goed presteren tegen 
de toppers in de tweede klasse. Nu 
we tweedeklasser blijven, komt er  
zeker versterking.’

Ligt het voor de hand dat jullie 
een satelietclub van AZ worden?

‘Zeg nooit nooit, maar wij ambi-
eren dat niet. Wellicht dat je dan 
een heel sterk eerste krijgt, maar 
verder schiet het niet op. Ik vind 
het ook belangrijk dat Flamingo’s 
zijn eigen identiteit houdt. Ik heb 
ook niet het idee dat AZ daar oren 
naar heeft.’

Je bent als voorzitter vrij popu-
lair onder de leden. In jullie club-
blad hebben jullie een rubriek ’In 
de Spo(r)tlights’ en bij 'voorzitter' 
noemen velen Paul Gijzen. Dat 
moet je goed doen.

‘Ik vind het genant om te lezen.  
Ik vind het een overbodige vraag 
en het streelt me ook niet. Laat ik 
het zo zeggen: ik ben er altijd. Ik 
maak geen onderscheid. Zo kijk ik 
bij de F3, het zesde of het eerste. 
Verder ben ik niet te beroerd ach-
ter de bar te helpen als het druk 
is. Misschien maken al die dingen 
mij populair.’

Hoe lang blijf je nog voorzitter?

‘Daar durf ik geen antwoord op te 
geven. Ik denk zolang ik het leuk 
vind en er de tijd voor heb.’

TOPSCORERS
HERENVOETBAL 
RAOUL VAN DER WEL JOng HOLLanD  35

LENNERT BEENTJES ViTeSSe’22  23

JIM DE PAGTER WiJK aan Zee  23

MICHA TIBBOEL WiJK aan Zee  23

MAURICE GIJZEN FLamingO’S’64  21

STEFAN KOELMAN meerVOgeLS’31 (ZaT.)  20

JUR KOOPMAN FC VeLSenOOrD  19

GERT-JAN NIEUWENHUIZEN FC CaSTriCum (ZaT.)  18

RIK STALS ODIN’59  16

MILOUD WEIJERS SinT aDeLBerT  16

DENNIS DIJKHUIS De FOreSTerS  15

RAMON DEN NIJS FC uiTgeeST  15

HENRyK WIDURSKI BeVerWiJK  14

TOM VAN DE BRINK meerVOgeLS’31  14

ROEL BROERSEN meerVOgeLS’31 (ZaT.)  14

TOPSCORERS
VROUWENVOETBAL
WENDy BERKHOUT FC uiTgeeST  14

ANDREA DE WIT KOLping BOyS  13

NATHALIE HOLLENBERG Limmen  11

LISA GIJZEN aDO’20  7

DANIqUE DIEMEER aDO’20  7

JUDITH BOS Limmen  7

MARISSA SANTIBAñEZ VARGAS JOng HOLLanD  7

ANDREA DE GELDER aDO’20  6

NIKKI KUIJS Limmen  6

PAULIEN ADMIRAAL FC uiTgeeST  5

MARIJE MIN Limmen  5

STEPHANIE GREEN aDO’20  4

MARJOLEIN BUTTER KOLping BOyS  4

JACqUELINE MASTELING Limmen  4

De topscorers 
De lijst is bijgewerkt tot en met 27 april

FOTO Karel Delvoye

Raoul van der Wel
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uit de OUDE DOOSIn het betaalde voetbal  
bestaat de clubvoetballer  

allang niet meer, maar ook 
in het amateurvoetbal  

verkassen steeds vaker 
spelers naar een andere 

club. John Diemeer bleef 
heel zijn voetbalcarrière 

trouw aan Sint Adelbert. Een 
loopbaan overigens die al in 
de dop leek te breken, want 

na een brommerongeluk zag 
het ernaar uit dat Diemeer 

nooit meer tegen een bal zou 
trappen. Diemeer verbaasde 
zichzelf, Egmond-Binnen en 
de medici. Na een gebroken 

rugwervel stond hij weer 
verbazingwekkend snel 

op het veld.

Tegen Purmerend maakte Diemeer als 
linksback zijn rentree in de hoofdmacht 
van Sint Adelbert. ‘Dat was noodge-
dwongen’, weet Diemeer nog als de 
dag van gisteren. ‘Daarvoor speelde ik 
altijd linksbuiten, maar trainer Martin 
Rood deed een beroep op mij als links-
back. Daarna heb ik nog lang linkshalf 
gespeeld. Uiteindelijk heb ik op vrijwel 
alle posities gespeeld. Ik heb alleen 
nooit gekeept en rechtshalf gestaan.’
De naam van Martin Rood is gevallen, 
een trainer waarvoor John Diemeer 
veel waardering heeft. ‘Rood was een 
echte sfeertrainer. Als we een partij-
tje speelden, stond er regelmatig een 
fles wijn of een taart op en als we tij-
dens een wedstrijd drie doelpunten 
scoorden, dan maakte hij een koprol in 
zijn witte pak. Martin had altijd aparte 
dingen en dat maakte hem een goede 

trainer, want qua oefenstof was het 
geen bijzondere trainer.’
Martin Rood was ook de trainer die 
Sint Adelbert twee keer kampioen 
maakte. ‘Een kampioenschap met 
je eigen club in je eigen dorp is het 
mooiste wat er is. Dat geeft zulke 
goede herinneringen. Ik probeer dat 
spelers nu ook duidelijk te maken. 
Foresters ligt hier om de hoek en die 
club heeft veel aantrekkingskracht. 
Ik vind dat je eerst moet proberen 
hier in het eerste te komen en wat 
moet presteren. Dan kun je altijd nog 
verder kijken.’

Voor Diemeer was een overgang naar 
een andere club geen optie. ‘Zo goed 
vond ik mijzelf niet en ik heb het bij 
Adelbert altijd heel erg naar mijn zin 
gehad.’ Desondanks was Diemeer goed 

genoeg om in 1984 direct vanuit de  
A-junioren zijn opwachting te maken 
in de hoofdmacht van de voetbalclub 
uit Egmond-Binnen. Daardoor kan  
Diemeer zich zijn debuut ook niet 
herinneren. ‘Ik kwam samen met nog 
drie jongens in de selectie, maakte 
gewoon de voorbereiding mee en ben 
er niet meer uit geweest. Ik heb geen 
idee tegen wie ik mijn eerste officiële 
wedstrijd in het eerste speelde.’

Diemeer omschrijft zichzelf als een  
fanatieke voetballer. ‘Op zaterdag-
avond bleef ik thuis en lag ik na  
Studio Sport in bed’, onderstreept hij 
dat fanatisme. ‘Er was ook een groep 
die lekker ging stappen op zaterdag-
avond. Dat heeft nooit strubbelingen  
gegeven. We hadden een leuke groep 
met een aantal jongens die een paar  
jaar ouder waren dan ik en wat  
ervaren spelers zoals Joost Bakkum. 
Toen Martin Rood in 1985 trainer 
werd, bleek dat de ideale mix, want 
we werden met grote overmacht 
kampioen van de eerste klasse  
afdeling Noord-Holland (huidige zes-
de klasse. De indeling liep tot en met 
de derde klasse afdeling, red.).’

Een kampioenschap dat de Egmon-
der bijna niet had meegemaakt. 
Na een training reed Diemeer op 
zijn brommer naar huis, waarna 
hij werd aangereden. ‘Ik had een 
rugwervel gebroken en er wa-
ren twee wervels verbrijzeld. De  
artsen dachten dat ik nooit meer 
zou kunnen voetballen.’ Dankzij een  
strenge winter miste Diemeer  
uiteindelijk maar vijf wedstrijden.

Bij zijn revalidatie speelde de manege 
volgens Diemeer een belangrijke rol. 
‘Martin Rood had geregeld dat we 
in een manege konden trainen en 
dat was voor mij ideaal. Hoewel het 
er verschrikkelijk stonk, was ik daar 
bijvoorbeeld niet bang om te vallen. 
Dat heeft mij uiteindelijk geholpen bij 
mijn herstel.’

De overmacht dat seizoen was zo 
groot dat de selectie zelfs een single-
tje met een kampioenslied opnam, 
dat na afloop van iedere wedstrijd 

werd gedraaid. ‘Ook bij uitwedstrij-
den ging het plaatje mee’, vertelt Die-
meer terwijl hij een glimlach niet kan  
onderdrukken. ‘Ik weet niet wie het be-
dacht heeft. Misschien kwam dit ook 
uit de koker van Martin Rood, maar 
het kan ook zijn dat het een idee was 
van Willem Schoone van Shoreline.’

Een jaar na het kampioenschap 
volgde weer een titel. Dankzij een 
geldschieter kwam Peter Arntz de 
gelederen versterken. In het kielzog 
van de oud-prof verkasten ook de  
Alcmarianen Robert Bijl en Peter 
Strabbing naar Egmond-Binnen. 
Hoewel het drietal niet bij iedereen 
in goede aarde viel, genoot Diemeer 

met volle teugen. ‘Iedereen wist dat zij  
werden betaald en een aantal jon-
gens uit het dorp viel door hun komst 
buiten de boot. Maar ik genoot van 
hun verhalen onder de douche. Ik  
wilde van ze leren. Peter Arntz was ook  
altijd met ons bezig. Strabbing was 
toen nog eigenaar van De Stapper 
in Alkmaar en we hadden daar altijd 
mooie feesten.’

Ruim vierhonderd wedstrijden had 
Diemeer in het shirt van Sint Adelbert 
gespeeld, toen hij in 1998 afscheid 
nam. ‘Dat was tegen Go Ahead. We 
verloren met 4-1 en ik scoorde uit een 
voorzet van Albert de Waard, die ook 
zijn laatste wedstrijd speelde.’

‘Ik genoot van hun verhalen 
onder de douche.’ Sint Adelbert-speler John Diemeer 

verbaasde de medici

ALS JOHN DIEMEER EEN ELFTAL MOCHT SAMENSTELLEN MET SPELERS WAARMEE HIJ BIJ 
SINT ADELBERT SPEELDE, ZIET DAT ER ALS VOLGT UIT:

ROEL SENTVELD

 KEES KOPPES WILLIAM KRAMER  ERIC LEVERING JOHN DIEMEER

   WINFRIED ZENTVELD  PETER ARNTZ ALBERT DE WAARD

 WARD DE GROOTE   JOOST BAKKUM     LEO LUTE

      TRAINER: MARTIN ROOD

De kampioensploeg van Sint Adelbert uit 1986. John Diemeer staat tweede van links. FOTO Foto Jonker
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

de glazen

 bal
DE EINDSTAND 

1. JAN OLDENHOVE  SINT ADELBERT 205 PUNTEN

2.  JAAP SCHILDER AFC'34 203 PUNTEN

3. CEES BRUININK ADO'20 199 PUNTEN

4.  JOS VAN VEELEN  DE FORESTERS 198 PUNTEN

5.  JAAP BAS  FLAMINGO'S’64 ZAT. 196 PUNTEN

6. RAJESH BISHESAR  AFC'34 ZAT. 195 PUNTEN

7. FRED BISCHOT  WIJK AAN ZEE 191 PUNTEN

 ERNST RANZIJN  ZEEVOGELS 191 PUNTEN

9. ROB DE KIP  FC CASTRICUM ZAT. 190 PUNTEN

10. HAN VISSCHER  MEERVOGELS'31 189 PUNTEN

 PETER SCHOUTEN  MEERVOGELS’31 ZAT. 189 PUNTEN

12. MARK PAULI  JONG HOLLAND 187 PUNTEN

13. JURG BOSMAN  HSV 185 PUNTEN

14. FRANS GEURTSEN  EGMONDIA 184 PUNTEN *** 

15. ROB KLANKER  KOLPING BOYS 181 PUNTEN

16. WIM VAN KOL  ADO'20 VR. 179 PUNTEN

 MARTIN DE GROOT  DE KENNEMERS 179 PUNTEN

18. EVERARD LUIJCKx  FC CASTRICUM 178 PUNTEN

19. MERIJN VAN MERKENSTEIN KOLPING BOYS VR. 177 PUNTEN * 

20. PATRICK HULSHOF  FC VELSENOORD 174 PUNTEN **** 

21. RON BOUMAN  RKVV DEM 170 PUNTEN

22. JUAN FERNANDEZ COTO  ALCMARIA VICTRIx 169 PUNTEN

 SEM WOKKE LIMMEN 169 PUNTEN

24. ROWDy BAKKER  ODIN'59 165 PUNTEN

 BERT ZWART  LIMMEN VR. 165 PUNTEN

26. WOUT GERRITS  FC UITGEEST 163 PUNTEN

27. ONNO ZIJP  JONG HOLLAND VR. 156 PUNTEN

28. PEPE VAZqUEZ  JONG HERCULES 152 PUNTEN

29. ALEx BEEK  ALCMARIA VICTRIx ZAT. 151 PUNTEN

30. ARJAN HUISMAN  ALKMAARSCHE BOYS 147 PUNTEN ** 

31. HENK VAN SANTEN  BEVERWIJK 122 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 Ja
n 
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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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sms €0,70

VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET

Wie Wordt Het mooiste een-tWeetje van Het 
seizoen en Wint een diner voor tWee personen?

stem nu en maak kans op een dinerbon van 
van ruysdael ter Waarde van € 25,-

Voor Jort Boot & Sandra Ribbens 
sms RVm1     naar 7878

Voor Danien Out & Rick Janssen 

sms RVm2     naar 7878

Voor Annika Winkel & Nikky Kortbeek  
sms RVm3     naar 7878

Voor Sander Driehuis & Nienke Bakker sms RVm4     naar 7878
Voor Ron Schrama & Francis Schoon 

sms RVm5 naar 7878
Voor Onno de Kock & Lotte van der Klein  sms RVm6 naar 7878

Voor Nathalie Hollenberg & Thijs Nijman 
sms RVm7 naar 7878

Voor Robbin Hoorn & moniek Beentjes  

sms RVm8 naar 7878

Voor Francis de Bie & Dennis Valkhof  sms RVm9 naar 7878

elke stem per sms* levert de club 
Waarvoor het een-tWeetje speelt € 0,15 op

* € 0,70 per sms



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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