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Beste voetballiefhebber,

Bij Feyenoord was er geen chemie en bij PSV ontbrak de klik. Vitesse’22 bedacht een nieuwe variant: er was geen perfecte 
match tussen Van aanholt en de spelersgroep. Van aanholt vertrekt dan ook al na een jaar uit Castricum. Een vreemde gang van  
zaken, omdat de spelersgroep voor de ’strenge’ Van aanholt koos als opvolger van Dick-Jan Ente. Een klein jaar later is diezelfde  
Van aanholt blijkbaar te streng.
Ik vind ron van aanholt een uitstekende trainer, maar hij is niet de meest gezellige trainer. Dat hoeft ook niet, want het gaat om 
het resultaat. Vitesse’22 won een periodetitel en had de kampioensrace wellicht langer volgehouden als Lennert Beentjes niet 
lange tijd uit de roulatie was geweest. Sterker nog, misschien was Van aanholt met Vitesse wel kampioen geworden.
ron van aanholt is zo gedreven dat ik denk dat hij alleen geschikt is om als jeugdtrainer bij een bvo of als hoofdtrainer bij een 
professioneel geleide hoofdklasser te werken. Bij de meeste amateurclubs zal zijn prestatiedrang vroeg of laat botsen met spelers 
die er uiteindelijk niet alles voor over hebben om het beste uit zichzelf te halen. 
Ik ben heel benieuwd waar ron van aanholt in de toekomst in de dug-out zit, maar nog nieuwsgieriger ben ik naar de opvolger van 
Van aanholt. Zoveel trainers zijn er niet meer beschikbaar.

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

G-VOETBAL: 
DE OVERTREffENDE TRAP 

VAN EEN KLASSiEKER
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column ‘ScheidS!!’  DE AFVAllENDE BAl

‘Jij gaat vandaag echt niet scoren met 
die jampotglazen’, zegt de verdedi-
ger tegen de spits. ‘Pas op vuile rooie,  
ik pak je terug’, voegt de middenvelder 
bij een 2-0 achterstand de tegenstander 
toe, die zojuist met een harde tackle de 
bal van hem heeft afgepakt. ik herken 
het. Het gaat in het veld niet zoals het 
moet gaan en je reageert je verbaal af. 
Soms wordt het van kwaad tot erger, het 
escaleert en er ontstaat  een opstootje 
in het veld. 

Daartussen loopt de man of vrouw 
in het zwart. ‘Scheids, blinde kip, dat 
is toch buitenspel! Kijk, suffe oen,  
de grens heeft zijn vlag omhoog.’ Helpt 
allemaal niet, de goal telt. frustratie 
 alom en een arbiter die de gebeten 
hond is. ik schaam me, want ik heb me 
daar ooit schuldig aan gemaakt. Voetbal 
is emotie, maar toch? 

De Wetenschappelijke Raad voor het 
regeringsbeleid heeft in 2008 een groot 
onderzoek gedaan naar het voorkomen 

van onwenselijk gedrag in de breedte-
sport. Voetbal maakte uiteraard deel 
uit van het onderzoek. Daarin werd 
onder meer de volgende onderzoeks-
vraag gesteld aan voetballers: ‘Wat zou 
u doen als u zelf voetbalscheidsrechter 
zou zijn, indien:?’ Vervolgens werd een 
aantal vormen van onwenselijk gedrag 
genoemd. Bij een slaande beweging 
naar de tegenstander zou 88% van de 
ondervraagden direct rood geven, het 
maken van discriminerende opmer-
kingen is voor 67% reden om een rode 
kaart te geven en trainers die spelers 
aanzetten tot agressief gedrag kunnen 
bij 47% van de ondervraagden rekenen 
op direct rood.

Maar dan komt het. Een speler die 
voortdurend de beslissingen van de 
scheidsrechter betwist zou van maar 
10% direct rood krijgen. Het luid en 
duidelijk sarren van de tegenstander is 
voor slechts 6% reden om een speler uit 
het veld te sturen. Schokkend, want het 
betekent eigenlijk dat we de genoemde, 

voor iedere voetballer herkenbare voor-
beelden, normaal vinden.

Tegelijkertijd blijkt uit een ander on-
derzoek, ditmaal van het NOC*NSf  
(zeg maar de club van Erica Terpstra) 
dat het agressieve gedrag van spelers 
op het veld en het voortdurend commen-
taar hebben op de leiding een belang-
rijke reden is om geen scheidsrechter 
te worden in het amateurvoetbal. 

Heren en dames voetballers, schaamt 
u zich! Kom eens thuis op een zaterdag 
of zondag en stelt u zelf de volgende 
vraag: ‘Had ik scheidsrechter willen 
zijn in deze wedstrijd en mij moeten 
laten welgevallen wat ik de man in het 
zwart vanochtend allemaal heb toege-
roepen?’ ik dacht het niet. Geen wonder 
dat steeds minder voetballiefhebbers 
bereid zijn om de fluit te hanteren.
 
Dat moet anders. ik stel het volgende 
voor: voetballers gaan scheidsrechters 
eens complimenteren in plaats van af-

zeiken. ‘Scheids, goed gezien hoor, 
die goal was buitenspel.’ ‘Goede be-
slissing die penalty scheids, ik heb 
‘m inderdaad gehaakt in het straf-
schopgebied.’ Het zal moeite kos-
ten om het uit je mond te krijgen, 
maar doe het maar eens. Het effect 
op medespelers, tegenstanders en 
scheidsrechters zal groot zijn. Grote 
stoere knapen zullen je omarmen en 
met tranen in hun ogen vertellen hoe 
goed het niet voelt en hoeveel spijt ze 
wel niet hebben van eerdere uitlatin-
gen.
 
Nodig de ‘scheids’ van dienst ook 
eens uit voor de derde helft, geef 
hem of haar een biertje en praat 
eens met zo iemand. Hoe vond hij de 
wedstrijd? ‘Bal over de doellijn echt 
niet gezien? Ach, het is geweest.  
iedereen maakt wel eens een foutje, 
scheids.’
 
Zo kan de scheidsrechter voortaan 
weer ‘fluitend het veld op’.

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

RegioVoetbalMagazine zet iedere 
maand zo’n team in de schijnwer-
pers. Deze maand het vierde van 
Jong Hercules.

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 dit nummer de Glazen Bal 
van flamingo’s’64-trainer Delano Snijders. Snijders voorspelt de uitslagen 
van de volgende wedstrijden van 7 en 8 maart:  

De Zouaven - AFC’34  Vierde klasse zat.  1-2
Flamingo’s’64 - Vitesse’22  Tweede klasse  3-1
FC uitgeest - Zeevogels  Vierde klasse 1-1
sint Adelbert - Westzaan  Vijfde klasse  1-2
Kolping Boys - Berghuizen  Eerste klasse vr.   1-2 
 
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 Glazenbalrang-
lijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

de GlAzen

 BAl
van Delano snijders

staand v.l.n.r.:
ramon van der meulen (coach), Julian Schuurman, 
Jeroen van der Ham, arjan Bakker, Lars Verhoef,  
rick Stet, tim Kuijpers, Jordy groot.
Gehukt v.l.n.r.:
Patrick Hollander, raimond Boessenkool, Sander Prüst, 
Chris Klein Schiphorst, Frank van der Linde. 
Op de foto ontbreken: 
niels aardink, Dennis Six, Dennis Kooper, Peter Kamps, 
rob Sanders, Chiel Portiér, michel Vermeulen,  
Jan-Willem Floris.
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• Het vierde van Jong Hercules is vier jaar geleden 
ontstaan toen Jeroen van der Ham en Ramon van der 
Meulen samen met een aantal oud-selectiespelers en 
voetballers die nog nooit een bal hadden geraakt, een 
team begonnen. De gelijkenis met de film en tv-serie 
All Stars was treffend. Hoewel het niveauverschil tus-
sen de spelers onderling groot was, was het plezier er 
niet minder om. Na afloop lachten ze om de wedstrijd 
en de onkunde van een aantal ploeggenoten.
 
• In het tweede seizoen was Jong Hercules door wat 
aanvullingen sterker. De mindere goden waren gebles-
seerd afgehaakt of beter geworden. Het team eindigde 
dat jaar als tweede en een aantal spelers stopte op dit 
hoogtepunt. Van de toenmalige kern zijn nu nog vijf 
spelers over. 

• Spraakmakend was de wasactie bij voormalig spon-
sor Autobedrijf Jan Niesten. Mensen konden daar 
gratis hun auto laten wassen. De ploeg vormde een 
levende wasstraat. Aan het eind van de dag hadden de  
All Stars honderdvijftig auto’s gewassen. Van de spon-
sor kregen ze voor iedere gewassen auto vijf euro.  
Dit bedrag hebben ze samen met de fooien gedoneerd 
aan de club voor het opzetten van de jeugdafdeling.

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

RIK JONK,  
DIRECTEuR GRAND CAFé 

REsTAuRANT BABylON,  

DE HOOFDsPONsOR VAN KsV.

Wat is de reden van het sponsoren van KsV?

‘KSV is een bloeiende vereniging met veel potentie. Onze zaak 

bestaat nog niet zo lang en past daarom uitstekend bij de 

ambities van KSV. Voor een startende onderneming in de regio 

Heerhugowaard is sponsoring van KSV  een uitstekend middel 

om de naamsbekendheid te vergroten.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?

'We betalen 1500 euro per jaar.’

Wordt uw bedrijf van de  sponsoring zakelijk veel  wijzer? 
‘Je naam wordt gezien en 
gelezen in de media, waardoor 
nieuwe gasten toch eens  
komen kijken wat voor een café  restaurant Babylon is. Wij doen 
ons uiterste best om deze 
nieuwe gasten in de watten te 
leggen. Dat gaat van een diner 
voor twee, tot bruiloften in onze 
bovenzaal die geschikt is om  
150 gasten te ontvangen.’

Is het denkbaar dat u zich 
als hoofdsponsor bemoeit 
met het voetbaltechnisch 
beleid?  
'Dan moet trainer Peter de Groot 

hier de biefstukken komen bak-

ken en zijn nieuwe assistent  
Bart Zijp ze wegbrengen.  
Dat lijkt me niet verstandig.’ 

Bent u bereid in de buidel te 
tasten om spelers naar KsV 
te halen?
‘Over alles is te praten natuurlijk.’ 

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

Verwacht u dat KsV dit 
seizoen nog een prijs gaat 
pakken?
‘ik hoop het natuurlijk wel.  
Meedoen is winnen.’

Jong hercules 4 
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Niemand in het Limmen-kamp zei het 

hardop, maar voor de ploeg van trainer  

Sem Wokke kan het vroegtijdige einde wel 

eens een voordeel zijn. immers, door de rode 

kaart van Meijer zal bij de thuisclub in het 

restant van de wedstrijd tien man in het veld 

staan. Deze tien spelers zullen dan frisser 

de resterende speeltijd kunnen uitspelen.

Ongeacht welke uitslag er uiteindelijk op 

het scorebord staat, Limmen heeft het zich-

zelf onnodig moeilijk gemaakt. in de eer-

ste helft verzuimde Limmen HSV op ruime 

achterstand te zetten. Daardoor kreeg HSV,  

toen Gido Meijer al na drie minuten na rust 

een domme overtreding ter hoogte van de 

middenlijn moest bekopen met een tweede 

gele kaart, het gevoel dat er wat te halen viel.

Misschien had Sem Wokke ervoor moeten 

kiezen Meijer in de rust in de kleedkamer 

achter te laten. Meijer, een kuitenbijter 

van het betere soort, had in de eerste helft 

voor een tackle van achteren al een gele 

kaart gehad. Met zijn tweede gele kaart  

bewees Meijer zijn ploeg een slechte 

dienst, vooral omdat Limmen er in de eer-

ste helft maar één keer in was geslaagd 

om doelman Thomas de Vries te passeren.  

Het kreeg daarbij hulp van verdediger  

Maarten Tervoort, die heel ongelukkig zijn 

eigen doelman passeerde.

Limmen begon niet alleen veel scherper 

aan de derby, maar voetbalde ook gemakke-

lijker dan HSV. Waar HSV-doelman De Vries 

vaak koos voor een verre uittrap, betrok zijn  

collega Edwin den Breejen bijna altijd een 

van zijn drie verdedigers in het spel.

De speelwijze waar Wokke voor gekozen 

had, was ook iets gedurfder. Met René Hof, 

Ron van Stralen en Jeroen Veldt, drie van 

positie wisselende aanvallers, maakte de 

oefenmeester zijn aanvallende intenties  

duidelijk. Dat Wouter Koot vanuit de laatste 

linie doorschoof om Niels Haring aan ban-

den te leggen, onderstreepte dat Limmen 

voor de winst ging.

Al na twee minuten moest De Vries zich 

strekken om een schot van Veldt, na een 

afgeslagen corner, onschadelijk te maken. 

Na een slippertje in de HSV-afweer maakte 

Hof de verkeerde keuze door Van Stralen 

aan te spelen. Hof had er beter aangedaan 

voor eigen succes te gaan; iets wat een  

Hof-in-vorm ook hád gedaan, maar de toch 

begenadigde aanvaller oogde tegen HSV 

verre van scherp.

Op slag van rust kreeg Limmen de beste 

kans op een verdubbeling van de score. 

Koen Nijman verscheen na een fraaie 

steekpass van Hof vogelvrij voor De Vries.  

in plaats van de bal met veel gevoel over 

de Heilooër doelman te stiften, schoot de  

middenvelder de bal hard in. De Vries kreeg 

daardoor nog een hand tegen de bal.

Ook na afloop hield de derby 

limmen-HsV de gemoederen 

flink bezig, want al na zesen-

zestig minuten, floot scheids-

rechter Van Hesse voor het 

einde. Een blessure noopte de 

arbiter de wedstrijd bij een 1-1 

stand te staken. limmen stond 

op dat moment met tien man 

op het veld, omdat verdediger 

Gido Meijer drie minuten na 

rust voor de tweede keer  

terecht geel kreeg en dus  

voortijdig de douche mocht 

opzoeken. Deed het wegsturen 

van Meijer de wedstrijd al  

geen goed; door de spierbles-

sure van Van Hesse kende  

limmen-HsV een teleur- 

stellende ontknoping.

deRBy met een 
teleURstellende  
ontKnopinG

FOTO’s Petra Hauwert tim van Hekken in de achtervolging op Limmen-aanvoerder Harry Verduin. Vlak daarvoor miste een schot van Jeroen 

Veldt, na een snelle combinatie tussen Hof 

en Van Stralen, venijn om doelman De Vries 

te verschalken en had Ron van Stralen een 

iets grotere schoenmaat moeten hebben om 

een voorzet van Wouter Koot te verzilveren.

Het bleef dus 1-0 en ook met tien man 

bleef Limmen een klein kwartier lang vrij 

eenvoudig overeind. Maar toen werd een 

lange pass van Tervoort door Niels Haring 

beter beoordeeld dan door de Limmen-

defensie. Den Breejen kwam ook nog eens 

niet vol overtuiging uit zijn doel, waarna de  

HSV-aanvoerder de gelijkmaker met zijn 

ploeggenoten kon gaan vieren.

De sliding van ruud baltus is tevergeefs en ook ramon tromp (rechts) kan Jeroen Veldt niet afstoppen.

Ron van stralen passeert HsV-verdediger 
sander Driehuis.

Jeroen Veldt loopt juichend weg. Ron van 
stralen, Rens Min en Wouter Koot kunnen  
hun geluk niet op. 

limmen-HsV 1-1, gestaakt na 66 minuten.

22. tervoort 1-0 (e.d.), 61. Haring 1-1. 

scheidsrechter: m. van Hesse

Gele kaarten: tervoort (HSV).

Rode kaart (twee keer geel): 48. meijer

(Limmen)

limmen: Den Breejen; mooij, r. Koot,

meijer; Verduin, W. Koot, min, nijman; Veldt, 

Van Stralen en Hof.

 

HsV: De Vries; tromp, Baltus, Driehuis, 

tervoort; Van Hekken, De Waard, Haring, 

L. Stokman; rotgans en F. Stokman.
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FOTO’s: Karel Delvoye

De exposure van de Champions League, WK’s en EK’s is immens. De regionale media hebben 

vooral oog voor het reguliere amateurvoetbal. RegioVoetbalMagazine vormt daar in de regel 

geen uitzondering op. Voetbal voor mensen met een beperking is een niet alledaags fenomeen. 

Wekelijks beleven gehandicapten veel plezier aan hun wedstrijd die in hun beleving de overtref-

fende trap is van een klassieker als Ajax-Feyenoord, AC Milan-Inter of Celtic-Glasgow Rangers. 

RegioVoetbalMagazine nam een kijkje in de wereld van het G-voetbal.

G-VOETBAl: DE OVERTREffENDE 
TRAP VAN EEN KLASSiEKER

Vrienden voor het leven.

Duel om de bal tijdens ’de klassieker’ FC  Uitgeest-HSV.

WMC, HSV en fC Uitgeest zijn van de 
negenentwintig clubs die in het ver-
spreidingsgebied van RegioVoetbal-
Magazine zijn gevestigd, de enige 
verenigingen die een of meer teams 
hebben voor spelers met een be-
perking. Om van een gat in de markt 
te spreken, is in dit geval wat cru.  
Toch is het G-voetbal bij de drie clubs 
een doorslaand succes. Dat recht-
vaardigt de vraag waarom niet meer 
clubs overwegen een G-team in te 
schrijven.

Paul Klijn, elftalleider van een gehan-
dicaptenjeugdteam van fC Uitgeest, 
weet hoe dat komt. ‘Je moet genoeg 
vrijwilligers hebben om het op te 
tuigen. Bij een normaal elftal heb je 
aan twee begeleiders genoeg. Bij het 
G-voetbal moet je er meer hebben.’ 
Klijn denkt ook dat er bij clubs nogal 
wat weerstand is tegen gehandicap-
tenvoetbal. ‘Ze kennen het niet en ze 
vinden het lastig.’

fC Uitgeest kent nu ongeveer een jaar 
of twaalf voetbal voor gehandicapten.  
‘We zijn begonnen met G-voetbal 
voor ouderen’, herinnert Klijn zich. 
‘in dat seniorenteam zitten nu vijftien 
spelers. We hebben ook een jeugd-
team dat bestaat uit zestien spelers.  
Het jeugdteam speelt om de twee we-
ken in een door de KNVB opgesteld 
competitieschema.’

Klijn zou graag zien dat er meer 
jeugdteams komen en ook dichter 
in de buurt. ‘Die kinderen willen 
vaker voetballen en het is prettig 
als we minder hoeven te reizen. We 
hebben wel eens een uitwedstrijd  
gehad in Amersfoort om negen uur 
’s ochtends. Dan moet je eigenlijk 
overnachten in De Witte Bergen 
om daar op tijd te zijn’, zegt Klijn  
die vindt dat de KNVB G-voetbal  
meer moet promoten. ‘Voor ons zijn  

Koedijk en HSV dichtbij, maar er  
moeten toch meer clubs in de regio  
zijn die met een G-team kunnen 
beginnen. Een G-team moet een  
onderdeel zijn van het jeugdvoetbal 
bij een club.’

De aantrekkingskracht onder gehan-
dicapten om te voetballen is groot. 
‘Bij Uitgeest is een ledenstop’, weet 
Klijn. ‘Als we voldoende vrijwilligers 
zouden hebben, dan hebben we er zo 
een team bij.’

Volgens Klijn is het ook niet lastig om 
een G-team binnen een vereniging 
te hebben. ‘Het is een lust voor het 
oog, echt een genot om mee te wer-
ken. De spelvreugde straalt er vanaf 
en je krijgt er een enorme dankbaar-
heid voor terug. Door onkunde ge-
ven ze elkaar soms een schop, maar  
dan komen ze zelf al met een spons 
aan. Dat hebben ze op tv gezien.  
Dat zie je bij een normale voetbal-
wedstrijd niet.’

HSV geldt in de regio als een van de 
trendsetters. Al bijna vijftien jaar 
heeft de voetbalclub uit Heiloo een 

G-team. Drijvende krachten ach-
ter dit initiatief zijn Trees Evertse en  
Nel Stoop. Het begon allemaal met 
Jan, de zoon van Nel Stoop die graag 
wilde voetballen. ‘Hij heeft het Down-
syndroom en ik wilde niet dat hij in 
een team kwam met normale kinde-
ren, dus ik vroeg aan de toenmalige 
voorzitter Piet Leek of het mogelijk 
was om bij HSV met een G-team te 
beginnen. Piet Leek vond dat goed als 
ik tien jongens bijelkaar kon krijgen. 
Waarschijnlijk tot verbazing van Leek 
had ik dat binnen een week voor el-
kaar’, zet Stoop de geboorte van het 
G-voetbal in Heiloo uiteen.

De G-voetballers vielen met hun neus 
in de boter, want zij kregen trainen 
van Bonnie Bult, ooit contractspeler 
bij Alkmaar’54, de voorloper van het 
huidige AZ. Over goede trainers heb-
ben ze in Heiloo toch niet te klagen, 
want de huidige spelersgroep wordt 
getraind door Hans Michels, Cees 
Heynis, Piet Lammers, Jan Zoonen 
Hans Ursem, de gepokt en gemazel-
de oefenmeester van onder andere  
Zeevogels toen dat in de eerste klas-
se uitkwam.

De organisatie rond het G-team van 
HSV doet nauwelijks onder voor    

‘Ze geven elkaar soms een schop’
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technisch hoogstandje van WmC’er ryan goossens.

dat van de jeugdopleiding van een  
betaalde club. Zoals de profclubs de 
talentvolle jeugdspelers met busjes 
van en naar het trainingsveld vervoe-
ren, haalt HSV de jonge G-voetballers 
op woensdagmiddag met taxibusjes op 
van school om ze naar het trainings-
veld te brengen. ‘Het is inderdaad net 
een profclub. De ouders halen de kin-
deren na de training weer op. Dankzij 
het plaatselijke taxibedrijf kunnen we 
dit doen’, legt Stoop uit.

Bij HSV maken de gehandicapten 
echt deel uit van de club. ‘We hebben  
altijd een penaltybokaal bij de jeugd 
en daar doen onze spelers ook ge-
woon aan mee. Paulinka Ullrich, een 
meisje uit ons team, haalde zelfs de 
finale’, steekt Stoop haar bewonde-
ring niet onder stoelen of banken. 
Toch heeft Stoop nog wel wensen. 
’ik zou graag een seniorenteam bij 
HSV willen beginnen. Nu zijn we de 
kweekvijver voor Koedijk.’

Van sportpark Het Maalwater in 
Heiloo naar De Vork in Heerhugo-
waard is een kleine twintig kilome-
ter. Bij WMC bestaat het fenomeen 
G-voetbal pas kort. ‘Twee jaar terug 
kregen we een nieuw bestuur en 
zijn we nieuwe wegen ingeslagen.  
We zijn toen begonnen met vrouwen-
voetbal en G-voetbal’, vertelt Cock 
Vijzelaar trainer/coach van zowel het 
G-team als het vrouwenteam.

Het eerste jaar hebben de gehan-
dicapte voetballers van WMC al-
leen getraind en daardoor kwam de  
ploeg goed beslagen ten ijs toen  
zij dit seizoen aan de competitie 
begonnen. Het team van Vijzelaar  
presteerde nagenoeg het onmoge-
lijke door in de najaarscompetitie  
de titel op te eisen. in de voorjaars-
cyclus gaat het allemaal wat min-
der voortvarend. ‘We spelen twee  
klassen hoger en wachten op onze 
eerste zege.’

Het team van Vijzelaar is een bont 
gezelschap. De oefenmeester heeft 
zowel lichamelijk als geestelijk  
gehandicapte spelers in zijn selec-
tie van negentien man, waarvan 
de jongste veertien en de oudste 
tweeënvijftig jaar is. Vijzelaar hoopt  
binnenkort twee teams te hebben.  
‘Maar qua organisatie vraagt het  
wel het een en ander van een ver-
eniging’, somt hij een nadeel op.‘ 
Je moet er wel de mankracht voor 
hebben.’

Over de trainingsopkomst is Vij-
zelaar meer dan tevreden. ‘Ze zijn 
trouw en boeken ook vooruitgang,  
al gaat het heel langzaam. Het ver-
beteren van hun spelinzicht is lastig,  
maar hun traptechniek is door het 
trainen wel beter geworden. ik pro-
beer de trainingen ook zo normaal 
mogelijk te laten verlopen.’ Ook is  
Vijzelaar zeer te spreken over de  
stap die zijn club twee jaar gele-
den heeft gezet. ‘We trekken veel  
publiek en de spelers zijn enthousiast 
en dankbaar. Dat is fantastisch.’ 

Zoals profclubs jeugdspelers met busjes vervoeren, brengt HSV 
spelers met busjes naar de training aanhalingstekens weghalen




































Specialist in
onderhoud, renovatie 

en totaalinrichting

Biesland 21
1948 RJ Beverwijk

telefoon  0251-222043
fax  0251-226031

E-mail  info@dijkmancarbaatbouw.nl

� Bouwkundig en installatie technisch onderhoud
� Storing service en inbraakpreventie
� Meerjaren planmatig onderhoud
� Renovatie bedrijfsgebouwen en woningen
� Mutatie onderhoud
� Upgrading kantoren en bedrijfsgebouwen
� Turn-key inrichting van kantoren

Wij zijn op zoek naar een:

Calculator / werkvoorbereider
Zelfstandig uitvoerder

Wijkerstraatweg 191, Velsen

   ...voor
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kopwerk..!

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl
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AAn de stAmtAfel…  
BiJ VAn RUysdAel

laten we daar dan maar over praten. 
Hoe groot is de kans dat jullie kampi-
oen worden?

‘Daar vraag je me wat, dat is lastig 
te beantwoorden. Mijn ploeggeno-
ten lezen het natuurlijk ook, dus ik 
moet oppassen met wat ik zeg, maar 
het is voor 75% zeker dat we kampi-
oen worden. Het zegt wel wat dat we 
in de competitie nog geen wedstrijd 
hebben verloren. Ook van Young Boys 
wonnen we. Dat was een sleutelwed-
strijd. Goed voetbal was niet mogelijk 
en we zijn technisch ook minder dan 
Young Boys. Tactiek en inzet gaven  
tijdens die wedstrijd de doorslag.’

sportlust’46 is een van jullie concur-
renten. Jouw ploeggenoot Rik stals 
wist één ding zeker na jullie wed-
strijd tegen sportlust’46: deze ploeg 
wordt geen kampioen.

‘De tijd zal het leren. ik vergelijk 
ze een beetje met ons. Je wint niet  
gemakkelijk van hen. Alleen Young 
Boys heeft Sportlust verslagen.  
ik beschouw Young Boys als een 
kanshebber en ook Rijnvogels is nog 
niet kansloos. Zij zijn al een aantal 

jaren vrij constant. Onze groep is er-
van overtuigd dat we kampioen kun-
nen worden. We hebben alles in ei-
gen hand. Er zijn natuurlijk nog wat 
hobbels te nemen. De uitwedstrijd  
tegen Huizen is er bijvoorbeeld zo een,  
zeker nu er wat spelers terug zijn. 
Huizen is traditioneel een lastige te-
genstander, maar dat vinden zij ook 
van ons. Eigenlijk is het heel simpel: je 
moet er elke wedstrijd voor meer dan 
honderd procent voor gaan.’

Wat heeft ODIN’59 te zoeken in de 
hoofdklasse?

‘Vooropgesteld: de hoofdklasse is 
natuurlijk een aantrekkelijke com-
petitie. Uiteraard kunnen we ons 
niet meten met de top vijf, maar daar 
moet je je niet mee willen meten.  
ik denk dat wij voor een verrassing 
kunnen zorgen. Qua veldspel kunnen 
we de hoofdklasse aan. Spakenburg 
is natuurlijk top, maar ik denk niet 
dat wij minder zijn dan ploegen als  
Zwaluwen’30, Ajax en Volendam. 
Onze selectie moet kwalitatief wel 
breder worden. Bij blessures moeten 
we vaak schuiven. Zo heb ik uit pure 
noodzaak laatste man gespeeld.’    

ODIn’59 KLOPt OPnIEUW naDrUKKELIJK aan DE POOrt Van DE HOOFD-

KLaSSE. In HEt Jaar Dat DE HEEmSKErKSE ZatErDagCLUB Haar VIJFtIg-

JarIg JUBILEUm VIErt, ZOU DE tItEL EEn mOOI CaDEaU ZIJn. DE HEEmS-

KErKErS WarEn WEL VaKEr DICHt BIJ PrOmOtIE naar HEt WaLHaLLa 

Van HEt amatEUrVOEtBaL. ‘maar’, ZEgt aanVOErDEr rICHarD KLIJn, 

‘WE HEBBEn Er nOg nOOIt ZO gOED VOOrgEStaan.’ aan DE StamtaFEL 

Van Van rUySDaEL StEEKt DE OEr-ODIn’Er ZIJn KOP nIEt In HEt ZanD. 

‘HEt IS raar aLS JE nIEt Praat OVEr EEn KamPIOEnSCHaP.’

‘Het is raar als je  
niet praat over een 

kampioenschap’
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Is de club qua organisatie klaar voor 
het hoogste niveau?

‘Dan moet er nog veel gebeuren, 
vooral op het gebied van sponso-
ring. Dat moet naar een hoger plan.  
Het geld moet je trouwens niet gebrui-
ken voor het aantrekken van spelers. 
Het randgebeuren moet veel beter, 
waardoor ODiN een aantrekkelijke 
club wordt om voor te spelen.’

En je niet zelf hoeft op te draaien voor 
een trainingskamp in spanje.

‘Precies, al heeft dat ook zijn charme. 
Doordat je zelf hebt bijgedragen in de 
kosten, kun je ook makkelijker zelf in-
vulling geven aan een trainingskamp 
haha.’

Je debuteerde in het eerste van 
ODIN toen het nog in de derde klas-
se speelde. sta je er niet van te  
kijken dat je straks misschien in de 
hoofdklasse speelt?

‘Je rolt er als A-junior in en als voet-
baller en persoon ben ik meegegroeid 
naar een hoger niveau. Toen ik in het 
eerste kwam, heb ik er niet bij stilge-
staan dat ik een hoger niveau aankon, 
ik wilde gewoon mijn mannetje staan. 
ik heb in de B-junioren nog deel uit-
gemaakt van de voetbalschool van 
Telstar, maar ook dat gaf mij niet het 
idee dat ik een talent was. We hadden 

gewoon een goede lichting A-junioren 
en kwamen met vijf man de selectie 
versterken. Toen is het snel gegaan, 
ook omdat we met Cees Bruinink en 
Jacques Koster heel goede trainers 
hadden. Nu we in de eerste klasse 
spelen, is het voor een A-junior een 
stuk moeilijker om in te stappen.’

Hoe groot is het aandeel van trai-
ner Rowdy Bakker in het huidige  
succes?

‘Deze groep speelt inmiddels lang 
samen, dus qua systeem is er niet 
zoveel veranderd. Bakker legt hoog-
uit soms andere accenten om een 
tegenstander te bestrijden. Rowdy is 
een kei in het smeden van een hecht 
collectief en ik vind hem communica-
tief heel erg goed. Bakker is eerlijk 
en duidelijk. Hij past hier ook goed.  
Hij vindt dat ODiN een herkenbaar 
elftal moet hebben met jongens uit 
de regio, geen vreemdelingenlegioen. 
Wat ook niet onbelangrijk is: hij luis-
tert naar de spelersgroep. Als wij als 
groep bepaalde oefenvormen of de 
opbouw van een training anders wil-
len, dan komt het altijd goed.’

Zijn jullie niet een beetje een saaie 
ploeg?

‘Dat vind ik niet. We zoeken altijd 
naar een voetballende oplossing en 
hebben voorin spelers lopen die ge-

vaarlijk zijn en voor een verrassing 
kunnen zorgen. Wij zijn een hecht 
collectief met jongens uit de regio, 
die een verleden hebben bij ODiN, 
ADO’20 of DEM en hebben geen 
echte vedettes zoals Young Boys.  
Maar dat maakt ons nog niet saai.’

Is een speler als Rik stals niet te 
goed voor ODIN?

‘Wij vragen ons ook af hoelang Rik 
nog bij ons speelt. We hebben een ge-
zellige groep en dat houdt hem voor-
alsnog hier. De onderlinge band is 
op dit niveau toch vrij uniek. Rik voelt 
zich thuis bij ODiN. Maar Rik en wel-
licht ook andere jonge jongens, zullen 
een keer vertrekken als ze echt wil-
len. Daarom is promotie belangrijk. 
De kans is dan groter dat ze blijven.’

Heb je zelf nooit de behoefte gehad 
om ODIN de rug toe te keren?

‘Twee jaar terug vroeg Cees Brui-
nink mij om naar ADO’20 te komen. 
ik heb er vanaf gezien, omdat ik een 
jaar niet had gevoetbald vanwege een 
kruisbandblessure. Het leek mij niet 
aantrekkelijk om vanuit die positie 
een plek te veroveren. Ook wilde ik 
de saamhorigheid van ODiN niet op-
geven.’

stel dat jullie de titel mislopen.  
Wat dan?

‘Dan zullen we misschien terugden-
ken aan drie seizoenen terug, toen 
we de titel aan Huizen verspeelden.  
Natuurlijk biedt de nacompetitie kan-
sen, maar het moment waarop je 
de titel verspeelt, heeft veel invloed.  
Als op de laatste speeldag het kam-
pioenschap in rook opgaat, ga je met 
een heel ander gevoel de nacompe-
titie in dan wanneer je een wedstrijd 
of vijf voor het einde moet afhaken. 
Het halen van de nacompetitie is nog 
steeds onze doelstelling, al word ik 
natuurlijk liever kampioen.’ 

TOPsCORERs HERENVOETBAl 
MIlOuD WEIJERs sINT ADElBERT 19

RAOul VAN DER WEl JONG HOllAND 16

RAMON DEN NIJs FC uITGEEsT 15

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64 13

FRANK sTOKMAN HsV 12

JECHI WIJK FC uITGEEsT 12

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE 12

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22 11

NIEls POPPING FC CAsTRICuM 11

XANDER VAN DER ENG MEERVOGEls’31 (ZAT.) 11 

REINIER HOFMAN WMC 11

PATRICK KROP ADO’20 10

RIK sTAls ODIN’59  9

MARIO THOMAs DE KENNEMERs  8

JAN DE BRuIJN  sVW’27  8

JEROEN VElDT lIMMEN    8

BART KuIJs FC CAsTRICuM  8

BAs BlANKENDAAl JONG HOllAND  8

JuR KOOPMAN FC VElsENOORD  8

THIJs WOlKERs HuGO BOys  8

NICK KRAMER sINT ADElBERT  8

MICHA TIBBOEl sV WIJK AAN ZEE  8

TOPsCORERs VROuWENVOETBAl
DENIECE DERlAGEN sV WIJK AAN ZEE 28

ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE 20

MIRIAM HOPMAN  ZEEVOGEls 22

ElsA DEKKER ZEEVOGEls 22

NIKKI EElTING sINT ADElBERT 12

ROXANNE sNIJDERs EGMONDIA 11

CHRIsTA sCHElVIs REIGER BOys 10

NATAsCHA NIEsTEN DE KENNEMERs 10

KIM VREEKER DE KENNEMERs 10

lIANDE VIssCHER sV WIJK AAN ZEE 10

IlsE DuINEVElD DE KENNEMERs  9

sAMANTHA PEITER ODIN’59  9

CORINA BAKKER sINT ADElBERT  9

sHARON BAKKuM RKVV DEM  9

MIlENCA VAN EE REIGER BOys  8

sAsKIA VADER KsV  8

MARTINE Gul EGMONDIA  8

BONNy ZWANENBuRG EGMONDIA  8

MARIT DE WAARD ZEEVOGEls  8

WENDy ZWIJNENBuRG ZEEVOGEls  8

De topscorers 
De lijst is bijgewerkt tot en met 27 februari

FOTO Karel Delvoye

'We hebben geen echte vedettes.'
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uit de OUDE DOOS

lijke Militaire Academie. Hij was een  
goede speler. Zo waren er nog een paar.’

Onder trainer John Kraaij werd Meer- 
vogels kampioen van de vierde klasse.  
‘Op 4 mei 1986 was dat’, zegt Van der 
Eng alsof hij gisteren nog met de platte 
kar door het dorp is gereden. Dat die 
datum in Van der Engs geheugen staat  
gegrift, is minder vreemd dan het lijkt, 
want de kampioenswedstrijd tegen Always 
forward bracht nogal wat teweeg.  
Zo moest de vrouw van Van der Eng met 
twee kleine kinderen op vakantie naar Be-
nidorm. ‘ik ging niet mee op vakantie, want 
ik moest die wedstrijd spelen. ik heb mij 
vier dagen later bij mijn gezin gevoegd.’

En dan was er nog de ruzie na afloop 
met Dick de Boer, de voormalige noeste  
Volendam-verdediger die later onder 
meer AfC’34 trainde. ‘Wij wonnen met 1-0 
en Dick de Boer, die trainer van Always 
forward was, weigerde mij te feliciteren. 
ik zei daar wat van en toen ontstond er een 
opstootje.’ 

Dat Meervogels dat seizoen kampioen zou 
worden, was lange tijd geen uitgemaakte 
zaak. Sterker nog, De foresters had-
den de beste papieren. ‘Zij stonden een 
straatlengte voor, maar begonnen ineens 
punten te verspelen. Wij wonnen elf wed-
strijden op rij en werden dus uiteindelijk 
kampioen.’

Het eerste incident bij Always for-
ward was niet het eerste opstootje waar  
Van der Eng de aanstichter van was.  
Bij GVO kreeg de Akersloter ooit een aan-
tal spelers achter zich aan. ‘ik was toen 
een jaar of twintig’, graaft Van der Eng in 
zijn geheugen. 'Ruim in de blessuretijd 
werd er een doelpunt van hen ten onrechte  
goedgekeurd. Uit frustratie plantte ik een 
knie in het gezicht van een tegenstander.’

Het smeuïge verhaal over de kampioens-
wedstrijd vormt de opmaat voor nog een 
aantal grappige verhalen uit het voet-
balleven van Jan van der Eng. Zo loopt 
hij eenmaal gearriveerd in Benidorm  

Volendam-speler Barre Molenaar tegen 
het lijf in een kroeg. ‘ik zei tegen hem’, 
vertelt Van der Eng met twinkelende ogen, 
‘dat hij het komende seizoen bij Always 
forward ging spelen. Molenaar keek me 
een beetje meewarig aan. Aan het begin 
van het seizoen speelden we toevallig voor 
de beker tegen Always forward. En wie 
deed er mee? Barre Molenaar. ik zei tegen 
hem: “ik heb het je toch gezegd.” Je had 
dat gezicht moeten zien.’

De eerste wedstrijd in de derde klasse  
tegen LSVV was ook een memorabel duel. 
Leen Jonker was onze trainer en hij kwam 
bij LSVV vandaan. Die wedstrijd wilde  
hij dus niet verliezen. De voorbespreking 
was dus heel belangrijk. We gingen voor 
een punt. De laatste vijf minuten miste ik 
twee opgelegde kansen. ik schoot de bal 
beide keren richting kerktoren. Na af-
loop was Jonker boos. “Waarom schoot je 
ze er niet in”, brieste hij. ik antwoordde:  
“ik ben een man van afspraken. We gin-
gen voor een punt.” Jonker kon daar wel  
om lachen.’

Een wedstrijd tegen SVW’27 staat Van 
der Eng ook nog helder voor de geest.  
‘ik had van tevoren aangekondigd dat ik 
zou gaan scoren en met mijn ploeggenoten 
weddenschappen  afgesloten. Na twintig  
minuten kopte ik raak, maar ik was de 
enige die juichte. ik speelde eigenlijk be-
taald voetbal.’

Van der Eng bestempelt zichzelf als  
’een type Spelbos’. ‘ik was een harde wer-

ker, een doorzetter, maar had ook wel 
inzicht. ik speelde voorstopper of laat-
ste man en ook wel op het middenveld’,  
zegt Van der Eng die het eerste seizoen 
in de derde klasse als zijn beste seizoen 
beschouwt.

Uiteindelijk speelde Van der Eng vijftien 
jaar in het eerste van Meervogels. in 1990 
nam hij samen met zijn broer Rob en neef 
Ronald afscheid van het vlaggenschip om 
met een groot aantal familieleden in een 
lager team te gaan spelen. Wie de beste 
Van der Eng van het trio was, dat laat  
Jan van der Eng wijselijk in het midden. 
‘Daar laat ik mij niet over uit. We had-
den verschillende kwaliteiten’, voorkomt  
Van der Eng een familievete.

Als JAN VAN DER ENG EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs WAARMEE HIJ  
BIJ MEERVOGEls sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT:

NICO ADRICHEM

 TON KAPTEIN  ROB VAN DER ENG  JAN VAN DER ENG PETER lEIJEN

 RON lEIJEN  ROB KOOyMAN  PAul KERssENs

 NICO BOs  JOHN VAN DEN BRINK  RONAlD VAN DER ENG 

TRAINER: KEEs MOOIJ

Jan van der Eng voetbalde maar liefst vijftien seizoenen in de hoofdmacht van Meervogels.  
samen met zijn broer Rob en zijn neef Ronald vormde hij de gevreesde luchtmacht van de dorps-
club. Van der Eng stond in Akersloot bekend als de evenknie van Johan Cruijff. Die vergelijking 
had niets te maken met de voetbalkwaliteiten, geeft de Akersloter volmondig toe. ‘Ik wist het 
altijd beter en achteraf bleek dat ik gelijk had. Met mijn mond was ik inderdaad de Johan Cruijff 
van Meervogels.’

Toen Van der Eng senior werd, zaten ze 
in het eerste elftal niet te wachten op de 
’Cruijff van Akersloot.’ ‘Ze vonden dat ik 
een grote mond had en eigenwijs was. 
Maar ik had gewoon vaak gelijk’, klinkt het 
quasi verongelijkt uit Van der Engs mond, 
die saillant genoeg zijn zwager uit het elf-
tal moest spelen. ‘Dat heeft niet tot kwade 
gezichten geleid’, benadrukt Van der Eng. 
‘We gingen gewoon met elkaar op vakantie.’

in het seizoen ’75/76 maakte Van der Eng 

voor het eerst deel uit van de selectie van 
Meervogels dat -net als nu- in de vierde 
klasse actief was. Van der Eng was een 
van de weinige jonkies tussen allemaal 
oude knarren. ‘Toch was het heel gezellig.  
We maakten heel wat mee. Janos Beke, 
een gevluchte Hongaar, was onze trainer. 
Hij was een echte sfeermaker.’

Van der Eng kwam regelrecht uit de A- 
junioren, die interregionaal (de hoogste  
afdeling, red.) speelden tegen tegen-

standers als Ajax, Volendam, Haarlem 
en DOVO, een tot op de dag van vandaag  
historische prestatie. Of zoals Van der Eng 
het verwoordt: ‘Een unicum voor een 
dorpsclub als Meervogels.’

Ondanks die talentvolle A-junioren speel-
de Van der Eng elf seizoenen in de vier-
de klasse. ‘Dat kwam doordat de beste  
spelers niet in het eerste kwamen.  
Ze gingen studeren of verhuizen. Kees Snip  
bijvoorbeeld ging studeren aan de Konink-

 Jan van der Eng was bij meervogels  
de evenknie van Johan Cruijff 

Jan van der Eng (links) tijdens een wedstrijd tegen USVU.

'na twintig minuten kopte ik raak, 
maar ik was de enige die juichte'
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

de GlAzen

 BAl
DE STAND iS BiJGEWERKT TOT EN MET 27 fEBRUARi
 
1. RON WEINBRECHER (AlKMAARsCHE BOys) 139 PuNTEN
 EDWIN VEENsTRA (HsV) 139 PuNTEN
3. RON VAN AANHOlT (VITEssE’22) 135 PuNTEN
4. JAAP sCHIlDER (AFC’34) 134 PuNTEN
5. ROWDy BAKKER (ODIN’59) 132 PuNTEN
6. HAN VIssCHER (MEERVOGEls’31) 131 PuNTEN
7. sEM WOKKE (lIMMEN) 126 PuNTEN
8. WIM VAN KOl (ADO’20 VR.) 125 PuNTEN
9. PIM KAAGMAN (sVW’27) 124 PuNTEN
10. DANNy BRANDs (FC VElsENOORD) 123 PuNTEN
 HERMAN BRETHOuWER (RKVV DEM VR.) 123 PuNTEN
12. ANNIKA WINKEl (sV WIJK AAN ZEE VR.) 122 PuNTEN
13. FRED BIsCHOT (sV WIJK AAN ZEE) 120 PuNTEN
 JuRG BOsMAN (FC uITGEEsT) 120 PuNTEN
15. ERNsT RANZIJN (ZEEVOGEls) 119 PuNTEN
16. JOs VAN VEElEN (DE FOREsTERs) 118 PuNTEN
 JEROEN KROEs (AlCMARIA VICTRIX) 118 PuNTEN
18. JAN OlDENHOVE (sINT ADElBERT) 117 PuNTEN
 ARNOlD DE BlOCK (REIGER BOys VR.) 117 PuNTEN
 sANDER VERAART (DE KENNEMERs VR.) 117 PuNTEN
21. RON BOuMAN (RKVV DEM) 116 PuNTEN
 RENé VAN MARsBERGEN (MEERVOGEls’31 ZAT.) 116 PuNTEN
23. AlEX BEEK (AlCMARIA VICTRIX ZAT.) 113 PuNTEN
24. WIM TWIsK (ZEEVOGEls VR.) 112 PuNTEN
 GERARD VAN DER PARK (WMC) 112 PuNTEN
26. PETER DE GROOT (KsV) 111 PuNTEN 
27. MARK KRANENDONK (FC CAsTRICuM) 109 PuNTEN
 RAIMONDO PAlMAs (JONG HOllAND VR.) 109 PuNTEN
29. RAJEsH BIsHEsAR (AFC’34 ZAT.) 108 PuNTEN
 MARTIN DE GROOT (DE KENNEMERs) 108 PuNTEN
31. BERTus ZWART (lIMMEN VR.) 106 PuNTEN
32. ROB DE KIP (REIGER BOys) 105 PuNTEN
33. ROB KlANKER (KOlPING BOys) 104 PuNTEN
34. ROB HOFF (DE FOREsTERs VR.) 103 PuNTEN
35. DICK slOFsTRA (ODIN’59 VR.) 100 PuNTEN
36. MARCO VAN PETERsEN (sV BEVERWIJK) 99 PuNTEN
37. GERTJAN sCHAAP (HsV VR.) 98 PuNTEN 
38. NICO DE VRIEs (FlAMINGO’s’64 ZAT.) 92 PuNTEN    
39. NICO VAN DEN BERGHE (JONG HERCulEs) 90 PuNTEN
 JENNEKE Gul (EGMONDIA VR.) 90 PuNTEN
41. CO VAN DER GulIK (HuGO BOys) 89 PuNTEN 
 AlBERT VAN DEN BERG (KOlPING BOys VR.) 89 PuNTEN
 MARK PAulI (JONG HOllAND) 89 PuNTEN
44. COCK VIJZElAAR (WMC VR.) 87 PuNTEN
 FRANs GEuRTsEN (EGMONDIA) 87 PuNTEN 
46. DElANO sNIJDERs (FlAMINGO’s’64) 82 PuNTEN
47. FOEKE AARTs (KsV VR.) 80 PuNTEN m
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www.wea-nh.nl   
        info@wea-nh.nl

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

Adrichemlaan 5-7
1947 KX  Beverwijk
Tel 0251 25 43 33
Fax 0251 20 84 96
info@gasthoeveadrichem.nl

Indien u bij ons uw bruiloft viert, krijgt u bij 
inlevering van deze advertentie de welkomstcocktail 

van ons aangeboden!!!

recepties
familiereünies
feestavonden
trouwerijen
ontvangsten
vergaderingen
bedrijfslunches
catering
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WWW.GASTHOEVEADRICHEM.NL

UW RISICO IS ONZE ZORG

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

WOONHUIS EN 
INBOEDEL

VERZEKERING
ZEER SCHERPE PREMIE

AUTOMATISCH
ALTIJD EEN

GARANTIE TEGEN 
ONDERVERZEKERING

MEEST UITGEBREIDE
DEKKING (SCHADE 

HOE DAN OOK 
ONTSTAAN)

ZONDER EIGEN RISICO

VOOR EEN SNELLE
PREMIEBEREKENING

GA NAAR

WWW.WEEL.NL

ONLINE UW POLIS-
SEN

UP TO DATE
BEKIJKEN!

WWW.WEEL.NL

Sinds 1948 een begrip in Castricum. 
Velen van u hebben al voor de ervaring 
en service gekozen. Nog geen ervaring 
met ons? Bel, fax, mail of kom langs voor 
een zeer scherpe premieofferte of bezoek 
onze website: www.weel.nl  

Dorpsstraat 32  
1901 EL Castricum  
T 0251-657050  
F 0251-654165   
E info@weel.nl
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Naam 
Raffaela ’Beukie’ Wolfswinkel
leeftijd 
30 jaar
Club  
Reiger Boys
Positie  
Midmid
Bal hooghouden 
Vijftig keer en meer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Jong Oranje.
sterke punten Raffaela volgens stefanie    
Kracht, uithoudingsvermogen, inzicht, goede pass en trap.
Zwakke punten Raffaela volgens stefanie    
Geen, Raf is een toppertje! 
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Zie mijn vriendinnetje.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Ja.

Muziek voor een wedstrijd? 
Anouk en Justin Timberlake.
Ben je bijgelovig? 
Nee.
leukste voetbalhumor  
Komt van Tannes.
Een vriendin die voetbalt...  
Heerlijk. Kunnen alles delen met elkaar.

Waarom presteert Reiger Boys zo goed? 
We hebben een uitgebalanceerd team.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Muziek luisteren.

een tweetje

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

FOTO Karel Delvoye

Naam 
Stefanie van der Klein
leeftijd 
28 jaar
Club  
Reiger Boys
Positie 
Rechtshalf
Bal hooghouden 
Heel veel keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Veel hoogtepunten maar niet in mijn voetbalcarrière. 
sterke punten stefanie volgens Raffaela 
Startsnelheid, vrije trappen, inzicht en uithoudingsvermo-
gen. Ze gaat er altijd 1000 procent voor.
Zwakke punten stefanie volgens Raffaela  
Haar lengte. Ze is een ’kleine dwergje’.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Blauwe geluksboxer van Reiger Boys (deze maakt ons 
team onoverwinnelijk).

Kan seks voor de wedstrijd? 
Ja, zie vraag voetbalcarrière.
Muziek voor een wedstrijd?  
Van alles wat, Pop, Rock, R&B en Dance en als uitsmijter 
’Breek de tent maar af’.
Ben je bijgelovig? 
Naast de Reiger Boys-boxer niet. 
leukste voetbalhumor 
Opmerkingen van teamgenoten en begeleiding… niet voor 
herhaling vatbaar.
Een vriendin die voetbalt… 
Erg fijn, alle emoties omtrent het spelletje worden begrepen.
Waarom presteert Reiger Boys zo goed?  
Hard trainen en er met elkaar voor gaan!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Geen bijzonderheden, net hoe de dag loopt en muziek op in 
de bus.



doordachte huisstijlen, exclusieve webdesigns, 
hoogwaardige e-mail & hosting, intelligente 
webapplicaties

De TrompeT 1930 • 1967 DB HeemSKerK • T: 0251 - 20 70 70 • f: 0251 - 20 70 79 • info@SwaTverTiSing.nl • www.SwaTverTiSing.nl

Gezocht:
(junior) .NET webdeveloper
Zoek jij een bedrijf waarin creatieve en heldere broncode centraal 
staat en waar jij graag jouw steentje wilt bijdragen? Dan bieden wij 
jou een kans om in een jong, dynamisch team te werken. 

Wat voor collega zoeken wij? 
•	Gedegen	kennis	van	.NET,	JavaScript,	SQL	en	CSS	
•	AJAX,	PHP	en	MySQL	is	een	pré	
•	 Enige	ervaring	met	projectmatige	ontwikkeling	 

van	dynamische	websites	en	internet	applicaties	
•	 Communicatief	sterk	en	een	goede	beheersing	van	 

de	Nederlandse	en	Engelse	taal	
•	Nauwkeurig,	kwaliteitgericht,	flexibel	en
 initiatiefrijk 

Wat bieden wij? 
•	 Een	geheel	verzorgde	vakantie	
	 voor	2	personen*	
•	 Fulltime	of	parttime	aanstelling	
•	Uitstekende	werksfeer,	zelfstandige	functie	 

met mogelijkheden voor veel eigen inbreng 
•	De	kans	om	een	essentiële	bijdrage	te	 

leveren aan de groei van het bedrijf 
•	Alle	gelegenheid	voor	persoonlijke	groei	
•	 Gezellige	derde	helft	:-)
*	 Vraag	naar	de	voorwaarden

Ook toe aan vakantie?
Stuur	een	e-mail	(ikwilopvakantie@swatvertising.nl)	of	bezoek	 
onze	website	voor	jouw	scoringskansen:	www.swatvertising.nl

Begin jij  ?
        Bij ons begin je met vakantie!  


