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Beste voetballiefhebber,

Het voetbalseizoen is bezig met zijn laatste stuiptrekkingen. een aantal clubs heeft bij het ter perse gaan van het laatste 
nummer van het seizoen nog uitzicht op promotie en er staan nog een paar toernooien op de rol.

Daarna blijft het nog even spannend, want hoe gaan de selecties er het komend seizoen uitzien? Van een aantal spelers 
is het nu al bekend dat ze hun sportieve heil ergens anders gaan zoeken, maar het gonst natuurlijk ook van de geruchten. 
ik ben benieuwd wat er straks van die wandelgangenverhalen daadwerkelijk blijkt te kloppen. Op 16 juni weten we wie de 
grote winnaars en wie de verliezers zijn geworden van de transferperiode. 

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

Eregalerij der kampioenen
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LEVEND TAFELVOETBAL – Weer eens wat anders...
Aan het einde van het seizoen stelt Fun Center Kart World Limmen een arrangement beschikbaar voor het team  
(ook het vrouwenteam) van de topscorer. Maar wat valt er precies te beleven?
Fun Center Kart World Limmen biedt meer dan karten alleen. Met totaal vijftien spetterende activiteiten is er genoeg  
te beleven voor jong en oud! Of het nu gaat om familiefeestjes, bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten of uitjes voor sport- 
verenigingen, iedereen kan er terecht!

Voor de voetbal liefhebbers is het Levend Tafelvoetbal een leuke manier om aan de teamspirit te werken. Het spel wordt
gespeeld in twee teams van zes personen, die allen worden vastgesnoerd aan het plafond. Op deze manier wordt de be- 
wegingsvrijheid zeer beperkt, net zoals bij de poppetjes uit het echte tafelvoetbal spel. Om nu te kunnen winnen zul je  
goed samen moeten spelen, terwijl er tegelijkertijd veel wordt gevraagd van je lachspieren!

Uiteraard zal het Levend Tafelvoetbal niet ontbreken in het arrangement voor de topscorers, maar wat daar nog meer bij  
zit blijft een verrassing. Wil je toch alvast weten wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan even op www.kartworld.nl

Zaan Reklame:

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

VOOR AL UW
BROCHURES  •  LEAFLETS  •  MAILINGS  • 

POSTERS  •  HUISSTIJLEN  •  ADVERTENTIES 

•  NIEUWSBRIEVEN  •  PRODUCT- EN PRIJS-

KAARTEN • UITNODIGINGEN • SCHERPE 

DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN •  

DIGITALE PRINTSERVICE  •  BELETTERINGEN 

DOORDRUKBLOCKS  •  SPANDOEKEN  •  ETC.

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

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

de G lDschI t r

 DE AFVAllENDE BAl

Kampioen, net geen kampioen, 
gedegradeerd of er gewoon in ge-
bleven. Net als in het echte voetbal 
worden de prijzen aan het einde van 
het seizoen verdeeld. Vooral kam-
pioen worden is leuk. De meeste 
voetballers maken dat niet zo vaak 
mee en als het je dan overkomt, na 
een seizoen lang ploeteren, ben je 
in de wolken. 

Het moet gevierd worden. Steeds 
vaker zie je daarbij het ritueel van 
de ‘platte kar’. Een bevriende boer 
wordt bereid gevonden zijn trekker 
en een aanhanger, waar vorige week 
nog de mest mee werd uitgereden, 
af te staan om het kampioensteam 
door dorp of stad te rijden.

In toenemende mate is dat een 
triest en gênant gebeuren aan het 

worden. De buurt kijkt niet meer op 
of om. Vorig weekeinde was de F5, 
de D3 en dames 4 ook al met veel 
geschreeuw, getoeter en een veel 
te harde beat uit een erbarmelijke 
geluidsinstallatie langs gekomen. 

Kampioenen aller steden en dor-
pen: het is tijd voor iets nieuws.  
Laten we onze buurtgenoten niet 
meer lastig vallen met iets wat  
van ons is. Direct na afloop van de 
kampioenswedstrijd worden de 
spelers van het kampioenselftal  
ouderwets op de schouders ge-
nomen. In de kleedkamer wordt 
een fles champagne geopend en 
die wordt voor de verandering 
opgedronken in plaats van leeg- 
gespoten. Daarna gaat het gehele 
team aan een lange tafel in je kan-
tine zitten, wordt de tegenstander 

uitgenodigd voor een drankje, zijn er  
flink wat partyhapjes en wordt een  
eigen gemaakt kampioenslied ten 
gehore gebracht, dat luidkeels en 
door het gehele team, in de maat, 
en ten overstaan van alle ove-
rige kantinebezoekers ten gehore  
wordt gebracht. Na het lied wordt 
nog éénmaal en voor het laatst 
dit seizoen de clubyell uitge-
schreeuwd:

’Hiep hoi, hiep hee’
‘Samen strijden, ok’
‘Sha, la, la, la’ 
‘Winnen zullen we weldra’
‘Hop, hop, hop’
 ‘Scheids en tegenstander waren 
top’

Kampioenen, geef het voetbal zijn 
kampioenschap weer terug.

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 derde van  
Alcmaria Victrix.

Vanwege het Internationale Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) in het 
 vierde nummer van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van  Gerard 
Idema,  voorzitter van de Stichting Voetbalpromotie Uitgeest die het 
ICGT jaarlijks organiseert. Idema voorspelt  de uitslagen van de 
 volgende wedstrijden op het ICGT:   

FC uitgeest A1 - Cruz Azul A1   1-1
sC Heerenveen A1 - Clube Atlético Mineiro  0-2
FC utrecht A1 - sC Heerenveen A1  1-1
Zuid-Korea - senegal  4-0
KsC lokeren  - Japan  1-2  

De Glazen

 Bal
van Gerard Idema

Bovenste rij v.l.n.r: marco eerdhuijzen, roland goossen, 
marcel Combee, rob Bijl, Harry neuteboom,  
martijn Helder, td patrick de Wijn, albert Hoes,  
robin Schilder,  menno Koeman, Kasper van der Born,  
eric Bruseker, Leon Schouten en ebbo Voorhout.       

Onderste rij v.l.n.r.: patrick voor den Dag, ron Stoop, 
Barry goudsblom, rolf Huese, Lars Brakenhoff en  
Stefan de Wit.

• Na een flitsend seizoen heeft Alcmaria Victrix 3 (binnen 
de club ook wel ’t Gouden Derde genoemd) de titel binnen 
gehaald. Het team, bestaande uit voornamelijk ex-eerste 
elftalspelers, stelde het kampioenschap op zondag 25 april 
via een ogenschijnlijk eenvoudige  6-3 overwinning veilig.
 
• Menig tegenstander, waarvan de gemiddelde leeftijd over 
het algemeen 15 jaar jonger was dan de geslepen selec-
tie van nieuwbakken technisch directeur De Wijn, werd 
met veelal oogstrelend combinatievoetbal van de mat 
gespeeld. Ondanks vele, soms langdurige, blessures in 
de tweede seizoenshelft, kwam het kampioenschap geen 
moment in gevaar. Elke zondag wist De Wijn z’n formatie 
op bevlogen wijze te inspireren. Ruimte voor verslapping, 
iets dat je toch vaak ziet bij teams met louter volgevreten 
vedettes, was er absoluut niet. 

• Grote vraag binnen de club is dan ook, of De Wijn behou-
den kan blijven voor dit sterrenensemble of dat hij toch zal 
zwichten voor een lucratief aanbod vanuit het voormalig 
DSB stadion op het moment dat Marcel Brands zijn biezen 
pakt. Vooralsnog gaat de bejubelde ploeg ervan uit dat zij 
ook komend seizoen kan rekenen op de alom geprezen td.    

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

BEN VAN DER VAlK,
DIRECTEuR VAN DER VAlK 

HOTEl  AKERslOOT, 
EEN VAN DE suBsPONsORs 

VAN HET INTERNATIONAlE 

COR GROENEWEGEN 
TOERNOOI.

Wat is de reden van het sponsoren van het Internationale Cor 

Groenewegen Toernooi?

‘Het ICGT is een prachtig evenement dat door heel veel enthousi-

aste vrijwilligers succesvol wordt georganiseerd. Het is leuk om 

als bedrijf daar een bijdrage aan te kunnen leveren.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘Hotel Akersloot ondersteunt jaarlijks diverse goede doelen en 

sportieve evenementen.’

Wordt uw bedrijf van de  
sponsoring zakelijk veel 
wijzer?  
‘Ik denk dat je altijd moet spon-
soren met je gevoel en niet altijd 
moet denken aan wat je er voor 
terugkrijgt.’ 
 
Wat is uw beste herinnering 
aan het toernooi? 
‘De meest bijzondere teams 
de afgelopen jaren vond ik de 
Afrikaanse teams Ajax Cape 
Town en Burkina Faso. Deze 
mensen hebben in zekere zin de 
uitnodiging voor deelname het 
meeste nodig om zich te kunnen 
profileren in het buitenland.
Daarom is het mooi dat dit jaar 
Senegal meedoet.' 

Alcmaria Victrix 3

column End of thE sEAson 

 
Wie gaat het toernooi winnen en 

waarom?     
‘Ik denk dat Korea gaat winnen, aangezien 

zij al twee weken voor het toernooi in ons 

hotel aan wezig zijn. Met zo’n lange voor-

bereiding moet je zeker wel winnen, haha.’

Welke club wilt u graag een keer op het 

toernooi begroeten en waarom?

‘Barcelona aangezien deze club volgens 

mij de beste jeugdopleiding ter wereld 

heeft. Kijk maar eens naar de namen 

van het eerste team, zeker de helft komt 

uit de eigen jeugdopleiding!! Dit zie je bij 

geen enkele andere topclub.’

 
Wat verwacht u van FC uitgeest op het 

toernooi?   
‘Ik hoop dat ze het net als vorig jaar weer 

goed doen! Maar ik ben bang dat het, 

gezien de sterke tegenstanders, dit jaar 

erg moeilijk wordt.’

FOTO: AlEx BEEK
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FOTO Suzanne van Langen

FOTO Daphne Beers

DE FOREsTERs

MEERVOGEls’31

sV BEVERWIJK

KsV VROuWEN

HuGO BOys

FOTO piet Bakker

FOTO erik gevaert

felIcIteert De kamPIoenen 
van De reGIo

FOTO elja Tepper

EREGAlERIJ 
Der kamPIoenen
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de DDR de grote favoriet voor de eind-
zege. Waar de favoriet teleurstelde, 
maakte VVU het onmogelijke waar door 
in de finale het sterke Roodenburg met 
2-1 te verslaan.

Eric Bijlsma, toen aanvoerder van VVU, 
weet nog dat hij de volgende dag wak-
ker werd met de medaille om zijn nek.  
‘Wij hadden geen moment het idee dat 
we het toernooi konden winnen. Ieder-
een had het jeugdteam van de DDR in 
de finale verwacht en ineens stonden 
wij van het nietige VVU daar’, schetst 
Bijlsma de toen heersende gedachte.

Het besef dat de door Wout Gerrits 
getrainde ploeg ver zou kunnen komen, 
drong volgens Bijlsma door toen in 
de kwartfinale DWV werd verslagen, 
waarna SK Vöest Linz in de halve finale 
de volgende hobbel was. ‘Die wedstrijd 
wonnen we na strafschoppen. Wij be-
nutten de eerste drie strafschoppen en 
zij misten drie keer op rij. Alle hulde aan 
onze keeper Vincent van den Berg.’

De sleutel tot het succes zat hem mis-
schien wel in het mijden van de feest-
tent. ‘Vanwege het toernooi hebben 
we het rustig aan gedaan’, bezweert 
Bijlsma. ‘Maar na de finale hebben we 
dat dubbel en dwars ingehaald.’

Eric Bijlsma beschouwt de toernooi-
winst toch wel als het hoogtepunt van 
zijn carrière. ‘Ik had daarna moeten 
stoppen haha. Ieder jaar als het toer-
nooi wordt gespeeld, denk ik eraan 
terug. Eigenlijk besefte ik pas een jaar 
later dat wij een bijzondere prestatie 
hadden neergezet. Ik deed toen weer 
mee en we eindigden als zesde. In 
het jaar dat we wonnen, leken we on-
overwinnelijk.’

Ber Dekker was als trainer verant-
woordelijk voor het Uitgeester oranje-
succes. ‘Toen het toernooi begon,  waren 
wij niet de favoriet voor de eindzege. We 
hebben dan ook boven verwachting 
 gepresteerd. Zo heb ik het toernooi ook 

benaderd. Ik heb ze voorgehouden om 
lekker te gaan voetballen en dan zien 
we wel hoever we komen,’ herinnert 
Dekker zich nog.

Dekker blijft bescheiden als zijn eigen 
rol ter sprake komt. ‘Ik kan wel allerlei 
grote verhalen ophangen, maar dat is 
onzin. Een trainer is afhankelijk van 
de spelers die hij tot zijn beschikking 
heeft. USVU vormde toen een hecht 
collectief en Hans Starreveld, Marcel 
van Assema en Erwin Meijer waren 
wel bepalende spelers. Dat de pers 
lovend over ons schreef, streelde mij 
wel’, erkent Dekker. 

Hoewel al tweeëntwintig jaar ge-
leden, kan Dekker zich enige feiten 
haarfijn voor de geest halen. ‘Op za-
terdag speelden we met een aantal 
B-junioren, omdat een aantal spelers 
moest werken’, vertelt de in Limmen 
woonachtige oefenmeester alsof het 
toernooi gisteren is gespeeld. ‘Ik weet 

ook nog dat keeper Gert Jan van Tunen 
op zaterdag de laatste wedstrijd moest  
laten schieten omdat hij de koeien 
moest melken.’

Dekker ziet de finale voor een groot deel 
nog voor zich. ‘Die overwinningsroes 
werkte als doping en in een finale moet 
je mazzel hebben. Tegen SK Vöest Linz 
bleef het lang 0-0. Ik had Edward Smit 
als wissel. Bij die jongen was het alles 
of niets. Ik had een gelukkige hand  van 
wisselen, want ik bracht Smit in en bij 
een van zijn eerste balcontacten maakte 
hij een actie, waarna Marco Vredenburg 
het enige doelpunt scoorde.’

Twee jaar later voegde Wout Gerrits 
als beginnend trainer voor VVU een 
nieuw hoofdstuk toe aan de ICGT- 
geschiedenis. ‘Ik heb dat toen als een 
flow ervaren. Pas jaren later realiseer-
de je hoe belangrijk die toernooiwinst 
voor de club en het voetbal in de regio 
was. Toen ik drieënhalf jaar ge-

Hoewel het deelnemersveld in 1988 
nog niet zo sterk was als de laatste 
jaren het geval is, sierden met Fremad-
Amager, de oude club van Sören Lerby 
en Frank Arnesen, en SK Vöest Linz 
toch ploegen van naam het affiche.

Met de toernooiwinst presteerde USVU 
dus boven verwachting, al voetbalden 
de Uitgeesters uitstekend. Gerben 
Tromp was in 1988 de aanvoerder van 
USVU. ‘Het waren drie fantastische  
dagen’, blikt Tromp met genoegen terug 
op de pinksterdagen van toen.
 
Dagblad Kennemerland noemde de 

eindzege verdiend. Volgens de krant 
speelde USVU technisch hoog waardig, 
doelgericht en slagvaardig voetbal. 
Tromp: ‘We waren vooral een team.’

De contouren voor de eindzege teken-
den zich vooral af op zaterdag. Fremad 
Amager, vooraf een van de favorie-
ten, werd met 2-0 verslagen en Union 
 Ansfelden kreeg 5-0 klop. ‘We speelden 
die zaterdag echt goed en groeiden in 
het toernooi’, weet Tromp nog goed.

‘Toen we op maandag de finale haal-
den, hebben we getwijfeld of we al bier 
 gingen drinken of dat we er vol voor 

De kans dat Fc Uitgeest ooit nog winnaar wordt van het icGt is  misschien 
nog wel kleiner dan de mogelijkheid op een nederlandse club die de 
 champions league wint. maar zeg nooit, nooit. in het jaar dat oranje 
 europees  kampioen werd, won het oranje van Uitgeest, USVU, onverwacht 
het icGt. twee jaar later verraste VVU vriend, vijand en zichzelf door het 
toernooi op haar naam te schrijven. met de jubileumeditie voor de deur 
 blikken Gerben tromp en eric bijlsma, twee Uitgeester voetbalhelden  
van weleer, en hun trainers ber Dekker en wout Gerrits, terug op deze 
unieke prestatie.

zouden gaan. Het was namelijk erg 
warm die dag. Je kon die finale kleur 
geven, een gouden kleur.’

SK Vöest Linz was in de finale de tegen-
stander. ‘Zij waren sterker dan wij’, 
geeft Tromp toe. ‘Gert Jan van Tunen 
hield een paar ballen die onhoudbaar 
leken. Wij kwamen twee keer voor hun 
keeper en scoorden één keer. Dat was 
genoeg voor de overwinning.’

Tromp is realistisch genoeg om de 
toernooi winst in het juiste perspec-
tief te plaatsen. ‘Het niveau van de 
tegenstanders van toen, valt niet te 
ver gelijken met de kwaliteit van de 
ploegen die tegenwoordig deelnemen. 
Maar hoe je het ook wendt of keert: je 
bent eerste, je staat op een lijstje en 
er wordt dan niet meer gekeken naar 
wie de tegenstanders waren.’

Twee jaar later was in een deelnemers-
veld met onder meer Cambuur, DS’79 
en Fremad Amagar, de jeugdploeg van 

‘Keeper gert Jan van Tunen moest de laatste wedstrijd 
laten schieten, omdat hij de koeien moest melken’

  

De voetbalhelden
van Uitgeest

eriC BiJLSma en gerBen TrOmp KuSSen nOgmaaLS De BeKer Die ziJ OOiT WOnnen. 
FOTO: Orange piCTureS

DE HElDEN VAN VVu IN 1990. 
sTAAND VAN lINKs NAAR RECHTs:  
Wim De VrieS, marCeL meiJer, peTer Van 
Der SLiKKe, marCeL mOLenaar, raCHiD 
Van VeLzen, eriC BiJLSma, VinCenT Van 
Den Berg, marK pOSTma en Trainer WOuT 
gerriTS.

GEHuRKT VAN lINKs NAAR RECHTs:  
JuRG BOsMAN, RENs BANGMA, JAN BART 
BROEKHuIJZEN, EDO BOsMAN, ED VAN BERGE, 
lARs BOsMAN, KEHMAl KARAMAN, ROBBIE 
VAN lEEuWEN EN RON VAN BERGE.
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  Fc Uitgeest

  Voetbalacademie Fc twente

  canada 

  cruz azul

  Senegal

  Zuid-korea

  Sc Heerenveen    

  Fc Utrecht

  USa

  clube atlético mineiro

   kSc lokeren

japan  

op zaterdag 22 mei om twaalf uur opent Fc Uitgeest het toernooi 
tegen cruz azul.

HANs sTARREVElD, usVu-AANVOERDER GERBEN TROMP EN lEANDER VAN REEs KuNNEN HuN 
GEluK NIET OP. FOTO: HEIN TROMP

leden terugkeerde als hoofdtrainer bij FC 
Uitgeest kwam het allemaal weer boven. 
Het was fantastisch voor de club.’

De invloed van Gerrits op het resul-
taat was naar eigen zeggen vrij gering.  
‘Ik had met Rachid van Velzen en Robert  
van  Leeuwen twee zeer talentvolle aan-
vallers. De hele groep had trouwens  
behoorlijk wat in zijn mars. Ze trainden 
fantastisch, het waren talentvolle jongens 
en ze waren gretig. Desondanks begonnen 
we onbevangen aan het toernooi. Toen we 
eenmaal de  finale hadden gehaald, wil-
den we die winnen ook. De  jongens wilden  
natuurlijk de deur uit vliegen. We moesten 
nogal lang wachten voordat we eindelijk 
de finale mochten  spelen’, reconstrueert 
Gerrits de pinkstermaandag.

Het was zeer nat, die pinksterdagen van 
1990. Wout Gerrits was al die dagen op 
de club. ‘Ik was helemaal doorweekt toen 
maandag de grote dag aanbrak.’ De grote 
vraag was hoe Gerrits’ pupillen de ver-
lokkingen van de van de feestavond op 
zondag hadden weerstaan. Tot zijn ge-
noegen zag hij maandag dat het goed zat.  
‘Het waren jonge jongens, het waren nog 
niet van die drinkers en konden ook wel 
tegen een stootje.’

Nu met de jubileumeditie van het ICGT 
voor de deur beschouwt Wout Gerrits de 
toernooi winst niet als een van de hoogte-
punten uit zijn loopbaan. ‘Die toernooi-
zege zo aan het begin van mijn carrière 
was leuk, maar uiteindelijk gaat het om de 
kampioen schappen en periodetitels die je 
als hoofdtrainer behaalt.’ 

Op vrijdag 21 mei spelen de twee voor-
malige winnaars USVU en VVU tegenelkaar. 
De aftrap is om 20.40 uur.

Kijk voor het volledige programma op 
www.icgt.nl 

FOTO: ORANGE PICTuREs

Poule A

Poule B

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine 

Je ontvangt 25 euro korting op CheapTickets.nl 
bij een volgende boeking van een vlucht of 
zonvakantie naar een willekeurige bestemming. 
Indien je de code VOET* invult in het boekingsproces 
bij het veld ‘Actie-code’, wordt er direct 25 euro 
verrekend op het totaalbedrag. 

Wil je snel en eenvoudig het allergoedkoopste 
vliegticket naar het WK voetbal in Zuid-Afrika? Op 
CheapTickets.nl vind je een groot aanbod van de 
meest voordelige vluchten naar steden over de 
hele wereld. 

CheapTickets.nl wenst je alvast een goede reis!

Op de website vind je in één overzicht de beste deals naar de mooiste bestemmingen. 

Ben jij erbij in  
Zuid-Afrika?

* Deze code is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties of voor chartervluchten, hotels of autohuur.

€ 25 korting!

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine 

25 euro korting op CheapTickets.nl

bij een volgende boeking van een vlucht of 
zonvakantie naar een willekeurige bestemming. 

* invult in het boekingsproces 
’, wordt er direct 25 euro 

Wil je snel en eenvoudig het allergoedkoopste 
vliegticket naar het WK voetbal in Zuid-Afrika? Op 
CheapTickets.nl vind je een groot aanbod van de 
meest voordelige vluchten naar steden over de 
hele wereld. 

Ben jij erbij in  
Zuid-Afrika?

 korting!

Ben jij erbij in  
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Groen Gras 
Limmen F5-FC Velsenoord F1
17 april 2010 11.10 uur FOTO Orange Pictures 



BIJ van rUYsDael

Je bent nu vierendertig. Ben je niet 
bang dat je spijt krijgt van je be-
slissing?

‘Wat is het juiste moment? Nu heb 
ik het goed afgemaakt. Ik ben al-
tijd basisspeler geweest en als 
je langer doorgaat, komt er een 
 moment dat een trainer voor een 
ander kiest. Hoewel ik dat niet uit 
de weg ga, is het mooi geweest zo. 
Ik merk dat het langer duurt voor-
dat ik na een wedstrijd ben hersteld.  
Sinds december heb ik ook een kind 
en het voetballen slokt nu eenmaal 
veel tijd op. Ik heb een mooie tijd 
gehad en het wordt tijd dat jonge-
re jongens het overnemen. Het is  
goed zo.’  
    
Waarom vertrok je drie jaar terug 
bij ADO’20? 

‘In mijn laatste jaar hing ik onder 

Cees Bruinink tussen het eerste en 
tweede in. Ik heb er toen voor ge-
kozen om in het tweede te gaan spe-
len. Bruinink koos voor een  ander. 
Hij vond mij niet beweeglijk en ex-
plosief genoeg voor een positie op 
het middenveld. Dat hij voor een an-
der koos, is zijn goed recht, al kwam 
het wel hard aan. Ik had immers ne-
gen jaar in de basis gestaan. Ik heb 
toen alles op een  rijtje gezet. Kon ik 
het nog opbrengen om drie keer per 
week te trainen om  vervolgens tien 
minuten te  mogen invallen?’

Toen je besloot om weg te gaan, 
stonden de clubs zeker voor je in 
de rij?
 
‘Alleen DEM heeft mij gebeld. Ze 
hadden niet verwacht dat ik het ge-
sprek aan zou gaan. In hun ogen 
was ik toch een beetje mister ADO. 
In het verleden kon ik naar EDO en 

Rijnsburgse Boys, maar daar ben ik 
nooit op ingegaan. Bij DEM waren ze 
dan ook verrast dat ik het gesprek 
wel aan wilde gaan.’

Was het niet vreemd om na al die 
jaren ADO’20 voor een andere club 
uit te komen?

‘Dat was best wel vreemd. Ik had 
natuurlijk mijn hele leven bij ADO’20 
gespeeld en het niveau was ook wel 
minder dan dat ik gewend was. 
 Verder was alles perfect ge regeld. 
Ze doen bij DEM veel voor de se-
lectie en ook de technische staf is 
 prima. Ik ben ook goed op gevangen. 
Ze vonden het wel mooi dat ik bij 
DEM wilde spelen.  Overigens maak-
ten Erik Lina,  Ibrahim Goktas en 
 Martijn Timmer in datzelfde jaar 
ook de overstap van ADO’20 naar 
DEM. De laatste twee jaar was ik 
aanvoerder, ze vonden mij dus een 

PETER ZONNEVELD HEEFT EEN PUNT GEZET ACHTER ZIJN VOETBALCARRIèRE. DE  HEEMSKERKER 
WERD GROOT BIJ ADO’20. TOEN HIJ BIJ DE HEEMSKERKSE HOOFDKLASSER OP EEN ZIJSPOOR RAAKTE, 
KOOS ZONNEVELD DRIE JAAR TERUG VOOR HET AMBITIEUZE DEM. AAN HET BEGIN VAN DIT SEIZOEN 
WIST ZONNEVELD AL DAT DIT ZIJN LAATSTE JAAR ZOU ZIJN. ZITTEND AAN DE STAMTAFEL BIJ VAN 
RUySDAEL KIJKT HIJ TEVREDEN TERUG. ‘MET DE PROMOTIE NAAR DE EERSTE KLASSE HEB IK MIJN 
CARRIèRE MOOI KUNNEN AFSLUITEN.’

aan De stamtafel…

FOTO’s: ORANGE PICTuREs

‘Met de promotie naar de eerste 
klasse heb ik mijn carrière mooi 

kunnen afsluiten’
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FOTO: erik gevaert

belangrijke schakel. Ik heb ook een 
mooi afscheid gehad.’

Heeft ADO’20 nog geprobeerd jou 
op andere gedachten te brengen?
 
‘Daar ben ik wel teleurgesteld over 
geweest. Het is jammer dat het zo 
gelopen is. Dat ik niet meer speel-
de, was de keus van de trainer en 
dat jaar hebben ze het ook goed ge-
daan, dus misschien is het ook niet 
zo heel erg vreemd. Zo gaat het in 
de voetballerij.’

DEM of ADO’20?

‘De clubkleuren van ADO’20 en DEM 
verschillen niet zo veel haha. Beide 
clubs hebben hun charme. Ik zal 
dan ook straks zowel wedstrijden 
van ADO’20 als van DEM bezoeken. 
Het is wel jammer dat echte ADO-
jongens nu bij DEM spelen. Bij DEM 
is het eerste en het tweede wel 
meer een eenheid.’

Hoe heb jij de perikelen bij ADO’20 
ervaren?
 
‘Ze hadden natuurlijk de ambitie 
uitgesproken om in de Topklasse 
te spelen, maar ik denk dat het 

voor ADO’20 lastig te realiseren is 
om daarin een rol van betekenis te 
spelen. Daarvoor zijn de financiële 
middelen niet toereikend. Ik denk 
dat ADO’20 weer een herkenbaar 
gezicht moet krijgen door met ei-
gen jongens te gaan spelen. Een 
herkenbaar elftal trekt publiek. Het 
is jammer dat weinig eigen jongens 
een echte kans in het eerste krij-
gen. Vroeger zat er 1500 man, dat 
is niet meer zo. Het is alleen las-
tig eigen jongens in te passen op 
hoofdklasseniveau. De jeugd speelt 
te laag om stappen te maken. De A1 
van DEM speelt hoger dan die van 
ADO’20.’   

Hoe kijk je terug op je voetbal-
carrière?

‘Ik heb natuurlijk mooie dingen 
meegemaakt. Met ADO heb ik voor 
de Amstel Cup tegen NAC, Cam-
buur en FC Utrecht gespeeld. Voor-
al die wedstrijd tegen Utrecht in de 
Galgen waard was geweldig. Er za-
ten vijfduizend man en die maakten 
een lawaai. Met ADO’20 wonnen we 
ook de Amtsel Cup en de Supercup, 
wat natuurlijk ook geweldig was. 
Ik vond de eerste jaren bij ADO’20  
sowieso erg leuk. We hadden een 

kartworlD In lImmen stelt een arranGement 
BeschIkBaar voor het team van De mannelIJke  

en vroUwelIJke toPscorer van het seIzoen.

TOPsCORERs HerenVOeTBaL 

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE  29

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64  21

DANNy GOuWENTAK AlKMAARsCHE BOys  20

NICK KRAMER sINT ADElBERT  20

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22  19

FABIAN BRusTER AFC’34 (ZAT.)  18

JAN DE BRuIJN sVW’27 
 17

TOPsCORERs VrOuWenVOeTBaL
lINDA POl FC CAsTRICuM  43lARA DE DECKER sV WMC  43MARIT ROEMER HsV  31sAsKIA VADER KsV   29IRIs GROOT FC CAsTRICuM  27MIRIAM HOPMAN ZEEVOGEls  27ElsA DEKKER ZEEVOGEls  26KRIsTy sIlVER KsV  21

De mInst 
GePasseerDe 
Doelman 

De minSt GepaSSeerDe Doelmannen oVer De maanD 

FebrUari waren: Frank Van Der GeeSt (aDo’20),  

erwin HooGelanD (rkVV Dem) en jeroen Van DoeSbUrG  

(SV wijk aan Zee).

oVer De maanD april/mei waS HSV-Doelman tHomaS 

De VireS De minSt GepaSSeerDe Doelman. De keeperS 

Hebben Hiermee een paar Valk keeperSHanDScHoenen 

met HUn naam erop GeDrUkt Gewonnen, beScHikbaar 

GeStelD Door KEEPERsHANDsCHOENEN.Nl

De topscorers
De topscorers

gezellige groep en sfeer is belang-
rijk voor het resultaat. Ik ben een 
sfeergevoelige jongen. De promo-
tie met DEM naar de eerste klasse 
is natuurlijk ook een hoogtepunt. 
Na de winterstop hebben we een 
uitstekende serie neergezet.’

Wie was er belangrijk voor jouw 
voetbalcarrière?

‘Roy Wesseling was wel een  trainer 
die alles uit een speler kon halen. 
Verder heb ik veel opgestoken van 
Michel Doesburg en Frank van der 
Geest. Zij waren in het veld het ver-
lengstuk van Rob Witschge en Rob 
de Kip, die overigens ook uitste-
kende trainers waren.’

Heb je alles eruit gehaald wat  
erin zat?
 
‘Dat denk ik wel. Er is ooit belang-
stelling geweest van Volendam, 
maar die is nooit concreet gewor-
den. Bij ADO’20 speelde ik in de A2 
en ik zou in een vriendenteam gaan 
spelen. Toen kwam er bij toeval een 
plaatsje vrij in de tweede selectie, 
waarna ik op mijn twintigste debu-
teerde in het eerste van ADO’20. Ik 
heb ruim tien jaar in het eerste van 
ADO gespeeld. Als ik toen in een 
vriendenteam was gaan voetballen, 
was het dus allemaal anders gelo-
pen.’
 
Wat ga je straks het meeste mis-
sen?

‘Ik denk toch wel de wedstrijdspan-
ning op zondag en de sfeer in de 
kleedkamer. Ik ben blij dat ik straks 
niet meer hoef te trainen in slecht 
weer en ik hoef mij ook niet meer 
op te laden voor de oefenwedstrij-
den als het is afgelast.’   

‘Ik denk dat ADO’20 weer een  
herkenbaar gezicht moet krijgen door 

met eigen jongens te gaan spelen’
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uit de OUDE DOOS

ven, is een bekerwedstrijd met SV Half-
weg tegen het toen ook al roemruchte 
 IJsselmeervogels. ‘In een duel met 
Jaan de Graaf brak ik mijn jukbeen op 
drie plaatsen. Een paar weken later  
schakelde IJsselmeervogels trouwens 
AZ uit in het grote beker toernooi.’    

Van Splunter voelde zich direct thuis bij 
SCC. ‘Het was een leuke groep waar ik 
mee voetbalde. We hadden ook wel suc-
ces. Zo werden we in 1983 kampioen en 
promoveerden we naar de vierde klas-
se. We hebben lang in die vierde klasse 
gespeeld’, stelt de clubman in hart en 
nieren. ‘ Echte dieptepunten heb ik niet 
meegemaakt. Er zat altijd wel een stij-
gende lijn in.’

Moeiteloos somt Van Splunter de trai-
ners op waar hij onder voetbalde.  
‘Naast Arie Hof waren dat Hans Pe-
rels, Bank Nanne, Willem Borggreve,  
Nico Van der Aar en Peter Lambert.  
Dat waren ze volgens mij’, klinkt het ge-
decideerd uit Van Splunters mond.

Van Splunter is er de man niet naar 
om mensen te beschadigen. Dus op de 

vraag wie van deze illustere namen de 
slechtste trainer was, volgt een even 
diplomatiek als clichématig antwoord.  
‘Van iedere trainer steek je wel wat op’, 
zegt Van Splunter die Willem Borggre-
ve ’een legendarische trainer’ noemt. 
‘We hebben wat afgelachen met die 
man. Zo zei hij een keer tegen Dub 
 Stuifbergen dat hij beter kon schaatsen 
dan  voetballen.’

Over wie de gezelligste trainer was, 
hoeft de clubicoon van FC Castricum 
niet lang na te denken. ‘Dat  was met af-
stand Nico van der Aar. Tijdens de trai-
ningen was hij bloedfanatiek. Hij deed 
ook altijd mee met partijtjes en was er 
een meester in om -als we een partijtje 
met kleine doeltjes speelden- van grote 
afstand raak te schieten. Maar de derde 

helften met Nico waren ongeëvenaard. 
Met Nico en zijn vrouw hebben we een 
gezellige tijd gehad.’

Peter Lambert was in de ogen van  
Van Splunter de beste trainer. ‘Ik heb 
 Peter hoog zitten. Hij stond tussen ons 
in, maar als het nodig was stond hij bo-
ven de groep. Hij was goed in teambuil-
ding en had verstand van het spelletje.’ 

Ironisch genoeg was Lambert er ver-
antwoordelijk voor dat Van Splunter op 
38-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd 
in de hoofdmacht van de Castricumse 
zaterdagclub speelde. ‘We moesten een 
beslissingswedstrijd spelen om degra-
datie uit de vierde klasse af te wenden. 
In die wedstrijd werd ik door Lambert 
gewisseld. Ik geloof dat Jan Vonk er 
voor mij in kwam. Lambert koos toen 
voor een jongere speler. Ik begreep 
daar toen helemaal niets van. Achteraf 
kan ik wel zeggen dat hij groot gelijk had.  
Die wedstrijd wonnen we overigens wel.’
In die laatste jaren in het eerste speelde 
Van Splunter als eigenaar van twee ben-
zinestations een opmerkelijke dubbel-
rol, want het was de tijd dat sponsoring 

zijn intrede deed in het amateurvoetbal. 
‘Ik speelde in het eerste en was ook 
hoofdsponsor. Het was trouwens niet 
zo dat ik als sponsor de opstelling be-
paalde haha.’

Peter van Splunter begon bij SC Castricum 
als spits, maar naarmate de jaren gin-

gen tellen, ontpopte hij zich als uit-
stekende laatste man. Dat hij goed uit 
de voeten kon op die positie was voor  
Van Splunter geen verrassing. ’Ik had 
een goed inzicht en ik kon goed koppen. 
Dan kun je als laatste man goed uit de 
voeten.’ 

Als centrale verdediger kreeg hij ook 
de titel ’de koning van de buitenspelval’.  
‘Wij hadden een goed ingespeelde de-
fensie en daardoor konden we goed op 
buitenspel spelen. Tegen ons stonden 
aanvallers vaak buitenspel en dat kwam 
niet doordat onze grensrechter partijdig 
vlagde. Daarom noemde de krant mij de 
koning van de buitenspelval.’

Als PETER VAN sPluNTER EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs MET WIE  
HIJ BIJ sC CAsTRICuM sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT: 

 PETER WElBEDACHT

 FRANs KOK PETER VAN sPluNTER  PETER ElBERs KlAAs DEKKERs

 HANs DE KONING  GERARD BAlM  JAN WEBER

 DuB sTuIFBERGEN  MAuRICE lAAN  lOuIs HENDRIKs

      
TRAINER: PETER lAMBERT

Peter van splunter is een liefhebber pur sang. De nu zestigjarige Van splunter speelt nog steeds 
wekelijks zijn partijtje met de veteranen van FC Castricum, de club die ontstond na de fusie  tussen 
sC Castricum en CsV. Veertien jaar speelde Van splunter als eerste elftalspeler in het maagdelijk 
wit van sCC, waarin hij zich ontpopte als de ongekroonde koning van de buitenspelval.    

Peter van Splunter is vergroeid met  
de club. Jarenlang was hij voorzitter 
van de Castricumse club en nu werft 
hij sponsors voor de fusieclub. Er gaat 
bijna geen dag voorbij dat Van Splunter 
geen tijd aan FC Castricum besteedt.  
De veteraan doet het graag. ‘Ik heb altijd 
veel voor de club over gehad en er ook 
veel voor teruggekregen’, zegt hij ergens 
halverwege het interview.

Dat FC Castricum zijn inspanningen 
waardeert, is duidelijk. Van Splunter 
is namelijk een van de weinige en mis-
schien wel enige amateur voetballer 
naar wie een plein is vernoemd.  
Het Peter van Splunterplein is weliswaar 
te vinden op het sportcomplex Noord 
End, maar toch.

Overigens kwam Peter van Splunter 
bij toeval bij het toenmalige SC Castri-
cum terecht. Na zijn voetbalcarrière bij 
SV Halfweg zag het ernaar uit dat Van 
Splunter in 1974 de kleuren van Limmen 
zou gaan verdedigen. Zesendertig jaar na 
dato weet Van Splunter nog precies hoe 
het ging. ‘Ik speelde mee met Limmen 
in een oefenwedstrijd. Er stond daar een 
trainer langs de kant te brullen. Ik kon de 
man amper verstaan, want hij kwam uit 
het buitenland. Ik dacht: wat moet ik hier.  
De trainer in kwestie was Ilias  Iliopoulos. 
Later kwam ik erachter dat Ilias een  
verschrikkelijk aardige man was.’ 

De overgang van Limmen kwam op 
losse schroeven te staan en toen Van 
Splunter langs de Zeeweg reed en daar 

langs het duin een prachtig voetbalveld  
ontwaarde, wist de nu in Heiloo woon-
achtige FCC’er het: hier wil ik voetballen. 
Het complex werd toen nog gedeeld door 
CSV en SCC en als rechtgeaard zater-
dagvoetballer koos hij voor SCC. ‘Ik wist 
toen niet dat de club een jaar later naar 
Wouterland verhuisde.’        
 
Veel kan Van Splunter zich niet meer 
herinneren van zijn debuut. ‘Ik heb geen 
idee tegen wie ik mijn eerste wedstrijd 
speelde. Het zal wel Opperdoes zijn 
geweest’, zegt hij met een kwinkslag.  
‘Ik weet wel dat Arie Hof onze trainer 
was. Een aardige en ook wel gezellige 
man.’

Wat Van Splunter nog goed is bij ge ble-

Peter van splunter: de buiten- 
spel valkoning van sC Castricum

in die laatste jaren in het eerste speelde 
Van Splunter een opmerkelijke dubbelrol

Het kampioenselftal van SC Castricum in 1983. peter van Splunter staat tweede van links.
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De Glazen

 Bal
1. RAIMONDO PAlMAs KsV (VR.) 200 PuNTEN 
 TRIsTAN OOMs HuGO BOys 200 PuNTEN
3. WIllEM ROEMER FC CAsTRICuM (VR.) 199 PuNTEN
4. RENé VAN MARsBERGEN MEERVOGEls’31 (ZAT.) 192 PuNTEN 
 EDWIN VEENsTRA HsV 190 PuNTEN
6. HAN VIssCHER MEERVOGEls’31 186 PuNTEN
 RON BOuMAN RKVV DEM 186 PuNTEN
8. ERNsT RANZIJN ZEEVOGEls 184 PuNTEN
 JOs VAN VEElEN lIMMEN 184 PuNTEN
 ERWIN RöMER sV WMC 184 PuNTEN
11. JAAP sCHIlDER AFC’34    182 PuNTEN
 NICO VAN DEN BERGHE JONG HERCulEs 182 PuNTEN
13. WIM TWIsK ZEEVOGEls (VR.) 180 PuNTEN
14.  sANDER VERAART DE KENNEMERs (VR.) 179 PuNTEN
15. WERNER HOEKsTRA sV WMC (ZAT.) 178 PuNTEN
16. RON WEINBRECHER AlKMAARsCHE BOys 177 PuNTEN
17. COCK VIJZElAAR sV WMC (VR.) 176 PuNTEN
 HERMAN BRETHOuWER RKVV DEM (VR.) 176 PuNTEN
19. FRED BIsCHOT sV WIJK AAN ZEE 175 PuNTEN
 PIM KAAGMAN sVW’27 175 PuNTEN
21. ROWDy BAKKER ODIN’59 174 PuNTEN 
22. RAJEsH BIsHEsAR AFC’34 (ZAT.) 173 PuNTEN
 JOHAN RuTZ EGMONDIA     173 PuNTEN         
 ED NOORlANDER KOlPING BOys (VR.) 173 PuNTEN
25. ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE (VR.) 171 PuNTEN
26. DANNy BRANDs FC VElsENOORD 170 PuNTEN
27. WIM VAN KOl ADO’20 (VR.) 169 PuNTEN    
28. MARTIN DE GROOT DE KENNEMERs 168 PuNTEN
29. MIsJA GOEsINNE sV VRONE (ZAT.) 167 PuNTEN
30. GERRIT BOERMAN sV KOEDIJK 166 PuNTEN
 AlEx BEEK AlCMARIA VICTRIx (ZAT.) 166 PuNTEN
32. ROB HOFF DE FOREsTERs (VR.) 164 PuNTEN
33. PETER VAN DER slIKKE ODIN’59 (VR.) 163 PuNTEN
34. ROB DE KIP REIGER BOys 161 PuNTEN
35. ARNOlD DE BlOCK REIGER BOys (VR.) 160 PuNTEN
36. IVAR BOEREBACH sV BEVERWIJK 159 PuNTEN
37. PIM BOERsEN lIMMEN (VR.) 158 PuNTEN
38. JORGEN HEuRTER sV VRONE 157 PuNTEN
39. RICHARD HOMAN AlKMAARsCHE BOys (ZAT.) 155 PuNTEN
40. MARK KRANENDONK FC CAsTRICuM 154 PuNTEN
41. JuRG BOsMAN FC uITGEEsT 153 PuNTEN
42. JEROEN KROEs AlCMARIA VICTRIx 152 PuNTEN
 JENNEKE Gul EGMONDIA (VR.) 152 PuNTEN
44. DElANO sNIJDERs FlAMINGO’s’64 150 PuNTEN
 JAN OlDENHOVE sINT ADElBERT 150 PuNTEN
46. JORT VAN DER MEulEN VITEssE’22 149 PuNTEN
47. MARCEl FABER DE FOREsTERs 148 PuNTEN
48. PETER DE GROOT KsV 143 PuNTEN
 FAOuZI BEssAIs  sV KOEDIJK (VR.) 143 PuNTEN
50. MARK NIJHOlT AlKMAARsCHE BOys (VR.) 137 PuNTEN
51. ROBIN ERNEsT KOlPING BOys 136 PuNTEN
 IHAB MATTA HsV (VR.) 136 PuNTEN
53. MARK PAulI JONG HOllAND 124 PuNTEN
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DE EINDsTAND

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

Scoor punten 
bij de dames !

Leuk om te geven,
Leuk om te krijgen 

Dinerbon
www.grandcafevanruysdael.nl

Heemskerk  0251 232232
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sms €0,70

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 Kevin Duiveman & Samantha Witte sms rVm5     naar 7878

Voor Stef Kunst & Kirsten Teerinksms rVm6     naar 7878

Voor Jorg Veldhuis & marcella Snel 

sms rVm7  naar 7878

stem peR sms* 
* € 0,60 peR sms

Voor Nikki Eeltink & Nick Kramer

sms rVm3     naar 7878
Voor Jessica Schigt & ron van der Engsms rVm4     naar 7878

Voor Arlette Warmerdam & robert munnik 

sms rVm2     naar 7878

Voor marga Admiraal & Bjorn Adrichem sms rVm1     naar 7878



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!  


