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Beste voetballiefhebber,

in de regio sneuvelden dit seizoen weer aardig wat trainers. De een besloot zelf op te stappen, de ander werd door  
ambitieuze beleidsbepalers ordinair de laan uitgestuurd. Misschien zit daar nog een leuk artikel in.

Dit seizoen zitten er bij Vitesse’22, alcmaria Victix, Kolping Boys, SV Beverwijk en Egmondia een andere trainer op 
de bank dan aan het begin van het seizoen, waarbij Egmondia al aan zijn derde trainer van het seizoen toe is, omdat  
wonderdokter Johan rutz het gevoel had aan een dood paard te trekken en na twee wedstrijden alweer opstapte.

gezien de doorlooptijd van de productie van regioVoetbalMagazine kan het zomaar zo zijn dat er, wanneer u dit leest, 
meer trainers het slachtoffer zijn van in paniek geraakte bestuursleden.

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

Fotograaf: patricia de Bouvré

de G lDscHi t r

 DE AFVAllENDE BAl

Mijn vader heeft verstand van 
voetbal. Althans, dat vind ik.  
Hij vindt dat ’hun’ die het voor het 
zeggen hebben ‘er vaak de bal-
len van snappen’. Groot respect 
verdiende mijn vader in mijn ogen 
door al na de gewonnen halve  
finale in 1974 aan te geven waar 
het in de finale tegen Duitsland 
fout zou gaan. Bij Johan Cruijff.  
Op de vraag van een voetbalver-
slaggever ‘Hoe nu verder?’ had 
Cruijff namelijk geantwoord ‘dat-
tie het ook allemaal niet wist.’ Mijn 
vader wist genoeg. Michels niet. 
Waren ze er toch weer ingetuind.

’Jongen je ziet het nu al bij die 

amateurclubs. Ik bedoel de in-
vloed van het rapport Cruijff.  
Iedere boerenlul die een wed-
strijd in het eerste heeft ge-
speeld, krijgt een baan als trainer 
van een jeugdteam aangeboden.  
Gasten die net aan LTS hebben 
gedaan, bij wie de training vaak 
een georganiseerde chaos is en  
waar iedereen maar een beetje 
individueel met een koptelefoon  
van een iPod op het hoofd staat 
te pielen in het kader van zijn in-
dividuele ontwikkeling. ‘Hunnie’ 
zeggen dan dat zulke trainingen 
de sleutel zijn tot succes. Geloof er 
maar niets van. Ze weten gewoon 
niet beter. 

Nee, dan in mijn tijd. Toen draai-
de alles nog om het team, team- 
building en discipline. Voetbaltrai-
ners waren hoogopgeleide pro-
fessionals vaak afkomstig uit de  
hogere kringen.’ 

Intellectuelen, die hebben we  
weer nodig in het Nederlandse 
voetbal. Kerels die Schopenhauer 
hebben gelezen, Goethe kunnen 
citeren en Nietzsche begrijpen.  
‘Er is geen onderscheid tussen 
zijn en schijn. Waarheid is een  
illusie gezien vanuit een be-
paald perspectief’. Voetbal wordt  
weer filosofie en wetenschap  
tegelijk. 

Al hebben ze nog nooit een bal 
getrapt, voetbaltrainers moeten 
voortaan worden gerekruteerd 
onder de universitair opgeleiden 
van de vereniging. Wiskundigen 
die vaste patronen op het veld  
herkennen, psychologen die leren 
hoe je negatieve gedachtes kunt 
uitsluiten en economen die teams 
coachen in winstmaximalisatie. 
Moet je zelf gevoetbald hebben? 
Laat me niet lachen. Je hoeft toch 
geen paard te zijn geweest om een 
ruiter te zijn. 

Mijn vader, een man met voetbal-
verstand, die weet dat waarheid ook 
maar een illusie schijnt te zijn.

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 zesde van  
FC Velsenoord.

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 ver-
spreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine kijken in hun glazen bal en 
voorspellen de uitslagen van vijf wedstrijden. In dit nummer de Glazen Bal 
van Han Visscher, trainer van Meervogels’31. Visscher voorspelt de uitsla-
gen van de volgende wedstrijden van 1 mei.     

RKVV DEM - De Kennemers Eerste klasse A 3-1
RKAV Volendam - sV Koedijk Derde klasse A  3-1
OFC - Meervogels’31 Derde klasse B 0-2
Egmondia - Zeevogels Vierde klasse A 3-1
sV Wijk aan Zee  - RCZ Vijfde klasse C 3-1  

Een goed voorspelde uitslag levert vijf punten op. Wanneer alleen de toto-
uitslag juist is, wordt dit beloond met drie punten. 

Kijk voor de voorspellingen van alle trainers en de Glazenbalranglijst 
iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

De Glazen

 Bal
van Han Visscher

staand v.l.n.r: Michel Timmer, rinus de Bouvré,  
Jan Feijen, Marco Martens, rob Konijn, Willem post, 
richard Schellevis, Bert goris, peter de Jong en Henk 
pul.

Zittend v.l.n.r: Jan van de Brug, robin de Bouvré, 
Henk de Bouvré sr, rené Toebes, gerard van gerven, 
peter van de lem, Johan grimmink, ralf Hamersma 
en Martijn Fennema.

• Bert Goris en René Toebes spelen al sinds 1985 in 
dit vriendenteam dat nu als FC Velsenoord 6 door 
het leven gaat. De kern speelt al een kleine twintig 
jaar samen. De jongste speler is twintig en de oudste 
voetballer is achtenzeventig jaar.  In de loop der jaren 
is het team aangevuld met onder andere kinderen, 
broers en zwagers. Zo staan op de hier geplaatste 
foto uit 2003 drie generaties De Bouvré.

• Het team begon bij KIC en maakte van de derde 
helft een heel spektakel. Het glazen stapelen en 
flesjes sparen na afloop van een wedstrijd groeide 
uit tot een waar fenomeen. Na de fusie mochten de 
flesjes niet op tafel blijven staan, want dat was niet 
netjes. Desondanks bleef het team belangrijk voor 

de clubkas. De penningmeester van FC Velsenoord 
kent dan ook grote zorgen wanneer het team eens 
niet de kantine bezoekt. Toen de mannen nog jong 
waren, werd de derde helft regelmatig voortgezet bij 
de shoarmatent, de Griek of pizzeria om daarna nog 
even een afzakkertje te halen bij de plaatselijke bar.

• In de laatste twaalf jaar werd het team vaak tweede 
en pakte het drie keer de titel. Het laatste kampioen-
schap dateert van 2010. Deze successen beschouwt 
FC Velsenoord 6 als hét hoogtepunt.

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

FRANs VAN DER MEER,  

DIRECTEuR VAN  
VAN DER MEER & PHIlIPsEN, 

DE HOOFDsPONsOR  
VAN sVW’27.

Wat is de reden van het sponsoren van sVW’27?

‘SVW’27 kan het geld goed gebruiken. De toenmalige voorzitter 

Harry Wouters deed een beroep op ons om SVW’27 door middel 

van shirtsponsoring financieel te ondersteunen. Sponsoring 

is goed voor het behouden dan wel vergroten van onze naams-

bekendheid.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?  

‘Daar doen wij geen mededelingen over. We hebben een drieja-

rig contract afgesloten, waarbij wij de verplichting zijn aange-

gaan om SVW ’27 jaarlijks voor een bepaald bedrag financieel 

te ondersteunen. Op de kleding en tassen van SVW’27 staat de 

naam van Van der Meer & Philipsen vermeld.’

Wordt uw bedrijf van de sponso-
ring zakelijk veel wijzer?  
‘Of we er daadwerkelijk wijzer van 
worden, is moeilijk te zeggen.  
Wij zien deze sponsoring als een 
bijdrage aan een belangrijke 
maatschappelijke voorziening: de 
mogelijkheid om te sporten dan wel 
te voetballen.’
 
Is het denkbaar dat u zich als 
hoofdsponsor bemoeit met het 
voetbaltechnisch beleid? 
‘Nee, onze capaciteiten liggen op 
een ander vlak.’
 
Bent u bereid in de buidel te tasten 
om spelers naar sVW’27 te halen? 
‘Nee, SVW ’27 is een amateurver-
eniging. Het uitoefenen van de sport 
is belangrijk en het betalen van 
spelers beperkt deze mogelijkheid. 
Sponsoring van een amateurvereni-
ging moet de gehele club ten goede 
komen.’

FC Velsenoord 6

column VoetbalVerstand 

Foto: Erik gevaert

Bezoekt u alle wedstrijden van het eerste? 

‘We bezoeken niet alle wedstrijden, maar 

doorgaans is er bij elke thuiswedstrijd van 

SVW ’27  iemand van ons bedrijf aanwezig.’ 

 
Het ziet er naar uit dat sVW’27 degra-

deert uit de eerste klasse? Is dat een 

goede zaak voor de club? 

‘De kans op degradatie is zeer groot. 

SVW’27 speelt met een jonge ploeg, omdat 

een groot aantal spelers na de promotie 

naar de eerste klasse is vertrokken.  

Er staat nu een jonge ploeg die vaak goed 

speelt, maar het nodige geluk ontbeert. 

Een eventuele degradatie is goed voor 

de vereniging. Dan kunnen er nog meer 

jeugdspelers doorstromen, waarmee 

SVW’27 kan werken aan een goed 

fundament voor de toekomst. Ik ben een 

groot voorstander van het opstellen van 

spelers uit de eigen opleiding. Zo boek 

je veel meer winst. Spelers moeten zich 

verbonden voelen met de club en niet voor 

het geld bij SVW’27 komen spelen.’
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twaalf’, beseft Beentjes. ‘We houden 
nu de stippellijn in de gaten. Maar we 
hebben genoeg kwaliteit om ons te 
handhaven.’

Al maanden komt HSV niet meer tot 
winst en wie niet wint, komt steeds 
dichter bij een degradatieplaats.  
‘Het zal lastig worden om de nacompe-
titie te ontlopen’, beseft Sander Drie-
huis, die al een aantal jaren een van 
de steunpilaren is in de HSV-defensie.  
‘Maar we gaan natuurlijk voor hand-
having.’ Driehuis vreest dat de krappe  
selectie zijn ploeg wel eens kan opbre-
ken. ‘We hebben veel blessures gehad 
en dat konden we moeilijk opvangen.’

Driehuis beaamt dat het elftal van suc-
cestrainer Edwin Veenstra onder druk 
staat. ‘We voetballen minder onbevan-
gen, angstiger vooral, dan voor de win-
terstop. We missen ook wat scorend 
vermogen, waardoor geen wedstrijd 
makkelijk is. Het is een soort vicieuze 
cirkel. Als je in vorm bent, heb je geluk. 
Die vorm is er nu even niet’, ervaart de 
verdediger.

Desalniettemin blijft de verdediger op-
timistisch. ‘Als ik kijk hoe we trainen, 
moeten we weer punten kunnen gaan 
pakken’, zegt Driehuis vol overtuiging. 
‘We kunnen namelijk veel beter, dan  
wat we nu laten zien. Dat hebben we in 
de eerste helft van de competitie wel 
laten zien. Alleen De Dijk stak er met 
kop en schouders bovenuit. Voor de rest 
deden we niet onder.’

Het vertrouwen van Driehuis in een 
goede afloop is dan ook vooral geba-
seerd op de eerste twaalf wedstrijden 
van het seizoen. ‘Onze concurrenten 
Kolping Boys en De Foresters zijn het 
hele seizoen al bezig met het sprok- 
kelen van punten. Wij weten dat we aar-
dig wat punten kunnen pakken. Dat moet 
ons vertrouwen geven.’   

Toen de competitieleider van district 
West I het wedstrijdprogramma sa-
menstelde, had hij nog geen idee hoe  
de ranglijst eruit zou gaan zien, maar 
spannender had hij het waarschijnlijk 
niet kunnen maken. Als laatste wed-
strijd staat HSV-De Foresters op de 
rol. Een wedstrijd die wellicht de boe-
ken ingaat als ‘het akkoord van Heiloo’. 
Driehuis is daar duidelijk over: ‘Als het 
aan onze voorzitter ligt wel, maar ik  
wil die wedstrijd als het kan gewoon 
winnen. Maar nood breekt wetten.’

Foresters-middenvelder Niels Kok 
is ongetwijfeld een van de hoofdrol- 
spelers in die derby. Ook hij voelt 
niets voor een Heilooër akkoord.  
‘Die wedstrijd leeft zo, die kun je niet 
op een akkoordje gooien. Het zou mooi  
zijn als we dan veilig zijn’, blikt Kok 
vooruit.

Kok ziet het als een voordeel dat zijn 
club en Kolping Boys al het gehele  
seizoen bezig zijn de dans te ontsprin-
gen. ‘HSV en Vitesse’22 zijn niet gewend  
om punten te sprokkelen. Voor ons  
is ieder punt er een. Wanneer zij ge-
lijkspelen, voelt dat voor hen denk 
ik meer als twee verloren punten.  
Mentaal sta je er dan toch anders in en 
daar kunnen  wij baat bij hebben.’

Volgens Kok is het zaak de nega-
tieve spiraal te doorbreken. Een goe-
de reeks is de remedie daartegen.  
Maar daar is het wachten op, want na 
de 1-4 overwinning volgde een gelijk-

spel tegen concurrent Hellas Sport.  
’Het schiet dan allemaal niet op. Als je 
ook van Hellas had gewonnen, had je 
de lijn kunnen doortrekken. We zijn te  
wisselvallig, soms ook in de wedstrijden 
zelf. Dat heb je met veel jonge spelers.  
Alleen al voor hun ontwikkeling is het 
beter om in de tweede klasse te blijven’, 
vindt de geroutineerde Kok.

Kolping Boys speelt voor het derde 
seizoen in de tweede klasse en kent 
het klappen van de zweep om te over-
leven in de degradatiestrijd, want ook 
in eerdere seizoenen moesten de Ou-
dorpers -met succes- afrekenen met 
het degradatiespook. Dat gegeven en 
de resultaten van de afgelopen weken 
hebben het vertrouwen in het Oudor-
per kamp doen toenemen. ‘We zitten 
toch een beetje in een flow’, is de con-
statering van interim-trainer Marc van  
Wonderen. ‘HSV achtte zich al enigszins 
veilig en moet ineens knokken voor de 
punten. Dat is waarschijnlijk niet in hun 
voordeel.’

Van Wonderen denkt ook dat het pro-
gramma in het voordeel van Kolping 
Boys is. ‘Wij spelen nog tegen KFC en 
Westfriezen. Beide ploegen zijn klaar en 
dat kan weleens gunstig voor ons zijn. 
Maar het blijft spannend, want iedereen 
kan van iedereen winnen. Toch denk 
ik dat wij vijfde van onderen worden.’ 

In het grootste doemscenario spe-
len HSV, De Foresters, Kolping Boys 
en Vitesse’22 volgend seizoen in de  
derde klasse. Immers de nummers 
dertien en veertien degraderen recht-
streeks en de plaatsen elf en twaalf 
leiden tot promotie- en degradatie-
wedstrijden met periodekampioenen 
uit de derde klasse.

Voor Vitesse’22 lijkt dit scenario het 
meest een ’ver van het bed show’, maar 
in de tweede klasse liggen de kaarten 
na iedere speelronde totaal anders. 
Lennert Beentjes moet er met zijn 
doelpunten voor zorgen dat Vitesse’22 

in de tweede klasse blijft. Mede door-
dat Beentjes weinig scoort, maakten 
de Castricummers een vrije val op de 
ranglijst.

‘Spelers die iets extra’s brengen, heb-
ben na de winterstop niet altijd thuis  
gegeven’, geeft de aanvaller als een van 
de redenen voor de mindere reeks van 
zijn ploeg. ‘Ik voel me ook verantwoor-
delijk voor de plek waar we nu staan. 
In 2011 heb ik veel te weinig gescoord.’

Na de verrassende 1-4 overwinning 
tegen kampioen De Dijk is de rust op  
De Puikman weer een beetje terug-

In de tweede klasse a spelen vijf clubs uit de regio. Flamingo’s vindt zich-
zelf terug in de top van de tweede klasse, maar voor HsV, de Foresters 
en Kolping Boys dreigt degradatie naar de derde klasse. En ook voor  
Vitesse’22 kan het seizoen nog in een deceptie eindigen. wie vindt de ont-
snappingsroute uit de degradatiezone?

gekeerd. ‘Want de buitenwacht werd 
onrustig’, merkte ook Beentjes. Die on-
rust leidde ertoe dat trainer Jort van der 
Meulen besloot op te stappen.

De oefenmeester was bezig aan zijn 
laatste seizoen bij Vitesse’22. Dat ge-
geven had geen invloed op de mindere 
periode na de winterstop benadrukt 
Beentjes. Volgens Beentjes is het 
een samenloop van omstandigheden.  
Zo miste de ploeg een aantal spelers 
door schorsingen of vakanties. Of zo-
als de goalgetter het omschrijft: ‘De 
verkeerde spelers waren er op het ver-
keerde moment niet. Daarnaast ont-
beerde het ons aan het nodige geluk. 
Iets wat we in de eerste seizoenshelft 
soms wel hadden.’

Tijden veranderen. Vitesse’22 keek 
lange tijd naar boven, maar dat is nu 
niet meer het geval. ‘Het is twee voor 

Een wedstrijd die wellicht de boeken ingaat 
als ‘het akkoord van Heiloo’

ViTESSE’22-aanVallEr lEnnErT BEEnTJES DuEl-
lEErT MET DaVE DE WEErS Van FlaMingo’S’64.  
FOTO PETRA HAuWERT 

HSV-DE ForESTErS iS DE laaTSTE WEDSTriJD 
Van HET SEizoEn. HiEr proBEErT Duc aHn Vu 
MiDDEnVElDEr niElS Haring DE VoET DWarS 
TE zETTEn. FOTO ERIK GEVAERT

Degradatie naar
derde klasse dreigt

Degradatie naar
derde klasse dreigt
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de topsCorerslIjst Is bIjgewerkt tot en met 10 aprIl. 
kartworlD in limmen stelt een arranGement BescHikBaar voor Het team 

van De mannelijke en vroUwelijke topscorer van Het seizoen.

TOPsCORERs HErEnVoETBal 

MAuRICE GIjZEN FlAMINGO’s’64 23

MATHIjs VAN HOOFF sV WIjK AAN ZEE 22

THIjs WOlKERs HuGO BOys 
20

TOM VAN DEN BRINK MEERVOGEls’31 18

BEN VAN KEssEl  DE FOREsTERs 17

TOM HOFKAMP sV KOEDIjK 
17

MICHEl DuINEVElD FC VElsENOORD 15

jIM DE PAGTER sV WIjK AAN ZEE 15

RIK sTAls 
ODIN’59 

14

RON sCHEFFER RKVV DEM 
14

FABIAN BRusTER AFC’34 (ZAT.) 
14

DANNy KONIjN KsV 
14

TOPsCORERs VrouWEnVoETBal
lARA DE DECKER sV WMC 32MElIssA DE WAARD AlKMAARsCHE BOys 28sTEFANIE PAN sV KOEDIjK 27CAROlA sTAls RKVV DEM 26DAIsy VEERKAMP HsV 

24lARIssA sCHuTTE sVW’27/sV WMC 23FlEuR ZEEGERs ZEEVOGEls 23MElANIE HAAK HsV 
21MICHEllE GEEsKEN HsV 
18MIRIAM HOPMAN ZEEVOGEls 18CARlI luNZ 

ADO’20 16lysANNE FElD sVW’27/sV WMC 14

De topscorers
De topscorers

De Glazen

 Bal
1. MARK KRANENDONK FC CAsTRICuM 204 PuNTEN
2. BOB BEENTjEs EGMONDIA 198 PuNTEN**
3. jOs VAN VEElEN lIMMEN 191 PuNTEN
4. sANDER VERAART DE KENNEMERs VR. 189 PuNTEN
5. WIllEM ZEIjlMANs sV VRONE 183 PuNTEN
6. WIM VAN KOl ADO’20 VR. 180 PuNTEN
 HERMAN VAN ROODE AlKMAARsCHE BOys VR. 180 PuNTEN
8. jAAP sCHIlDER AFC’34 178 PuNTEN
9. BAs NABER jONG HOllAND 177 PuNTEN 
 RAjEsH BIsHEsAR AFC’34 ZAT. 177 PuNTEN
11. BOB KOOl lIMMEN VR. 175 PuNTEN      
12. RON WEINBRECHER AlKMAARsCHE BOys 173 PuNTEN
 AlEx BEEK AlCMARIA VICTRIx ZAT. 173 PuNTEN
14. PETER DE GROOT KsV 172 PuNTEN
15. ROWDy BAKKER ODIN’59 170 PuNTEN
16. ANNIKA WINKEl sV WIjK AAN ZEE VR. 169 PuNTEN
17. MARK PAulI REIGER BOys 166 PuNTEN
18. TRIsTAN OOMs HuGO BOys 165 PuNTEN
 WIM TWIsK ZEEVOGEls VR. 165 PuNTEN
 ED NOORlANDER KOlPING BOys VR. 165 PuNTEN     
 HAN VIssCHER MEERVOGEls’31 165 PuNTEN
22. MARCEl FABER DE FOREsTERs 164 PuNTEN
23. MO BOuCHIBTI ODIN’59 VR. 163 PuNTEN
 WIlCO DE VRIEs FC VElsENOORD 163 PuNTEN
25. ERNsT RANZIjN ZEEVOGEls 162 PuNTEN
26. NICO VAN DEN BERGHE jONG HERCulEs 161 PuNTEN
27. jANNEs MEIjER HsV VR. 160 PuNTEN
 DElANO sNIjDERs FlAMINGO’s’64 160 PuNTEN
29. ERWIN RöMER sV WMC 159 PuNTEN
30. WIllEM ROEMER FC CAsTRICuM VR. 154 PuNTEN
31. HERMAN BRETHOuWER RKVV DEM VR. 153 PuNTEN
 ARNOlD DE BlOCK REIGER BOys VR. 153 PuNTEN  
33. juRG BOsMAN FC uITGEEsT 150 PuNTEN
 MICK KERssENs MEERVOGEls’31 ZAT. 150 PuNTEN
35. EDWIN VEENsTRA HsV 147 PuNTEN
36. MARC VAN WONDEREN KOlPING BOys 146 PuNTEN*
37. ROB HOFF DE FOREsTERs VR. 142 PuNTEN 
 jAN OlDENHOVE VITEssE’22 142 PuNTEN*****
39. RON BOuMAN RKVV DEM 141 PuNTEN
40. IVAR BOEREBACH sV BEVERWIjK 140 PuNTEN****  
41. FRED BIsCHOT sV WIjK AAN ZEE 139 PuNTEN
42. PETER sTRABBING AlCMARIA VICTRIx 138 PuNTEN***
 COCK VIjZElAAR sV WMC VR. 138 PuNTEN
44. WIlFRED VAN HOOREN sV KOEDIjK VR.            137 PuNTEN
 BIANCA VERMAAT  EGMONDIA VR. 137 PuNTEN
46. GERRIT BOERMAN sV KOEDIjK 136 PuNTEN
47. ulRICH lANDVREuGD sVW’27 135 PuNTEN
48. sAsKIA VADER KsV VR. 133 PuNTEN
49. jOOP DE jONG sINT ADElBERT 129 PuNTEN                      
50. WERNER HOEKsTRA sV WMC ZAT.            124 PuNTEN
51. MIKE sMIT  sVW’27 VR. 116 PuNTEN
52. MARTIN DE GROOT ADO’20 107 PuNTEN 
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* InClusIeF de  punten Van Voorganger robIn ernest
** InClusIeF de punten Van Voorgangers jamal YaHIaouI en joHan rutz
*** InClusIeF de punten Van Voorganger jeroen kroes  

**** InClusIeF de punten Van Voorganger guIdo mulder
***** InClusIeF de punten Van Voorganger jort Van der meulen
de stand Is bIjgewerkt tot en met 10 aprIl
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Groen Gras 
Kolping Boys F7-KSV F5
9 april 2011 12.24 uur Foto: orange pictures



Bij van rUysDael

Zijn jullie uiteindelijk onder de 
druk bezweken?

‘Zo heb ik het in ieder geval niet 
ervaren. Het kampioenschap leef-
de wel in de groep. Als je boven-
aan staat, wordt er weleens over 
een eventuele titel gesproken.  
Uiteindelijk hebben we het zelf la-
ten liggen. Van ploegen als Elink-
wijk, Feyenoord en Nieuwenhoorn 
verliest een ADO’20 in goeden 
doen niet. We zaten in een fase dat 
ons het voetbal onmogelijk werd  
gemaakt en daar hadden we blijk-
baar geen passend antwoord op.’
    
Dus ADO’20 is niet goed genoeg?

‘Na zeventien wedstrijden stonden 
we vier punten los. De competitie 
is dan dik over de helft. Dus dat 
we niet goed genoeg zouden zijn, 

is mij te makkelijk. Vergeet niet 
dat we een prima seizoen heb-
ben en we hebben de nacompetitie  
gehaald. Het is alleen jammer dat 
de ultieme beloning in de vorm van 
een titel is uitgebleven.’

Het seizoen is dus geslaagd wat 
jou betreft. Hoe belangrijk is  
Martin de Groot daarin?
 
‘Martin heeft veel verstand van 
voetbal en is communicatief sterk. 
Hij is een goede vent. Martin de 
Groot is erin geslaagd om ADO’20 
weer een eigen gezicht te geven 
met spelers uit de eigen opleiding 
en uit de regio. We hebben lang 
meegedaan om de titel en een pe-
riodetitel binnengehaald.’

Na de nederlaag in Hellevoetsluis 
tegen Nieuwenhoorn hebben jullie 

definitief afscheid genomen van  
de titel. Het lijkt me geen pretje 
om dan nog twee uur in de bus te 
moeten zitten.

‘Het was evengoed nog wel gezel-
lig. We hebben daar een ongeluk-
kige wedstrijd gespeeld. We kwa-
men al snel met 1-0 achter en toen 
kreeg Öskan Özmen na ongeveer 
een halfuur de rode kaart, waar-
door je de rest van de wedstrijd met  
tien man verder moet. Dan wordt 
het gewoon een lastig verhaal.’
 
Het contrast met vorig jaar is 
groot. Hoe heb je die roerige tijd 
ervaren?
 
‘Het was geen leuk jaar, laat ik 
dat voorop stellen. We hebben in 
één seizoen met Dick Jan Ente,  
Simon Kistemaker en Jan Boes    

NA ZEVENTIEN WEDSTRIJDEN WAS ADO’20 MET EEN VOORSPRONG VAN VIER PUNTEN  
EEN BELANGRIJKE TITELKANDIDAAT IN DE HOOFDKLASSE A. ALS TROTSE KOPLOPER  
MORSTEN DE HEEMSKERKERS TEVEEL PUNTEN, WAARDOOR HET KAMPIOENSCHAP DIT  
SEIZOEN NIET IN HEEMSKERK GEVIERD ZAL WORDEN. ADO’20-BOEGBEELD GISO BEEMER 
IS NIET VERRAST OVER DE GOEDE PRESTATIES VAN ZIJN PLOEG. ‘MET EEN ACHTSTE 
PLEK WAREN WE VORIG SEIZOEN THE BEST OF THE REST’, ZEGT DE ADO-CAPTAIN AAN DE  
STAMTAFEL BIJ VAN RUySDAEL.

aan De stamtaFel…

FOTO’s: orangE picTurES 

‘We waren 
the best of the rest’
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drie trainers versleten. Het bestuur 
wilde perse naar de Topklasse en 
Kistemaker haalde als technisch 
manager spelers die niet bij de 
club pasten. ADO’20 is een warme 
en hechte club. Een aantal spe-
lers stelde het eigen belang bo-
ven het teambelang, terwijl in het 
verleden en ook dit seizoen het 
collectief onze kracht is. Het was 
een moeilijke groep en inderdaad 
een onrustig jaar. We stonden met 
de winterstop een-na-laatste en 
eindigden uiteindelijk als achtste.  
We speelden gelijk tegen Tone-
gido. Als we die hadden gewonnen 
dan hadden we ons geplaatst voor 
de play-offs voor de Topklasse.  
We waren zeg maar the best of the 
rest. Het verbaast mij dan ook niet 
dat we nu bovenin meedraaien.’

Heb je vorig seizoen nooit gedacht: 
bekijk het allemaal maar?  

‘Ik moet eerlijk zeggen dat dat 
wel door mijn hoofd heeft ge-
spookt, want het plezier was weg.  
Maar weglopen voor de situatie is 
mijn eer te na. Dit is mijn veertiende 

seizoen in het eerste van ADO’20. 
Ik heb -op het vorige seizoen na- 
altijd met veel plezier gevoetbald bij 
ADO’20. Het positieve gevoel over-
heerst, laat dat duidelijk zijn.’

Dat klinkt alsof je bezig bent aan 
een afscheidstournee langs de 
velden van de Hoofdklasse A?

‘Op dit moment twijfel ik of ik nog 
door moet gaan. Ik ben nu twee-
endertig en de opgave om het vol 
te blijven houden, wordt steeds 
groter, ook al ben ik nog hartstikke 
fit. Als ik iets doe, wil ik het voor 
honderd procent doen. Dus af en 
toe een training overslaan, is voor 
mij geen optie. Het is een moeilijke 
keuze. Daar komt bij dat als je met 
4-0 wint van DHC je er anders over 
denkt dan wanneer je met 3-1 ver-
liest bij Nieuwenhoorn.’

Maar ga je dan bij ADO’20 in een 
lager team voetballen of kies je 
ervoor om bijvoorbeeld bij een 
tweedeklasser te gaan spelen?

‘ADO’20 is mijn club, dus ik denk 

dat het dan een lager team wordt.  
Ik ga er rustig over denken.  
Niemand legt druk op mij om snel 
een beslissing te nemen. Ik speel 
nu veertien seizoenen in het eerste 
van ADO’20. Drie keer in de week 
trainen en op zondag een wed-
strijd wordt dan een onderdeel van  
je leven. Het is dus een moeilijke 
keuze.’

stel dat jullie de Topklasse ha-
len. Het lijkt mij dat je dat wel  
wilt meemaken.

‘Misschien is dat juist wel een reden 
om te stoppen haha. Je moet reëel 
zijn: de kans dat je de Topklasse nu 
haalt is uiterst klein. Je strijdt met 
tien ploegen om één plek. Het is ook 
de vraag of ADO’20 een rol van be-
tekenis in de Topklasse kan spelen. 
Daar zit geen zwakke broeder tus-
sen. Je ziet dat VVSB, Hollandia en 
FC Hilversum het moeilijk hebben. 
Als ik zie hoe we nu draaien, krij-
gen we het lastig in de Topklasse.  
Dat neemt niet weg, dat wanneer je 
de kans krijgt om te promoveren je 
die wel moet pakken.’   

‘Kistemaker haalde als  
technisch manager  
spelers die niet  
bij de club pasten’

FOTO: ORANGE PICTuREs

Het volgende RegioVoetbalMagazine verschijnt op 18 mei 
Kijk voor het laatste voetbalnieuws uit de regio ieder weekend op www.regiovoetbalmagazine.nl

Adverteren? Bel 0251 67 46 47
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uit de OUDE DOOS

Clarence Seedorf. Als je dan op drieën-
twintigjarige leeftijd hoort dat het einde 
oefening is, dan stort op dat moment je 
wereld in. Uiteindelijk leg je je erbij neer.’

De tegen DEM opgelopen blessure, die 
het einde van zijn voetbalcarrière in-
luidde, kwam harder aan. Zelfs de ver-
maarde orthopedisch chirurg Martens, 
die ook Van Basten heeft geopereerd, 
kon niets voor de huidige trainer van 
Hugo Boys doen en dus was het einde 
oefening. ‘Dat deed mij meer dan mijn 
einde als profvoetballer. Liever was ik 
nu gestopt, op vijfendertigjarige leef-
tijd, of zoals mijn oud-ploeggenoot Paul  
Farenhorst gewoon doorvoetballen tot 
je negenenveertigste.’

De knie vormde een te groot obstakel 
naar mogelijke wereldroem en financi-
ele onafhankelijkheid. Toch kijkt Ooms 
met genoegen terug op zijn loopbaan.  
‘Tot mijn twintigste heb ik alles bereikt 
wat ik wilde bereiken’, luidt de conclu-
sie van de voormalige verdediger, die 
als jeugdspeler van De Foresters een  
aantal jaar als enige speler van een ama-
teurclub deel uitmaakte van verschil-
lende nationale jeugdselecties.

Hoogtepunt voor Ooms was deelname 
aan het WK onder 20 in Qatar. ‘Dat is 
natuurlijk prachtig om mee te maken, 
maar het was er bloedheet. We trainden 
’s ochtends’, herinnert de jeugdinterna-
tional zich.

Zes jaar betaald voetbal voerde Ooms 
langs AZ, Emmen en Telstar, waarna 
hij neerstreek bij HRC in Den Helder.  
Ooms: ‘Daar kon ik nog wat verdie-
nen.’ Na een jaar HRC keerde Ooms 
terug bij De Foresters, de club die hij 
op zijn veertiende verliet. Bij de huidige  
tweedeklasser kwam hij doelman  
Nick van Aart tegen. ‘Ik kende Nick 
nog uit mijn tijd bij AZ en van het  
Nederlands team.’

Over zijn eerste officiële wedstrijd 
in het eerste van De Foresters moet  
Tristan Ooms lang nadenken. ‘Ik weet  

niet meer tegen wie dat was. Misschien 
was het wel tegen Winkel voor de beker. 
Paul Farenhorst werd al na vijf minuten 
uit het veld gestuurd en daardoor kre-
gen we het nog lastig tegen die gasten. 
Uiteindelijk wonnen we met 2-1.’ 

Zijn medespelers moesten meer aan 
Ooms wennen, dan dat hij moest wen-
nen aan het niveau van zijn medespelers. 
’Ik moest wel wennen aan de trainingen’, 
herinnert Ooms zich. ‘Ik was namelijk 
bloedfanatiek, ook met trainen. Als we 
een wedstrijd hadden verloren, zat ik 
binnen een kwartier thuis. Ik weet dat 
toen een aantal spelers zich openlijk af-
vroeg of mijn komst naar De Foresters 
wel zo verstandig was.’

Ooms maakte als speler van De Fore-
sters één kampioenschap mee. In het 
seizoen 2001/2002 werd de club uit 
Heiloo kampioen van de derde klasse. 
Trainer van dat elftal was Fred Bischot, 
die voor Ooms nog werk had geregeld. 
‘Ik wilde wel naar De Foresters komen, 
maar dan moesten ze wel een baan  
voor mij regelen. Door Fred werd ik  
postbesteller in Heemskerk en werd ik 
zijn collega.’

Tristan Ooms noemt de huidige oefen-
meester van Wijk aan Zee een perfecte 
trainer voor de sfeer. ‘Maar hij had ook 
aparte trekjes’, weet Ooms. ‘Nick van 
Aart, Ralph Bolten en ik hebben nog 
een keertje een geintje met Fred uit-
gehaald. We hadden een barbecue bij  

De Foresters en toen hebben we van-
uit de keuken naar de kantine gebeld  
en gevraagd of Fred Bischot aanwezig 
was. Ralph Bolten zei toen dat hij vol-
gende week met de oud-internationals 
moest meedoen. Wij pisten in ons 
broek van het lachen, vooral omdat 
Fred er nogal zenuwachtig van werd.  
Uiteindelijk hebben we hem verteld dat 
het een geintje was. Toen heeft Fred 
een paar weken niks tegen ons gezegd.  
Maar later kon hij er ook wel om lachen.’

Naast de wedstrijden tegen ’buur’ HSV 
waren voor Ooms de wedstrijden tegen 
Purmersteijn speciaal. ‘Bij Purmersteijn 
speelden altijd wat Amsterdamse  
jongens die tijdens de wedstrijd liepen 
te zuigen. Paul Farenhorst en ik konden 
dat ook aardig.’

Als TRIsTAN OOMs EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs WAARMEE HIj  
BIj DE FOREsTERs sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT:

NICK VAN AART

 CARlOs BlOM COlIN WIlVERs  TRIsTAN OOMs DENNIs NANNE 

 RAlF MulDER  jEROEN HAANsTRA  PAul FARENHORsT

 NIEls KOK  DENNIs DIjKHuIs  jAN sCHOORl

  
TRAINER: EDWIN VEENsTRA

Tristan Ooms dacht als jonge voetballer de hemel te bestormen. Dat is niet zo vreemd als  
Denny landzaat, Clarence seedorf, Wilfred Bouma, Boudewijn Zenden en Patrick Kluivert ooit je 
ploeggenoten waren. Zo’n zeven knieoperaties gaven een mooie voetbaltoekomst een totaal andere 
wending. Een illusie armer en een slechte knie rijker keerde Ooms terug bij De Foresters, de club 
waar het voor hem allemaal begon. Een wedstrijd tegen DEM was misschien wel Ooms’ beste wed-
strijd in het shirt van De Foresters. Het bleek tevens zijn laatste wedstrijd te zijn.

‘Eigenlijk is het de schuld van  
Jan Schoorl’, blikt Ooms met een  
glimlach terug op die wedstrijd in 2003 
tegen DEM, die een triest einde maakte 
aan een voetbalcarrière die ruim tien 
jaar eerder nog geen grenzen leek te 
kennen. ‘Ik had al twee keer gescoord 
en Jan Schoorl zou mij vervangen.  
Hij was nog niet klaar met warmlopen 

toen ik inliep op de keeper van DEM, die 
de bal wegschoot. Ik sprong op en toen 
ik landde, zakte ik door mijn knie. Ik wist 
meteen dat het mis was.’

De knie van Ooms zette al een streep 
door zijn loopbaan als broodvoetballer, 
want bij Telstar werd de verdediger af-
gekeurd voor het bedrijven van betaald 

voetbal. ‘Wanneer ik op dat niveau was 
blijven voetballen, dan was ik in een rol-
stoel geëindigd’, weet Ooms.

Die vervelende boodschap was even  
slikken voor Ooms. ‘In de nationale 
jeugdselecties speelde ik onder andere 
met Denny Landzaat, Wilfred Bouma, 
Patrick Kluivert, Boudewijn Zenden en 

Tristan Ooms keerde een illusie armer en 
een slechte knie rijker terug bij De Foresters

Tristan ooms (wit shirt) duelleert met HSV-aanvaller Timo Witjes. 
ooms’ ploeggenoot ralf Mulder kijkt toe. Foto: Kees Blokker

‘ik weet dat toen een aantal spelers zich openlijk afvroeg of 
mijn komst naar De Foresters wel zo verstandig was.’
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Naam 
Joey de Kruif
leeftijd 
19 jaar
Club  
RKVV DEM
Positie  
Overal in de verdediging.
Bal hooghouden 
407 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Het kampioenschap met ADO’20 D1 in de Hoofdklasse, 
waardoor we promoveerden naar de Topklasse.  
sterke punten joey volgens Kika    
Joey is moeilijk te passeren en hij werkt altijd hard.
Zwakke punten joey volgens Kika 
Af en toe mag hij wel een overtreding minder maken.  
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een Björn Borgie.

Kan seks voor de wedstrijd? 
Ja, het is een prima pepmiddel!
Muziek voor een wedstrijd? 
Een stevige house of lichte hardcore, daar kan ik mezelf wel 
mee opladen.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
Ik heb zo mijn rituelen. Ik trek bijvoorbeeld altijd eerst mijn 
linker scheenbeschermer aan. 
leukste voetbalhumor  
Wanneer materiaalman Dook Dullemans weer eens gek doet.
Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt? 
Ideaal, zondagavond om zeven uur geen discussie en ze trekt 
me niet uit de kantine.  
DEM Vrouwen dit seizoen 
Ik denk dat er nog wel een derde plek in zit. 
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
De avond ervoor lekker relaxen en niet te laat slapen en voor 
de wedstrijd drink ik een energy.  
Passie buiten het voetbal   
Dat is Kika natuurlijk en lekker relaxen met mijn vrienden.

een tweetje

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

FOTO : orange pictures

Naam 
Kika de Goed 
leeftijd 
19 jaar
Club  
RKVV DEM
Positie  
Voorstopper
Bal hooghouden 
10 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Een keer een proeftraining gehad bij Fortuna Wormerveer.  
sterke punten Kika volgens joey 
Kika is een echte bikkel en kan goed koppen, iets wat niet 
veel dames doen.
Zwakke punten Kika volgens joey 
Ze moet iets meer kijken waar ze de bal heen speelt en haar 
linkerbeen valt ook nog wel te trainen. 
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een string.

Kan seks voor de wedstrijd? 
Ja, ik heb geleerd dat een goede warming-up belangrijk is. 
Muziek voor een wedstrijd? 
Dat maakt niet uit, als er maar een lekker tempo in zit. 
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
Ik laat altijd iemand anders de veters van mijn voetbal-
schoenen strikken. 
leukste voetbalhumor  
Aan de wijn in de bus vanaf Texel.
Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt? 
Heel leuk, want hij is supersexy in zijn voetbaltenue. 
DEM dit seizoen 
Het tweede is al kampioen en ik denk dat het eerste dat 
ook wordt.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Zingen in de kleedkamer.
Passie buiten het voetbal  
Leuke dingen doen met Joey en met mijn vriendinnen.
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