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Beste voetballiefhebber,

alle beslissingen zijn inmiddels gevallen. Bij een aantal clubs was er na een succesvol seizoen de euforie en andere  
verenigingen likten hun wonden. De vraag die bij opkomt: wat is pijnlijker? Degradatie of in het zicht van de haven  
promotie mislopen?

ik heb als voetballer beide meegemaakt en voor zover ik mij kan herinneren, is het gevoel min of meer hetzelfde.  
in beide gevallen denk je aan de wedstrijden die je had kunnen of moeten winnen, maar dat lukte dan toch niet.  
Wanneer je uiteindelijk alles op een rijtje hebt gezet, kom je tot de conclusie dat je dan toch net niet goed genoeg was.

De meeste clubs zijn druk bezig met het nieuwe seizoen. Dan zal alles anders zijn. iedereen maakt weer kans op de 
titel, want we hebben er een paar spelers bij gekregen of er zijn talentvolle a-junioren doorgestroomd. Of nog mooier:  
de selectie is nu wat rijper.

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   
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 DE AFVAllENDE BAl

Het einde van het voetbalsei-

zoen heeft altijd iets dubbels. 

Aan de ene kant de verlos-

sing van niet meer iedere  

zaterdag of zondag de ver-

plichting, met heerlijke 

lome, trage ’nietsdoenierige’ 

weekends in het vooruitzicht 

en aan de andere kant de 

leegte van een paar maanden 

zonder voetbal. Misschien nog 

met Pinksteren het geweldige  

Internationale voetbaltoer-

nooi, het ICGT, in Uitgeest, 

de eindschoonmaak van het 

complex en dan zit het er wel 

op. Het voetbal gaat met zo-

merreces.

Dubbel aan zo’n einde van het 

seizoen is vaak ook de bele-

ving van vreugde en verdriet, 

want waar gesport wordt, is 

er winst en verlies. Ik was 

blij, want mijn club mocht op 

een platte kar door het dorp 

vanwege een bejubeld kam-

pioenschap dat even uitbun-

dig en met net zoveel drank 

gevierd werd als de explosie 

van vreugde na het laatste 

fluitsignaal in de kampioens-

wedstrijd. Dat gebeurt in heel 

Nederland en bij alle sporten. 

Daar is niets mis mee.

Maar dan een bericht in de 

Volkskrant: ’Zaterdag 14 mei 

loopt het kampioensfeest van 

het vierde elftal van RKAVIC 

volledig uit de hand, mede 

door drank- en drugsge-

bruik. Aanvoerder Michael 

vindt de dood door een politie-

kogel’. Ik vind dat schokkend.  

Natuurlijk ken ik niet de ech-

te feiten. Daar gaat de rech-

ter straks over, maar toch.  

Een keurig nette, gestu-

deerde, door iedereen ge-

kenschetst als heel aardige 

jongen, lid van een geres-

pecteerde voetbalclub met 

traditie, vindt de dood bij een 

kampioensfeest! Dat is erg. 

Heel erg en dat moet ons al-

len een spiegel voor houden 

want ja… ‘Wie zonder zonde 

is werpe de eerste steen.’

Einde van het seizoen.  

Voorlopig even geen ’afval-

lende bal’ in RegioVoetbal-

Magazine.

column End of sEason 

hetballenhok all stars

Fotograaf: Ton van der Eng

de G ldscHi t r
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 de veteranen  
van Meervogels.

Vanwege het Internationale Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) in het vier-
de nummer van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Henk Kempers, 
toernooicoördinator van de Stichting Voetbalpromotie Uitgeest die het ICGT 
jaarlijks organiseert. Kempers voorspelt  de uitslagen van de volgende wed-
strijden op het ICGT:     

FC uitgeest - Nairobi Youth Kenia  1-1
Gambia - sporting Portugal  0-2
Young Boys - Zuid Korea  0-1
Young Boys - Clube Atlético Mineiro  1-1
Zuid Korea - Clube Atlético Mineiro  1-0  

de Glazen

 Bal
van Henk Kempers

staand v.l.n.r.: Jos Wijte, Wim van Baar, Kees graas, 
Dré van Sikkelerus, arne Jobben, ruud Buur, 
Yoeri Jordanov, Harry Buur, Wil Hollenberg en 
Wessel pepping.

Zittend v.l.n.r.: Frans Schoon, roel Walsarie, 
nico Bos, aad Verduin, Bart Dekker, Hans Verduin en 
Jaap Lust.

Op de foto ontbreken: rob van der Eng, rick Klever-
laan, vaste scheidsrechter Jan van der Eng en vlagger 
Loek Leijen.

• Het veteranenteam van Meervogels bestaat inmid-
dels vijf jaar, maar de kern van het team voetbalde 
daarvoor ook al samen. 
De benjamin van het team is vijfenveertig. Dré van 
Sikkelerus is met zijn zesenzestig jaar de routinier 
van de veteranen van Meervogels.  

• Het team heeft wekelijks zijn hoogte- en diepte-
punten. In de kleedkamer begint de voorbereiding 
op de wedstrijd en feitelijk wordt de wedstrijd in de 
kleedkamer al gespeeld.
Het voetbal geldt als een excuus voor de jaarlijkse 
uitstapjes zonder de vrouwen naar Amsterdam of 
Texel. De spelersvrouwen worden ook niet vergeten, 
want de Akersloter veteranen hebben ook één keer 
per seizoen een etentje met hun vrouwen.

• Dit seizoen liep een thuiswedstrijd tegen De Fo-
resters nog bijna uit de hand toen de bal in de sloot 
belandde. Een vrouw die met haar hond aan het wan-
delen was zei: ‘Meestal haalt hij de bal er uit, maar nu 
heeft hij een stok uit het water gehaald.’ Toen pakte 
een speler van De Foresters de hond op en gooide 
hem terug de sloot in. Dit kon de eigenaresse van de 
hond niet waarderen.

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

PIET JONKER, DIRECTEuR VAN TECHNIsCHE 

INsTAllATIEs JONKER BV, EEN VAN DE 

HOOFDsPONsORs VAN HET INTERNATIONAlE 

COR GROENEWEGEN TOERNOOI.

Wat is de reden van het sponsoren van het Internationale 

Cor Groenewegen Toernooi?

‘Wij zijn er trots op dat in een dorp als Uitgeest door vrijwil-

ligers een toernooi wordt georganiseerd dat enorm veel 

uitstraling heeft. Dat er jaarlijks clubs van naam deelnemen, is 

prachtig. Maar ook de feestavonden zijn geweldig. De sfeer op 

het evenement is uniek. De continuïteit van het evenement is 

belangrijk en daar willen wij als bedrijf graag aan bijdragen.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?  

‘Ik ga geen bedragen noemen, maar wij zorgen voor de 

elektrotechnische voorzieningen van de  feesttent en de 

beveiligingswagen. Verder doneren 
wij een bijdrage om het programma 
in de feesttent te verzorgen.’

Wordt uw bedrijf van de sponso-
ring zakelijk veel wijzer?  
‘Op lange termijn misschien wel, 
maar dat is niet de insteek. Ons 
bedrijf is gevestigd in Uitgeest en 
wij zijn daarom graag sociaal betrok-
ken bij onze omgeving.’
 
Wat is uw beste herinnering aan 
het toernooi?
‘Vorig jaar was het optreden van Jan 
Smit geweldig. Als ik alleen naar het 

Meervogels Veteranen

Foto: Elja Tepper

voetbal kijk, zie ik ieder jaar wel een ploeg 

waar ik van kan genieten.’
 
Wie gaat het toernooi winnen en 

waarom? 
‘Het team dat de meeste doelpunten 

maakt , logisch toch.’

Welke club wilt u graag een keer op het 

toernooi begroeten en waarom?

‘Barcelona. Omdat onze zoon daar gaat 

voetballen. Dat zegt hijzelf. Hij is pas zes, 

dus de organisatie moet nog wel even 

wachten.’
 
Wat verwacht u van FC uitgeest op het 

toernooi? 
‘FC Uitgeest heeft als enige amateur-

club natuurlijk weinig kans tegen al die 

sterke tegenstanders. Ze moeten net als 

in voorgaande jaren hun uiterste best 

doen om de eer hoog te houden en het is 

voor die spelers natuurlijk een geweldige 

ervaring.’ 
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TOPsCORERs HErEnVOETBaL 

MATHIJs VAN HOOFF sV WIJK AAN ZEE 25

MAuRICE GIJZEN  FlAMINGO’s’64 23

TOM VAN DEN BRINK MEERVOGEls’31 22

MICHEl DuINEVElD FC VElsENOORD 21

THIJs WOlKERs HuGO BOYs 
21

BEN VAN KEssEl DE FOREsTERs 20

FABIAN BRusTER AFC’34 (ZAT.) 
19

RIK sTAls 
ODIN’59 

17

RON sCHEFFER RKVV DEM 
17

TOM HOFKAMP sV KOEDIJK 
17

lARs lENAERTs sV KOEDIJK 
16

lENNERT BEENTJEs  VITEssE’22 
15

DANNY KONIJN KsV 
15

JORRIT GROOT ZEEVOGEls 
15

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE 15

TOPsCORERs VrOuWEnVOETBaL
sTEFANIE PAN sV KOEDIJK 37lARA DE DECKER sV WMC 32CAROlA sTAls RKVV DEM 31MElIssA DE WAARD AlKMAARsCHE BOYs 30DAIsY VEERKAMP HsV 

29FlEuR ZEEGERs ZEEVOGEls 28MElANIE HAAK HsV 
26MICHEllE GEEsKEN HsV 
23lARIssA sCHuTTE sVW’27/sV WMC 23CARlI luNZ 

ADO’20 18MIRIAM HOPMAN ZEEVOGEls 18lIsA GIJZEN 
ADO’20 14KIM DuINMEIJER DE FOREsTERs 14lYsANNE FElD sVW’27/sV WMC 14

de topscorers
de topscorers

De topscorerslijst is bijgewerkt tot en Met 15 Mei. 
kartWorld in limmen stelt een arranGement BescHikBaar voor Het team 

van de mannelijke en vrouWelijke topscorer van Het seizoen.
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HsV VROuWEN 

sV WMC VROuWEN 
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en tickets voor de spelers te regelen.  
Dan helpt het wanneer je de verant-
woordelijke mensen daarvoor per-
soonlijk hebt gesproken.’

Al is dat nog geen garantie dat een 
ploeg ook daadwerkelijk op de velden 
van FC Uitgeest te bewonderen valt, 
want dit jaar moest de organisatie 
alsnog een streep zetten door de naam 
van SD Quito uit Ecuador. ‘Je houdt er 
altijd rekening mee dat een ploeg ver-
stek kan laten gaan. Daarom hebben 
we altijd een lijstje achter de hand.’  
Als vervanger van Deportivo Quito 
heeft de ’meesterploegenstrikker’ 
nu het nationale team onder 20 van 
Gambia weten te strikken.

Het is opmerkelijk dat steeds vaker 
jeugdselecties van nationale teams 
aan het ICGT deelnemen. Dat gaat 
volgens Kempers niet allemaal van-
zelf. ‘Nationale teams spelen graag 
vriendschappelijke wedstrijden.  
Dus als je dat voor hen kunt regelen, 
komen ze graag. Vorig jaar hadden 
we met Japan, Zuid-Korea, Senegal, 
Canada en de Verenigde Staten vijf 
nationale ploegen. We hebben die  
landen oefenwedstrijden laten spelen 
bij clubs in de regio. Zo maak je het 
voor landenploegen aantrekkelijk om 
aan het ICGT deel te nemen.’

Het ICGT vaart wel bij de goede con-
tacten en kennis van Kempers in 
het wereldje. Zo deed zich in 2009 
een buitenkansje voor. Kempers:  
‘Celtic zou meedoen aan de Copa  
Amsterdam, dat toen nog op het 
veld van Blauw Wit werd gehouden.  
Ze haakten af, omdat ze niet op kunst-
gras wilden spelen. Toen heb ik er 
alles aan gedaan om ze naar Uitgeest 
te halen en met succes.’

In de loop der jaren is het niveau 
van het toernooi enorm gestegen.  
FC Uitgeest is nog de enige ama-
teurclub die jaarlijks aan het toer-
nooi mag deelnemen. ‘Het is ook 

De zesentwintigste editie van het  
ICGT kent in tegenstelling tot eerde-
re edities slechts acht deelnemende 
ploegen. ‘Dat heeft een aantal oorza-
ken’, legt Kempers uit. ‘De Pinkster 
valt dit jaar erg laat, waardoor het 
niet mogelijk was om Nederlandse 
profclubs naar Uitgeest te halen.  
Daarnaast zijn de velden op dit mo-
ment zo slecht dat we niet in staat zijn 
om drie velden te prepareren wat ver-
eist is voor het niveau van de deelne-
mende ploegen. Dat onze velden niet 
top zijn, hebben sommige ploegen in 
het verleden als kritiekpunt genoemd.’

Gelukkig weerhoudt de matige con-
ditie van de velden de clubs er niet 
van om Uitgeest links te laten liggen. 
Door het netwerk van Kempers en 
de naam en faam van het toernooi 
prijken er ieder jaar grote clubs uit 
alle uithoeken van de wereld op het 
affiche. ‘Het toernooi staat er goed 
op. Bij alle Nederlandse profclubs 
is het toernooi bekend en ook in het 
buitenland heeft het ICGT een goede 
reputatie’, merkt Kempers op.

Kempers noemt het vastleggen van  
de ploegen en het onderhouden van 

zijn contacten met veel gevoel voor 
understatement ‘een aardige baan’. 
Ondanks de elektronische snelweg 
is het persoonlijk contact erg be-
langrijk vindt Kempers. ‘Als je elkaar 
persoonlijk spreekt, gaan dingen toch 
makkelijker.’ 

En dus vliegt Kempers de halve we-
reld rond om nieuwe contacten aan 
te boren en relaties te onderhouden. 
‘Vooral in Afrika en Zuid-Amerika zijn 
contacten belangrijk om een ploeg 
naar Nederland te krijgen. Het is al-
tijd een heel gedoe om de juiste visa 

allemaal professioneler geworden,’ 
benadrukt Kempers. ‘In de beginjaren 
sliepen buitenlandse spelers nog in 
pensions in Bergen en Wijk aan Zee.  
Nu krijgen ze onderdak bij Van der 
Valk. Dit gegeven en dat er steeds 
sterkere teams meedoen, maakt het 
ICGT tot een interessant toernooi voor 
clubs, maar ook voor de toeschou-
wers, die nog steeds gratis naar  
binnen mogen.’

Henk Kempers blijft bescheiden over 
zijn rol en houdt er eigenlijk helemaal 
niet van om in de schijnwerpers te 
staan. Daarom benadrukt hij dat  
Michael Koster en Iwan de Leeuw 
ook een belangrijke rol hebben.  
‘Michael Koster onderhoudt de con-
tacten met de Nederlandse clubs 
en heeft het een week voor het toer-
nooi erg druk met de coördinatie van 

de vriendschappelijke wedstrijden 
en de dagelijkse gang van zaken in  
Hotel Van der Valk’, legt Kempers uit. 
‘Iwan de Leeuw is tijdens het toer-
nooi drukdoende om alles rondom de  
wedstrijden vlot en goed te laten ver-
lopen.’ Kempers schetst vervolgens  
zijn ideale toernooi. ‘Een toernooi met 
vier Nederlandse clubs, vier buiten-
landse clubs en vier landenploegen 
lijkt mij het meest interessant’, zegt 
Kempers die natuurlijk nog wat clubs 
op zijn verlanglijstje heeft staan.

‘Boca Juniors, een sterke Spaanse en 
een sterke Italiaanse club wil ik graag 
op ons toernooi verwelkomen.’

En is de ’meesterploegenstrikker’ 
al met volgend jaar bezig? ‘Ik heb al  
twee ploegen vastgelegd’ zegt hij 
enigszins geheimzinnig.

‘je HouDt er altijD rekening Mee Dat 
een ploeg verstek kan laten gaan’

DE FinaLE Van 2010 WaS EEn aziaTiScH OnDErOnSJE TuSSEn Japan En zuiD-KOrEa.  FOTO: VINCENT BlOOTHOOFD

 HEnK KEmpErS TiJDEnS DE LOTing Van HET icgT.  FOTO: VINCENT BlOOTHOOFD 

’meesterploeGenstrikker’ Henk kempers 
strikt ploeGen van naam en Faam voor icGt
Het internationale cor groenewegen toernooi (icgt) begon in 1985 als een kleinschalig toernooi met een 
internationaal tintje. Zesentwintig jaar later is het evenement uitgegroeid tot een begrip in de regio en ver 
daarbuiten. anonieme buitenlandse clubs zijn ingeruild voor grote clubs als liverpool, benfica of rode ster. 
Dat is mede de verdienste van Henk kempers, al meer dan twintig jaar toernooicoördinator van het icgt.  
kempers slaagt er ieder jaar in om ploegen van naam en faam te strikken. niet voor niets staat hij bekend als 
’meesterploegenstrikker’.
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Bij van ruYsdael

Je voetbalcarrière zit erop, maar 
volgens je trainer Willem Zeijlmans  
had je nog makkelijk een jaar door 
kunnen gaan, want je bent een drij-
vende kracht.

‘Dat is een mooi compliment. Of ik 
een drijvende kracht ben, weet ik niet.  
Ik ga gewoon voorop in de strijd, maar 
het is mooi geweest zo. Er komen vijf 
talentvolle A-junioren door, dus het 
is een goed moment om te stoppen. 
Of er moet een pot met poen op tafel 
komen. Het zal dan voor het eerst in 
de geschiedenis van Vrone zijn dat een 
speler betaald krijgt haha.’

Je begint je een beetje een oude lul 
te voelen?

‘Zo mag je het wel formuleren. Ze noe-
men me nog net geen opa. Er komt nu 
een groep jonge talentvolle jongens 
aan. Daar heb je toch minder mee.  

Ik merk ook dat het herstel langer 
duurt. Het is fysiek toch wel zwaar, 
ook omdat ik in de bouw werk.’

Wanneer wist jij dat je aan je laatste 
seizoen bezig was?
 
‘Dat besluit had ik al aan het begin van 
het seizoen genomen. Halverwege het 
seizoen heb ik het aan de trainer ver-
teld. Hij heeft wel geprobeerd mij op 
andere gedachten te brengen, maar 
hij respecteerde mijn keuze. In eer-
ste instantie wilde ik alleen doorgaan 
als we zouden promoveren naar de  
tweede klasse. Gaandeweg het seizoen 
heb ik dat idee laten varen.’

Waarom?

‘De kans dat je dan onderin bungelt, 
is vrij groot. Hoewel ik nu nog fit ben, 
kun je allerlei pijntjes krijgen. De lol is 
er dan gauw vanaf.’

Je hebt jarenlang in de verdediging 
gespeeld. Wat dacht je toen Willem 
Zeijlmans een plaats op het midden-
veld voor je in petto had?
 
‘Tijdens een wedstrijd om de Zuurkool 
Cup scheurde René Rootlieb zijn kruis-
banden. Zeijlmans vond dat ik als con-
trolerende middenvelder de plek van 
René goed kon invullen. Het was even 
wennen, maar als het loopt, voetbal 
je met plezier op die plek. Ik heb ja-
ren rechtsback gespeeld en verhuisde  
onder Ron Weinbrecher naar het cen-
trum van de verdediging. Maar ik ben 
ook op het middenveld begonnen, dus 
de cirkel is nu rond.’

Jullie begonnen heel slecht aan de 
competitie met een punt uit vier wed-
strijden. Is er nooit paniek geweest?  

‘Nee hoor. We verloren heel schle-
mielig van Koedijk en Alcmaria    

Jos VerDUin DebUteerDe op zestienJarige leeFtiJD in Het eerste elFtal Van  
VRONE. MET DE KOMST VAN TRAINER WILLEM ZEIJLMANS ZAG VERDUINS VOETBALLEVEN 
ER INEENS HEEL ANDERS UIT. NEGENTIEN JAAR LANG DUELLEERDE VERDUIN OP LEVEN EN 
DOOD MET AANVALLERS VAN ONDER MEER WIRON, SUCCES EN SPAKENBURG, MAAR ALS 
CONTROLERENDE MIDDENVELDER BEGON HIJ IN ZIJN NADAGEN AAN ZIJN TWEEDE JEUGD. 
De weDstriJD Voor De naCoMpetitie tegen assenDelFt was ziJn laatste DUel 
in De HooFDMaCHt Van Vrone. ‘ik Heb alles Uit MiJn Carrière geHaalD’, lUiDt De  
ConClUsie Van Jos VerDUin aan De staMtaFel biJ Van rUysDael.

aan de stamtaFel…

FOTO’s: OrangE picTurES 

‘Ik heb alles uit 
mijn carrière gehaald’
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Victrix en de eerste wedstrijd tegen 
De Blokkers verloren we met 5-0. 
We hadden toen een collectieve off-
day. Willem Zeijlmans wilde anders 
gaan voetballen en sommige jon-
gens stonden op een andere positie.  
Daar moesten we even aan wen-
nen. Daarna hebben we een goede 
reeks neergezet met als beloning 
een periodetitel en een vierde plaats.  
Trouwens het jaar ervoor onder Jorgen 
Heurter haalden we uit de eerste vier 
wedstrijden ook één punt.’

Alle credits voor Willem Zeijlmans?

‘Het is mede zijn verdienste. Hij heeft 
natuurlijk ook een perfecte groep.  

We laten elkaar niet zakken. We heb-
ben geen vedettes in de ploeg. Doe 
maar normaal, dan doe je al gek ge-
noeg, luidt bij ons het credo. Ik ben wel 
blij met de komst van Zeijlmans, want 
we spelen nu heel gewaagd voetbal.  
Hij durfde dat toch aan.’

In zijn tijd als persvoorlichter bij AZ 
was hij zeer close met Co Adriaan-
se. Is dat de invloed van Adriaanse  
denk je?

‘Dat zou best kunnen. Hij is zeer per-
fectionistisch. Alles moet goed gere-
geld zijn. Daar doet hij trouwens alles 
voor. Maar we zijn wel wat gewend. 
We hebben ook Ron Weinbrecher 

gehad. Die vond de ballen waar we 
mee trainden niet goed. Moesten er  
nieuwe ballen komen. Volgens mij 
hebben alle trainers wel een bepaalde 
kronkel.’

Je bent nu vijfendertig en misschien 
was dit wel je beste seizoen.

‘Ik heb een goed seizoen gespeeld, 
maar mijn eerste seizoen in de derde 
klasse was ook een goed seizoen.  
Wij eindigden als tweede achter  
Vitesse. Ik heb alles uit mijn carrière 
gehaald. Toen ik debuteerde speel-
den we nog in de achtste klasse en 
ik ben in de derde klasse geëindigd. 
Dat is niet slecht voor een speler met  
mijn kwaliteiten.’

Hoe bedoel je?

‘Ik ken mijn beperkingen. Ik gooi er 
geen dubbele schaar uit. Ik ben een 
speler die voorop gaat in de strijd. 
Daarom zagen trainers meer een 
verdediger in mij, maar we hadden 
voor het middenveld toen ook andere  
spelers. Spelers met techniek.’

Je maakte op je zestiende je debuut. 
Nooit overwogen om je geluk ergens 
anders  te beproeven?

‘Vrone is een dorpsclub waar niet 
wordt betaald. Daar voel ik mij thuis.  
Ik heb ook nooit de ambitie gehad.  
Ik ben vier keer kampioen geworden 
en onder Ron Weinbrecher kwa-
men we heel ver in de beker. Ik heb  
voor de beker tegen Spakenburg 
en DOVO gespeeld. Dat zijn mooie  
herinneringen.’

En nu?

‘Ik ga in het derde voetballen.  
Daarin spelen spelers waarmee ik in 
het eerste heb gespeeld en ook wat 
vrienden. Dat is een mooie mengel-
moes. Het is geen bierelftal. Nou ja, 
na afloop wel hoor.’   

‘Volgens mij hebben 
alle trainers wel een 

bepaalde kronkel’

FOTO: ORANGE PICTuREs Wij
  verkopen
    lucht !!!

Riako Noord West BV
Gooiland 51-53

1948 RD BEVERWIJK
Tel: (0251) 65 24 34   •   Fax: (0251) 65 96 39 

e-mail: info@riako.nl

ZATERDAG 18 JUNI

90’S PARTY
FIËSTA 4 EVER MET SUNCLUB DJ TEAM

ZATERDAG 2 JULI

IMPACT
STRAK, ENERGIEK EN VOORAL HEEL 

VEEL HEERLIJKE LIVE HITS!

www.GrandCafeVanRuysdael.nl
Heemskerk T: 0251 23 22 32
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uit de OUDE DOOS

georiënteerd was om mij thuis te voe-
len in het betaalde voetbal. Ik denk 
ook dat ik het uiteindelijk niet had ge-
red. Ik ben denk ik te menselijk voor  
dat wereldje.’

Het echte heilige vuur laaide blijkbaar 
nooit helemaal op bij Jonker. De Cas-
tricummer noemt zijn oud-ploegge-
noot Arjan de Zeeuw, die via Telstar 
in de Premier League belandde, als 
een speler die er helemaal voor ging. 
‘Dat had ik niet’, benadrukt Jonker.

‘Of neem mijn vader. Die wist toen 
hij twaalf was al dat hij profvoetbal-
ler wilde worden. Je moet er veel 
te veel voor laten. Dat was het mij 
allemaal niet waard. Ik wilde al-
les gedaan hebben. Ik ging ook op 
reis. Ik ben ook blij dat ik heel uit de  
strijd bent gekomen. Dat is bij mijn 
vader en Jos niet het geval.’

Dat liefhebber Jonker niet meer 
weet wie de tegenstander was toen 
hij debuteerde, wekt geen verbazing.  
‘Ik weet wel dat mijn oom Jos ook 
meedeed. Dat was wel leuk. Volgens 
mij maakte ik ook de winnende goal 
uit een voorzet van Jos.’

Een krantenknipsel bevestigt Jonkers 
verhaal. ’Familie Jonker goud waard 
voor Vitesse’ kopte het Dagblad  
Kennemerland de dag na zijn debuut 
‘Het was dus op 6 december 1987 
tegen SEW’, klinkt het droogjes.

Het beeld van een speler die het al-
lemaal niet zo veel kon schelen, klopt 
niet vindt Jonker. ‘Ik vond voetbal-
len heel belangrijk en deed er ook  
alles voor. Alleen de echte overtui-
ging die ontbrak. Er was iets dat me 
tegenhield. Toen ik een jaar of vieren-
twintig was, kreeg ik wel meer een 
winnaarsmentaliteit.’

Jonker heeft daar wel een verklaring 
voor. ‘Dat heeft te maken met rijp-
heid’, concludeert de Castricummer. 

‘Je gaat anderen op hun verantwoor-
delijkheden wijzen en je probeert 
ploeggenoten te stimuleren door 
je volledig in te zetten. In die peri-
ode was ik ook mentaal misschien 
geschikt voor het betaalde voetbal.  
Job Dragtsma was toen trainer en 
die vond mij ook rijp genoeg om te 
gaan. Niet lang daarna besloot ik om 
op reis te gaan.’

Door die reis miste Jonker opmer-
kelijk genoeg het kampioenschap in 
de tweede klasse. ‘Ik ben twee keer 
lang op reis geweest. Ik had gewoon 
de drang om weg te gaan. Ik kon het 
niet aan mijzelf verkopen om dat niet 
te doen’, verdedigt Jonker zich.

Het jaar daarop miste Vitesse op 
een haar na promotie naar de hoofd-
klasse. En daar was Jonker wel bij.  
‘We verloren met 4-3 van OSV.  
Wij waren in die wedstrijd niet al-
lemaal top’, weet Jonker nog.  
‘Anders hadden we gewonnen.  
Het was wel een mooi seizoen.  
We hadden in die tijd gewoon een 
goed elftal met een uitstekende 
mix van jongens met snelheid, 
met techniek en harde werkers.  
Het probleem bij Vitesse was wel dat 
de grassprietjes goed moesten staan. 

Misschien hadden we nog iets meer 
kunnen bereiken. Maar het waren 
mooie jaren onder Job Dragtsma’, 
kijkt Jonker met genoegen terug.

Van zijn afscheid als voetballer weet 
Jonker zich nog weinig te herinne-
ren. ‘Wanneer ik precies gestopt 
ben, weet ik niet. Misschien wel na 
de degradatie naar de derde klasse. 
Ik weet wel dat ik het trainingsveld 
op kwam lopen en dacht: ‘Dit heb ik 
al meegemaakt. Ik ben klaar.’ Ik ben 
toen op reis gegaan en vervolgens 
is het doodgebloed. Ik ben ook niet 
lager gaan voetballen. Als het klaar 
is, dan is het klaar.’

Na lang nadenken herinnert Jonker 
zich dat hij na de degradatie nog een 
jaar heeft gevoetbald. ‘Dat ik daar zo 
lang over moest nadenken, typeert 
mij ook wel’, verontschuldigt de  
oud-speler van Vitesse zich.

Op de vraag of hij er alles uit heeft  
gehaald, geeft Jonker een antwoord 
dat hem typeert. ‘Als ik mij als per-
soon bekijk wel. Qua talent niet.’

Als RICHARD JONKER EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs WAARMEE HIJ  
BIJ VITEssE’22 sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT:

ARJAN sMIT

 DICK JAN ENTE ERNsT NIElEN ARJAN DE ZEEuW DANAï CHANDRANGAM

 BEN luTE  JOHN luTE  JOs JONKER
  
 

RICHARD JONKER

  DENNIs WIT  HANs KAANDORP 

TRAINER: JOB DRAGTsMA

Richard Jonker was bij Vitesse’22 een groot talent, maar waar vader Nico betaald voetbal speel-
de bij Haarlem en oom Jos zelfs tweemaal het tricot van het Nederlands elftal mocht aantrekken,  
toonde Richard Jonker zijn talenten op zondagmiddagen op de velden van bijvoorbeeld limmen, 
Zeevogels, Blauw Wit of FC Hilversum. ‘Ik heb nooit de werkelijke overtuiging gehad dat het betaal-
de voetbal mijn wereldje zou zijn’, noemt Jonker als dé reden dat hij zijn gehele carrière het shirt 
van Vitesse’22 om zijn schouders droeg.

Voetbal was voor Richard Jonker 
vooral een hobby. ‘Ik vond trainen 
ook leuker dan een wedstrijd. In een 
wedstrijd werd je toch in een bepaald 
keurslijf geperst’, was de ervaring 
van Jonker, die als jeugdspeler in het 
Noord-Hollands elftal samenspeelde 
met Frank en ronald de boer.

‘Ik moet soms een beetje lachen 
als ik Frank op televisie zie’, zegt  
Jonker. ‘Qua talent waren we bijna 
gelijkwaardig, maar financieel en qua 
aandacht is het verschil groot.’

Jonker zegt het zonder enige afgunst, 
laat staan spijt. ‘Ze zagen mij wel 

als een groot talent. Ik weet nog dat  
Sem Wokke -toen mijn medespeler- 
in de krant had gezegd dat ik niet te 
behouden zou zijn voor Vitesse’22 
en er was ook wel belangstelling.  
Dat streelt je ego en je denkt erover 
na. Toch besluit je om bij Vitesse te 
blijven. Nu denk ik dat ik te breed 

Richard Jonker trad nooit 
in de voetsporen van zijn vader en zijn oom

richard Jonker (donker shirt) gebruikt ploeggenoot Ben Lute om zeevogels-verdediger Jos Twisk 
in de lucht te kloppen. rick Ligthart (7) en Ben Baltus kijken toe. Foto: Harry Donker

‘ik kon het niet aan mijzelf verkopen om dat niet te doen.’
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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 € 35,-

stem peR sms* 
* € 0,60 peR sms

Voor Charissa Laan & Koen Barhorst

sms rVm3     naar 5566

Voor Kika de Goed & Joey de Kruifsms rVm2     naar 5566

Voor mark Voortmeijer & Lara de Decker

sms rVm1     naar 5566

de Glazen

 Bal
de eindstand

 1. MARK KRANENDONK FC CAsTRICuM 238 PuNTEN
 2. BOB BEENTJEs EGMONDIA 230 PuNTEN**
 3. JOs VAN VEElEN lIMMEN 225 PuNTEN
 4. RAJEsH BIsHEsAR AFC’34 ZAT. 220 PuNTEN
 5. sANDER VERAART DE KENNEMERs VR. 217 PuNTEN       
 6. HERMAN VAN ROODE AlKMAARsCHE BOYs VR. 216 PuNTEN
 BAs NABER JONG HOllAND 216 PuNTEN
 8. WIllEM ZEIJlMANs  sV VRONE 213 PuNTEN
 9. RON WEINBRECHER AlKMAARsCHE BOYs 212 PuNTEN
 ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE VR. 212 PuNTEN
11. JAAP sCHIlDER AFC’34 208 PuNTEN
12. WIllEM ROEMER FC CAsTRICuM VR. 205 PuNTEN
13.  ROWDY BAKKER ODIN’59 203 PuNTEN      
14.  BOB KOOl lIMMEN VR. 202 PuNTEN        
15.  MARCEl FABER DE FOREsTERs 201 PuNTEN 
16.  WIM VAN KOl ADO’20 VR. 200 PuNTEN
17.  WIlCO DE VRIEs FC VElsENOORD 199 PuNTEN
18.  PETER DE GROOT KsV 197 PuNTEN
 TRIsTAN OOMs HuGO BOYs 197 PuNTEN
20.  AlEx BEEK AlCMARIA VICTRIx ZAT. 196 PuNTEN
 WIM TWIsK ZEEVOGEls VR. 196 PuNTEN
22. NICO VAN DEN BERGHE JONG HERCulEs 195 PuNTEN
23. MO BOuCHIBTI ODIN’59 VR. 192 PuNTEN
 MARK PAulI REIGER BOYs 192 PuNTEN
25. ED NOORlANDER KOlPING BOYs VR.            191 PuNTEN
26.  ARNOlD DE BlOCK REIGER BOYs VR. 189 PuNTEN
27.  HAN VIssCHER MEERVOGEls’31 188 PuNTEN
28.  HERMAN BRETHOuWER RKVV DEM VR. 186 PuNTEN
29.  ERNsT RANZIJN ZEEVOGEls 185 PuNTEN
30.  RON BOuMAN RKVV DEM 183 PuNTEN
 ERWIN RöMER sV WMC 183 PuNTEN
32.  DElANO sNIJDERs FlAMINGO’s’64 181 PuNTEN
33.  MICK KERssENs MEERVOGEls’31 ZAT. 180 PuNTEN
34.  JANNEs MEIJER HsV VR. 177 PuNTEN    
35.  EDWIN VEENsTRA HsV 176 PuNTEN
36.  IVAR BOEREBACH sV BEVERWIJK 175 PuNTEN****
37.  MARC VAN WONDEREN KOlPING BOYs 171 PuNTEN*      
38.  JuRG BOsMAN FC uITGEEsT           168 PuNTEN
 JAN OlDENHOVE VITEssE’22 168 PuNTEN*****
 COCK VIJZElAAR sV WMC VR. 168 PuNTEN
41. PETER sTRABBING AlCMARIA VICTRIx 166 PuNTEN***
42. BIANCA VERMAAT  EGMONDIA VR.            165 PuNTEN
 sAsKIA VADER KsV VR.            165 PuNTEN
44. WIlFRED VAN HOOREN sV KOEDIJK VR.            163 PuNTEN
 ROB HOFF DE FOREsTERs VR.   163 PuNTEN  
46. ulRICH lANDVREuGD sVW’27 161 PuNTEN
 FRED BIsCHOT sV WIJK AAN ZEE            161 PuNTEN
48. JOOP DE JONG sINT ADElBERT 154 PuNTEN  
49. WERNER HOEKsTRA sV WMC ZAT.            153 PuNTEN                    
50. GERRIT BOERMAN sV KOEDIJK 148 PuNTEN
51. MARTIN DE GROOT ADO’20 137 PuNTEN m
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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
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 Deze code is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties of voor chartervluchten, hotels of autohuur.

Boek op CheapTickets.nl je vliegtickets naar de 
mooiste voetbalsteden ter wereld nu met € 25 
korting! SMS korting naar 2580* en ontvang 
éénmalig een unieke code. Vul deze code in stap 
3 van het boekingsproces in bij het veld actiecode 
en de korting wordt automatisch verrekend. Op 

CheapTickets.nl vind je een groot aanbod van de 
meest voordelige vluchten naar steden over de 
hele wereld. 

CheapTickets.nl wenst u alvast een goede 
voetbalreis! *gratis retourbericht 

Boek nu je 
vliegtickets op  
CheapTickets.nl 
en ontvang
€ 25 korting!


