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Beste Voetballiefhebber,

Voor u ligt het tweede nummer van regioVoetbalMagazine. Het eerste nummer is
enthousiast ontvangen, en dat smaakt wat ons betreft naar meer.

Hoewel de competitie nog lang is, lijkt het dat een aantal clubs in de regio een 
belangrijke rol gaat spelen. Trainers dekken zich in dit stadium nog een beetje in, 
maar ik verwacht aan het eind van het seizoen toch zeven kampioenen in deze regio. 
We houden u op de hoogte.

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

Vitesse’22 - Flamingo’s’64 
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hetballenhok
degeldscHieteR

column Scoren met een knipoog
Wonderlijke jongens, die spitsen 
van Vitesse’22. Op de amateurvel-
den heb ik nooit een betere aan-
valler gezien dan Hans Kaandorp. 
Snel, wendbaar en gezegend met 
een prachtige traptechniek in zijn 
linkerbeen. 

Met zijn spel wekte hij de interesse 
van AZ’67. Toenmalig trainer Geor-
ge Kessler kwam in zijn peperdure 
Mercedes hoogstpersoonlijk naar 
Castricum om de contractbespre-
kingen met de getalenteerde aan-
valler af te ronden. Fluitje van een 
cent, moet ’sir’ George hebben ge-
dacht. Met een mooi contract in zijn 
aktetas en het vooruitzicht van een 
glanzende carrière in het betaalde 
voetbal moest hij die dekselse Cas-
tricummer toch wel over de streep 
kunnen trekken? Nee! Hans Kaan-
dorp had het prima naar zijn zin in 
de tweede klasse bij ’zijn’ Vitesse 
en als ze hem daar in Alkmaar zo 

graag wilden hebben, dan zouden 
ze later nog wel eens bij hem aan 
mogen kloppen.

Kessler was niet de laatste trainer 
die door Hans Kaandorp in de gor-
dijnen werd gejaagd. Zijn faam was 
hem vooruit gesneld en enkele jaren 
later kreeg de spits een uitnodiging 
voor het Nederlands amateurelftal. 
Mooi tripje naar de tropen en onder 
een aangenaam temperatuurtje wat 
wedstrijdjes voetballen, daar was 
hij wel voor te porren. De toenmalig 
bondscoach Ron Groenewoud had 
er heel andere ideeën over. Zelden 
zijn spelers op een trainingskamp 
zo afgeknepen als tijdens die trip. 
De zware trainingen onder de bran-
dende zon meer dan beu kneep 
Kaandorp er samen met wat andere 
amateurinternationals ’s nachts 
tussenuit om de bloemetjes eens 
flink buiten te zetten. Een misreke-
ning, want bij thuiskomst wachtte 

Groenewoud in de lounge van het 
hotel om de aangeschoten stappers 
op te vangen. Het was zijn eerste en 
tevens laatste uitnodiging voor het 
Nederlands amateurelftal.

Hans Kaandorp bleef zijn hele voet-
balloopbaan bij Vitesse hangen en ik 
heb niet de indruk dat hij er ooit spijt 
van heeft gehad. Zijn afscheid was 
vooral een opluchting voor vijan-
delijke verdedigers, want er waren 
maar heel weinig voetballers die vat 
op de aanvaller hadden gekregen. 
De natuurlijke erfgenaam van 
Kaandorp speelt anno 2007 ook in 
het shirt van Vitesse’22. Een ander 
type spits, maar even flegmatiek 
en vooral net zo trefzeker. Lennert 
Beentjes scoort uit alle hoeken en 
standen. Altijd en overal. Zijn tegen-
standers weten het, maar het lijkt 
hem nauwelijks te deren. Lennert 
Beentjes laat zich niet afstoppen.

MAURICE VIS, 
DIRECTEUR
CONIjN PARKET BV  

EN HOOFDSPONSOR
VAN KOLPING BOyS

Wat is de reden van het sponsoren van Kolping Boys? 

Kolping Boys is een voetbalclub uit de regio en ons bedrijf 

Conijn Parket BV komt uit dezelfde regio. Daardoor is het 

herkenbaar, en geven wij een extra boost aan onze 

naamsbekendheid. Overigens heb ik er zelf altijd gespeeld 

en dat geeft er een extra goed gevoel bij.

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

Dat is niet van te voren te zeggen, maar we zijn er elk jaar 

weer uitgekomen. 

Wordt uw bedrijf van de 
sponsoring zakelijk veel 
wijzer? 
Dat is niet te meten maar 
bezoekers en spelers van 
de club zien bij de club 
iedere keer je bedrijfslogo 
en daardoor krijg je toch 
meer naamsbekendheid.
 
Is het denkbaar dat u zich 
als hoofdsponsor bemoeit 
met het voetbaltechnische 
beleid?  
Nee, daar hebben we goede 
trainers en begeleiders voor 
en dat is afgelopen seizoen 
ook bewezen, want ze zijn 
gepromoveerd naar de derde 
klasse !!!

 

Bent u bereid in de buidel te

tasten om spelers naar Kolping 

Boys te halen? 
Nee, en dat is ook niet nodig want

de jongens doen het goed.

Bezoekt u alle wedstrijden

van het eerste?  
Nee, helaas is dat niet altijd

mogelijk, waar het kan zal ik er

altijd zijn.
 
Wat verwacht u van
Kolping Boys dit seizoen? 

Ik hoop dat ze wederom promoveren, 

maar zeker bij de top drie eindigen.
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all staRs
Zeevogels

Senioren 4

 HANS BRANDSMAcolumn Scoren met een knipoog
Tijdens de uitwedstrijd tegen 
SVW’27 babbelde hij honderduit 
met het publiek om vervolgens de 
gelijkmaker in het doel te schieten. 
En enkele minuten later de win-
nende treffer. Tussen de bedrijven 
door maakte hij SVW-trainer Pim 
Kaagman duidelijk dat voetbal 
vooral een lollig spelletje is dat je 
niet al te serieus moet nemen. Zijn 
beide doelpunten vierde hij met 
een vette knipoog naar de bloedfa-
natieke SVW-trainer. Eén gerust-
stellende gedachte voor Vitesse. 
Mocht AZ-trainer Louis van Gaal 
Beentjes ooit in het vizier krijgen, 
een autoritje naar Castricum kan 
ook hij zich besparen. In navolging 
van zijn illustere voorganger Hans 
Kaandorp: scoren voor Vitesse’22 
doe je met een knipoog. 

Iedere club heeft ze: teams die 
al jaren samen voetballen en 
waarbij het plezier voorop staat. 
Winnen is leuk, verliezen verve-
lend, maar de paniek slaat pas 
echt toe als de tap leeg is.
 
RegioVoetbalMagazine zet iede-
re maand zo’n team in de schijn-
werpers. Deze maand het vierde 
van Zeevogels.

Welke hoofdtrainer is de grootste kenner van het voetbal in deze regio 
en wordt winnaar van de glazen bal? De hoofdtrainers van de clubs in 
het verspreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine kijken in hun gla-
zen bal en voorspellen de uitslagen van vijf wedstrijden. In het tweede 
nummer van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Jong Hercules-
trainer Pepe Vazquez.

FC Castricum - DZS 2-1
DWS - ADO’20 1-3
DEM - De Foresters 2-0
HSV - Vrone 2-2
Limmen - Alkmaarsche Boys 3-2

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

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

de glazen

 bal
van Pepe Vazquez

Staand v.l.n.r: rob van Dam, Ed  de Waard, arthur ranzijn, Joost van Dam,
rob Sprenkeling, Jeroen Walta, Ed Baltus, rick rotteveel

Gehurkt v.l.n.r.: Fred Bout, Jerry Bout, Jan de Waard, Lars Eijlander, rogier rotteveel,
Sjacco Belleman, Dustin riezebos.

FO
TO

 r
ie

t W
al

ta

FO
TO

 K
ar

el
 D

el
vo

ye

• Zeevogels 4 voorheen Zeevogels 6 be-
staat uit stamgasten van café Het Rode 
Hert. Voor elke wedstrijd staat hier nog 
steeds de koffie klaar en na afloop is er 
voldoende bier. De kern van Zeevogels 
4 speelt zo’n tien jaar samen.
 

• Het eerste kampioenschap werd ge-
vierd met een rondvaart op een kool-
schuit door de gracht van Egmond. Een 
jaar later was de kampioenshuldiging 
op het bordes van Het Rode Hert.

• Het stoppen van legendarische spe-
lers wegens gezinsuitbreiding, werk of 
gezondheid beschouwt het team als 
dieptepunten in hun bestaan. 

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
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Vitesse’22-Flamingo’s leek 

op voorhand een affiche met 

veel doelpunten. Vitesse-

spits Lennert Beentjes heeft 

scoren tot norm verheven en 

Maurice Gijzen van Flamin-

go’s kan zich ook geen leven 

voorstellen zonder doelpun-

ten. De wedstrijd was slechts 

vierenhalve minuut oud  of er 

was al twee keer gescoord. 

Doelpuntenmakers Been-

tjes en Gijzen. Beide spitsen 

gaven geen vervolg aan dit 

sprankelende begin, ook 

omdat er van goed voetbal 

nauwelijks sprake was. Meer 

dan 1-1 zat er ook niet in.

sPRankelend 
begin kRijgt 

geen VeRVolg

FO
TO

’S
 P

et
ra

 H
au

w
er

t

Vitesse-spits Lennert Beentjes 
met zijn schaduw Bryan Blanchard.
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Binnen de geledingen van Flamingo’s 
bestaat het spreekwoord ‘Als Gijzen 
scoort dan wint Flamingo’s’. Tegen 
Vitesse’22 was dat dus niet het geval 
en was een overwinning zeker niet 
terecht geweest. Daarvoor speelde 
het elftal van Ruud van der Zijde te 
voorspelbaar. De Alkmaarders pro-
beerden vooral met verre trappen van 
achteruit Maurice Gijzen te bereiken. 
De lange spits was soms dreigend, 
maar ook niet meer dan dat. De 
speelwijze van Flamingo’s was dan 
ook allerminst succesvol, ook omdat 
vooral in de eerste helft de aanvallers 
Maurice Gijzen en Alhoessein Kamal 

nauwelijks ondersteuning kregen van 
de vier middenvelders. Vitesse’22 
kon vrijwel iedere aanval eenvoudig 
onderscheppen, maar deed weinig 
met het balbezit. ‘Het was niet best’ 
concludeerde Vitesse-trainer Dick-
Jan Ente na afloop. ‘We speelden 
zonder passie.’

Het begin was nog hoopgevend. Bij de 
eerste de beste aanval legde Tanno 
van den Berghe Flamingo’s-verdedi-
ger  Dave de Weerd in de luren, die dit 
beantwoordde met een harde tackle. 
Robert Poel legde de bal uit de toe-
gekende vrije trap op het hoofd van 
Beentjes die doelman Peter Hoek-
stra met een ferme kopstoot kans-
loos liet: 1-0. Twee minuten later was 
het al gelijk. Na een dieptepass ha-
perde de buitenspelval van Vitesse’22 

(Rob Touber bleef hangen), waardoor 
Gijzen vrij op Marcel Koekkoek mocht 
afgaan. De geroutineerde spits schoof 
de bal koelbloedig langs de vallende 
doelman: 1-1.
Daarna kabbelde de wedstrijd voort. 
Beentjes had weinig in te brengen 
tegen het statische verdedigingsduo 
Bryan Blanchard en Patrick Promes, 
maar ook Gijzen kwam nauwelijks in 
het stuk voor. Als er al veel doelpun-
ten zouden vallen, moesten die van 
anderen komen.
In de tweede helft zette Flamingo’s 
iets meer druk wat een paar moge-
lijkheden opleverde. Maurice Gijzen, 
in stelling gebracht door Otman El 
Anjri, schoot een keer voorlangs en  
Koekkoek kreeg nog net een hand 
tegen de inzet van Youssef El Mes-
saoudi.

Vitesse-aanvaller Robin Bakker 
kreeg misschien wel de beste moge-
lijkheid. Diepgestuurd door invaller 
Tom Spil kwam hij na een uitglijder 
van Ed Schouten oog in oog met doel-
man Hoekstra, die hij met een mooie 
boogbal wilde verschalken. Tot op-
luchting van de Alkmaarders zeilde 
de bal over de lat.

vitesse’22 - Flamingo’s’64 1-1.

2. Beentjes 1-0, 4. Gijzen 1-1.

scheidsrechter: R. van IJzendoorn 

gele kaart: Brouwenstijn (Vitesse’22), De Weers 

(Flamingo’s’64)

vitesse’22: Koekkoek; Poel, Brouwenstijn, Haringa, 

Touber (23. Van Pinxteren) (60. Spil) ; Cremers, Van 

Vliet, Visser; Bakker, Beentjes, Van den Berghe. 

Flamingo’s’64: Hoekstra: De Weers, Blanchard, 

Promes, Schouten; Zwagerman, Ouhmid (74. 

Ouchicha), Sevillano, El Anjri (94. El Falaki); Kamal 

(67. El Messaoudi), Gijzen.

Lennert Beentjes duelleert met Dave de Weers.

Vitesse-trainer Dick-Jan Ente geeft zijn aanvoerder 
Mike van Vliet de laatste aanwijzingen.
 
Wilco van Pinxteren passeert Otman El Anjri (13). 
Flamingo’s-aanvoerder Ed Schouten kijkt toe.
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NIET IEDERE CLUB 
HEEFT EEN DIRK
De tijd dat de plaatselijke slager iets deed voor de 

voetbalclub in het dorp ligt ver achter ons. Ook in het 
amateurvoetbal is sponsoring een steeds belangrijkere 
inkomstenbron. Het wachten is op de eerste skybox in de 
regio. Wat doen clubs in de regio in de strijd om de euro’s 
van het bedrijfsleven, want niet iedere club heeft een Dirk? 
RegioVoetbalMagazine maakte een rondje langs FC Velsen-
oord, Meervogels, DEM en AFC’34. De club uit Alkmaar heeft 
zijn zaakjes prima voorelkaar. Ongeveer zestig procent van 
de totale inkomsten wordt gegenereerd uit sponsoring. Bij de 
andere clubs is dat zo’n twintig procent. 

Het succes van AFC’34 is niet meer 
dan logisch vindt Ton Maissan, sinds 
1988 voorzitter van de sponsorcom-
missie. Maissan ziet sponsoring als 
een zuiver zakelijke aangelegenheid 
en hij en zijn overige commissiele-
den handelen daar ook naar. ‘Je moet 
iedere keer duidelijk kunnen maken 
hoe interessant AFC’34 is voor een 
sponsor en daar slagen we goed in’, 
klinkt het trots en enthousiast uit de 
mond van de in Rotterdam geboren 
en getogen Alkmaarder.
Tijdens het gesprek zegt Maissan 
het een aantal keer: ‘Je maakt spon-
sors met sponsors.’ Maissan wil 
ermee zeggen dat het heel belangrijk 
is sponsors bij de club te betrekken, 
waardoor ze Maissan introduceren 
bij een van hun relaties. ‘En daar 
vloeit dan vaak een sponsorovereen-
komst uit voort’, weet de AFC’er uit 
ervaring. 'Je moet een goed verhaal 
hebben en heel belangrijk: je moet 
van je eigen kracht uitgaan. Dan is 
het binnenhalen van sponsors niet 
moeilijk.’ 
Het argument dat het voor AFC’34 
makkelijker is, omdat de Alkmaar-
ders in de eerste klasse spelen, gaat 

er bij Maissan niet in. ‘Natuurlijk is 
het wat makkelijker praten als je op 
een behoorlijk niveau speelt, maar 
het gaat om het verkoopverhaal. 
Toen wij uit de hoofdklasse degra-
deerden, zijn we geen sponsors 
kwijtgeraakt.’
De manier waarop AFC’34 spon-
sors benadert, blijkt uiterst effectief. 
Maissan geeft graag zijn geheimen 
prijs. ‘Wij maken altijd een analyse 
van het bedrijf dat wij gaan bena-
deren en we praten alleen met de 
beslisser. Voordat het zover is, heeft 
een aantal mensen al wat voorwerk 
gedaan. Ik ga nooit naar een bedrij-
venterrein om daar zomaar lukraak 
wat bedrijven binnen te lopen.’
Bij veel clubs zijn de sponsors  
bedrijven die al iets met de club 
van doen hadden doordat de eige-
naar een binding heeft met de club.  
Maissan heeft daar een opmerkelijke 
visie over: ‘Je moet het juist zoeken 
buiten je vereniging. De mensen in 
je vereniging met een bedrijf, die  
komen toch wel’, is de overtuiging 
van Ton Maissan. ‘En om die spon-
sors buiten je vereniging te vinden 
moet je inventief zijn.’

En inventief is AFC’34. Zo is het 
clubblad dood en begraven. Daarin 
is de club aan de Robonsbosweg 
niet de enige. De website fungeert 
net als bij veel clubs als clubblad 
en wordt dus vaak geraadpleegd.  
Daarnaast gebruikt AFC’34 de huis-
aan-huiskrant Alkmaar op Zon-
dag om de club te promoten. Ook 
de sponsors komen aan hun trek-
ken. ‘Het verspreidingsgebied van 
je clubblad is maar beperkt, ter-
wijl je op deze manier makkelijk 
100.000 mensen bereikt. Hoe meer 
je je sponsors zichtbaar maakt, hoe  
beter’, glundert Maissan.
In schril contrast met AFC’34 staat 
fusieclub FC Velsenoord. In 1990  
vielen KIC en VVB elkaar in de  
armen met wellicht de hoop om 
als FC Velsenoord de hemel in het  
amateurvoetbal te bestormen.  
Zeventien jaar later speelt de club 
uit Velsen-Noord -sinds de degra-
datie in 2001- in de vierde klasse. 
Als de blauwe leeuwen, zoals de  
fusieclub zichzelf afficheert, ooit een 
leeuw wordt die brult, zal dat moeten  
gebeuren met een lichting talentvol-
le spelers uit eigen gelederen of er 

TON MAISSAN - AFC’34
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moet een lokale Scheringa opstaan, 
die met een goed gevulde geldbui-
del ervoor zorgt dat spelers onder 
de rook van Corus komen te voet-
ballen. Dat laatste zit er niet in.
Willem Bakker is penningmeester 
van FC Velsenoord en is eigenlijk in 
zijn eentje verantwoordelijk voor het 
binnenhalen van sponsors. ‘We zijn 
bezig een commissie te formeren 
die zich zal gaan bezighouden met 
de hele sponsoring’, zegt Bakker 
die in het dagelijks leven directeur 
is van een makelaars- en assuran-
tiekantoor. In die hoedanigheid is hij 
ook hoofdsponsor van de club. ‘Nee, 
ik ben niet de Scheringa van FC  
Velsenoord’, grapt Bakker.
Voor een kleine club als FC Vel-
senoord is het moeilijk bedrijven te 
vinden die de club financieel willen 
steunen, weet Bakker uit ervaring. 
‘Bij een club als de onze is er voor 
een bedrijf nauwelijks sprake van 
zakelijk gewin. Het gaat dus om 
het gunnen. En vergeet niet dat 
het midden- en kleinbedrijf slecht  
vertegenwoordigd is in Velsen-
Noord. Het nabijgelegen Beverwijk 
is qua bedrijvigheid rijkelijker be-
deeld. Als club moeten we dan con-
curreren met DEM, De Kennemers, 
Beverwijk en Jong Hercules. DEM en 
De Kennemers spelen in de tweede 
klasse en zijn daarom interessanter 
voor bedrijven. Dus daar valt voor 
ons bijna niet mee te concurreren.’
FC Velsenoord haalt jaarlijks zo’n  
€ 15.000 binnen via sponsoring. 
Dat is ongeveer twintig procent van 
de totale inkomsten. De sponsor-
opbrengsten gebruikt de fusieclub 
voor de gehele exploitatie. ‘We willen 
de contributie zo laag mogelijk hou-
den’, verwoordt Bakker het stand-
punt van de club, waar van een echt 
sponsorbeleid geen sprake is. Bak-
ker: ‘We hebben de standaard din-
gen als shirtsponsors, reclamebor-
den, balsponsors en advertenties in 
het clubblad. In de kantine hebben 
we een lcd-scherm met reclame-
boodschappen, dat is wat innova-

tiever, maar andere noviteiten zie 
ik niet zo gauw. Wel kunnen we nog 
banners op onze site gaan plaatsen. 
Maar laten we eerst de commissie 
maar formeren.’
Die commissie zou moeten  
bestaan uit jongere mensen die in  
het bedrijfsleven werkzaam zijn.  
Bakker ziet het al helemaal voor zich. 
‘De commissieleden moeten actief  
bedrijven gaan benaderen, want 
een face-to-face methode werpt zijn 
vruchten af. Alleen zo zullen wij onze 
sponsorinkomsten kunnen verho-
gen. Daar ben ik van overtuigd.’      

Geldschieters
Hoewel Meervogels met Tristan 
Buchinhoren en Eddy Putter spelers 
heeft voortgebracht die hun geld ver-
dienen in de marge van het betaalde 
voetbal, staan de geldschieters nog 
niet in de rij bij de voetbalclub in 
Akersloot. Het groepje dat de euro’s 
moet binnenhalen voor Meervogels 
bestaat uit vijf man. Een van hen is 
Rob van der Eng, die vindt dat het 
allemaal niet te professioneel moet 
worden. ‘We zitten nu eenmaal in 
een klein dorp en we spelen in de 
vijfde klasse en dat heeft zo zijn be-
perkingen. Het heeft denk ik weinig 
zin een businessclub op te richten en 
sponsors te ontvangen in een aparte 
ruimte.’
Meervogels biedt bedrijven dan ook 
de geijkte sponsormogelijkheden 
zoals reclameborden, adverteren 

in het clubblad en shirtsponsoring. 
Langs het veld hebben we ook nog 
vlaggenmasten staan, waarmee we 
sponsorinkomsten genereren’, zegt 
Van der Eng. Die sponsorinkomsten 
vormen ongeveer twintig procent van 
de totale inkomsten. ‘Een klein deel 
van de sponsorgelden gebruiken we 
voor een sponsoravond, en de rest is 
voor de exploitatie.’
Om iets terug te doen voor de spon-
sors organiseert Meervogels één 
keer per jaar een sponsoravond waar 
ook alle leden welkom zijn die zich 
als vrijwilliger voor de club inzetten. 
Zo’n avond bestaat dan bijvoorbeeld 
uit een rondleiding bij AZ of een avond 
met Ton Ojers, voetbaltrainer in ruste 
en populair analyticus bij RTV Noord-
Holland. ‘Op die manier doe je iets 
terug, want een bedrijf dat geld in 
onze vereniging steekt, doet dat over 
het algemeen omdat ze het ons gun-
nen. Soms komt daar dan nog het 
aspect maatschappelijk verantwoord 
ondernemen om de hoek kijken’, is 
de ervaring van Van der Eng.        
Een echt sponsorbeleid heeft ook 
Meervogels niet. ‘Wij bieden spon-
sorpakketten aan en het is bij ons 
heel overzichtelijk wat de kosten 
zijn. We proberen een sponsor ook 
zoveel mogelijk exposure te geven. 
We hebben een fotowand waar alle 
teams op staan en we zorgen ervoor 
dat een team met een nieuwe shirt-
sponsor met een foto in de lokale 
media komt.’   

Foto: Petra Hauwert Het hoofdveld van FC Velsenoord
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Ook al is er bij de voetbalclub in 
Akersloot dus niet echt sprake van 
beleid op het gebied van sponsoring; 
doelstellingen zijn er wel volgens 
Van der Eng. ‘We willen het aantal 
reclameborden verder uitbreiden. 
Daar hebben we een begin meege-
maakt en dat is behoorlijk succesvol 
gebleken. Het vinden van shirtspon-
sors is lastiger, omdat de bedragen 
die daarmee gemoeid zijn, hoger 
liggen.’
Het aanboren van nieuwe geldbron-
nen staat bij Meervogels nog niet 
eens in de kinderschoenen. Van der 
Eng: ‘Je hebt natuurlijk nog wat mo-
gelijkheden met je website en je zou 
misschien nog wat met de hal en 
de tribune kunnen doen, maar dan 
houdt het denk ik wel op. Nogmaals 
we zijn maar een bescheiden club 
met de ambitie om snel naar de 
vierde klasse te promoveren.’
DEM is met ruim 1000 leden niet 
bepaald een bescheiden club en 
dus aantrekkelijk voor sponsors. 
Met name met het binnenhalen van 
bordsponsors is de Beverwijkse 
tweedeklasser zeer succesvol. ‘We 
hebben meer dan honderd borden. 
Daarin zijn we wel een uitzondering 
hier in de regio’, zegt Cees de Rid-
der lid van de sponsorcommissie. 
Die commissie bestaat uit zes per-
sonen en er is sprake van een taak-
verdeling. De Ridder: ‘De een richt 

zich bijvoorbeeld specifiek op de re-
clameborden en de ander richt zich 
op de advertenties in het clubblad.’
Dat DEM een grote vereniging is en 
op een behoorlijk niveau voetbalt, wil 
nog niet zeggen dat het makkelijk is 
sponsors binnen te halen. De ruif 
waar uit gegeten wordt, heeft zo zijn 
beperkingen, heeft De Ridder aan 
den lijve ondervonden. ‘Veel bedrij-
ven sponsoren toch uit clubliefde. 
Maatschappelijk verantwoord on-
dernemen is een andere reden om 
te sponsoren. Wij merken wel dat 
sponsors steeds vaker kijken naar 
het onderscheidende vermogen van 
een club en dat ze werken met bud-
getten.’

Ton Ojers
DEM is dan ook continue op zoek 
naar nieuwe wegen om interessant 
te blijven voor sponsors. Zo legt ook 
DEM sponsors graag in de watten, 
maar waar de meeste clubs één 
avondje voor de sponsors organise-
ren, heeft DEM twee bijeenkomsten 
per jaar. Zo kregen de sponsors aan 
het begin van het seizoen een uitno-
diging voor een barbecue. ‘Daarmee 
creëren we een omgeving om te net-
werken’, legt De Ridder uit. In het 
voorjaar luisteren de zakenmannen 
graag naar nationale of regionale 
grootheden zoals Hans van Breuke-
len en Ton Ojers. ‘Verder ontmoeten 

zij elkaar natuurlijk op wedstrijdda-
gen op ons complex.
DEM haalt zo’n vijfentwintig procent 
van de inkomsten binnen door mid-
del van sponsoring. ‘Het overgrote 
deel van die inkomsten komt ten 
goede aan de hele vereniging’, bena-
drukt De Ridder. ‘Voor onze selectie 
hebben we drie hoofdsponsors en 
een kledingsponsor. De sponsorin-
komsten gaan niet een-op-een naar 
ons vlaggenschip en we halen er 
zeker geen spelers mee. Wij betalen 
de spelers een bescheiden premie 
voor een gewonnen wedstrijd, maar 
dit valt volledig binnen de normen 
van de KNVB.’

Qua bordsponsoring zit DEM dus 
aan haar plafond. De commissie 
heeft een nieuwe inkomstenbron 
aangewend, waar De Ridder hoge 
verwachtingen van heeft. In de kan-
tine hangt een groot scherm waarop 
reclameboodschappen te zien zijn. 
‘Dit medium is zeer interessant om 
personeelsadvertenties en perso-
neelswervingfilmpjes op te verto-
nen. Vooral op zaterdag. We hebben 
achttien F-teams. Hoeveel ouders 
lopen hier dan op zaterdagochtend 
wel niet rond?  We willen ons gaan 
richten op bedrijven in heel Noord-
Holland die personeel zoeken.’ 

FOTO: Karel Delvoye

FOTO: Ton van der Eng
Het eerste team van Meervogels

DEM-aanvaller Bob van der Waal
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www.virtuelekassa.nl

Met één druk op de knop...
       contributie ontvangen

Een eenvoudige aanmeldingsprocedure stelt u in 
staat om direct het iDEAL-betalingssysteem in bij-
voorbeeld uw verenigingswebsite te implementeren 
en digitale betalingsverzoeken uit te sturen voor 
contributie. Geen moeilijke acceptgiro’s, geen frus-
traties! Bezoek onze website voor meer informatie

Dan is Tempo-Team Alkmaar op zoek naar jou!  
Wij hebben per direct werk voor magazijn-
medewerkers en voor ervaren heftruckchauffeurs 
(voorkeur in het bezit van een diploma). Heb je 
een technische achtergrond dan zijn er ook 

voldoende mogelijkheden. Dus bel of kom snel 
langs op onze vestiging, dan gaan wij direct voor 
je aan de slag.
Alkmaar, Geesterweg 1 M, T 072 511 86 77
www.tempo-team.nl

Werken in de logistiek?

KWALITEITSLAGER VOOR DE HORECA
Rijnland 1  1948 RL Beverwijk, Postbus 266  1940 AG Beverwijk

Tel: 0251 - 268250, Fax: 0251 - 268259, E-mail: Info@primemeat.nl

www.primemeat.nl

KWALITEITSLAGER VOOR DE HORECA
Rijnland 1  1948 RL Beverwijk, Postbus 266  1940 AG Beverwijk

Tel: 0251 - 268250, Fax: 0251 - 268259, E-mail: Info@primemeat.nl

www.primemeat.nl
KWALITEITSLAGER VOOR DE HORECA

Rijnland 1  1948 RL Beverwijk, Postbus 266  1940 AG Beverwijk
Tel: 0251 - 268250, Fax: 0251 - 268259, E-mail: Info@primemeat.nl

www.primemeat.nl

KWALITEITSLAGER VOOR DE HORECA
Rijnland 1  1948 RL Beverwijk, Postbus 266  1940 AG Beverwijk

Tel: 0251 - 268250, Fax: 0251 - 268259, E-mail: Info@primemeat.nl

www.primemeat.nl

KWALITEITSLAGER VOOR DE HORECA
Rijnland 1  1948 RL Beverwijk, Postbus 266  1940 AG Beverwijk

Tel: 0251 - 268250, Fax: 0251 - 268259, E-mail: Info@primemeat.nl

www.primemeat.nl

Bakker Assurantie BV
Postbus 56, 1940 AB Beverwijk 
Bootsmanszij 2 (Meerplein) 
1941 JJ  Beverwijk

T 0251 - 21 54 84
F 0251 - 22 87 15
E info@bakkerassurantie.nl
www.bakkerassurantie.nl



Groen Gras  
15 september 2007 - 9.48 uur:
Egmondia F3-HSV F7



FOTO Petra Hauwert 
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Na vier seizoenen topvoetbal in de 
hoofdklasse besloot je terug te ke-
ren naar de club waar het allemaal 
begon. Waarom?

‘Het was geen gemakkelijke beslis-
sing, want ik had het prima naar 
mijn zin bij ADO’20. Ik   stond vaak 
in de basis en hoefde daar ook niet 
weg. Sterker nog, ze baalden dat ik 
wegging en hebben geprobeerd me 
over te halen om te blijven. Maar 
mijn besluit stond vast. Ik wilde nog 
graag samen met mijn broer Ron in 
het eerste van Limmen spelen en 
voetballen in de hoofdklasse kost 
erg veel tijd. Daarnaast heb ik een 
huis gekocht in Limmen, het dorp 
waar ik iedereen ken. Ik vind het ook 
leuk iets voor het dorp te doen, zeker 
nu het betaalde voetbal niet meer op 
mij zit te wachten.’

Aan je carrière in het betaalde voet-
bal kwam een einde voordat die 
goed en wel begonnen was. Spookt 
dat nog wel eens door je hoofd?

‘Ik vind het jammer dat ik het bij 
AZ niet kon laten zien, want ik had 
de overtuiging dat ik het zou ha-
len. Omdat Gerard van der Lem het  

helemaal in mij zag zitten, had ik, 
denk ik, ook wel kansen gekregen. 
Twee of drie dagen voordat ik me-
disch gekeurd zou worden, speelden 
we tegen HSV. Zonder dat er een te-
genstander in de buurt was, scheur-
de ik mijn kruisband. Ik dacht niet 
meteen dat het einde oefening was. 
Dat besef kwam toen ik acht maan-
den later weer door die knie ging. 
Het vervelende is dat ik door domme 
pech een carrière in het betaalde 
voetbal zag stranden, terwijl die ei-
genlijk nog niet was begonnen. Als ik 
er alles aan had gedaan en ze vinden 
je uiteindelijk niet goed genoeg, dan 
had ik er vrede mee gehad. Want wat 
had ik als voetballer zonder die bles-
sure kunnen bereiken? Daar denk ik 
soms over na ja.’   

 

RENé HOF VERLIET ALS JONGEN DIE DE JEUGDPUISTJES NET 

WAS ONTGROEID DE VOETBALTROTS VAN ZIJN DORP LIMMEN 

OM ZIJN DROOM IN HET BETAALDE VOETBAL NA TE JAGEN. 

DOOR BLESSURELEED BLEEF DE DROOM EEN DROOM, 

DIE DANKZIJ SUCCESVOLLE JAREN BIJ AFC’34 EN ADO’20 

STEEDS DIEPER IN HOFS ZIEL IS WEGGESTOPT. VELE ERVA-

RINGEN RIJKER EN WEINIG ILLUSIES ARMER KEERDE HOF 

DIT SEIZOEN TERUG BIJ DE CLUB VAN ’ZIJN DORP’. EN DUS ZIJN 

DE VERWACHTINGEN HOOGGESPANNEN IN HET BOLLENDORP.

DE RONDVRAAG 
Begrijp je de stap van René 

Hof om hoofdklasser ADO’20 
te verruilen voor vierdeklas-

ser Limmen?  
 

Cees Bruinink,
trainer ADO’20

‘Ik vind het ontzettend jam-
mer dat hij weg is, want René 
is een goede voetballer die we 
nog steeds goed hadden kun-
nen gebruiken. René was ook 
in het teamproces belangrijk. 

Ik heb hem leren kennen 
als een geweldig mens. Zijn 

keuze begrijp ik wel. Voetbal-
len in de hoofdklasse kost erg 
veel tijd en hij wil zich richten 

op zijn maatschappelijke 
carrière. Daarin is hij net zo 

ambitieus als op het voetbal-
veld en dan is een dergelijke 

stap logisch.’

Peter Zonneveld, was tot 
vorig seizoen ploeggenoot 

speelt nu bij DEM
‘Ik snap zijn beslissing wel. 

Hij heeft het druk met zijn 
werk en voetballen in de 

hoofdklasse is dan moeilijk 
op te brengen. René komt 

natuurlijk uit Limmen en kan 
voor de club nog van grote 

waarde zijn. Het is voetbal-
lend natuurlijk wel een stuk 

minder en daar zal hij het 
soms misschien moeilijk

mee hebben.’

‘Ik vind het jammer dat 
ik het bij AZ niet kon 
laten zien, want ik had 
de overtuiging dat ik het 

zou halen.’
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Alex Pastoor, Rob Witschge, 
Cees Bruinink is een leuk rij-
tje trainers. Hoe kijk je daar op 
terug?

‘Alex Pastoor vond ik zowel qua 
trainingen als tactisch heel erg 
sterk. Onder Rob Witschge heb ik 
een heel leuke tijd gehad. Het was 
altijd lachen, gieren, brullen. Brui-
nink is een ander type. Zeg maar 
zakelijker. Zijn analyses zijn goed, 
maar hij had ook goede trainingen, 
meer groepsgericht. Hij heeft het 
bij ADO’20 natuurlijk goed gedaan. 
Ik ben een beetje verwend met der-
gelijke trainers, maar ik vind Sem 
Wokke voor Limmen met zijn be-
taald voetbalverleden bij AZ en Tel-
star een uitstekende trainer. Ik ken 
hem uit de jeugd, want hij was in 
de B1 mijn trainer. Sem Wokke doet 
niet onder voor de andere trainers 
waarmee ik heb gewerkt.’

Waarom koos je na tweeënhalf 
jaar AFC’34 voor ADO’20?

‘Ik had het bij AFC’34 prima naar 
mijn zin. Met veel jongens waar ik 
toen mee speelde, heb ik nog steeds 
contact. Toen ADO’20 mij vroeg, was 
het moeilijk een beslissing te ne-
men. Ik was met AFC’34 net kampi-
oen geworden van de eerste klasse, 
maar uiteindelijk neem je een be-
slissing op gevoel. Harry Verduin 
speelde daar al en als Witschge je 
belt, dan ben je natuurlijk zeer ver-
eerd. Dat telefoontje was trouwens 
wel grappig, want hij belde mij op 
de bruiloft van keeper Frank van 
der Geest. Dat Witschge daar trai-
ner was plus dat je voor veel meer 
publiek speelt, gaf uiteindelijk de 
doorslag om voor ADO’20 te kiezen. 
Daar komt nog bij dat mijn schoon-
vader uit Heemskerk komt. Achter-
af bleek het een goede keuze, want 
AFC’34 degradeerde dat seizoen uit 
de hoofdklasse.’
 
je bent nu terug bij Limmen. Zijn er 
eigenlijk dingen die je tegenvallen?

‘Natuurlijk is het niveau wat min-
der, maar daar stel je je op in. Zo 

train je met het tweede en het der-
de en dan merk je dat ze niet altijd 
weten hoe ze moeten lopen. Uiter-
aard wordt er bij ADO’20 scherper 
getraind, maar ook bij Limmen 

gaat het er fanatiek aan toe. Wel 
vind ik dat we moeten werken aan 
spelhervattingen. Bij ADO’20 had-
den we verschillende varianten bij 
corners en vrije trappen. Maar ik 
wil ook niet gelijk de wijsneus uit-
hangen.’

Maar wat bezielt een speler van 28 
om een hoofdklasser te verruilen 
voor een club uit de vierde klasse. 
je had toch ook voor een ambi-
tieuze club in de tweede klasse 
kunnen kiezen?

 
‘Ik heb altijd gezegd dat ik terug 
zou komen. Als ik nu voor een eer-
ste- of tweedeklasser had gekozen, 
had ik mijn eigen doodvonnis gete-
kend, helemaal als ik bij Vitesse’22 
was gaan voetballen. Ik had na-
tuurlijk ook op mijn 35ste kunnen 
terugkeren, maar dan verwachten 
de mensen dingen die je niet meer 
kunt waarmaken. Ik vind de reac-
ties hier in het dorp ook mooi. Zo 
belde ik oud-voorzitter Siem Ad-
miraal om hem te vertellen dat ik 
weer voor Limmen ging spelen. 
Siem reageerde helemaal niet, dus 
zei ik: ‘Siem ben je er nog?’ Na een 
halve minuut zei hij alleen: ‘kippen-
vel, kippenvel.’ Dat is toch schitte-
rend. Daarom wil ik hier nog echt 
iets laten zien en het is ook leuk 
om er weer echt bovenuit te steken. 
Als buitenspeler kan ik het verschil 
maken.’

En dat verschil moet genoeg zijn 
voor het kampioenschap?

‘Deze groep heeft veel mogelijkhe-
den. Ook Harry Verduin en Martijn 
de Haan zijn teruggekeerd. We moe-

ten dus bij de eerste drie kunnen 
eindigen. Dat ben je met dit team 
verplicht. Ik moet ook minimaal 
tien tot vijftien doelpunten kunnen 
maken. We missen eigenlijk alleen 

een echte goalgetter. Misschien 
moet ik ook wel meer voor eigen 
succes gaan. Ik ben met AFC’34 
kampioen geworden en ik heb met 
ADO’20 tegen clubs als Las Palmas 
en Porto geoefend en voor de Am-
stel Cup tegen NAC gespeeld. Dat 
zijn mooie hoogtepunten en daar 
voeg ik graag een kampioenschap 
met Limmen aan toe.’ 

RENé HOF
IN HET VELD:

limmen
aZ
aFC’34
aDo’20
limmen

‘Met dit team ben je verplicht 
bij de eerste drie te eindigen.’
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De topscorers 
lijst is bijgewerkt tot en met 16 september 

TOPSCORERS

LENNERT BEENTjES VITESSE’22  5

MAURICE GIjZEN FLaMIngo’S’64  5

RAOUL VAN DER WEL Jong HoLLanD  5

ARjAN BERGMAN Jong HoLLanD  4

MATTHIjS VAN HOOFF DEM  3

MILOUD WEIjERS SInT aDELBErT  3

jUR KOOPMAN FC VELSEnoorD  3

HENRyK WIDURSKI BEVErWIJK  3

BART KUIjS FC CaSTrICuM (zaT.)  3

GEERT KOELMAN MEErVogELS’31  3

MISCHA TIBBOEL WIJK aan zEE  3

GERT-jAN  
NIEUWENHUIZEN FC CaSTrICuM (zaT.)  3

MARTIjN 
VAN DUIVENVOORDE FC CaSTrICuM (zaT.)  3

GILLIANO RASBAN FLaMIngo’S’64 (zaT.)  3

jORIS HELDER MEErVogELS’31 (zaT.)  3

 

TOPSCORERS
VROUWENVOETBAL

ROSA MIN  LIMMEn   5

LISA GIjZEN  aDo'20   3

ANDREA DE GELDER  aDo'20  2

NIKKI KUIjS  LIMMEn   2 

NIENKE jONKMAN  KoLPIng BoyS   1

ANDREA DE WIT  KoLPIng BoyS   1

yVONNE KEIZER  KoLPIng BoyS   1

DANIqUE DIEMEER  aDo’20  1

MARIjE MIN  LIMMEn   1

jUDITH BOS  LIMMEn   1

FLEUR VELDT LIMMEn  1 

DANIEN OUT  FC uITgEEST   1

PAULIEN ADMIRAAL  FC uITgEEST   1

WENDy BERKHOUT  FC uITgEEST   1

EVA STOOP Jong HoLLanD  1 
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uit de OUDE DOOS
Paul Farenhorst debuteerde 

als 15-jarig knulletje in het 
eerste van De Foresters. Op 

zijn 41ste stopte hij als vader. 
Farenhorst speelde niet zijn 
hele carrière in het rood-wit 

van de club uit Heiloo. Vier 
jaar stond de Heilooër op de 
loonlijst van Telstar dat toen 
nog in de eredivisie speelde. 

Een doorbraak bleef uit.
‘Misschien was ik niet brutaal 

genoeg’, zegt ’Mister
Foresters’ daar nu over. 

Achttien jaar was Farenhorst toen 
Telstar bij hem aanklopte. ‘Dan ben 
je natuurlijk gestreeld’, zegt Faren-
horst zittend in zijn achtertuin. Vier 
jaar duurde zijn avontuur in het be-
taalde voetbal en hoewel Farenhorst 
geen speelminuten in de eredivisie 
achter zijn naam heeft staan, had hij 
het wel naar zijn zin bij Telstar. ‘Ik 
kijk er met veel plezier op terug. Je 
speelde met het tweede toch tegen 
Ajax, Feijenoord en PSV en ook het 
spelen in stadions vond ik erg leuk.’
Na vier jaar mocht Farenhorst welis-
waar blijven, maar een echt contract 
zat er nog steeds niet in. ‘Ik speelde 
op amateurplus-basis en onder die 
voorwaarden wilden ze mij houden. 

Ik vond dat daar weinig waardering 
uit sprak. Ik denk dat trainer Fred 
André het niet echt in mij zag zitten. 
Ik kon toen wel naar Haarlem, maar 
ik koos voor een maatschappelijke 
carrière. Achteraf denk ik dat ik mis-
schien toch te jong was en dat het 
beter was geweest de stap later te 
maken. Ik was te makkelijk en had 
ook wel wat brutaler mogen zijn. Ik 
ben bijvoorbeeld nooit de discussie 
aangegaan waarom ik niet speelde. 
Anderen deden dat wel en startten 
prompt de week daarop in de basis. 
Ik had ook geen over-mijn-lijk-men-
taliteit. Er waren spelers bij die hun 
concurrent probeerden te blesseren. 
Ik kon dat niet. Misschien ben ik daar 

Paul Farenhorst 
en de liefde voor de bal

De Foresters viert de promotie. Paul Farenhorst staat zevende van links.
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wel te veel voetballer voor.’
Van het debuut bij De Foresters in 
het seizoen ’77/78 zijn de herinne-
ringen inmiddels vervaagd. Op de 
vraag wie de trainer was die hem liet 
kennismaken met het grote man-
nenvoetbal volgt aarzelend ’ik dacht 
dat dat Cor Geelhuizen was’. Ook 
naar het waarom kan hij een kleine 
dertig jaar later slechts gissen. ‘Ze 
stonden op degraderen en dachten 
misschien dat ik de boel kon redden, 
al zagen ze me ook weer niet als de 
verlosser.’ Wel weet Farenhorst nog 
dat hij in dat seizoen een keer bijna 
flauwviel voor een wedstrijd, omdat 
hij overgeconcentreerd was.
Na het uitstapje naar Telstar had de 
middenvelder kunnen kiezen voor 
het geld van een ambitieuze ama-
teurclub. In plaats daarvan keerde 
hij terug naar het complex achter de 
Westerweg. En dat viel in het begin 
niet mee, geeft Farenhorst ruiterlijk 
toe. ‘Foresters speelde in de vierde 
klasse en iedereen verwacht heel 
veel van je.’
De Farenhorst die terugkeerde, was 
een andere speler dan de Faren-
horst die als vijftienjarige jongen in 
het seizoen ’77/78 debuteerde in de 
derde klasse. Vier jaar profvoetbal 
had zijn invloed en dan met name 
op het mentale vlak. ‘Ik was op de 
training bloedfanatiek’, geeft Faren-
horst als voorbeeld. ‘Dat waren ze bij 
De Foresters niet van mij gewend.’ 
Maar ook tactisch was hij rijper. ‘Je 
wist beter hoe je moest lopen en 
kon een wedstrijd beter lezen.’

Spelers die op een hoog niveau heb-
ben gespeeld, vallen na verloop van 
tijd op een lager niveau steeds min-
der op, doordat ze meegaan met het 
niveau waarop ze voetballen. Faren-
horst probeerde dat zoveel mogelijk 
te voorkomen door zichzelf de druk 
op te leggen om optimaal te preste-
ren. ‘En dat werkte vrij aardig. Als je 
teveel meegaat met het niveau voet-
bal je niet meer met plezier.’
Door het plezier in het spelletje nam 
Paul Farenhorst pas in 2004 op 41-
jarige leeftijd afscheid als speler 
van het eerste elftal. Met het klim-
men der jaren kwamen ook de bles-

sures. Farenhorst had zijn afscheid 
dan ook nauwkeurig gepland. ‘Ik 
had zoiets van als je een seizoen fit 
kan blijven, is dat een mooi punt om 
je carrière af te sluiten. In 2004 was 
dat het geval.’ De Foresters speelde 
inmiddels tweede klasse en dat had 
voor Paul Farenhorst een bijzondere 
betekenis. ‘Ik vond het wel leuk om 
nog tegen Stormvogels Telstar te 
spelen.’
Na al die jaren in het eerste speelde 
Farenhorst nog een seizoen in het 
tweede. ‘Maar daar kon ik niet echt 
mijn ei kwijt. Nu speel ik in de vete-
ranen.’

Het afbouwen van een carrière 
is dus in volle gang. Een carrière 

waarop ’mister Foresters’ met ge-
noegen terugkijkt, want niet alleen 
de jaren bij Telstar beschouwt Fa-
renhorst als een hoogtepunt. ‘Mijn 
selectie voor het Nederlands zaal-
voetbalteam was ook zeer speciaal. 
Ik was de enige van de selectie die 
uitkwam in de tweede divisie. We 
speelden veel oefenwedstrijden, 
maar na een half jaar werd ik afge-
serveerd. Het was in de tijd dat er 
veel Limburgers in het Nederlands 
zaalvoetbalteam zaten. Misschien 
kwam het wel daardoor ha ha.’

Als Paul Farenhorst een team mocht 
samenstellen met spelers waarmee 
hij bij De Foresters speelde, ziet dat 
er als volgt uit:  

“Er waren spelers bij die hun
concurrent probeerden te blesseren.
Ik kon dat niet.”

NICK VAN AART

CARLOS BLOM  TRISTAN OOMS COLIN WILVERS MARC VAN TWUIjVER

RALF MULDER MARC ABCOUWER PAUL FARENHORST DENNIS KARTé

 DENNIS DIjKHUIS MARTIN DE VRé

trainer: eDwin veenstra
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de glazen

 bal
DE STAND IS BIJGEWERKT TOT EN MET 16 SEPTEMBER

1. jAN OLDENHOVE  SINT ADELBERT   31 PUNTEN

2. FRED BISSCHOT  WIJK AAN ZEE         28 PUNTEN 

3. jOS VAN VEELEN  DE FORESTERS           25 PUNTEN

     ROB DE KIP  FC CASTRICUM ZAT.         25 PUNTEN

5. jAAP SCHILDER  AFC'34                      24 PUNTEN

 jUAN FERNANDEZ COTO  ALCMARIA VICTRIx        23 PUNTEN

7. MATTHIEU NIESTEN  FC VELSENOORD     22 PUNTEN

8. WOUT GERRITS  FC UITGEEST           21 PUNTEN

9. RON BOUMAN  DEM                    20 PUNTEN

     jURG BOSMAN  HSV                   20 PUNTEN

 SEM WOKKE                LIMMEN  20 PUNTEN

     ED NOORLANDER  KOLPING BOYS DA.    20 PUNTEN 

13. ERNST RANZIjN ZEEVOGELS       19 PUNTEN

     EVERARD LUIjCKx  FC CASTRICUM      19 PUNTEN

    ALEx BEEK ALCMARIA VICTRIx ZAT.    19 PUNTEN

16. PEPE VAZqUEZ  JONG HERCULES         18 PUNTEN

     ROWDy BAKKER  ODIN'59               18 PUNTEN

18. COR SMIT  ALKMAARSCHE BOYS          17 PUNTEN

  MARTIN ROOD  EGMONDIA               17 PUNTEN

 HAN VISSCHER  MEERVOGELS'31         17 PUNTEN

21. ROB KLANKER  KOLPING BOYS          16 PUNTEN

 MARTIN DE GROOT  DE KENNEMERS         16 PUNTEN

 jAAP BAS  FLAMINGO'S ZAT.           16 PUNTEN

24.  RUUD VAN DER ZIjDE  FLAMINGO'S     15 PUNTEN

      HENK VAN SANTEN  BEVERWIJK          15 PUNTEN

      PETER SCHOUTEN  MEERVOGELS ZAT.     15 PUNTEN

     ONNO ZIjP  JONG HOLLAND DA.         15 PUNTEN

28  CEES BRUININK ADO'20               14 PUNTEN

      BERT ZWART  LIMMEN DA.              14 PUNTEN

30.  MARK PAULI JONG HOLLAND            12 PUNTEN

     RAjESH BISHESAR  AFC'34 ZAT.        12 PUNTEN

    WIM VAN KOL  ADO'20 DA.             11 PUNTEN

    DICK-jAN ENTE  VITESSE'22           11 PUNTEN
ruud van der zijde Flamingo’s
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VOETBALLERS
DOEN HET MET
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

A a n g e s l o t e n  b i j www.wea-nh.nl           
info@wea-nh.nl

ParticulierAgrarischMKB

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

De maatschap WEA Noord-Holland heeft vestigingen 
in Alkmaar, Middenmeer en Uitgeest. Wij richten ons 
vooral op onder- nemers in het midden- en kleinbedrijf 
en de agrarische sector.

Dè adviseur 

voor 

de regio

Voor een lekker avondje uit!
Kijk voor de filmagenda 

in de regionale kranten of kijk op

www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 70 • Castricum

Tel. 0251 - 65 22 91
www.corsobioscoop.nl

ruud van der zijde Flamingo’s



Naam 
Danien Out
Leeftijd 
18
Club  
FC Uitgeest
Positie  
Rechtsbuiten
Bal hooghouden 
Ik heb geen idee hoe vaak ik kan hooghouden. Op zich 
kan ik het wel, maar mijn linkerbeen werkt nooit echt 
mee.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Nou, ik kan het niet echt een carrière noemen ha ha. 
Ik zit pas  drie jaar op voetbal, maar afgelopen seizoen 
zijn we met dames I kampioen geworden en hebben 
we eindelijk Berdos verslagen in de competitie. Dat 
was een superdag.
Sterke punten Danien volgens Rick 
Ze heeft een goeie actie en scoort ook nog veel! Ze is 
aanvallend ingesteld. 
Zwakke punten Danien volgens Rick 
Soms neemt ze de wedstrijden niet zo serieus. Er 
wordt veel gelachen in het veld.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Gewoon ondergoed ha ha. Mijn teamgenoot Wendy 
draagt altijd een slidingbroek dat schijnt lekker te zit-
ten dus dat moet ik maar even aanschaffen.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Uiteraard.

Muziek voor een wedstrijd? 
Geen. Dat vind ik allemaal maar onzin hoor. Sinds we 
een nieuwe coach hebben, gaan we na de warming 
up de kleedkamer weer in ‘om tot onszelf te komen’ 
ha ha. Dat vind ik al officieel genoeg. Ik ga niet met 
een mp3tje in de kleedkamer zitten. We spelen geen 
Champions League.
Ben je bijgelovig?  
Nee. Ik heb een tijdje geprobeerd vroeg naar bed te 
gaan een dag voor de wedstrijd, maar dat heb ik alweer 
afgeschaft, want mijn spel werd er niet beter op.
Een vriend die voetbalt...  
Leuk, altijd gezellig zondag naar het voetbal.  
We hebben het allebei druk en zondag zijn we dan  
allebei bij de club. Je hoeft niet de hele dag bij elkaar 
te zitten, maar het is wel leuk om even bij elkaars  
wedstrijd te kijken en wat te drinken.
FC Uitgeest dit seizoen  
We zijn afgelopen seizoen kampioen geworden dus 
spelen we dit seizoen in de derde klasse. In de beker 
hebben we al dik klop gehad tegen een derdeklasser 
dus dat zal wat worden dit seizoen ha ha. Als we maar 
gezellig blijven doen tegen elkaar zal het vast weer een 
topseizoen worden.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Goed eten, op tijd wakker worden, zodat ik niet loop te 
slapen op het veld. Voor de rest weinig. Als ik weet dat 
de tegenstander goed is of juist minder goed, dan stel  
ik mij daarop in.

een
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Naam 
Rick Janssen
Leeftijd 
19
Club  
FC Uitgeest
Positie 
 Voorstopper
Bal hooghouden 
Geen idee hoe vaak ik een bal kan hooghouden. Mijn 
techniek is niet m'n sterkste punt!
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Kampioen worden in de E1. Debuteren vorig jaar als 
A-junior in het eerste. Verder zijn de buitenlandse toer-
nooien met de club en het ICGT-toernooi hoogtepunten 
in mijn voetbalcarrière.
Sterke punten Rick volgens Danien 
Eerlijk gezegd kijk ik niet vaak naar zijn  
wedstrijden, omdat ik zelf op dezelfde tijd speel, maar 
een sterk punt van Rick is dat hij zich altijd voor de volle 
100% geeft en hij coacht goed.
Zwakke punten Rick volgens Danien 
Hij is altijd geblesseerd...
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Natuurlijk, dat moet kunnen.
Muziek voor een wedstrijd?  
Eye of the Tiger.

Ben je bijgelovig? 
Nee, ik ben niet bijgelovig.
Leukste voetbalhumor 
Dan moet je bij het damesteam zijn. Daar wordt iedere 
wedstrijd wat afgelachen.
Een vriendin die voetbalt… 
Dat is erg leuk. Helaas kan ik niet zo vaak bij haar kijken 
omdat ik ook op zondag speel. Verder zijn we beide erg 
fanatieke Ajax-supporters dus dat is ook wel zo mak-
kelijk. En het is makkelijk dat ik met haar altijd voetbal 
kan kijken. Ik hoef geen moeite te doen om een voetbal-
wedstrijd te zien, dat wil zij namelijk ook.
FC Uitgeest dit seizoen:   
Ik verwacht dat het eerste terugkeert naar de derde 
klasse. Ook het tweede gaat het dit seizoen goed doen 
en minimaal een periode pakken. Ik verwacht dat de da-
mes net als vorig jaar gewoon weer kampioen worden!!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Ik bereid me niet speciaal voor op een wedstrijd. Ik zorg 
dat ik van tevoren goed eet en de avond ervoor niet te 
veel gedronken heb.

tweetje
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1/1 advertentie
190 * 277 mm

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

Bezoek onze website  
voor uw scoringskansen: 

www.swatvertising.nl

Scoor meer… 
met doelgerichte on- en offline reclame


