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Beste voetballiefhebber,

De vele afgelastingen hebben de verschillende competities lelijk op zijn kop gezet. Een aantal clubs heeft nog een be-
hoorlijk aantal wedstrijden te spelen. midweeks inhalen is dan de oplossing. Een oplossing overigens die voor sommige 
ploegen verstrekkende gevolgen kan hebben. Wanneer een club in de race is voor een prijs of vecht tegen degradatie dan 
kunnen midweekse wedstrijden een elftal lelijk opbreken.

Voor profs is het al zwaar om drie wedstrijden in een week te spelen, laat staan voor amateurs die twee keer in de week 
trainen en er gewoon bij werken. Een speler die (zware) lichamelijke arbeid heeft verricht, begint natuurlijk nooit opti-
maal aan een wedstrijd. En dan heb ik het nog niet eens over het probleem om in een land vol files ’s avonds op tijd bij 
een wedstrijd te zijn. 

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

De Foresters heeft 
eerste titel al binnen  

pag.06

pag.18
 
 

Uit de  
oude doos

pag.14
Aan de  

stamtafel bij 
Van Ruysdael

pag.08
De kanonnen 

van  
Wijk aan Zee

Adverteren? Bel 0251 67 46 47
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Wanted:(junior) .NET webdeveloper
 Zoek jij een team waarin een creatieve, aanvallende 

spelstijl centraal staat en waar jij graag jouw steentje 
wilt bijdragen? Dan bieden wij jou een kans om in een 
jong, dynamisch team te trainen én te scoren. 

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

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

van	de	Nederlandse-	en	Engelse	taal	
•	 Nauwkeurig,	kwaliteitgericht,	flexibel	en	 

initiatiefrijk	

Wat bieden wij? 
•	 Fulltime	of	parttime	aanstelling	
•	 Uitstekende	werksfeer,	zelfstandige	functie 

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

te	leveren	aan	de	groei	van	het	bedrijf	
•	 Alle	gelegenheid	voor	persoonlijke	groei	

Schiet jij hem in het  ?  

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

Oefenpotje?
Stuur	een	e-mail	(info@swatvertising.nl)	of	be-
zoek	onze	website	voor	jouw	scoringskansen:	
www.swatvertising.nl

pagIna 3



hetballenhok all StarS

de G lDSchi t r

 DE AFVAllENDE BAl

Afgelast. Ik stelde het nuchter 
en als een voldongen feit vast. 
Alweer zo’n zondag die je als 
een leeg gapend gat aanstaar-
de. Naar het strand?  Vorige 
week al gedaan. Op bezoek bij 
schoonouders? Ik heb ze van 
de week nog gezien. Winke-
len? Geen koopzondag vandaag. 
 Liverpool-Manchester United op 
Sport 1. Dat wordt waarschijnlijk 
mijn redding. 

Anderhalve maand is er nau we-
lijks een bal getrapt in het ama-
teurvoetbal. Je moet je eens 
realiseren wat dat betekent. De 
KNVB telt ruim een miljoen le-
den. Die zijn al die weken niet 
 actief geweest. Sociaal gezien 
een ramp. Ruzies thuis, want 
kind, vrouw, vriendin, man of 
vriend die voor de zoveelste 
keer niet kan voetballen is chag-
rijnig. Het schijnt dat het aantal 

echtscheidingen, of beslissin-
gen daartoe, in deze voetballoze 
 periodes beduidend hoger ligt 
dan normaal. 

Ook een ramp: lege kantines en 
dus geen inkomsten voor de club. 
Een beetje amateurclub draait 
op een normale zondag toch al 
snel een kleine duizend euro 
omzet. Vermenigvuldig dat met 
het aantal clubs in  Ne derland 
en dan snap je al gauw dat de 
sector in al die weken een mil-
joenenstrop heeft. Ik hoorde van 
clubs die in acute geldnood zijn 
gekomen vanwege gebrek aan 
inkomsten in deze periode. Wat 
nu te doen om deze misschien 
niet zo omvangrijke maar toch 
zeer gevoelige morele en finan-
ciële crisis te bestrijden? 

Ik stel voor om de afgelastingen 
af te gelasten. De wedstrijd gaat 

altijd door, maar niet noodzake-
lijkerwijs op het voetbalveld. 
Kan dat niet, dan doen we in 
plaats daarvan een circuitje in 
de kantine. Gewoon om half elf 
aanwezig. De scheidsrechter 
verzamelt de spelerspasjes, er 
wordt getost door de aanvoer-
ders en spelen maar. Het eerste 
waarmee beide teams elkaar 
bekampen is het aloude tafel-
voetbalspel. Twee tegen twee en 
’ronddraaien’ mag niet. De win-
naar krijgt een doelpunt voor. 

Vervolgens is het ’voetbalwii-en’ 
aan de beurt. Steeds twee spe-
lers van beide teams voor het 
grote scherm van Eredivisie-
live en spelen maar. Daarna de 
voetbalquiz onder leiding van de 
scheidsrechter. Hoe heette de 
voetballer die voor Nederland 
in de WK-finale van 1978 twee 
minuten voor tijd tegen de paal 

schoot? Streng edoch recht-
vaardig zal hij de punten toe-
kennen. Tot slot Panna. Twee 
spelers bestrijden elkaar met 
een tennisbal in een geïm-
proviseerde ring in de kantine. 
Poort de tegenstander en je 
hebt een punt. Om het kwar-
tier is het wisselen en na een 
half uur tea-time. Na afloop 
wordt de uitslag op het wed-
strijdformulier vermeld en 
neemt iedereen gezellig een 
biertje en een broodje bal. 

‘Hoi, schat! Lekker gevoet-
bald vandaag?’ ‘Ja heerlijk, 
twee keer gescoord en met 
3-1 gewonnen van Foresters 
9.  Mmmmwap, wat hou ik toch 
van je. Zal ik vandaag Chinees 
halen?’

Nederland worstelt en komt 
boven. 

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 het derde van 
Koedijk.

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 Jaap Schilder, trainer van AFC’34. Schilder voorspelt de uitslagen van de 
volgende wedstrijden van 10 en 11 april.  .  

ODIN´59 - Kozakken Boys   Hoofdklasse zat.  2-0
De Zouaven - AFC´34  Eerste klasse  0-2
Kolping Boys - Flamingo's '64 Tweede klasse 0-2
Zeevogels - sV WMC Vierde klasse  2-0
Zeevogels - Egmondia  Vijfde klasse vr.  2-0  

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 Jaap schilder

staand v.l.n.r.: Frans Kossen (sponsor), piet Hijgenaar 
(assistent-scheidsrechter), Jeroen van der Linde, Kees 
Tybout, martijn Vreeker, marc romijn, marcel Bellis, rick 
van der Linde, Jelte Vos, patrick Bieres (coach), Hans 
adams (sponsor) en marc van der Kort (manager/coach).       

Zittend v.l.n.r.: raymond Wijdeman, ron Schra,  
Dennis Vreeker, Barry Kuilenboer, Danny Hijgenaar,  
Dick  Buisman, remco Vries, martijn van Houten,  
rogier moeskops en adrie van Wanrooy

• De kern van Koedijk 3, alias de Bieres Babes (vernoemd 
naar coach Bieres met een knipoog naar de legendarische 
Busby Babes), speelt al zo’n tien jaar samen en maakte 
onder trainer Gerard de Groot vele successen mee in de 
hoofdmacht van Koedijk. 

• In 2006 nam spits en aanvoerder Danny Hijgenaar het 
initiatief een recreantenteam op te zetten. Met de komst 
van nog wat versterkingen ontstond een uiterst succesvol 
elftal.

• Na een seizoen eerder al als kampioen gekroond te zijn, 
kwam vorig seizoen de successtory pas echt op gang. De 
Bieres Babes bleken een cupfighter te zijn. Waar in de com-
petitie van meet af aan de koppositie werd gepakt, werd de 
ene na de andere bekeropponent gedesillusioneerd huis-

waarts gezonden. Na tien ronden volgde eindelijk de finale, 
nadat een week eerder het kampioenschap al was gevierd. 
Een touringcar met supporters koerste richting Uithoorn 
waar de finale tegen Swift helaas verloren ging. 

• Aan het einde van het seizoen volgde de enig mo-
gelijke manier om de herinnering aan het seizoen levend 
te  houden. Alle wedstrijdverslagen werden tezamen met  
een humoristische  voorstelling van de vedetten in boek-
vorm gegoten.

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

ERIC BART 
EN MARION KOKs,
DIRECTIE VAN 
sCHIlDERsBEDRIJF 
VAN lIEsHOuT BV, 
DE HOOFDsPONsOR 
VAN FC VElsENOORD. 

Wat is de reden van het sponsoren van FC Velsenoord?

‘Marion is lid van de PR & Sponsoringcommissie van FC Velsenoord. 

Toen de toenmalige hoofdsponsor er mee stopte, zijn wij hoofdspon-

sor geworden. FC Velsenoord is een saamhorige en gezellige club 

met ambitie. Voetbal is populair. Met onze sponsoring bereiken we 

een breed publiek in de regio. In deze regio zijn ook veel bedrijven.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘De hoogte van de jaarlijkse sponsorbijdrage is niet belangrijk om  

te vermelden, het is een win-win situatie.’

Wordt uw bedrijf van de 
sponsoring zakelijk veel 
wijzer?  
‘Het is altijd goed voor de 
naamsbekendheid.’
 
Is het denkbaar dat u zich 
als hoofdsponsor bemoeit 
met het voetbaltechnisch 
beleid? 
‘Wij bemoeien ons niet met 
het voetbaltechnisch beleid. 
De club heeft daarvoor 
genoeg know-how in huis. 
Wij hebben verstand van 
schilderen.’

Bent u bereid in de buidel  
te tasten om spelers naar 
FC Velsenoord te halen?    
‘Nee.’

Bezoekt u alle wedstrijden van  

het eerste?  
‘Marion bezoekt bijna alle wedstrijden 

van het eerste.’ 
 
Verwacht u dat FC Velsenoord zich  

in de top van het klassement hand-

haaft?
‘Wij hopen dat de club zich handhaaft 

in de top van het klassement, al 

wordt dit een lastige opgave. Goede 

resultaten zorgen voor be weging in 

de club. Hierdoor komen er wellicht  

nieuwe spelers en krijgt de club nog 

meer sponsors. Dit jaar bestaat FC 

Velsenoord negentig jaar. Tussen 3 en 

10 april wordt dat gevierd met allerlei 

ac tivi teiten. Het programma staat op 

 www. fcvelsenoord.nl Promotie zal de 

feestvreugde nog meer verhogen.’

SV Koedijk 3

column afgelaSt Foto: Orange pictures

foto: JOS LEEUWENKAMP
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Het affiche was even fraai als het 
lenteweer: HsV, de nummer een, 
tegen dorpsgenoot De Foresters, 
dat tweede stond met twee wed-
strijden minder gespeeld. In de 
praktijk viel het allemaal bitter te-
gen. Op de kunststof grassprieten 
van HsV waren de hoogtepunten 
even spaarzaam als een regenbui 
in een woestijn. De Foresters ze-
gevierde met 0-2 en kroonde zich 
tot kampioen van Heiloo. Daarmee 
heeft het de eerste titel binnen. De 
titel in de derde klasse B lijkt een 
kwestie van tijd.

FOTO’s: ERIK GEVAERT

michiel Brink zorgt voor stilte bij de HSV-aanhang na zijn sublieme treffer.  

Linkervleugelverdediger Koen Schreurs kapt Tjeerd meijer uit om de bal vervolgens tegen de lat te schieten.

De foreSterS 
heeft eerSte 
titel al binnen  

Niet geheel toevallig was HSV in die 
eerste helft het dichtst bij een tref-
fer toen Lars Ursem met een cross-
pass de opgestoomde linksback Koen 
Schreurs bereikte. Schreurs kapte 
Tjeerd Meijer uit op een manier waar 
menig aanvaller jaloers op kan zijn, 
draaide naar binnen en pegelde de bal 
met zijn rechtervoet buiten bereik van 
doelman Ramon Freriks kiezelhard 
tegen de lat.  

Voor Dennis Nanne betekende het 
schot van Schreurs het einde van de 
wedstrijd toen hij de terugspringende 
bal in een duel met HSV’er Tobias  
Rotgans wilde wegkoppen. Nanne 
moest zich met een gapende hoofd-
wond laten vervangen door Marc 
Baars. Rotgans kon verder spelen, 
maar kreeg in de tweede helft toch 
een fraaie tulband aangemeten.

Op slag van rust waagde Niels Haring, 
een van de betere aan de kant van 
HSV, een doelpoging. Zijn schot dat 
over ging, kwam HSV uiteindelijk duur 
te staan. Dennis Dijkhuis verlengde 
de doeltrap die volgde op Harings 
schot met het hoofd, waarna Michiel 
Brink de iets voor zijn doel staande 
Thomas de Vries verschalkte met een 
uitgekiende boogbal: 0-1.            

Direct na rust kwam De Foresters 
twee keer gevaarlijk voor het doel 
van De Vries, die redding bracht op 
een schot van Baars na goed voor-
bereidend werk van Joey Breed.  
Dennis Dijkhuis schoot de bal vanuit 
een moeilijke hoek in het zijnet, nadat 
uitblinker Niels Kok de aanvoerder in 
stelling had gebracht

HSV probeerde met opportunistisch 
voetbal de gelijkmaker te forceren. 
Omdat De Foresters zich wat meer 
liet zakken om op die manier via de 
counter op jacht te gaan naar de be-
slissing, werd de wedstrijd er niet 
beter op.

Slechts VSV kan ervoor zorgen dat  
de champagne in Heiloo in de koelkast 
blijft, maar dan moet het de ploeg 
van trainer Marcel Faber wel ver-
slaan en hopen dat de voetballers uit  
Heiloo ook nog tegen een andere 
ploeg een steekje laten vallen. Die 
kans lijkt niet zo groot, want hoewel 
De Foresters tegen HSV niet best 
speelde, gaf het nauwelijks iets weg 
en creëerde het zich de beste kan-
sen. De 0-2 overwinning was dan ook 
dikverdiend.

De beginfase was overduidelijk voor 
De Foresters, dat toen nog soepel 
combineerde, waar HSV koos voor de 
lange bal, die veelal te onnauwkeu-
rig was en te vaak door het midden 
werd gespeeld. Toen De Foresters de 
speelwijze van HSV kopieerde, daal-
de het spelpeil naar een bedenkelijk  
niveau.  

Het opportunisme van HSV leidde  
tot een paar hachelijke situaties  
voor het doel van Freriks, die merk-
waardig grabbelend met wat hulp  
van de paal een vrije trap van Niels 
Haring buiten zijn doel hield. De coun-
ters van De Foresters leidden tot  
een schot van Niels Kok waar een  
knappe reactie met de voet van  
De Vries op volgde en een geweldige 
mogelijkheid voor Joey Breed, die  

vrij voor de doelman de bal naast 
schoof.

Twee minuten voor tijd besliste  
De Foresters het kampioenschap 
van Heiloo in haar voordeel. Brink 
bereidde het doelpunt van Baars 
voor. Op deze ’titel’ is door de ploeg 
van Marcel Faber vast een biertje  
extra gedronken. De champagne blijft 
nog even in de koelkast. 

HsV-De Foresters 0-2. 

45. Brink 0-1, 88. Baars 0-2. 

scheidsrechter: 

M. Meijers

Gele kaarten: 

Camp, Laan, Ursem en Bakker (HSV). Smit 

en Meijer (De Foresters).

 

HsV: De Vries; Camp, Ursem, Driehuis, 

Schreurs; Rotgans, Haring (75. Van Hekken) 

Tervoort (52. Bakker) Sombroek; Houtenbos 

en Laan (64. Stokman). 

De Foresters: Freriks; Blom, Smit, 

Nobbe; Kok, Meijer, Anh Vu (77. De Zeeuw), 

Breed, Nanne (22. Baars); Brink en Dijkhuis 

(79. Kokolo Dingou). 

 

Bart Bakker wint een kopduel van Foresters-aanvoerder Dennis Dijkhuis. 

Tobias rotgans kon met een tulband verder spelen na een kopduel met Dennis nanne.
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treffend als dat hij schiet.

Dat beiden veel, heel veel scoren en dat 
doen op zwarte Adidas schoenen is de 
enige vergelijking tussen de koning en 
koningin van het strafschopgebied. De 
Pagter is een echte spits, type Inzaghi, 
die altijd op de juiste plek staat. ‘Bij 
De Kennemers zei trainer Adri Looijen 
altijd dat ik niet kan voetballen, maar 
wel kan scoren. Bij De Kennemers 
werd ik vaak zo aangespeeld, dat ik al-

leen maar zielige doelpunten maakte.  
Je wordt ook zo opgeleid.’

Ook Deniece Derlagen vindt haar 
manne lijke collega een echte spits. 
‘Scoren doet hij genoeg. Bij voor zetten 
staat hij altijd op de juiste plek. Hij doet 
wat hij moet doen,  dat is een  kwaliteit.’

Derlagen zelf komt beter tot haar recht 
vlak achter de spitsen. ‘In dit team 
in ieder geval wel’, is haar conclusie. 
Daarom steekt ze niet specifiek wat 
op van De Pagter. ‘Ik kijk meer naar 
middenvelders. Het is dan ook moei-
lijk dingen van hem uit een wedstrijd 
te halen.’

De Pagter weet in ieder geval dat 
 Deniece een goede trainer heeft. ‘Je 
krijgt trainen van René Koelman. Hij 
kan je wel dingen aanreiken.’ 

Een wedstrijd niet gescoord, is een 
wedstrijd niet gespeeld. Jim de  Pagter 
denkt daar anders over. ‘Scoren is 
voor mij niet belangrijk’, bezweert de 
aanvaller. ‘Winnen daar gaat het om. 
Als we hebben verloren dan baal ik, 
ook al heb ik gescoord.’ 

Maar een  echte afmaker geniet toch 
meer van een doelpunt dan van een 
assist? Zo niet De Pagter. Het is mij 
om het even of ik een assist geef of 

scoor. Beide levert een doelpunt op’, 
antwoordt de Wijk aan Zee-aanvaller 
droog.  

Deniece Derlagen geniet meer van een 
mooie assist dan van een in tikkertje. 
‘Als er uit een corner of vrije trap van 
mij wordt gescoord, ben ik ook blij. 
Scoren is natuurlijk leuk voor jezelf 
en belangrijk voor het team. Bij ons 
is het niveauverschil onderling groot.  
Gelukkig zet iedereen zich voor honderd 

procent in en zijn we echte vechters.  
Ik ben blij dat ik met mijn doelpunten 
ook een steentje kan bijdragen.’

Scoren is voornamelijk een kwestie 
van zelfvertrouwen en vaak slaat na 
een korte periode van improductiviteit 
de twijfel toe. De Pagter raakt niet in 
de war van een wedstrijd zonder een 
doelpunt met zijn signatuur. ‘Nee daar 

word ik niet nerveus van. Ik word wel 
nerveus als ik alleen op een keeper af-
kom. Je gaat dan toch twijfelen.’

Voor Deniece Derlagen geldt min of 
meer hetzelfde. ‘Ik word ook niet zo 
gauw nerveus, al denk je soms wel 
dat je het niet meer kunt. Ik heb wel 
een zeker ritme nodig. Daarom baal ik 
ook dat het iedere keer was af gelast. 
Ik kom dan moeilijk in mijn ritme’, 
spreekt de middenvelder uit ervaring.

Waar Jim de Pagter Deniece Derlagen 
adviseert Wijk aan Zee trouw te blijven, 
vertrok De Pagter wél. Vijf jaar voet-
balde de aanvaller in het rode shirt van 
De Kennemers. ‘Ik kon naar een aan-
tal clubs. Omdat mijn vader ook bij De 
Kennemers heeft gespeeld, kende ik 
daar wat mensen en ben ik daar ook 
gaan voetballen.’

Van zijn terugkeer heeft De Pagter 
nooit enige wroeging gehad, ook al 
was Wijk aan Zee afgezakt naar de 
zesde klasse. ‘Ik ben een echte  

Jim de Pagter scoorde 104 doel punten 
in het eerste van Wijk aan Zee en hij 
had daar 92 competitie wedstrijden 
voor nodig. Het gemiddelde van 
 Deniece Derlagen ligt zelfs nog hoger. 
Zij speelde 63 competitiewedstrijden 
in het roodgeel van Wijk aan Zee en 
mocht 87 keer de felicitaties van haar 
ploeggenoten in ontvangst nemen. 

Vorig seizoen was Deniece  Derlagen 
maar liefst veertig keer trefzeker en 
dan miste ze door een schorsing ook 

nog vier wedstrijden. Hoewel  Derlagen 
toen in de vijfde klasse -de ’Minnie 
Mouse competitie’ van het vrouwen-
voetbal- speelde, blijft het aantal in-
drukwekkend. ‘Ze is veruit de beste 
van het team. Ik kan haar niet zoveel 
leren’, steekt Jim de Pagter zijn be-
wondering niet onder stoelen of ban-
ken. ‘Ze heeft een prima schot.’

Derlagens kwaliteiten bleven niet on-
opgemerkt, want vorig seizoen trainde 
zij al een aantal keer bij Reiger Boys 

wanneer het doelpuntengemiddelde van een speler in de  eredivisie 
gedurende het seizoen meer dan een bedraagt, valt steevast de 
naam van Coen dillen. dillen scoorde in één voetbaljaargang 
 drieënveertig doelpunten in de eredivisie, nog altijd een record. Zijn 
harde schot  leverde hem de bijnaam ’het kanon’ op. sV wijk aan Zee 
heeft zijn eigen kanonnen. de een is man, de ander vrouw. jim de 
 Pagter en deniece derlagen zijn de nachtmerrie van menig doelman. 
 regioVoetbalmagazine vond het tijd voor een ontmoeting met ’de 
 kanonnen van wijk aan Zee’.

en heeft ze zelfs meegespeeld in een 
oefenwedstrijd tegen Heerenveen. 
Derlagen bescheiden: ‘Ik speelde niet 
zo lang mee hoor. Het tempo lag trou-
wens erg hoog.’

Toch bleef Derlagen haar vriendin-
nen bij Wijk aan Zee trouw. De vrouw 
met de dodelijke linkervoet kan nog 
steeds de overstap maken naar de 
Heerhugowaardse hoofdklasser. ‘Dat 
ze me nog steeds willen hebben, is 
leuk. Toch blijft het een grote stap, 
ook mentaal. Ik zal de gezelligheid bij  
Wijk aan Zee missen. Dit team is echt 
een vriendinnen groep. De overweging 
is simpel: ga ik voor de prestatie of 
kies ik voor het plezier.’ 

Jim de Pagter, die zelf vijf jaar voor  
De Kennemers heeft gespeeld, heeft 
een duidelijk advies. ‘Je moet ge-
woon hier blijven’, zegt hij even doel- 

‘Ik kan niet voetballen, maar ik kan wel scoren’

  

FOTO: ORANGE PICTuREs

De kanonnen van Wijk aan Zee
De kanonnen van Wijk aan ZeeJIm DE pagTEr En DEnIEcE DErLagEn: DE KanOnnEn Van WIJK aan zEE

‘IK BEn EEn EcHTE WIJK aan zEEër, DuS Dan HEB JE gEEn SpIJT’

FOTO: ORANGE PICTuREs
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DE VIJF MOOIsTE GOAls VAN  JIM VOlGENs JIM:
1. Met De Kennemers speelde ik tegen EDO. Ik schoot de bal uit een vrije trap vanaf ongeveer vijfentwintig meter in de kruising.
2. Met Wijk aan Zee onderschepte ik een uittrap van de keeper van FC Velsenoord. Vanaf veertig meter schoot ik direct terug.
3. In de wedstrijd De Kennemers-Nijenrodes kopte ik de 1-1 binnen uit een corner. Ik scoor niet zo vaak met het hoofd.
4. Tegen Real Sranang scoorde ik een minuut na rust met een lob. Dat was met Wijk aan Zee.5. In de B1 werden we met Wijk aan Zee kampioen nadat we met 3-2 van ADO’20 hadden gewonnen. Ik scoorde de kampioensgoal. Er kwam een voorzet en vanaf de rand van het strafschopgebied volleerde ik de bal in de verre hoek.

DE VIJF MOOIsTE GOAls VAN  

DENIECE VOlGENs DENIECE:

1. Tegen De Kennemers nam ik bij de zijlijn een hoge 

bal aan met de borst en schoot hem vervolgens in de 

kruising.
2. Tegen Stormvogels was ik geblesseerd aan mijn en-

kel en kon ik eigenlijk niet meedoen. Het stond 0-0 en 

toen ben ik er met een ingetapete enkel ingekomen. Ik 

kreeg de bal iets over de middenlijn en zag dat de keeper 

te ver voor haar doel stond en schoot de bal over haar 

heen. Toen ben ik er weer uitgegaan. We wonnen met 

1-0.
3. Tegen DEM haalde ik de bal na een ingooi achter mijn 

standbeen langs, waarna ik de bal in de kruising schoot.

4. Met Reiger Boys speelde ik mee in een oefenwed-

strijd tegen de jongens C1 van Reiger Boys. Bij de twee-

de paal kopte ik raak.

5. Tegen Assendelft schoot ik een corner rechtstreeks 

in het doel.

‘Als IK OP JONGE lEEFTIJD BIJ EEN CluB HAD GEsPEElD,  
DAN HAD IK sNEllER EEN sTAP HOGEROP KuNNEN MAKEN’

Wijk aan Zeeër, dus dan heb je geen 
spijt’, klinkt het bijna Cruijffiaans. 
Desondanks smacht De Pagter naar 
promotie. ‘Ons voetbal is van een be-
hoorlijk niveau en ik denk dat wij in de 
vierde klasse beter tot ons recht ko-
men.’

Derlagen vindt het jammer dat ze pas 
sinds drie jaar bij een club voetbalt.  
‘Ik mocht van mijn ouders niet op voet-
bal, dus ik voetbalde alleen op straat. 
Als ik op jonge leeftijd bij een club 
had gespeeld, dan had ik sneller een 
stap hoger op kunnen maken’, denkt 
 Derlagen die tevreden is als ze dit jaar 
twintig keer scoort. ‘We spelen ten-
slotte een klasse hoger.’

De Pagter neemt alleen genoegen met 
een kampioenschap. ‘Hoeveel ik er 
maak, vind ik niet zo relevant, al moet 
ik wel boven de dertig kunnen komen.’

Met dank aan Wijk aan Zee-archivaris 
Cees Valk. 

FOTO: ORANGE PICTuREs

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

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

Uiteraard zal het Levend Tafelvoetbal niet ontbreken in het arrangement voor de topscorers, maar wat daar nog meer bij  
zit blijft een verrassing. Wil je toch alvast weten wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan even op www.kartworld.nl
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Groen Gras
Fc castricum F6-SVW’27 F6
20 februari 2010 09.16 uur FOTO Orange Pictures 



BiJ van ruYSDael

De kenners waren verrast door  
de hoge positie van Meervogels. 
Jij ook?

‘Nee, ik niet. We hadden een zeer 
slechte voorbereiding, maar na de 
eerste wedstrijden zag je dat er wel 
een goed team stond. Hoewel het 
nu wat minder gaat, kunnen we nog 
steeds kampioen worden. Als wij 
op volle sterkte zijn, dan doen wij 
voor niemand onder. Doordat we de 
eerste acht wedstrijden ongeslagen 
bleven, is het zelfvertrouwen enorm 
gegroeid. Daarom raken we van een 
mindere fase niet in de war. Iedere 
ploeg in onze  poule maakt zo’n fase 
door. Het is belangrijk dat we blijven 
voetballen. We willen nog weleens 
de lange bal hanteren in plaats van 
dat we de combinatie  zoeken.’    

Wie zijn volgens jou jullie concur-
renten?

‘Als wij het niet worden, dan zet ik 
mijn geld op Zaanlandia. Dat vond 
ik een zeer sterke ploeg.’

Hoe bevalt het als eerste keeper?
 
‘Prima. Ik ben naar Meervogels te-
ruggekeerd, omdat ik dan een gro-
tere kans maakte om eerste kee-
per te worden. Bij ADO’20 trainde 
ik halverwege het seizoen mee 
met de A-selectie, maar het is als 
jonge keeper natuurlijk heel  lastig 
om Patrick Zonneveld en Frank 
van der Geest eruit te keepen. Nu 
ik bij Meervogels een basisplaats 
heb, kan ik zeggen dat ik een goede 
keuze heb gemaakt.’

Hoe kwam je eigenlijk bij ADO’20 
terecht?

‘ADO’20 heeft mij mee laten doen 
met een oefenwedstrijd en toen 
wilden ze me graag hebben.’

Was het een verrassing voor je dat 
Han Visscher bij de start van de 
competitie voor jou koos?
 
‘Dat was het zeker. In de voor-
bereiding kregen de vier keepers 
gelijke kansen. Hij hield goed ver-
borgen naar wie zijn voorkeur 
 uitging. Vlak voordat de competitie 
begon, gaf hij aan dat ik een basis-
plaats kreeg. Hij koos voor mij, om-
dat ik veel rust uitstraal en aardig 
kan meevoetballen. Dat gaf voor 
hem de doorslag.’   

MEERVOGELS’31 KENDE EEN UITSTEKENDE START IN DE VIERDE KLASSE C. OP DOELSAL-

DO LEGDE DE PLOEG UIT AKERSLOOT BESLAG OP DE EERSTE PERIODETITEL, NIET IN HET 

MINST DOOR DOELMAN JACK LAAN DIE IN ZIJN EERSTE JAAR ALS SENIOR EEN GOEDE IN-

DRUK  ACHTERLAAT. HOEWEL MEERVOGELS NA HET BINNENHALEN VAN DE PERIODETITEL 

VAKER VALT DAN OPSTAAT, GELOOFT LAAN AAN DE STAMTAFEL BIJ VAN RUySDAEL NOG 

IN EEN KAMPIOENSCHAP. ‘ALS WIJ OP VOLLE STERKTE ZIJN, HEBBEN WIJ EEN PLOEG DIE 

 KAM PIOEN KAN WORDEN.’        

FOTO: Erik gevaert

aan De Stamtafel…

FOTO’s: ORANGE PICTuREs

‘Als wij op volle sterkte zijn, 
hebben wij een ploeg die 
kampioen kan worden’
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FOTO: Orange pictures

De rust die je uitstraalt is 
 in derdaad opmerkelijk voor een 
eerstejaars senior. Waar komt die 
kalmte vandaan? 

‘Ik heb twee jaar bij ADO’20 in de A1 
gekeept. Daar heb ik geleerd de rust 
te bewaren. Ook het mee voetballen 
was daar een belangrijk aspect. 
Daar werd veel op getraind. De 
twee jaar bij ADO’20 zijn be langrijk 
geweest voor mij. Tijdens de wed-
strijden werd ik goed be geleid. Ik 
heb daar grote stappen gemaakt, 
je wordt daar vol wassener. Als ik 
bij Meervogels was gebleven, had 
ik die ont wikkeling minder snel 
doorgemaakt.’

Je hebt met de selectie van ADO’20 
meegetraind. Ik kan mij voorstel-
len dat je Meervogels dan als een 
tussenstation beschouwt.   
 
‘Natuurlijk streef ik naar het hoogst 
haalbare, dus als de kans komt om 

hogerop te komen, zal ik dat zeker 
overwegen. Ik heb het bij Meervogels 
heel goed naar mijn zin. Er heerst 
hier een goede sfeer, het team is 
erg leuk en we hebben  goede sup-
porters. Ik vind het dan ook niet erg 
om mijn carrière straks af te moe-
ten sluiten als keeper van het eerste 
van  Meervogels. Dat is ook mooi.’

Ben je altijd keeper geweest?

‘Tot mijn zevende voetbalde ik. 
Toen onze keeper een keer ziek 
was, vroeg meneer Dekker of ik 
niet op doel wilde. Ik hield wat 
 ballen tegen. Later zeggen ze dat 
je goed kan keepen. Zo is het een 
beetje gegaan. Ik moet zeggen: ik 
kan leuk een balletje pakken.’

Waarom zijn alle keepers gek?

‘Omdat je een bal die met een 
snelheid van tachtig kilometer op 
je  afkomt toch wilt tegenhouden.’ 

de toPsCorerslijst is bijgewerkt tot en met 18 maart. 
kartWorlD in limmen Stelt een arranGement 

BeSchikBaar voor het team van De manneliJke  
en vrouWeliJke topScorer van het Seizoen.

TOPsCORERs HErEnVOETBaL 

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE 27

NICK KRAMER sINT ADElBERT 16

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64 15

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22 15

FABIAN BRusTER AFC’34 (ZAT.) 14

BuRAK BulDuK FlAMINGO’s’64 12

JAN DE BRuIJN sVW’27 
12

NIEls POPPING FC CAsTRICuM 12

DANIEl OOsTERMAN FC VElsENOORD 12

BAs BlANKENDAAl JONG HOllAND 11

DANNy GOuWENTAK AlKMAARsCHE BOys 11

TOPsCORERs VrOuWEnVOETBaL
sAsKIA VADER KsV  29lINDA POl FC CAsTRICuM 29IRIs GROOT FC CAsTRICuM 26MARIT ROEMER HsV 20ElsA DEKKER ZEEVOGEls 19MIRIAM HOPMAN ZEEVOGEls 18lARA DE DECKER sV WMC 18DENIECE DERlAGEN sV WIJK AAN ZEE 14CHEyENNE DIx sV WMC 14MARIT KuNsT sV KOEDIJK 13CATO DE HAAN HsV 13sHAMIRA DE BONTE sV WMC 13

de minSt 
GepaSSeerDe 
doelman 

FC Uitgeest-doelman rené Van marsbergen HoeFde 

sleCHts één tegendoelPUnt te inCasseren. daardoor 

is Hij de minst gePasseerde doelman Van de maand 

maart.
Van marsbergen Verdient Hiermee een Paar keePers-

HandsCHoenen met Zijn naam eroP gedrUkt, besCHik-

baar gesteld door keePersHandsCHoenen.nl

De topscorers
De topscorers

FOTO Erik gevaert Verbaast het je niet dat je als 
 jonge keeper nu al aan een con-
stant seizoen bezig bent?
 
‘Nee, dat verbaast mij niet. Door-
dat het team lekker speelt, speel 
ik ook lekker. Han Visscher geeft 
mij ook veel vertrouwen. Hij blijft 
positief als je niet lekker in de 
wedstrijd zit en hamert erop dat 
ik ook dan mijn verdediging moet 
blijven coachen. Natuurlijk speelt 
John Deijle (keeperstrainer, red.) 
een belangrijke rol. Voor de wed-
strijd moedigt hij me al aan. 
Ook dat geeft veel vertrouwen.’  
 
Wat was je beste wedstrijd tot  
nu toe?

‘In de uitwedstrijd tegen IVV pakte 
ik ballen waar ik zelf van stond te 
kijken. We hebben daar trouwens 
als team ook heel goed gespeeld. 
We wonnen die wedstrijd met 4-1.’

Zijn jullie wel goed genoeg voor 
de derde klasse?

‘Dat weet ik wel zeker. Als we zo 
voetballen als in de oefenwedstrijd 
tegen Foresters zullen wij niet af-
gaan. We hebben een vrij brede 
selectie en er komt een aantal 
talentvolle A-junioren over. Die 
hebben genoeg kwaliteiten om 
het team nog beter te maken. Bij 
ons heeft ook iedereen de wil om 
te blijven vechten voor een goed 
resultaat. Vergeet niet dat onze 
 klasse in mijn ogen de sterkste 
vierde klasse is.’

Hoe groot is de kans dat Meer-
vogels volgend seizoen in de 
 derde klasse speelt?

‘Ik schat die kans op negentig pro-
cent. We hebben al een periode  titel 
op zak, al promoveren we liever 
rechtstreeks. Het zou een enorme 
domper zijn, als we aan het eind van 
de rit met lege handen staan.’   

‘Het zou een domper zijn 
als we aan het eind van de 
rit met lege handen staan’
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uit de OUDE DOOS ken. Achteraf heb ik er wel een beetje 
spijt van dat ik het niet echt heb gepro-
beerd, maar ik voetbalde liever met mijn 
vrienden bij Egmondia en was bovenal 
realistisch over mijn mogelijkheden.’ 

Bij de dorpsclub werden de kwaliteiten 
van Marcel Buis op waarde geschat. 
Buis maakte op zeventienjarige leef-
tijd zijn debuut in de hoofdmacht, die 
toen nog in de vierde klasse speelde.  
Veel indruk maakte dat eerste optreden 
niet. ‘Ik zou niet durven zeggen tegen 
wie dat was’, zegt Buis enigszins be-
smuikt. Als A-junior had Buis geen 
basisplaats. ’Met de wedstrijden in het 
eerste kon ik ruiken aan het grote werk 
in de vierde klasse.’ 

Buis omschrijft het debuutseizoen in het 
eerste van Egmondia als ’best wel hea-
vy’. ‘Arie Spierenburg, Joop Koopman 
en Martin de Lange waren de lokale 
vedettes. Je keek toch wel een beetje  
tegen die mannen op. Zij speelden al  
jaren in het eerste.’

De middenvelder bewaart goede herin-
neringen aan de zestien jaar die hij in 
het eerste speelde. ‘De jongens met wie 
ik in de A1 speelde, vormden een goede 
lichting. Arjen Blaauboer, Jan Visser en 

William Hof kwamen ook in het eerste, 
waardoor we een goede mix hadden 
van jong en oud’, klinkt het met enige 
 weemoed.

Toen Buis op 34-jarige leeftijd stopte, 
speelde Egmondia na een sportief  
mindere periode weer keurig in de 
vierde klasse. ‘De twee opeenvolgende  
degradaties beschouw ik toch wel 
als de dieptepunten in mijn carrière’,  
erkent Buis.

Maar ook toen Egmondia in de eer-
ste klasse afdeling (vergelijkbaar met 
de huidige vijfde klasse, red.) speelde, 
bleef Marcel Buis Egmondia trouw. ‘Een 
vertrek kwam niet in je op. Je ging niet 
naar een buurtclub die hoger speelde. 
Voetbal was toch bijzaak. Daar kwam 
nog bij dat ik in die jaren zelf ook niet 
best speelde.’

Na regen komt altijd zonneschijn.  
Het kampioenschap in de afdelings-
hoofdklasse in 1994 was de tweede 
titel op rij en ziet Buis als hét hoogte-
punt van zijn carrière. ‘Dat was zowel 
als team als individueel het beste jaar’, 
weet Buis zeker. ‘Vanwege de terugkeer 
naar de vierde klasse was het ook een 
kampioenschap met een gouden randje.  
We werden kampioen tegen Go Ahead’18, 
een concurrent van ons. We wonnen 
thuis met 4-0 en Peter Gul scoorde drie 
keer. We werden met drie punten voor-
sprong kampioen. Je kreeg toen nog 

twee punten voor een overwinning, dus 
het was allemaal erg spannend.’

In de ogen van Marcel Buis is Arjen 
Blaauboer een van de beste voetballers 
waarmee hij bij Egmondia voetbalde. 
‘Arjen was een geweldige laatste man 
maar liet het biertje nooit staan. Al had 
hij twee vaten op, dan nog was hij goed. 
Joop Koopman vond ik de beste centra-
le middenvelder in de tijd dat ik in het 
eerste kwam.’ 

Vraag Marcel Buis naar het meest  
hilarische moment uit zijn voetbal-
loopbaan en Buis reageert meteen.  
‘Er schiet er gelijk een te binnen’, zegt 
hij met pretoogjes. ‘We speelden tegen 
Purmerland uit en bij een 2-2 stand 
ontstond er een opstootje, waarna ik de 
rode kaart kreeg. Uiteindelijk moesten 
we voor een afkoelingsperiode allemaal 
naar de kleedkamer. Toen de wedstrijd 
weer werd hervat, ben ik gewoon weer 
het veld ingegaan en scoorde vervol-
gens het winnende doelpunt. Ik heb 
moeten rennen voor mijn leven!’ 

Ook de enige confrontatie met zijn broer 
Peter is Marcel bijgebleven. ‘We speel-
den destijds thuis voor de beker tegen 
het vier klassen hoger spelende AFC’34 
en hielden het tot en met de verlenging 
op 1-1. Uiteindelijk verloren we met pe-
nalty’s; onder andere doordat ik er zelf 
een op de paal schoot. Daar ben ik wel 
enkele weken ziek van geweest.’

Als MARCEl BuIs EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs MET WIE HIJ BIJ  
EGMONDIA sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT: 

RON DE GROOT

 RICK TE BÜCK ARJEN BlAAuBOER  EEF DE RIDDER WIllIAM HOF

 MARCEl BuIs  JOOP KOOPMAN  CEEs BRINK

 TON sNIJDERs  JAN WAAGMEEsTER  JAN VIssER

      
TRAINER: JAN OP DE WEEGH

Marcel Buis komt uit een roemruchte voetbalfamilie. Zijn vader Piet Buis speelde 333 wedstrijden 
voor Alkmaar’54 in het betaalde voetbal en zijn broer Peter verdedigde jarenlang de kleuren van 
AFC’34 in de hoofdklasse. ‘Mijn achternaam opende deuren die voor anderen gesloten bleven’, zegt 
Marcel Buis halverwege het gesprek. Een van die deuren was die van de kleedkamer van Ajax, al was 
daar wel de hulp van een oud-wielrenner voor nodig. Johan Cruijff wilde Buis wel in een Ajax-shirt 
aan het werk zien, maar Buis verkoos een verblijf bij Egmondia boven een uitnodiging van Cruijff.

Die oud-wielrenner was Tino Tabak. 
Buis liep in de zomer vaak hard met  
Tino Tabak, die iemand van de staf bij 
Ajax kende. Buis: ‘Tino was brutaal en 
zocht na een bezoek aan een training 
Cruijff op in de kleedkamer. Vervolgens 
wees Tino Cruijff op mijn voetbalkwali-
teiten waarbij hij wel wat overdreef.’

Johan Cruijff wilde Buis wel in een Ajax-
shirt aan het werk zien, maar Buis wilde 
dit niet en vroeg of hij met zijn teamge-
noten tegen het C-team mocht spelen. 

Dat verzoek werd niet gehonoreerd en 
dus werd alles afgeblazen. ‘Ik was ge-
woon te bleu’, is Buis’ constatering ruim 
vijfentwintig jaar later. ‘Tino Tabak heeft 
me die weigering niet in dank afgenomen 
maar ik voelde me er ongemakkelijk bij.’  

Daarmee was voor Buis een mogelijke 
stap naar het profvoetbal definitief ver-
leden tijd. Voor Buis was het geen droom 
die wreed uiteenspatte. ‘Ik heb in die tijd 
ook bij de voetbalschool van AZ geze-
ten, maar had niet het idee dat ik goed 

genoeg was. Ik trainde daar samen met 
andere spelers uit de regio onder leiding 
van Joop Brand. Hartstikke leerzaam 
om met goede spelers te trainen, maar 
na een jaar ben ik gestopt.’

De twijfels die de derper kende, had-
den ook te maken met zijn broer Peter.  
‘Hij was een betere voetballer dan ik en 
heeft er alles voor gedaan en gelaten om 
door te breken. Maar zelfs hij was ken-
nelijk niet goed genoeg voor het prof-
voetbal. Daar heb ik wel lering uitgetrok-

Marcel Buis verkoos Egmondia 
boven uitnodiging Johan Cruijff

‘Tegen purmerland heb ik moeten rennen voor mijn leven!’

FOTO: KEES BLOKKEr

marcel Buis (tweede van links) duelleert duel met Jan-Jaap Lamberts en ronald van der Eng. 
Jan van der Eng ziet hoe Buis' ploeggenoot rick te Bück een handje probeert te helpen.
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De Glazen

 Bal
1. TRIsTAN OOMs HuGO BOys 145 PuNTEN
2. WIllEM ROEMER FC CAsTRICuM (VR.) 140 PuNTEN
3. RAIMONDO PAlMAs KsV (VR.) 139 PuNTEN
4. RENé VAN MARsBERGEN MEERVOGEls’31 (ZAT.) 130 PuNTEN
5. WIM TWIsK ZEEVOGEls (VR.) 128 PuNTEN
6. HAN VIssCHER MEERVOGEls’31 125 PuNTEN
7. PIM KAAGMAN sVW’27 124 PuNTEN
8. JOs VAN VEElEN lIMMEN 123 PuNTEN
9. COCK VIJZElAAR sV WMC (VR.) 121 PuNTEN
 EDWIN VEENsTRA HsV 121 PuNTEN
 NICO VAN DEN BERGHE JONG HERCulEs 121 PuNTEN
12. DANNy BRANDs FC VElsENOORD 120 PuNTEN
 JAAP sCHIlDER AFC’34    120 PuNTEN
14. JOHAN RuTZ EGMONDIA 119 PuNTEN
15. WIM VAN KOl ADO’20 (VR.) 118 PuNTEN
16. RON WEINBRECHER AlKMAARsCHE BOys 117 PuNTEN
 WERNER HOEKsTRA sV WMC (ZAT.) 117 PuNTEN
18. sANDER VERAART DE KENNEMERs (VR.) 116 PuNTEN
 ERWIN RöMER sV WMC 116 PuNTEN
 ERNsT RANZIJN ZEEVOGEls 116 PuNTEN
21. AlEx BEEK AlCMARIA VICTRIx 115 PuNTEN
22. PETER VAN DER slIKKE ODIN’59 (VR.) 113 PuNTEN
23. FAOuZI BEssAIs  sV KOEDIJK (VR.) 112 PuNTEN
24. FRED BIsCHOT sV WIJK AAN ZEE         111 PuNTEN
25. RON BOuMAN RKVV DEM 110 PuNTEN
26. ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE (VR.) 108 PuNTEN
27. JORGEN HEuRTER sV VRONE 107 PuNTEN
28. RICHARD HOMAN AlKMAARsCHE BOys (ZAT.) 106 PuNTEN
 ED NOORlANDER KOlPING BOys (VR.) 106 PuNTEN
30. HERMAN BRETHOuWER RKVV DEM (VR.) 105 PuNTEN
 JEROEN KROEs AlCMARIA VICTRIx 105 PuNTEN
32. MIsJA GOEsINNE sV VRONE (ZAT.) 104 PuNTEN
 ROWDy BAKKER ODIN’59 104 PuNTEN
34. JuRG BOsMAN FC uITGEEsT 103 PuNTEN
35. ROB DE KIP REIGER BOys 102 PuNTEN
36. GERRIT BOERMAN sV KOEDIJK 101 PuNTEN
 MARCEl FABER DE FOREsTERs 101 PuNTEN
38. ARNOlD DE BlOCK REIGER BOys (VR.) 100 PuNTEN
 IVAR BOEREBACH sV BEVERWIJK 100 PuNTEN
40. JAN OlDENHOVE sINT ADElBERT 99 PuNTEN
 MARK KRANENDONK FC CAsTRICuM 99 PuNTEN
 IHAB MATTA HsV (VR.) 99 PuNTEN
43. PIM BOERsEN lIMMEN (VR.) 98 PuNTEN
44. JORT VAN DER MEulEN VITEssE’22 97 PuNTEN
 ROBIN ERNEsT KOlPING BOys 97 PuNTEN
46. JENNEKE Gul EGMONDIA (VR.) 95 PuNTEN
47. RAJEsH BIsHEsAR AFC’34 (ZAT.) 94 PuNTEN
48. PETER DE GROOT KsV 93 PuNTEN
 MARTIN DE GROOT DE KENNEMERs 93 PuNTEN
50. DElANO sNIJDERs FlAMINGO’s’64 88 PuNTEN
51. ROB HOFF DE FOREsTERs (VR.) 85 PuNTEN
52. MARK NIJHOlT AlKMAARsCHE BOys (VR.) 84 PuNTEN
53. MARK PAulI JONG HOllAND 82 PuNTEN
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de stand is bijgewerkt tot en met 18 maart. 

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine 

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

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

CheapTickets.nl wenst je alvast een goede reis!

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

Ben jij erbij in  
Zuid-Afrika?

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

€ 25 korting!

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine 

25 euro korting op CheapTickets.nl

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

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

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

Ben jij erbij in  
Zuid-Afrika?

 korting!

Ben jij erbij in  
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Naam 
Kirsten Teerink
leeftijd 
21 jaar.
Club 
SV WMC.
Positie 
Verdediger.
Bal hooghouden 
Niet mijn sterkste punt!
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Ik denk dat mijn hoogtepunt nog moet komen.  
sterke punten Kirsten volgens stef 
Kirsten is een goede verdediger met een goede timing en maakt 
altijd op het juiste moment een sliding.
Zwakke punten Kirsten volgens stef 
Haar rug, knieën en enkels.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een slidingbroekje.

Kan seks voor de wedstrijd? 
Ja 
Muziek voor een wedstrijd?
House.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
Ik moet altijd naar de wc voor de wedstrijd. 
leukste voetbalhumor  
Iemand na de training in de sloot gooien.
Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt? 
Handig, want we hoeven nooit na te denken over wat we gaan 
doen op zondag. 

sV WMC dit seizoen
We gaan meer punten halen dan vorig jaar. Dat wordt niet zo 
moeilijk denk ik.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Ik bereid me eigenlijk nooit voor. 
Passie buiten het voetbal   
Snowboarden.

een tweetje

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

FOTO : Orange pictures

Naam 
Stef Kunst 
leeftijd 
23 jaar.
Club 
SV WMC.
Positie 
Keeper.
Bal hooghouden 
2639 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Mijn periode bij FC Hilversum.  
sterke punten stef volgens Kirsten   
Stef is een meevoetballende keeper met een geweldig reac-
tievermogen. Hij speelt altijd een grote rol in de derde helft.
Zwakke punten stef volgens Kirsten
Stef is soms niet zo serieus. Hij is dan meer bezig met de 
toeschouwers aan de zijlijn dan met de wedstrijd.  
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een slidingbroekje. 

Kan seks voor de wedstrijd? 
Ja, en als het al wat laat is kan het ook erna. 
Muziek voor een wedstrijd?
Trance/hardhouse. 
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
In beide hoeken van mijn doel staat altijd een bidon en die 
moeten altijd rechtop staan.
leukste voetbalhumor  
In een shampooflesje plassen en iedereen je shampoo 
aanbieden. 
Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt? 
Op de ziekenhuisbezoekjes na is het leuk op de zondagen, zolang 
Kirsten maar niet beter wordt dan ik. 

sV WMC dit seizoen
We moeten ons handhaven in de vierde klasse en eindigen 
met een mooi feestje!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Ik ben ontspannen, lach wat en drink heel veel koffie.
Passie buiten het voetbal  
Snowboarden.



UW RISICO IS ONZE ZORG

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

WOONHUIS EN 
INBOEDEL

VERZEKERING
ZEER SCHERPE PREMIE

AUTOMATISCH
ALTIJD EEN

GARANTIE TEGEN 
ONDERVERZEKERING

MEEST UITGEBREIDE
DEKKING (SCHADE 

HOE DAN OOK 
ONTSTAAN)

ZONDER EIGEN RISICO

VOOR EEN SNELLE
PREMIEBEREKENING

GA NAAR

WWW.WEEL.NL

ONLINE UW POLIS-
SEN

UP TO DATE
BEKIJKEN!

WWW.WEEL.NL

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

Dorpsstraat 32  
1901 EL Castricum  
T 0251-657050  
F 0251-654165   
E info@weel.nl

www.wea-nh.nl   
        info@wea-nh.nl

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

VOOR AL UW
BROCHURES  •  LEAFLETS  •  MAILINGS  •  POSTERS  •  HUISSTIJLEN  

ADVERTENTIES  •  NIEUWSBRIEVEN  •  PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN 

UITNODIGINGEN • SCHERPE DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN  

DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN • DOORDRUKBLOCKS  

SPANDOEKEN  •  RECLAMEBORDEN  •  ETC.

Zaan Reklame:
Van alle markten thuis. Full-service 
reclamestudio voor directe communica-
tie 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


