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Raoul van der Wel
Beste Voetballiefhebber,
Veel ploegen voetballen om doelpunten te voorkomen en maar weinig teams voetballen
om doelpunten te maken. Hier in de regio geldt voor de meeste ploegen het laatste, want
we hebben al veel doelpuntrijke duels gehad. Nu het derde nummer af is, concludeer ik
dat het een soort themanummer over scoren is geworden. Lennert Beentjes, Mathijs van
Hooff en Raoul van der Wel staan hoog op de topscorerslijst van RegioVoetbalMagazine en
Alcmaria Victrix-speler Peter Strabbing scoorde er in een vorig voetballeven ook lustig op
los.
Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn. En dat er in de maand
november veel gescoord mag worden.
Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine
Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt elf keer per jaar.
RegioVoetbalMagazine Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47 redactie@regiovoetbalmagazine.nl www.regiovoetbalmagazine.nl
HOOFDREDACTIE Arthur Oosthoek (arthur@regiovoetbalmagazine.nl) COLUMNIST Hans Brandsma medewerker Harry Verheul
ART DIRECTION EN VORMGEVING SWATvertising, Heemskerk fotografie: Joop Boek, Karel Delvoye, Petra Hauwert, Elja Tepper en Robert Verduin
DRUK Salland De Lange, Deventer SALES&MARKETING Arthur Oosthoek (sales@wowpublishing.nl)
REALISATIE WOW Publishing, Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47, info@wowpublishing.nl, www.wowpublishing.nl
VERSPREIDING RegioVoetbalMagazine wordt verspreid via de voetbalclubs in Velsen-Noord, Wijk aan Zee, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Limmen,
Akersloot, Heiloo, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Alkmaar. Verdere verspreiding vindt plaats via benzinestations, kapsalons, snackbars, diverse wachtruimten en grand cafés.
Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere
belanghebbenden.
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Han Kriek,
directeur
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en hoofdsponsor
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Is het denkbaar dat u zich als
hoofdsponsor bemoeit met het
voetbaltechnische beleid?
‘De club heeft uitstekende trainers, die er veel meer verstand
van hebben dan ik. Soms komen
er wel eens spelers naar mij
toe of ik iets kan regelen voor
de selectie. Ik stuur ze altijd
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van het eerste?
ag I.
‘Wij sponsoren zaterdag I en zond
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de
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Meestal spel
een uitdan ben ik van de partij. Als ze in
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kunnen worden,
Wat verwacht u van
FC Castricum dit seizoen?
‘Ik verwacht dat de zaterdag na de
pioen
degradatie van vorig seizoen kam
oveert
wordt of via de nacompetitie prom
heeft
I
ag
Zond
se.
klas
de
twee
de
naar
goede spelers en moet bovenin mee
kunnen draaien en misschien een
periodetitel kunnen pakken.’

Voetbalquiz

1. Welke club is de meest zuidelijke
winnaar ooit van de Europa Cup I/
Champions League?
2. Wie was de keeper van het Braziliaanse nationale elftal toen ze in
2002 in Zuid Korea/Japan wereldkampioen werden?
3. Voor welke zes profclubs is Jordi
Cruijff uitgekomen?
Voetbalquizzen zijn er in alle soorten en maten: van makkelijk tot
moeilijk, van oubollig tot serieus.
Weet u het antwoord op de bovenstaande vragen, dan raad ik u aan
zich zo spoedig mogelijk in te schrijven voor de voetbalquiz die tussen
kerst en nieuwjaar altijd door amateurclub Excelsior Maassluis wordt
georganiseerd. Geldprijzen zijn er
niet mee te winnen, wel eeuwige
roem. ’Maassluis’ is namelijk de
moeder aller voetbalquizzen, het
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Wordt uw bedrijf van de sponsoring zakelijk veel wijzer?
‘Ik kan dat niet of nauwelijks
meten. Als je een horecagelegenheid hebt dan is dat gemakkelijker te meten. Sponsoring
is wel een goed middel om de
naamsbekendheid te vergroten, al kunnen we het werk
nauwelijks aan. We hopen door
sponsoring ook makkelijker aan
personeel te komen. We hebben
20 vaste medewerkers, maar we
zoeken nog een aantal collega’s.
Vandaar ook onze personeelsadvertentie elders in dit blad.’

door naar het bestuur. Zij gaan daar
tenslotte over.’

officieuze Nederlandse kampioenschap voor voetbalkenners. De opzet is uiterst professioneel, de vragen vaak onoplosbaar.
Als deelnemer van het eerste uur
kom ik er nog steeds graag. In de
naastliggende sporthal van de ZuidHollandse amateurclub heerst tijdens de quiz een sfeer die herinnert
aan de tijd van examens en tentamens, hoewel deze proeve van bekwaamheid op vrijwillige basis wordt
afgelegd. Een bonte verzameling
van zo’n vierhonderd voetbalfreaks
uit het hele land, variërend van
toonaangevende journalisten van
de landelijke voetbalbladen tot autistische pubers die op commando
de volledige selectie van het OostDuitse elftal uit 1974 op het papier
krabbelen.
Vrienden, familie, collega’s, ze kijken me altijd meewarig aan als het
’Uur U’ nadert en ik door hen word
bedolven onder voetbalvragen die

ik op moet lossen. Het is geen parate kennis waar ik trots op ben.
Rijk word je er niet van en wie zal
het verder interesseren dat de Duitse eerstedivisieclub Grueter Furth
haar thuiswedstrijden in het Playmobil Stadion speelt?
Waarom dan toch altijd de toewijding om zoiets onbenulligs tot een
goed einde te brengen? Het is een
redelijk ongevaarlijke vorm van verslaving en het kan altijd erger, houd
ik me dan maar voor.
De ongekroonde koning van de quiz
heet namelijk Harry Hamer en hij
heeft al zo’n keer of vijf gewonnen.
De voetbalkennis van de redacteur
van het weekblad Voetbal International is ronduit beangstigend. Je
moet het eigenlijk zien om het te
geloven. Harry kent de bondscoach
van de Maagdeneilanden van naam,
schrijft in een oogwenk alle Duitse
Europa Cup-tegenstanders van Feyenoord op en weet moeiteloos op te

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 schijnwerpers. Deze maand het zesde
van ODIN´59.
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

Hans Brandsma
dreunen dat Arnold Bruggink met
zijn zestien jaar en drie maanden
en twaalf dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de Nederlandse eredivisie was.
Winnen zullen we -de quiz is voor
duo’s- ook dit jaar niet. De twaalfde
plaats van vorig seizoen was een
historisch hoogtepunt, vrees ik.
Het spuien van de voetbalkennis,
het vinden van de juiste antwoorden bij de schijnbare onoplosbare
raadsels: het loont na al die jaren
nog altijd de moeite.

Ps:
Voor wie zich stuk heeft gebeten
op de vragen waarmee dit stukje
begonnen toch nog maar even de
antwoorden:
1. Benfica (Portugal)
2. Marcos
3. Barcelona, Manchester United,
Celta de Vigo, Alaves, Espanyol en
Metallurg Donetsk

Staand v.l.n.r: Sander Verbaan, Johan Glorie, Ramon Willems,
Martin Admiraal, Hugo Hartman, Patrick Raat, Dave Willems, Marco Snijders,
Gehurkt v.l.n.r.: John de Vries, Chris van Egmond, Rene Kos, Mike Kuyper,
Edwin Piers, Johan Blokker en Michiel Haasnoot.
Op de foto ontbreken Jorn Borsboom, Richard Blokker, Erik Menzl en Luis Ponga-Vega.

rie van ODIN 6. Na gelijk te zijn geëindigd,
volgde een beslissingswedstrijd, die helaas
werd verloren.
• Het in het seizoen ´91-92 opgerichte
ODIN 6 is een echt vriendenteam. De benjamin van het team is de achttienjarige Richard en Edwin is met zijn 42 jaar de nestor.
Alle verrichtingen van ODIN 6 zijn te volgen
op www.odin6.nl.
• Het op een haar na missen van het kampioenschap is het dieptepunt uit de histo-

• Tegenover dit ene dieptepunt staan verschillende eerste plaatsen op het Arie
Bonkenburg Toernooi (FC Uitgeest) en het
Brandwonden Toernooi (ODIN '59). Maar
eigenlijk zijn de feestavonden van deze
toernooien grotere hoogtepunten. Ook de
weekendjes weg staan met hoofdletters in
de analen van de geschiedenis van ODIN 6.

de glazen

bal

Foto Karel Delvoye

ODIN ‘59
Senioren 6

Foto Robert Verduin

All Stars

van Ron Bouman

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 glazen bal
en voorspellen de uitslagen van vijf wedstrijden. In het derde nummer van
RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van DEM-trainer Ron Bouman.

Jong Hercules
AFC '34
De Kennemers
Vrone
Wijk aan Zee

VSV
Hilversum
Vitesse'22
-	Kolping Boys
Twisk

(vierde klasse zat.)
(eerste klasse)
(tweede klasse)
(derde klasse)
(zesde klasse)

5-1
1-2
1-1
2-0
1-1

Een goed voorspelde uitslag levert vijf punten op. Wanneer alleen de
toto-uitslag juist is, wordt dit beloond met drie punten.
Kijk voor de voorspellingen van alle trainers en de
Glazenbalranglijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

RECTIFICATIE
In het vorige nummer stond dat de foto’s van René Hof gemaakt waren
door Petra Hauwert. Dit is onjuist. Karel Delvoye is de fotograaf.
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FC Uitgeest laat
tegen Limmen
de spierballen
rollen

Foto’s Petra Hauwert

Nathalie Hollenberg:
de regisseur op het Limmen-middenveld

De vrouwen van FC Uitgeest
debuteren dit seizoen in de
derde klasse en maken zich
dan ook weinig illusies.
Limmen zou graag willen
promoveren en was op
voorhand favoriet voor de
overwinning. Op basis van
de eerste helft was een zege
ook verdiend geweest, maar
doordat FC Uitgeest in de
tweede helft de spierballen
liet rollen, sleepte de ploeg
van trainer René de Vries
een verdienstelijke 1-1 uit
het vuur.
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Wie voetballend minder is, kan op
basis van inzet veel compenseren.
Dat begrepen de voetbalsters uit
Uitgeest tegen Limmen maar al
te goed. Judith de Boer was in de
tweede helft bij de thuisclub een
opvallende speelster. Vlak voor haar
defensie vervulde de met nummer
tien spelende middenvelder de rol
van stofzuiger en zij deed dat met
verve, waardoor de ploeg uit het
bollendorp na rust vrijwel nooit
gevaarlijk voor het doel van de uitstekend keepende Shari Breedveld
opdook.
Doelpuntenmaker Linda de Vries wordt gefeliciteerd na haar doelpunt.

Uitgeest-speelster Linda van Zutphen
in de achtervolging op Marije Min

Nikki Kuijs zet Anne van den Berg
op het verkeerde been

In de eerste helft had de Uitgeestkeepster het veel drukker, vooral
doordat de met een mooie trap gezegende Nathalie Hollenberg op
het middenveld veel te veel ruimte
kreeg. De aanvoerder van Limmen
bracht met een aantal splijtende
passes door het hart van de Uitgeest-defensie het spitsenduo Nikki
Kuijs en Judith Bos in stelling. De
beide technisch goed onderlegde
aanvallers speelden niet bepaald
een gelukkige wedstrijd. Zowel Kuijs
als Bos had een keer moeten scoren, maar beiden slaagden er niet in
Breedveld te passeren.
Kuijs keerde na rust niet meer terug en het is de vraag of die wissel verstandig was, want juist in
de tweede vijfenveertig minuten
ontbeerde Limmen de nodige cre-

ativiteit om het Uitgeest echt lastig
te maken. Dan had trainer René de
Vries een gelukkigere hand van wisselen. Wendy Berkhout, die zich onderscheidde met een aantal goede
acties, bracht Sabine Admiraal in
stelling. De invaller werkte de bal
via de kluts langs keepster Castricum: 1-1.
In de eerste helft had Limmen verzuimd om afstand te nemen van
Uitgeest. De ploeg kreeg maar liefst
vijf opgelegde kansen, waarvan het
er slechts een benutte. Linda de
Vries strafte een foutje in de Uitgeest-defensie genadeloos af. Na
de gelijkmaker bleef Uitgeest eenvoudig overeind. Hollenberg vond
steeds minder vaak een gaatje in
de Uitgeester afweer en dus bleven
de kansen ook uit. Slechts één keer

slaagde de middenvelder erin Rosa
Min in kansrijke positie aan te spelen. Min schoot de bal recht in de
handen van Breedveld.
In de slotfase drong Limmen nog
wel aan, maar deed dat zonder overtuiging. Desalniettemin had Min nog
de winnende treffer op haar schoen.
De aanvaller schoot de bal over.
FC Uitgeest - Limmen 1-1.
24. De Vries 0-1, 56. S. Admiraal 1-1.
Scheidsrechter: P. van Leur
FC Uitgeest: Breedveld; Van den Berg, Van Egmond,
Van Zutphen, Kuyper, Out (46. S. Admiraal),
Paling (80. Winter), De Boer, Winter (70. Out),
Berkhout, P. Admiraal.
Limmen: Castricum, Blom, Koot, Kaandorp,
Poel (46. Masteling) (87. Veenboer), Kaandorp, Min,
De Vries, Hollenberg, Pronk (74. Poel), Bos,
Kuijs (46. Min).
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Jeugd essentieel voor
bestaansrecht clubs
D

e jeugd heeft de keuze uit vele sporten en wanneer hij of
zij ervoor kiest te gaan voetballen, is de vraag bij welke
club worden de eerste stappen op het veld gezet. Clubs doen
er alles aan de aantrekkingskracht op de jonge voetballer
of de ouders te vergroten, want de jeugdafdeling is essentieel voor het bestaansrecht van een voetbalclub. Een rondje
langs de jeugdopleidingen van ADO’20, Jong Hercules en De
Kennemers.

ADO’20 is al jarenlang een topper in
de hoofdklasse. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de Heemskerkse
club de jeugdopleiding zeer professioneel aanpakt. Het uiteindelijke
doel is om gemiddeld vijf spelers uit
de eigen opleiding in het eerste elftal te hebben. ‘Maar de stap vanuit
de jeugd naar het eerste van ADO’20
is groot’, onderkent Marcel Portz,
jeugdvoorzitter bij ADO’20.
Door de goed gestructureerde
jeugdopleiding en het niveau waarop
de jeugdteams actief zijn, weten ook
clubs uit het betaalde voetbal de weg
naar de Oosterweg zonder de hulp
van een TomTom te vinden. Ieder
seizoen verruilen gemiddeld zeven
kinderen het ADO-shirt voor dat van
een betaalde club. Portz vindt dat
geen enkel probleem. ‘We zijn er
juist trots op als een speler van ons
die stap kan maken. We proberen ze
wel nestwarmte te geven en houden
ook contact met spelers, want als
het avontuur in het betaalde voetbal
eindigt, willen wij dat deze spelers bij
ons terugkeren.’
Een aantal clubs uit de hoofdklasse
heeft nauwelijks jeugdteams en
haalt hun spelers voor de selectie
van buiten. ADO’20 afficheert zich
graag als opleidingsvereniging. Dat
het resultaat dan ondergeschikt is, is
inherent aan deze filosofie. ‘Wij wilpagina 8

len spelers beter maken’, benadrukt
jeugdvoorzitter Portz. ‘Als je dat goed
doet, haal je uiteraard ook resultaten.
Daarnaast brengen wij spelers discipline bij en hechten wij veel waarde
aan normen en waarden. Spelers
van ADO worden wel eens gezien als
ideale schoonzonen. Dat heeft zo zijn
nadelen, want een boefje in de goede
zin van het woord kan een team sterker maken.’
Zo’n zestig jeugdtrainers geven uitvoering aan de Heemskerkse voetbalopleiding. Het onderkennen en
ontwikkelen van de kwaliteiten van
jeugdspelers is een speerpunt in
het opleidingsplan. Om niets aan het
toeval over te laten, heeft ADO’20 een
intern scoutingapparaat opgetuigd.
Portz legt uit hoe het werkt. ‘Alle
spelers worden een aantal keren per
seizoen beoordeeld en hun vorderingen leggen wij vast in een database.
Spelers worden beoordeeld op technische kwaliteiten, tactisch inzicht
en persoonlijkheid. Bij dat laatste
aspect kijken we vooral of een speler
wat in zijn mars heeft.’
In de opleiding wordt veel aandacht
besteed aan het voetballen onder
weerstand. ‘Alleen dan kan een
speler zich goed ontwikkelen.’ De
ontplooiing van een voetballer staat
voorop. Het komt dus voor dat een
speler in een hoger team voetbalt

FotO Karel Delvoye

Ook Jong Hercules heeft weer jeugd

dan waarin hij qua leeftijd zou thuishoren. De meest talentvolle tweedejaars E-junioren spelen als D10 en
ook dat heeft een reden. Portz: ‘De
competitie waarin deze jongens spelen, bestaat uit allemaal teams met
tweedejaars E-junioren. Zo kunnen
ze wennen aan het voetballen met
elf tegen elf op een groot veld. Daar
hebben ze later in de D-junioren veel
profijt van.’
De jeugdopleiding van ADO’20 kent
een bovenbouw en een onderbouw.
In de onderbouw zitten spelers tot
en met twaalf jaar en vanaf de Cjunioren tot en met de A-junioren
maken de voetballers deel uit van de
bovenbouw. ‘Het onderscheid zit in
de manier van opleiden en het type
trainer dat voor een groep staat. In

FotO Karel Delvoye

De jeugd van ADO’20 in opleiding

de bovenbouw wordt het prestatieve
element steeds belangrijker’, legt
Portz uit.
ADO’20 heeft veel baat gehad bij de
samenwerking met Heerenveen.
Vreemd genoeg waren betaalde clubs
dichter in de buurt toen niet geïnteresseerd in een samenwerking. ‘Zij
hebben ons op het organisatorische
vlak enorm geholpen’, zegt Marcel
Portz. ‘Nu hebben we een samenwerkingsverband met AZ. We wisselen informatie uit en trainers van ons
kunnen daar stage lopen.’
Door de kwaliteit van de jeugdopleiding is Portz niet bang dat het aantal
jeugdleden door de minder gunstige
ligging van het ADO-terrein stagneert. ‘Onze naam en faam trekt genoeg volk.’
Die naam en faam heeft Jong Hercules niet bepaald. Sterker nog, de
Beverwijkse zaterdagclub had bijna
vijftien jaar geen jeugdteam en dan
ben je als vereniging ten dode opgeschreven. Sinds dit seizoen lijkt de
club weer een toekomst te hebben.
Een opvallende wervingsactie leverde Beverwijks enige zaterdagclub
zo’n zeventig jeugdleden op. De prijsuitreiking van de Deen-sponsoractie
opende de ogen van Ramon van der
Meulen, bestuurslid van Jong Hercules. ‘Veel clubs gebruikten de
geldbedragen voor de aanschaf van
kleding, omdat sporten toch duur

is. Toen wij besloten de jeugdafdeling nieuw leven in te blazen, was
een lage contributie een belangrijke
voorwaarde. Jeugdleden betalen bij
ons € 25 voor een seizoen en krijgen
een tenue in bruikleen. Dit bleek een
schot in de roos.’
Jong Hercules is zowel qua ledenaantal als qua prestaties een kleine
club. Van het Calimero-gevoel wil
de Beverwijkse voetbalclub profijt
trekken. ‘Veel clubs worden groter
en groter en daar is niks mis mee,
maar wij willen niet te groot worden.
Wij vinden de clubcultuur belangrijk.
Iedereen kent elkaar en dat familiegevoel willen we graag behouden. Bij
ons is een speler geen nummer’, benadrukt Van der Meulen.
Jong Hercules als de grootste familie van Beverwijk dus. Een wervingscampagne in Heemskerk en
Beverwijk had een effect waar menig politieke partij voor zou tekenen.
In een zesendertig jaar oude Fiat
maakte Jong Hercules een promotoer door Heemskerk en Beverwijk
en natuurlijk door de nieuwbouwwijk
Broekpolder. ‘Dat leverde veel leuke
reacties op’, aldus Van der Meulen. ‘Iedereen kent ADO’20, DEM en
ODIN. Met deze actie brachten we
Jong Hercules goed onder de aandacht.’
Een echte jeugdopleiding zoals bijvoorbeeld ADO’20 of DEM heeft Jong

Hercules niet. ‘Maar ook wij willen
natuurlijk dat onze jeugdspelers
door stromen naar het eerste’, zegt
Van der Meulen. De selectiespelers
Ferry van Tunen en Danny Leegwater staan als jeugdtrainer aan de
basis van de ontwikkeling van de
Beverwijkse Sneijdertjes, Van der
Vaartjes en Huntelaartjes in de dop
en dat is ook niet toevallig. ‘Jongetjes kijken daar toch een beetje tegenop en we hopen dat het voor hen
een extra motivatie is om later ook
in het eerste van Jong Hercules te
willen voetballen.’ Het mes snijdt
volgens bestuurslid Van der Meulen
aan twee kanten. ’Doordat selectiespelers trainen geven, krijgen zij ook
meer gevoel bij de club. Dat vergroot
de clubbinding en versterkt het familiegevoel wat juist de kracht is van
Jong Hercules.’
Dat familiegevoel uit zich ook in andere dingen. ‘Wij willen ook met onze
jeugdspelers naar het zwembad of
een keer naar de dierentuin. Als je
te groot wordt, dan kun je dat niet
doen’, weet Van der Meulen. Van een
explosieve ’geboortegolf’ zal bij Jong
Hercules in ieder geval geen sprake
zijn. ‘Als je te snel groeit, loop je het
risico dat kinderen niet goed begeleid
worden, waardoor ze het niet meer
naar hun zin hebben en dat willen we
niet. Wij vinden het belangrijk dat de
kinderen plezier hebben.’
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Ook normen en waarden staan hoog
in het vaandel bij Jong Hercules.
Niet voor niets werkt de zaterdagclub samen met de Stichting tegen
Zinloos Geweld. ‘Daarmee geven
we het signaal dat wij geweld zowel
in als buiten het veld afkeuren. Wij
hechten ook veel belang aan het samen kunnen voetballen met spelers
uit verschillende culturen. Dat soort
zaken willen we onze jeugd meegeven.’
Waar ADO’20 de ambitie uitspreekt
zoveel mogelijk spelers uit de eigen
opleiding klaar te stomen voor het
eerste elftal, hoopt Jong Hercules volgend jaar een paar extra Fteams te kunnen inschrijven. ‘Maar
waar we over vijf jaar staan, weten
we niet.’
Dat weet Jur Zandbergen, jeugdvoorzitter van De Kennemers, wel
voor zijn club. ‘Ik denk dat onze
jeugd dan op een hoger niveau
speelt, dan dat zij nu doet. Als we
de lijn doortrekken die we hebben
ingezet, moet dat lukken. Daar ben
ik van overtuigd.’
Die lijn bestaat onder meer uit de
eis dat De Kennemers vanaf de
kabouters tot en met de A-junioren gediplomeerde trainers op het
trainingsveld heeft staan. Dat trainerspapiertje is overigens niet voldoende om bij De Kennemers als
jeugdtrainer aan de slag te kunnen.
‘Een jeugdtrainer moet met jeugd
om kunnen gaan en zelf gevoetbald
hebben’, verwoordt Zandbergen
het beleid van de club. ‘Het is belangrijk dat jeugdspelertjes plezier
hebben in het voetballen. Daardoor
leren ze dingen ook sneller aan.’
De trainingen bij De Kennemers
zijn geënt op het zogenoemde circuitmodel. ‘Een training bestaat uit
een aantal onderdelen’, legt Zandbergen uit. Een van die onderdelen
is de methode van kap en draaigoeroe Wiel Coerver. ‘Op een ander
veldje besteden we aandacht aan
passen en trappen en zo werken
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Kappen en draaien bij De Kennemers

de spelers iedere training weer een
aantal stationnetjes af. Voor een
jeugdspeler is het belangrijk dat ze
baas over de bal worden. Zo brengen wij het jeugdvoetbal op een hoger niveau.’
Rafael van der Vaart is met afstand
de bekendste exponent van de
jeugdopleiding van De Kennemers,
maar ook andere spelers afkomstig van De Kennemers jagen hun
droom na bij de jeugdopleidingen
van de betaalde clubs. Een ontwikkeling die bij Zandbergen gemengde gevoelens oproept. ‘Natuurlijk
ben je trots als spelers gescout
worden. Wat ik alleen jammer vind,
is dat een speler die het niet redt
vaak niet bij ons terugkeert. Ze zien
dat toch als gezichtsverlies.’ Daardoor wordt het volgens de jeugdvoorzitter ook steeds moeilijker om
jeugdvoetballers op te leiden voor
het eerste elftal. ‘Maar dat blijft wel
ons streven’, zegt Zandbergen, die
nog een reden aanvoert waarom de
doorstroming vanuit de jeugd naar
het eerste elftal lastig is. ‘Noem
mij eens een club waar ze nog veel
A-junioren hebben. Die zijn er bijna
niet.’
Zandbergen vindt het belangrijk
dat de jeugdopleiding een duidelij-

ke lijn kent. Communicatie tussen
de trainers onderling is dan van essentieel belang. Een trainer van de
de C-tjes moet weten wat een trainer van de D-junioren heeft gedaan
gedurende een seizoen, want daar
kan hij op voortborduren. Trainen
staat bij ons synoniem voor bijbrengen, zonder dat daarbij sprake
is van dwang. Verder vinden we discipline belangrijk en is schelden en
vloeken uit den boze. Je moet spelers blijven motiveren. Dat doe je
door ze aandacht te geven.’
Zandbergen is niet ontevreden over
het reilen en zeilen bij ’zijn’ jonge
voetballertjes. Toch vindt de Beverwijker dat er zaken beter kunnen.
‘Er moet veel meer gecommuniceerd worden. Trainers moeten
meer overleg met elkaar hebben,
maar ook met ouders en spelers
moet nog veel meer gesproken
worden, zodat je weet wat je aan elkaar hebt. En dan heb je natuurlijk
-net als iedere club- te maken met
een tekort aan vrijwilligers.’ Zandbergen kijkt soms met een jaloerse
blik naar Kolping Boys of Hoofddorp. ‘Daar hebben ze het allemaal
goed georganiseerd. Maar wij doen
het ook niet slecht hoor’, haast
Zandbergen er bij te zeggen.
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Foto Karel Delvoye

Raoul van der Wel weet het zeker:

‘Wij worden kampioen’
Van der Wel draait weg van een Hollandia-verdediger.

FOTO Karel Delvoye

Jong Holland is Alkmaars enige
echte zaterdagvereniging. Na
tientallen jaren op een hoger
niveau gevoetbald te hebben, is
de club afgezakt naar de bijnakelder van het zaterdagvoetbal. In de vierde klasse A doet
de club er alles aan om in het
voorjaar van 2008 het 75-jarig
bestaan op te luisteren met een
promotie naar de derde klasse. Een speler die daarbij van
grote waarde lijkt te worden is
de dit seizoen vanuit de jeugd
van AFC’34 overgekomen spits
Raoul van der Wel, die zeker
weet dat zijn ploeg dit seizoen
kampioen wordt.
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De negentienjarige aanvalsleider
van de Alkmaarders heeft inmiddels
in zeven wedstrijden al acht keer het
net weten te vinden. Deze individuele
mooie rapportcijfers houden gelijke
tred met de stand die zijn ploeg op de
ranglijst inneemt; Jong Holland is na
zeven wedstrijden nog zonder puntverlies en timmert met een indrukwekkend doelsaldo van negenentwintig doelpunten voor en vijf tegen
nadrukkelijk aan de weg.
Aan zelfvertrouwen ontbreekt het
Raoul van der Wel geenszins. ‘Ik
ben er van overtuigd dat wij dit seizoen kampioen worden. Er zit zoveel
meer in de ploeg dan wij tot nu toe
hebben laten zien dat eigenlijk al-

leen nonchalance ons de kop kan
kosten.’ Over het aantal doelpunten
waarmee hij denkt bij te dragen aan
het vermeende kampioenschap doet
Van der Wel ook niet bepaald moeilijk, ook al benadrukt hij dat hij het
liefst als teamspeler geafficheerd wil
worden. ‘Ik ben absoluut geen egoïstische spits die alleen maar op goals
uit is, maar ik durf best te voorspellen dat ik er dit seizoen minstens vijftien ga maken, daar staan ook weddenschappen met vrienden op uit.’
Dat zijn voorspelling bepaald aan de
voorzichtige kant is, bleek wel tijdens
de zesde competitiewedstrijd waarin
Jong Holland in het Hoornse Hollandia een ploeg trof, die met slechts drie
verliespunten als concurrent gezien
kon worden. De makkelijke 4-1 overwinning voor Jong Holland leverde
voor het eerst dit seizoen weliswaar
geen treffer op voor Van der Wel,
maar ondanks dat durfde zijn moeder, die als aandachtig toeschouwer
de verrichtingen van zoonlief op de
voet volgde, te beweren dat Raoul er
minstens twintig in zal gaan leggen.
De Alkmaarsche Courant deed daar
na Jong Holland-Hollandia nog een
schep bovenop en voorspelde dertig
Van der Wel-voltreffers.
In de regel legt dit soort spierballentaal een speler van een team
waarvan iedereen verwacht dat het
zomaar even kampioen gaat worden
extra druk op. Van der Wel onderschrijft dit, maar ziet er tegelijkertijd
een voordeel in. ‘Zolang we de ene na
de andere overwinning blijven boeken, spelen we die druk wel van ons
af en ook al lopen wij een keer tegen
een zeperd op, dan zal dat ons zelfvertrouwen nauwelijks aantasten.’
Van der Wel is ontwapenend eer-

TEKST Harry Verheul
FOTO’S Karel Delvoye

lijk over het hoe en waarom van zijn
overstap van ‘het grote’ AFC’34 naar
het op sportief vlak bescheidener
Jong Holland. ‘Ik weet van mezelf
dat ik voor het eerste van AFC’34 te
kort kom en spelen in het tweede van
AFC’34 op zondagmorgen in Amsterdam trok me totaal niet. Mijn beste
vriend Mike Spaans, die vroeger in de
jeugd bij Jong Holland speelde, wilde
proberen hier in het eerste te komen
en het leek me leuk met hem mee
te gaan.’
Over Mark Pauli, de nieuwbakken
eindverantwoordelijke bij Jong Holland, die dit seizoen als trainer voor
het eerst een standaardelftal onder
zijn hoede heeft, is Van der Wel zeer
te spreken. Hij slaagt er daarbij als
youngster zelfs in de schijn te vermijden dat hij de trainer alleen maar
naar de mond wil praten om geen
problemen te krijgen. ‘Het aanvallende systeem dat de trainer wil spelen vind ik heerlijk, ook al kende ik
dat al omdat ik dat gewend was bij
AFC’34. Ik ben echter vooral blij dat
de trainer er alles aan doet om aan
mijn zwakke punten te werken. Zo
kom ik nog pure snelheid tekort en
moet ik aan de bal sterker zien te
worden.’ Een ander aspect dat de
spits bij zijn nieuwe vereniging in positieve zin is opgevallen, is de manier
waarop de club omgaat met nieuwkomers. ‘Ik ben bij Jong Holland snel
opgenomen door de groep en dat heb
ik persoonlijk anders ervaren toen ik

op mijn twaalfde jaar Alkmaarsche
Boys verruilde voor AFC’34.’
Kijkend naar het niveau van de
klasse waarin Jong Holland het dit
seizoen moet gaan maken heeft de
topscorer zo zijn bedenkingen. ‘Toen
we tegen Vrone -dat bijna onderaan
staat- speelden, deden die gasten
echt niets anders dan tegenhouden.
Iedere bal werd blind naar voren
geschoten en het enige belang dat
Vrone leek te hebben, was de nederlaag zo beperkt mogelijk te houden.
Ik vroeg hun laatste man tijdens de
wedstrijd wat daar de lol van was; hij
legde me uit dat ze al een keer met
7-0 hadden verloren en dat ze hadden afgesproken het zover niet meer
te laten komen.’
Het keurkorps van Jong Holland

heeft dit seizoen ’zorgen’ van een totaal ander kaliber; als de weg naar
de derde klasse deze voetbaljaargang een doodlopende blijkt te zijn,
kan na het verloren seizoen 20062007, ook het eerste jaar van Raoul
van der Wel als spits van het ambitieuze Jong Holland de boeken in als
een seizoen dat maar beter snel vergeten kan worden. De scoringsdrift
van Van der Wel, in combinatie met
de dadendrang van Jong Holland in
de eerste zeven competitiewedstrijden, wijzen er echter op dat het scenario van weer een mislukt seizoen
wel heel onwaarschijnlijk is. Of om
met de woorden van de goaltjesdief
zelf te spreken. ‘Ik denk niet eens dat
wij kampioen worden, ik weet het wel
zeker.’
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Peter Strabbing loopt juichend weg na weer een doelpunt.

Foto Joop Boek

Alleen Peter Arntz
wist Peter Strabbing echt te raken

uit de oude doos

Peter Strabbing maakte op
zeventienjarige leeftijd zijn debuut
in het eerste van Alcmaria Victrix
uit 1898. ‘Ik voelde mij een kleine
jongen’, zegt de eigenaar van
een sportzaak als hij terugkijkt op
zijn beginjaren in het keurkorps
van Alkmaars oudste voetbalclub.
Bijna zijn hele voetballeven bleef
Strabbing de club trouw. Twee
seizoenen liet hij zich verleiden de
clubkleuren van Sint Adelbert te
verdedigen. Op 34-jarige leeftijd
vond Strabbing het welletjes en
richtte hij zich een aantal jaren op
het trainersvak.
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Tijdens zijn voetbalcarrière had
Strabbing niet bepaald het idee om
trainer te worden, maar twee jaar
assistent-trainerschap onder zijn
maatje Peter Arntz bracht hem op
andere gedachten. Van assistent bij
Alcmaria werd Strabbing hoofdtrainer bij Koedijk, waarna hij ook nog
de eindverantwoordelijke bij Alcmaria was. ‘Ik heb iets met die clubs’,
legt Strabbing zijn keuzes uit. Net
zoals het een bewuste keuze was
om te stoppen als trainer. ‘Trainer
zijn kost veel tijd. Als je zoals ik een
eigen zaak hebt, dan maak je al veel
uren. Dan moet je wel heel bevlogen
zijn om ook nog voor een groep te
gaan staan.’

Die bevlogenheid of het gebrek
daaraan kenmerkte misschien ook
wel zijn loopbaan als speler. Zo kon
Strabbing naar AZ, want scout Arie
Rentenaar had zijn oog laten vallen
op de even jeugdige als talentvolle
aanvaller. ‘Ik moest dan wel vijf keer
in de week trainen. Dat vond ik wat
veel.’ Een opmerking over trainers
geeft ook aan dat Strabbing geen
doorsneevoetballer was. ‘Als speler
heb ik nooit een trainer gehad die
mij echt wist te raken. Pas toen ik
assistent was van Peter Arntz zat
ik echt aandachtig te luisteren. Zijn
praatje boeide me wel. Hij wist mij
wél te raken.’

Trainers, Peter Strabbing heeft er
een aantal gehad. Ab Krul was de
man die Strabbing liet debuteren. ‘Ik
speelde toen onder andere met keeper Wietze de Graaf, die hele grote
handen had, Gijs Klop en Karel Bos.
Het waren allemaal grote kerels,
maar ik werd goed opgenomen in
de groep. Tegen wie hij debuteerde,
weet de Alcmariaan in hart en nieren niet meer. Wat Strabbing wel
weet, is wie zijn beste trainer was.
‘Rob Schutz’, klinkt het gedecideerd
uit Strabbings mond. Ook over de
slechtste trainer waar Strabbing onder voetbalde hoeft de Alkmaarder
niet lang na te denken. ‘Dat was Jan
Doesburg’, zegt Strabbing tussen
twee trekjes van zijn Marlboro door.
‘We speelden in de tweede klasse
en Schutz was ontslagen. Doesburg
was succesvol bij de jeugd, maar kon
absoluut niet met mensen omgaan.
Om mij onder de duim te houden,
moest ik na de training als enige de
spullen opruimen. Dat heb ik twee
keer gedaan. Toen heb ik tegen hem
gezegd: ‘Tuinkabouter, je doet het
zelf maar’.
Het verhaal over Doesburg vormt de
opmaat naar nog meer anekdotes.
Een wedstrijd tegen Kolping Boys
staat in zijn geheugen gegrift. ‘Ik
weet nog dat ik heel erg bang was’,
voert Strabbing de spanning op. ‘Het
was op het oude veld van Kolping
midden in een woonwijk en je kon
geen kant op. Tegen Wietze onze
keeper hadden ze gezegd dat hij bij
een corner onder de bal door moest
gaan en de vedette van Kolping vol
moest raken. En dat deed hij. Dat
liep dus een beetje uit de hand.’
Strabbing kende als voetballer van
Alcmaria succesvolle jaren. Vooral
het kampioenschap in het seizoen
’82/83 staat hem helder voor de
geest. ‘We moesten uit bij LSVV.
Om kampioen te worden, hadden
we een punt nodig. Er was zo’n duizend man publiek en ik scoorde vlak
voor tijd de gelijkmaker. Ik geloof
dat er wel tweehonderd man op mij
lag. Vervolgens gingen we met de
bus naar Johanna’s Hof. In de bus
kreeg ik kramp, ik lag languit in het
gangpad.’ De eerste wedstrijd in de

“In de bus lag ik
languit in het gangpad.”
tweede klasse was voor Strabbing
ook een aparte gewaarwording. We
speelden de eerste wedstrijd tegen
ik meen ZFC, en we wonnen met
3-1 door twee doelpunten van mij.
Het was mooi weer. Na afloop zaten
Henk Deen, Wim Buurmeester en ik
op het veld. We keken elkaar aan en
zeiden: ‘Als dit het niveau is, houden
we dat nooit vol’.’
Hoewel volbloed Alcmariaan, besloot
Strabbing in het seizoen ’87/88 zijn
geluk te beproeven bij Sint Adelbert
in de hoofdklasse afdeling (huidige
vijfde klasse, red.). Een opmerkelijke
stap die heel Alcmaria op zijn grondvesten deed trillen. ‘Samen met Peter Arntz en Rob Bijl gingen we in
Egmond-Binnen voetballen. Het eerste jaar was leuk en werden we ook

kampioen. In het tweede jaar kwam
er wat weerstand tegen ons; we waren tenslotte toch buitenstaanders.
Na twee seizoenen ben ik teruggekeerd naar Alcmaria.’
Maar wat voor een voetballer was
Peter Strabbing nu eigenlijk? ‘Ik was
een redelijke voetballer die kon scoren. Daar zijn er niet veel van. Ik was
goed voor twintig tot dertig goals per
seizoen, maar je moet niet vergeten dat ik ook goede spelers om mij
heen had. Ja, ik heb een mooie voetbalcarrière gehad.'
Als Peter Strabbing een team mocht
samenstellen met spelers waarmee
hij bij Alcamria Victrix en Sint Adelbert voetbalde, ziet dat er als volgt
uit:

Bert Toebes
Ted Bruin	

Jaap Nannis	

Rob Bijl	

Peter Arntz	

		

Tom Meijers

Wisselspelers: Lex Verëll
Job Dragtsma

Sietze Kijlstra	

Rolf Huese

Henk Deen	Wim Buurmeester
Peter Strabbing

Trainer: Rob Schutz
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AAN DE STAMTAFEL…

FotO Karel Delvoye

BIJ VAN RUYSDAEL

De dodelijke voeten van
Lennert Beentjes
en Mathijs van Hooff
Mathijs van Hooff (links) vertelt. Lennert Beentjes kan er wel om lachen.
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Van Hooff en Beentjes meten alvast hun krachten.

De rondvraag
Wat zijn de sterke punten
van Mathijs en wat moet hij
verbeteren?
Ron Bouman,
trainer DEM
‘Vorig seizoen heb ik hem
voor de laatste wedstrijden
aan de selectie toegevoegd
en hij heeft het goed gedaan. Mathijs is een goede
jongen voor de groep en hij
is er altijd. Hij kan echt een
heel goede spits worden. Hij
moet wel brutaler worden,
leren dingen te accepteren
en hij moet blijven luisteren.
Mathijs zit nog lang niet aan
zijn plafond en kan nog veel
beter dan dat hij nu laat zien.
Hij kan nog meer doelpunten
maken.’
Wat zijn de sterke punten
van Lennert en wat moet hij
verbeteren?
Dick Jan Ente,
trainer Vitesse’22
‘Hij scoort natuurlijk makkelijk, maar is wel een teamspeler. Lennert is ook buiten
het veld aanwezig en is bezig
met de teamprestatie. Hij verliest het belang van Vitesse
niet uit het oog. Ik vind wel
dat hij zich niet alleen moet
focussen op het maken van
doelpunten.’

Mathijs van Hooff en Lennert Beentjes zijn een nachtmerrie
voor bijna iedere voorstopper. De negentienjarige spits van DEM
heeft er in zijn debuutjaar in de tweede klasse al acht ’in het
netje’ liggen. De drie jaar oudere Beentjes heeft helemaal een
reputatie. Vorig seizoen verschalkte hij in de competitie maar
liefst vierendertig keer de vijandelijke keepers en dit seizoen
staat de teller op negen. Op 18 november staat de wedstrijd Vitesse-DEM op het programma. Aanleiding genoeg voor een ontmoeting met beide koningen van het strafschopgebied. In Heemskerk op neutraal terrein, dat wel.
Zelfbewust, zoals een spits betaamt,
stapt Lennert Beentjes het grandcafé binnen. Even later volgt de iets
schuchtere Mathijs van Hooff. Beide
spelers kennen elkaar alleen uit de
kolommen van de krant en dus worden er eerst handen geschud. Maar
spitsen onder elkaar hebben vaak
aan een half woord genoeg, zo blijkt
tijdens het gesprek.
Wat zijn je sterke punten?
- Beentjes: ‘Ik ben meestal slimmer
dan mijn tegenstander en ik ben
doelgericht. Eigenlijk ben ik een degelijke voetballer, die maar een paar
acties heeft. Maar je blijft natuurlijk
afhankelijk van je medespelers.’
- Van Hooff: ‘Ik ben niet een speler
die even de trukendoos opengooit. Ik
moet in stelling worden gebracht en
ik weet dan altijd waar de goal is. Dat
is een soort gevoel. Daardoor ben ik
ook doelgericht.’
Spitsen die scoren zijn voor iedere
trainer een geschenk uit de hemel.
Wat verlangt de trainer van jullie?
- Beentjes: ‘Dick-Jan Ente vertelt
niet wat ik moet doen in een wed-

strijd. Hij zegt ‘doe gewoon, scoor
gewoon’. Hij verlangt bijvoorbeeld
niet dat ik meeverdedig. Ik spaar
mijn krachten voor een aanvallende
actie. Ik ben vrij explosief, wat dat
betreft ben ik ook een echte spits.
Middenvelders zijn meer duurlopers. Als ik doelpunten maak, speel
ik niet slecht.’
Dat is bij jou wel anders toch,
Mathijs?
‘Ron Bouman verlangt dat de voorhoedespelers veel arbeid verrichten.
Zo moeten we vaak de breedte van
het veld zoeken. Als je werkt, krijg
je vanzelf kansen. Ik ben ook meer
een spits die moet werken. Ik moet
bezig zijn.’
Lennert Beentjes luistert aandachtig en heeft nog een wijze les voor
Van Hooff. ‘Eigenlijk moet je niet willen werken. Je moet durven weinig
te doen. Het is wel zo dat wanneer
je gevoel anders wordt, je de neiging
krijgt meer te gaan doen.’
In de conclusie dat Beentjes meer
een type Van Nistelrooij is en Van
Hooff meer een type Kuijt kunnen
beide zich wel vinden.

Voor een spits tellen alleen doelpunten of is dat bij jullie anders?
- Beentjes: ‘Natuurlijk ga ik het veld
in om zoveel mogelijk te scoren,
maar ik heb één doel en dat is promoveren. Ik wil deel uitmaken van
een lichting waar straks met eerbied over wordt gesproken. Als ik
boven de twintig goals uitkom, heb
ik het goed gedaan.’
- Van Hooff: Ik win liever dan dat ik
scoor. Het is ook mijn eerste jaar in
de tweede klasse. Vorig jaar in de
derde klasse kon ik makkelijk meekomen. In de tweede klasse is het
allemaal een stuk fysieker. Ik heb
aardig wat concurrentie en voor mij
was het eerste doel om in de basis te komen. Tot nu toe heb ik het
aardig gedaan. Voordat het seizoen
begon, was ik tevreden met vijftien
doelpunten. Ik heb er nu acht gemaakt.’
Sta je er lang bij stil als je een kans
mist?
- Beentjes: ‘Dat heeft geen invloed
op mij. Kansen krijg je iedere wedstrijd.’
- Van Hoof: ‘Ik heb dat wel een beetje. Dan gaat het koppie naar beneden, al voel ik voor de wedstrijd geen
extra druk omdat ik moet scoren.’
Jullie bezorgen voorstoppers een
avond voor de wedstrijd een slapeloze nacht. Welke voorstopper
houdt jou ’s nachts wakker?
- Beentjes: ‘Je merkt dat ze bang
zijn, althans ze worden bang gemaakt door hun trainer. Verdedigers
houden rekening met me. Ik ben
vooraf niet zo met mijn tegenstander bezig. Dat is een beetje aanvallers eigen denk ik. Ik heb moeite
met voorstoppers die weinig kunnen
en er alleen maar op uit zijn jou het
voetballen onmogelijk te maken.
Ook ervaren spelers zijn lastige tegenstanders. Zij zijn vaak positioneel sterk, maar over het algemeen
heb ik het gevoel dat ik slimmer
ben. Alleen als je slimmer bent dan
ik, kun je me uitschakelen.’
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In de conclusie dat Beentjes een type Van Nistelrooij is en
Van Hooff een type Kuijt kunnen beide zich wel vinden.
- Van Hooff: ‘Ik heb ook liever een
voorstopper die meevoetbalt. Eentje
die zich alleen op jou focust, vind ik
lastig. Hoe ze mij moeten afstoppen dat zoeken ze zelf maar uit. Het
is niet zo dat als ze iets specifieks
doen, dat ik dan in het stuk niet
voorkom. Tot nu toe vind ik toch dat
de tegenstander zich meer aan mij
aanpast dan andersom.’
Jullie zijn voor het doel uiterst
koelbloedig. Kennen jullie geen
zenuwen?
- Beentjes: ‘Je zal het misschien niet
zeggen, maar ik ben vrij gespannen
voor een wedstrijd. De warming-up
moet mij het goede gevoel geven.’
- Van Hooff: ‘Ik heb geen ritueel. Wel
vind ik muziek voor de wedstrijd belangrijk. Bij ons in de kleedkamer
gaat altijd even de muziek aan voor
de wedstrijd.’
- Beentjes: ‘Wij hebben dit seizoen
ook muziek in de kleedkamer, maar
van mij hoeft dat niet zo. Ik trek me
meestal even terug in het massagehok.’

voor mij lang geleden dat ik tegen
DEM heb gespeeld. Door wat ik in
de krant lees, weet ik ongeveer wie
er allemaal spelen. Ze hebben geen
verkeerde ploeg.’
- Van Hooff: ‘De leukste wedstrijd
van het seizoen is voor ons tegen
De Kennemers, niet om te spelen,
maar om alles er omheen. Ik speel
liever tegen een voetballende ploeg
zoals Vitesse. Een paar jongens ken
ik, omdat ik daar in de jeugd altijd
tegen speelde, maar de meeste
spelers zeggen mij vrij weinig.’
Hoeveel wordt het?
- Beentjes: ‘Dat zeg ik niet, maar we
zullen niet verliezen.’
- Van Hooff: ‘1-2.’

Wat zijn de mooiste doelpunten?
- Beentjes: ‘De winnende goal tegen SVW dit seizoen beschouw ik
als een van de mooiste, omdat het
in de laatste minuut was. Maar eigenlijk interesseert het me niet zoveel of die mooi of lelijk is, als die
maar zit.’
- Van Hooff: ‘De 2-0 vorig jaar in de
kampioenswedstrijd tegen Zaanlandia. Eigenlijk zijn moeilijke goals het
mooist. Wat moeilijke goals zijn?
Kopdoelpunten. Je moet goed timen
en richten.’
- Beentjes: ‘De eerste of de tweede
goal geeft meer voldoening.’
Kijken jullie al uit naar 18 november?
- Beentjes: ‘Ik vind het de leukste
wedstrijd van het seizoen. Het is
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Agrarisch

Particulier

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.

Voor een lekker avondje uit!
Kijk voor de filmagenda
in de regionale kranten of kijk op

www.corsobioscoop.nl

Dè adviseur
voor
de regio

Dorpsstraat 70 • Castricum
Aangesloten bij

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

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

Tel. 0251 - 65 22 91

www.corsobioscoop.nl

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

VOOR AL UW
BROCHURES • LEAFLETS • MAILINGS •
POSTERS • HUISSTIJLEN • ADVERTENTIES
• NIEUWSBRIEVEN • PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN • UITNODIGINGEN • SCHERPE

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

DRUKWERKPRIJZEN

•

PLAATSINGEN

•

DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN
DOORDRUKBLOCKS • SPANDOEKEN • ETC.

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

VOETBALLERS
DOEN HET MET
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Naam
Annika Winkel
Leeftijd
21
Club
SV Wijk aan Zee
Positie
Middenveld
Bal hooghouden
10 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière
Scoren van mijn eerste competitiedoelpunt
op Nikky’s voetbalschoenen.
Sterke punten Annika volgens Nikky
Een echte teamspeelster met Davids’ duelkracht en
Gattuso’s strijdlust en Kaka’s loopvermogen.
Zwakke punten Annika volgens Nikky
Ik wil de tegenstander niet wijzer maken dan ze al is
natuurlijk! Maar als het moet: bij slidings kijk ik even
de andere kant op.

een

Onder mijn voetbalbroek draag ik
In de zomer een gewone en in winter een
geitenwollen string.
Kan seks voor de wedstrijd?
Een warming-up kan geen kwaad.
Muziek voor een wedstrijd?
Ik hoor het liefst de chicks zingen in de kleedkamer.
Ben je bijgelovig?
Ik ’geloof’ dat er nog meer overwinningen ’bij’ komen.
Leukste voetbalhumor
www.chickswithballs.web-log.nl
Een vriend die voetbalt...
Jammer dat ik niet naar alle wedstrijden van Nikky kan
kijken omdat we vaak rond dezelfde tijd spelen.
Wijk aan Zee dit seizoen
Lekker zo doorgaan.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Warming-up.

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOE
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Naam
Nikky Kortbeek
Leeftijd
24
Club
SV Wijk aan Zee
Positie
Middenveld
Bal hooghouden
Praten en breien is bestemd voor vrouwen.
Hooghouden en tellen gaat me dan ook niet goed af.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Debuut voor de effies en het kampioenschap in de
hoofdklasse met ADO’20 A1.
Sterke punten Nikky volgens Annika
Tegenstanders uitspelen, doorzettingsvermogen en
medespelers motiveren.
Zwakke punten Nikky volgens Annika
Ook na een goede wedstrijd niet tevreden zijn.

EN HET MET

Onder mijn voetbalbroek draag ik
Mijn felgekleurde zwembroek.
Kan seks voor de wedstrijd?
Het behoort niet tot de onmogelijkheden.
Muziek voor een wedstrijd?
Rettettettettett (klassieker van de W-side).
Ben je bijgelovig?
Ik geloof het niet.
Leukste voetbalhumor
De aloude traditie bij kampioenschap of promotie: op
de platte kar achter de trekker van Arie.
Een vriendin die voetbalt…
Toch wel makkelijk, een bob bij de hand.
Wijk aan Zee dit seizoen
Vooralsnog veelbelovend, zowel het 1e, 2e, 4e als de dames draaien bovenin mee.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Met een stevige massage van ‘Opa’ Windmann.

VOETBALLERS DOEN HET MET
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Scoor meer…
met doelgerichte on- en offline reclame

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

