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één-tweetje
Beste Voetballiefhebber,
De maand januari ligt bijna achter ons en daarmee is de traditionele trainerscarrousel
ook weer zo goed als tot stilstand gekomen. Van een aantal trainers werd het contract
niet verlengd en sommige trainers gaven zelf aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging,
waarbij ik mij soms afvraag of zij dat doen om een onheilsbericht voor te zijn. In ieder
geval zijn bijna alle stoeltjes in de verschillende dug-outs voor komend seizoen weer
bezet en verheug ik mij al op alle bespiegelingen bij de start van het seizoen. Maar voor
het zover is, krijgen we eerst nog een spannend deel van de competitie, waarin voor
veel clubs in de regio nog wat te halen valt.
Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.

Adverteren? Bel 0251 67 46 47
Het volgende RegioVoetbalMagazine
verschijnt op 20 februari

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine
Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt tien 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
ART DIRECTION EN VORMGEVING SWATvertising, Heemskerk fotografie: Karel Delvoye en Kees Guillot
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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column Frans Geurtsen
De oudere generatie voetballiefhebbers spreekt zijn naam altijd met gepast respect uit. Frans
Geurtsen was in de jaren zestig
een van de beste spitsen van Nederland. Bij het Utrechtse Velox
maakte hij furore en stond hij beduidend hoger in aanzien dan zijn
toenmalige ploeggenoot Willem
van Hanegem. Als spits van het
Amsterdamse DWS werd Geurtsen
zelfs landskampioen. Twee maal
was 'Fransje' topscorer van Nederland en schopte hij het zelfs tot het
nationale elftal. Eén keer, op 25 oktober 1964, mocht Geurtsen zich in
het shirt van het Nederlands elftal
hullen. Tegen Albanië.
Na zijn actieve loopbaan zweeg het
Utrechtse kanon lange tijd. Letterlijk en figuurlijk. Je hoorde hem niet
meer, je zag hem niet meer. DWS en
Velox, de clubs waar Geurtsen zich
zo nadrukkelijk had gemanifes-
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teerd, verdwenen uit het betaalde
voetbal en voor Geurtsen was elders geen plekje meer weggelegd,
zo bleek. Terwijl zijn voormalige
ploeggenoten volop profiteerden
van opgetrokken spelers- en trainerssalarissen was Frans Geurtsen
in de anonimiteit verdwenen.
Hoe en wanneer weet ik niet, maar
plotseling dook Geurtsen op in de
regio Alkmaar. Als amateurtrainer. Het karakteristieke baardje
wat grijzer, het buikje wat boller.
Het was een vreemd gezicht. Frans
Geurtsen, bejubeld in alle stadions
van Nederland, figureerde in een
vaak troosteloos decor langs de
lijn. Weggedoken in een duffelse
jas, de handen diep weggestoken in
de zakken gaf hij zijn aanwijzingen.
Vaak ging het ook nog om clubs in
de kelder van het amateurvoetbal:
Huiswaard, Egmondia, Flevo, clubs
zonder ambities, clubs zonder financiële middelen. Ik heb me altijd

Alkmaarsche Boys
Senioren 3
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 derde
van Alkmaarsche Boys.
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
afgevraagd wat hem dreef, maar
Geurtsen was zuinig met zijn woorden. Nooit liet hij zich verleiden tot
een hard oordeel. Nooit liep hij te
koop met zijn glanzende voetbalverleden.
Zijn imposante loopbaan ten spijt,
toonde hij ook geen spoor van ergernis als zijn beperkte linksback
de bal weer eens onbeholpen over
de zijlijn had geschoten. Of wanneer
een van zijn spelers vlak voor het
begin van de wedstrijd in de naastliggende bosjes de kater die hij had
overgehouden aan de voorafgaande
nacht nog even wegspoelde. Sterker nog: hij vergoelijkte het.
Eigenlijk vond ik het niet eens erg
dat hij enkele jaren geleden als
amateurtrainer uit beeld verdween.
Geurtsen was trainer van DFS, een
zieltogend Alkmaars clubje dat
nauwelijks vijf jaar heeft bestaan
en vooral de kolommen van de re-

gionale kranten haalde als enkele
leden zich weer eens op de velden
hadden misdragen. Het paste eigenlijk bij de trainersloopbaan van
Geurtsen dat DFS werd opgeheven. Af door de zijdeur.
Niets is minder waar. Op 65-jarige
leeftijd heeft hij zich toch weer
voor minimaal anderhalf jaar laten
strikken voor een nieuw avontuur.
Egmondia heeft hem aangesteld
als opvolger van de naar Dirkshorn
vertrokken Martin Rood. Het bestuur van Egmondia ziet in hem de
ideale opvolger. Toch maar even
gekeken hoe het eerste elftal van
de club uit Egmond aan Zee er
voor staat. Dertiende en laatste in
de vijfde klasse C met vier schamele puntjes.
Arme Frans, voormalig topscorer
van Nederland, volgend seizoen
langs de lijn in Oudesluis, Zuidermeer of Jisp. Kan iemand hem
hier nog van weerhouden?

FOTO: Kees Guillot

staand v.l.n.r: Stefan Fisher, Bart van Oosten, Jaco Hoekmeyer, John Mac Aleese, Martin Boonstra,
Matt Wareing, Grietzen van den Berg, Peter Oud, Marcel Wijmans, Edwin Boots.
gehurkt v.l.n.r: Arjan de Boer, John van Wanrooy, Frank Wiggemans, Peter Bronkhorst,
Frank Madder, Arjan Timmer, Erik Ros, Wil Mundt, Robert Wijmans.
niet aanwezig: Ronald Slenters, Frank Sassen, Winfred van Groningen,
Nico Wortel, Mike Kuiper,Martin Koenders en sponsor Necat Koc .

• De kern van het derde van Alkmaarsche
Boys speelt sinds 1988 met elkaar. Nu dient
het elftal voornamelijk als opvanghuis voor
oud-eerste elftalspelers. Door de vele successen die het team heeft behaald, is het voor
hen moeilijk aanklampen. In 1992 werd het
team zonder puntverlies en een doelsaldo
van 147 voor en slechts 13 tegen kampioen.

• Een wekelijks hoogtepunt is de donderdagtraining. De opkomst is hoog, en dan
vooral na de training. Eenentwintig man is
niet ongebruikelijk. Ook de jaarlijkse stedentrips, waarbij een grote stad in Europa wordt
bezocht, is een hoogtepunt. Dit gebeurt nu
al zo’n zeventien jaar. Voorzitter Gerard de
Vriend is dan ook elk jaar van de partij.
• Het wegens vele blessures terugtrekken
van het team in het seizoen 2001-2002 is nog
steeds hét dieptepunt.

de glazen

bal

Foto Karel Delvoye

hetballenhok

All Stars

van Rob Klanker

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 zesde nummer
van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Kolping Boys-trainer Rob
Klanker. Hij voorspelt de uitslagen van de volgende wedstrijden van 26
en 27 januari:

VEW
De Foresters
Alkmaarsche Boys
Meervogels’31
Wijk aan Zee

-

Jong Hercules
DEM
Limmen
Egmondia
WBSV

(vierde klasse zat.)
(tweede klasse)
(vierde klasse)
(vijfde klasse)
(zesde klasse)

1-3
1-2
1-4
4-1
4-1

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 Glazenbal
ranglijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl
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Langs de velden in de regio
Foto’s Karel Delvoye
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Girl power

in het regionale voetbal
D

e belangstelling onder

Foto’s Karel Delvoye

Kolping-vrouwen kappen en draaien in de regen.

vrouwen voor het voet-

bal neemt toe. Niet alleen bezoeken steeds meer vrouwen
wedstrijden in het betaalde
voetbal; ook het aantal vrouwen en meisjes dat de sport
actief beoefent, kent al jaren
een stijgende lijn. Vrijwel iedere club heeft wel een of
meerdere meisjesteams en
de meeste clubs in de regio
hebben ook seniorenteams.
RegioVoetbalMagazine

ambitie hebben om in de hoofdklasse
of de eerste klasse te voetballen, is
niet reëel’, zegt Onno Zijp, coördinator
van het vrouwen- en meisjesvoetbal bij
Jong Holland. ‘Pas als we gaan groeien, kun je stap voor stap je doelstellingen aanpassen. Volgend seizoen gaan
we proberen weer een tweede seniorenteam in te schrijven en dan kun je
beter selecteren.’
Dat de lat in Alkmaar op dit moment
niet erg hoog ligt, wil overigens niet
zeggen dat Jong Holland het vrouwenvoetbal niet serieus neemt. Er is
volgens Zijp de afgelopen jaren veel
veranderd bij Jong Holland. ‘Sebastiaan Kleijburg heeft hier in het verleden
als trainer en technisch jeugdcoördinator goed werk verricht. Zo kennen
de trainingen een rode draad, waarbij
het belangrijk is dat de meiden zich
ontwikkelen als voetbalster. Er staan
ook betaalde trainers voor de groep en
je ziet dat het niveau stijgt. Daarnaast
blijft de meisjesafdeling groeien.’
Bij Jong Holland is er eveneens voldoende draagvlak voor het vrouwen-

voetbal. ‘Op vergaderingen is er altijd
een luisterend oor dat zich vertaalt in
daden. Binnen de club is men ook geïnteresseerd in de resultaten. Wij spelen gelijk thuis met het eerste en dan
zie je dat toeschouwers toch regelmatig omkijken om de verrichtingen van
de vrouwen gade te slaan.’
Limmen vierde vorig jaar het tienjarig bestaan van hun vrouwenafdeling.
Het vrouwenvoetbal bij de voetbalclub
uit het bollendorp is booming. Naast
twee seniorenteams spelen er zes
jeugdteams op de velden aan de Dampegheestlaan. Vrouwenhoofdtrainer
Bertus Zwart zegt dan ook: ‘Wat ze er
ook van denken, het is niet meer weg
te denken bij deze club.’
Daar is overigens geen sprake van.
Sterker nog: voorzitter Nico Beentjes
noemde de voetballende dames ook
in zijn nieuwjaarsspeech. Voor Bertus
Zwart is dat een van de vele signalen
dat vrouwenvoetbal in Limmen een serieuze aangelegenheid is. ‘Bij de start
van het seizoen is zowel de heren- als

de damesselectie aanwezig bij de presentatie voor sponsors. Ook werken
we op een positieve manier samen met
de herenselectie. Zo is er een goede
samenwerking met hoofdtrainer Sem
Wokke. We organiseren soms samen
dingen’, constateert Zwart met genoegen.
Limmen plukt duidelijk de vruchten
van het beleid dat een aantal jaren geleden is ingezet. ‘Want het was in het
begin amateuristisch’, beaamt Zwart.
‘De trainersstaf is uitgebreid en er
kwamen sponsors. Nu is het zaak te
promoveren, het liefst dit seizoen’, benadrukt Zwart.
FC Uitgeest promoveerde vorig seizoen
naar de derde klasse, dezelfde klasse
als waarin Limmen speelt. Hoogtepunt
van dit seizoen was ongetwijfeld de 2-1
overwinning op de ambitieuze voetbalsters uit het naburige dorp. Van een
voetbaltechnisch beleid is geen sprake
bij de fusieclub. ‘Daarvoor hebben we
eigenlijk te weinig teams’, meent coördinator Sandra van Egmond.

ging

op zoek naar de girl power
bij Kolping Boys, Jong Holland, Limmen, FC Uitgeest en
ADO’20.

Al in 1979 trapten bij Kolping Boys de
eerste vrouwen tegen een bal. ‘Maar
pas de laatste zeven acht jaar zijn we
gaan groeien’, concludeert Paul Vessies, voorzitter van de damescommissie. Kolping Boys heeft drie vrouwelijke
seniorenteams. ‘In vier jaar tijd zijn we
van zestig naar honderdveertig leden
gegaan’, rekent Vessies voor. ‘Daarnaast hebben we nog vier jeugdteams
die volledig uit meisjes bestaan. En een
aantal meisjes speelt bij de jongens.’
Het eerste elftal speelt een voorname
rol in de eerste klasse. Promotie naar
de hoofdklasse is een diepgekoesterde
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wens in Oudorp. ‘We moeten meestrijden om de bovenste plaatsen’, steekt
Vessies de ambities van de Oudorpers
niet onder stoelen of banken. ‘Op termijn moet het mogelijk zijn om leuk
mee te draaien in de hoofdklasse.’
Om die ambities kracht bij te zetten, is
er een aantal veranderingen doorgevoerd. Er is geen aparte opleidingstak
voor voetballende meisjes, maar de
jeugdige voetbalsters zijn geïntegreerd
in de jeugdopleiding. ‘En alle trainers
vallen onder de technische commissie’, vult de voorzitter van de damescommissie aan. ‘We zijn op bestuurlijk
vlak geen onderwerp van discussie. In

het begin moesten we voor alles vechten, maar dat wordt steeds minder. We
hebben goede trainingsfaciliteiten en
eigen verzorging.’
Over het belang van vrouwenvoetbal
bij een club hoeft Vessies niet lang na
te denken. ‘Een grote damesafdeling
komt een vereniging ten goede.’
Alkmaars enige echte zaterdagclub
heeft zo’n twintig jaar een vrouwenafdeling en ruim tien jaar een meisjesafdeling. Het eerste team komt uit in
de derde klasse en speelt dit seizoen
een bescheidenere rol dan vorig seizoen. ‘Om dan te roepen dat we de

Limmen-aanvaller Nikki Kuijs in actie tegen De Zouaven.
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Zaterdag 2 februari

PETER BEENSE
Zaterdag 1 maart

APRES SKI
PARTY
www.grandcafevanruysdael.nl
Heemskerk 0251 232232

...voor
het betere
kopwerk..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

Met één druk op de knop...
contributie ontvangen
Vrouwen FC Uitgeest trainen met passie.

‘Er is dus sprake van recreatief voetbal,
maar de leiders zijn wel zo fanatiek dat
ze zo hoog mogelijk willen eindigen,
maar we zijn natuurlijk beperkt in onze
mogelijkheden.’ Toch merkt ook Van
Egmond dat de populariteit voor het
voetballen onder vrouwen toeneemt.
Zo heeft ze al geluiden opgevangen dat
meisjes in Uitgeest hun hockeystick
willen verruilen voor een paar kicksen,
omdat hun vriendinnen voetballen. En
dat is een leuke tendens vindt Van Egmond. ‘Ooit kwam een aantal meiden
met hun vriend mee en ging hier voetballen. Nu breidt het zich langzaam
uit.’
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ADO’20-trainer Wim van Kol doceert.

Tweedeklasser ADO’20 heeft al heel
lang een damestak. Een van de hoogtepunten uit de historie is het door de
B-junioren gewonnen algehele kampioenschap van West I en West II. ‘Een
deel van die groep speelt nu in het
eerste en we zitten nu dicht tegen de
eerste klasse aan’, stelt trainer Wim
van Kol vast.
Met de prestaties kwamen ook de faciliteiten. ADO’20 heeft bijvoorbeeld in
de persoon van Jos Noom een hoofdjeugdtrainer voor de meisjes. ‘Je merkt
dat het bestuur ons steeds meer steunt.
We hebben een apart damesbestuur,
waarvan Marlijn Bouwman voorzitter

is. Zij heeft ook zitting in het dagelijks
bestuur’, legt Van Kol de structuur uit.
Van Kol werkt al zo’n negen jaar bij
ADO’20 met vrouwen en meisjes, maar
heeft zich als prestatiegerichte trainer moeten aanpassen. ‘Wie vrouwen
traint, moet een mix vinden tussen plezier en prestatie. Het is allemaal wat
gemoedelijker.’ Gemoedelijk of niet,
promotie naar de eerste klasse lijkt
een kwestie van tijd. ‘We zitten nog lang
niet aan onze top’, oordeelt Van Kol,
die zich geen ADO’20 kan voorstellen
zonder vrouwenvoetbal. ‘Voetballende
vrouwen zijn belangrijk voor de sociale
binding binnen een club.’

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

www.virtuelekassa.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

Groen Gras

15 december 2007 - 9.32 uur:
ADO’20 F7 - Vitesse’22 F10

Foto Karel Delvoye

FOTO’S Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL
De Foresters zou een zwaar seizoen tegemoet gaan in de tweede
klasse. Daar waren alle nauwlettende volgers van het regionale amateurvoetbal het over eens. Hoewel de club uit Heiloo aan
het eind van de afgelopen voetbaljaargang een aantal dragende

De rondvraag

spelers uitzwaaide, vervaagde het stempel van degradatiekandidaat nummer één met de week. Elf wedstrijden en een nederlaag
verder staat de ploeg van trainer Jos van Veelen keurig derde

‘Ik heb er even
een hard hoofd in gehad’

Wat vind je van de trainer
Jos van Veelen?
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Maurice Gijzen,
speler Flamingo’s
‘Ik kon het goed met Jos
vinden. Hij is sociaal, humoristisch, begripvol en heeft
verstand van het spelletje.
Ik vond zijn oefenstof prima.
Veel op techniek gericht, daar
houd ik wel van.’
Dennis Bakker,
oud-speler Vitesse’22 I
‘Ik heb positieve ervaringen
met Jos. Wat ik heel goed
van hem vond, is dat hij zich
richtte op de hele selectie.
Ook de jongens die buiten
de boot vielen, kregen zijn
aandacht. Hij bezocht zelfs
de uitwedstrijden van het
tweede. Ook trainden we met
plezier. Bijna iedereen was er
altijd. Dat zegt veel over de
trainer Jos van Veelen.’

en is degradatie geen issue meer. Hoog tijd dat de tovenaar van
Heiloo aanschuift aan de stamtafel.
Wat dacht je toen je op 1 juni de lijst
met de vertrokken spelers onder
ogen kreeg?
‘Het is mij vaker in mijn carrière overkomen dat een aantal goede spelers
vertrok. Ook bij Flamingo’s en Vitesse’22
was dat het geval. Overigens gaan die
spelers niet weg, omdat ik trainer word
haha. Ik had het niet verwacht, het viel
rauw op mijn dak, maar ik raak niet zo
gauw in paniek. Ik heb geen moment
spijt gehad van mijn keuze voor deze
club. Ik wist namelijk dat er bij De Foresters een grote groep jeugd achter zat,
waardoor er genoeg potentie is en het
de uitdaging alleen maar leuker maakt.’
Achteraf is het natuurlijk
makkelijk praten.
‘Dat is zo. Toch heb ik nauwelijks twijfel
gekend. Alleen in de voorbereiding heb
ik er even een hard hoofd in gehad. De
resultaten waren matig en het voetbal
was toen ook niet om over naar huis te
schrijven.’
Wat is het geheim van Jos van Veelen?

‘Er is geen geheim. We hebben snel
de juiste balans gevonden en hebben
in het begin de punten bij elkaar ge-

sprokkeld. Je ziet dan het vertrouwen
toenemen en een aantal momenten is
belangrijk geweest voor het groepsproces, zoals bijvoorbeeld het gelijkspel tegen De Kennemers dat we in
de slotfase afdwongen. Verder hebben we het geluk gehad dat we verschoond zijn gebleven van schorsingen en blessures. Als Dennis Dijkhuis
en Jeroen Haanstra tegelijk wegvallen, hebben we echt een probleem.’
Met als resultaat dat je pas een
keer verloor uitgerekend tegen
Flamingo’s, je oude club.
‘Ja dat was gelijk 6-2 ook. Deze
groep heeft heel veel voor elkaar
over en we hebben een aardige
voorhoede, waarin iedereen scoort.
Alleen krijgen we teveel doelpunten
tegen, hoewel we een goede keeper
hebben. Als je dan pech hebt, kun je
nog aardig wegzakken. Aan het begin van het seizoen hebben alle spelers duidelijk aangegeven er alles
aan te doen om niet te degraderen.
Ik heb ze toen voorgehouden dat we
misschien juist dé verrassing van de
tweede klasse kunnen worden. We
moeten nu rond de derde plek blijven spelen, dan heb je bijna automatisch een periodetitel.’
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Wat is nog voor verbetering vatbaar?
‘We hebben dit seizoen goede en
slechte wedstrijden gespeeld. Tegen Westfriezen hebben we op tien
minuten na goed gespeeld en ook
over Purmersteijn uit ben ik zeer te
spreken. Daar staat tegenover dat ze
het bij DEM en De Kennemers wellicht onbegrijpelijk vinden dat we zo
hoog staan. Wat mij vooral opvalt, is
het verval in de wedstrijden. Dat is
te groot en we kunnen ook moeilijk
een wedstrijd goed uitspelen. Het
heeft allemaal te maken met een
gebrek aan ervaring. Je moet als
ploeg elke week een zeven halen,
zover zijn we nog niet.’
Waarom koos je eigenlijk voor De
Foresters?

ook vervelende reacties van mensen
waarmee ik dingen wilde opbouwen.
Toen was het voor mij klaar.’
Wat zijn de sterke punten van de
trainer Jos van Veelen?
‘Ik sta midden in de groep, maar
ik kan er ook boven staan als het
moet. Je moet respect afdwingen.
Ik kan een team beter maken en
ben wat minder goed in het beter
maken van een individuele speler,
al klinkt dat wat tegenstrijdig. Ik
richt mij voor zeventig procent op
het beter maken van een team en
voor dertig procent op het beter
maken van een speler. Dit gaat voor
een deel natuurlijk ook samen. Er
zit een zekere overlap in.’
Wie zijn jouw voorbeelden?

‘Ze hebben een fantastische accommodatie en er zit nog genoeg rek in
de spelersgroep. Maar je moet ook
een gevoel hebben voor de club waar
je voor werkt. Er heerst hier een warme sfeer. Het is heel gek, maar toen
ik hier voor het eerst kwam, voelde
ik mij direct thuis. Ze gaven mij echt
het gevoel dat ik welkom was. Ik ben
bij Limmen vier jaar jeugdtrainer geweest en dat vond ik ook een warme
club met veel vrijwilligers. Misschien
keer ik daar ooit terug.’
Nadat Martin de Groot zich in het
Noorhollands Dagblad wat minder
vleiend over jou had uitgelaten,
heb je dat warme gevoel niet meer
voor De Kennemers. Je bent tijdens
het seizoen ook gestopt als hoofd
opleidingen.
‘De Kennemers is nog steeds mijn
club en ik hoop dat als wij geen kampioen worden De Kennemers het
wordt. Dat ik daar geen hoofd opleidingen meer ben, heeft niets met die
opmerking van Martin te maken, want
daar had ik niet zo’n moeite mee. Ik
had al het gevoel dat ik het niet van
de grond kreeg en ik twijfelde of ik er
niet mee moest stoppen. Toen ik daar
met Foresters speelde, deed Martin die uitspraken, maar nogmaals:
daarom ben ik niet gestopt. Ik kreeg
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‘Qua kennis Van Gaal en ik vind de
rust die Van Hanegem uitstraalt
mooi om te zien. Ook heb ik een
tijd lang Robert Maaskant gevolgd,
omdat hij erg met het groepsproces bezig is. Verder lees ik alles
over basketbalcoach Ton Boot. Ik
vind Boot een interessante man al
zal je met zijn methodes op het niveau waarop ik train niets opschieten. Overigens is kennis en kunde
niet eens het belangrijkste aspect.
Uitstraling is minstens zo belangrijk. Ik heb in Frankrijk twee weken meegelopen als assistent van
Oranje onder 19 waarin toen onder
andere Heitinga, Huntelaar en Van
Dieren speelden. Wim Koevermans

was bondscoach en heeft misschien wel meer kennis en kunde
dan Ruud Krol, die als assistent
mee was. Maar je merkte toch dat
er naar Krol beter werd geluisterd.'
Wat zijn jouw ambities als trainer?
‘Ooit had ik de ambitie om trainer
te worden in het betaalde voetbal.
Nu beschouw ik het trainen echt
als een hobby. Ik sluit niet uit dat ik
straks ergens jeugdtrainer ben. Ik
vind het belangrijk om het bij een
club naar de zin te hebben. Voorlopig zit ik goed bij Foresters.’

Jos van Veelen
In het veld
• SV Beverwijk
• De Kennemers (zat.)
Jos van Veelen
In de dug-out
• De Kennemers (jeugdtrainer)
• EDO (jeugdtrainer)
• De Kennemers (jeugdtrainer)
• Limmen (jeugdtrainer)
• ODIN’59 (jeugdtrainer)
• Flamingo’s’64 (hoofdtrainer)
• Wijk aan Zee (hoofdtrainer)
• Vitesse’22 (hoofdtrainer)
• Flamingo’s’64 (hoofdtrainer)
• FC Volendam (jeugdtrainer)
• De Foresters (hoofdtrainer)

De topscorers

De lijst is bijgewerkt tot en met 20 januari

Foto Karel Delvoye

Topscorers
Vrouwenvoetbal

Topscorers
Herenvoetbal
Raoul van der Wel	

Jong Holland

20

Andrea de Wit	

Kolping Boys

9

Maurice Gijzen	

Flamingo’s’64

18

Lisa Gijzen	

ADO’20

6

Gert-Jan Nieuwenhuizen	

FC Castricum (zat.)

16

Wendy Berkhout	

FC Uitgeest

5

Stefan Koelman	

Meervogels’31 (zat.)

15

Nikki Kuijs	

Limmen

5

Lennert Beentjes	

Vitesse’22

13

Danique Diemeer	

ADO’20

4

Jur Koopman	

FC Velsenoord

13

Andrea de Gelder	

ADO’20

4

Ramon den Nijs	

FC Uitgeest

12

Marissa Santibañez Vargas

Jong Holland

4

Mathijs van Hooff	

DEM

10

Marjolein Butter	

Kolping Boys

3

Jim de Pagter	

Wijk aan Zee

10

Marije Min	

Limmen

3

Micha Tibboel	

Wijk aan Zee

10

Nathalie Hollenberg	

Limmen

3

Gilliano Rasban	

Flamingo’s’64 (zat.)

10

Job Worm	

Alcmaria Victrix

9

Geert Koelman	

Meervogels’31

9

Miloud Weijers	

Sint Adelbert

9
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Na een zaterdagavond met twintig bier was dat voldoende.

Café trok Jeroen Numan meer dan
triomfen in het profvoetbal
Sommige voetballers bulken
van het talent. Een gouden toekomst ligt in het verschiet, maar
de grootste talenten kunnen
vaak de lokroep van een gezellig en spannend nachtleven niet
weerstaan en verkiezen plezier
boven een gedisciplineerd bestaan als profvoetballer. Jeroen
Numan was volgens de overlevering een groter talent dan zijn
broer Arthur. Geen Frank de
Boer, Ronaldo of Dennis Bergkamp als ploeggenoot, maar
Ruud Man, Hans van Lange of
Hugo van Gils. Dat zijn carrière
niet zo’n vlucht nam als die van
zijn broer maakt hem niet jaloers. ‘Ik ben juist trots op hem.’

pagina 18

uit de oude doos
Toen SV Beverwijk nog een club van
naam was, waren Arthur en Jeroen
Numan op zondag van tien tot zes op
sportpark Aagtenbos te vinden. Hun
vader voetbalde er in het eerste en de
broertjes vermaakten zich de hele dag
met de bal, waarbij vooral het talent
van Jeroen opviel. Maar waar Jeroen
zijn voetballoopbaan zich afspeelde
in de eerste elftallen van DEM en De
Kennemers, werd Arthur profvoetballer bij Haarlem, FC Twente, PSV en
Glasgow Rangers. Ook droeg hij het
shirt van Oranje. En dat terwijl Jeroen
dus de betere voetballer was, al blijft
de ’kleine’ Numan bescheiden als die
constatering ter sprake komt. ‘Dat
zeggen ze allemaal, maar Arthur heeft

vijfenveertig keer Oranje gehaald. Dan
kun je echt wel voetballen.’
Op zijn twaalfde vertrekt Jeroen Numan naar DEM, omdat zijn vriendjes
daar voetballen. Toon Gerrits laat hem
op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht debuteren. Numan lijkt zijn
belofte in te lossen, maar anno 2008
blijkt dat de belofte altijd een belofte
is gebleven, dit in tegenstelling tot zijn
beroemde broer. ‘Maar Arthur had
echt alles voor het voetballen over’,
weet Jeroen als geen ander. Voor Numan hoefde het allemaal niet zo nodig. Als hij het maar gezellig had, was
het al goed.
Numan was een eigenzinnige voetballer, die zo zijn momenten had. Derge-

lijke spelers krijgen vaak vroeg of laat
een conflict met hun trainer, maar
zowel bij DEM als bij De Kennemers
had Numan het getroffen met zijn
trainers. ‘Ik heb onder Toon Gerrits,
Jan Stam, Chris Knoop, Fred Bischot
en Rob de Kip getraind en ik vond het
allemaal aardige kerels. Ze hadden
allemaal hun kwaliteiten.’
Numans carrière was van korte duur.
Negen jaar na zijn debuut bij DEM
beëindigt de talentvolle middenvelder als speler van De Kennemers zijn
voetballoopbaan al op zevenentwintigjarige leeftijd. In de ogen van Numan was die stap niet zo opmerkelijk.
‘Ik had het niet alleen stervensdruk
op mijn werk, maar ging ook vaak
stappen. Natuurlijk bezocht ik -toen
mijn broer daar speelde- ook vaak
wedstrijden van Glasgow Rangers. Ik
was er dus vaak niet en vond dat niet
eerlijk tegenover mijn ploeggenoten.
Ik heb toen tegen trainer Rob de Kip
gezegd dat ik ermee stopte.’ En stoppen was voor Numan ook echt stoppen, want de begenadigde technicus
vertoont zijn kunsten nog ongeveer
een keer per jaar. ‘Alleen voor een
nieuwjaarswedstrijd of een potje met
mijn werk haal ik mijn schoenen uit
de tas’, bezweert de Beverwijker.
Als Jeroen Numan naar de imposante carrière van zijn broer kijkt, heeft
hij dan geen spijt? ‘Ik heb een heel
leuke tijd gehad. Bij DEM voetbalde
ik met veel van mijn vrienden en werd
kampioen. Bij De Kennemers had ik
het ook naar mijn zin. Ik maakte daar
twee kampioenschappen mee en het
was na afloop altijd erg gezellig.’
Zo onvoorspelbaar Numan als voetballer was, zo standvastig is hij opvallend genoeg als mens. Zijn overstap van DEM naar De Kennemers
is daarvan het bewijs. ‘Er was een
speler die vanwege een akkefietje
door het bestuur was geschorst. Wij
waren het daar als selectie niet mee
eens en zouden allemaal stoppen. Ik
heb woord gehouden en ben midden
in het seizoen gestopt en vervolgens
naar De Kennemers vertrokken.’
In welk shirt Jeroen Numan ook
speelde; hij bleef de man die er grote
delen van een wedstrijd wat verloren
bijliep en slechts sporadisch zijn ta-

‘Ik had een vrije rol op het middenveld en had
een paar acties per wedstrijd. Na een zaterdagavond met twintig bier was dat voldoende.’
lent toonde. Zelf heeft hij daar een
opmerkelijke verklaring voor: ‘Ik had
een vrije rol op het middenveld en had
een paar acties per wedstrijd. Na een
zaterdagavond met twintig bier was
dat voldoende.’
Deze uitspraak is kenmerkend voor
Numan. Het wekt dan ook geen verbazing dat zijn voetbalverleden niet te
vinden is in een plakboek op een prominente plek in de boekenkast. Uit-

verkorenen voor deze rubriek hebben
altijd wel het origineel van een foto
die ooit de kolommen van het Noordhollands Dagblad sierde. ‘Ik weet niet
of ik nog een plakboek heb. Ik ben net
verhuisd dus het kan op zolder liggen,
maar misschien heb ik het ook wel
weggegooid. Het kan ook zijn dat mijn
vader nog een plakboek heeft’, klinkt
het laconiek uit de mond van Jeroen
Numan.

Als Jeroen Numan een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij
bij DEM en De Kennemers voetbalde, ziet dat er als volgT uit. Als gastspeler
zou hij ook zijn broer uitnodigen:
Menno Bos
Remco Pels
Ruud Man

Chris Knoop
Jeroen Numan

Paul van Hogen	

Hans van Lange
Ben Oorthuysen

Arthur Numan
Ron van der Pels

Hugo van Gils

Trainer: Toon Gerrits
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de glazen

bal

MKB

Jan Oldenhove	

Sint Adelbert

119 punten

2.

Jaap Schilder	

AFC'34

113 punten

3.

Frans Geurtsen	

Egmondia

107 punten	 ***

Ron Bouman	

DEM

107 punten

Martin de GRoot	

De Kennemers

107 punten

6.

Jaap Bas	

Flamingo's’64 zat.

106 punten

7.

Han Visscher	

Meervogels'31

104 punten

Cees Bruinink	

ADO'20

104 punten

Jos van Veelen

De Foresters

103 punten

Rob de Kip	

FC Castricum zat.

103 punten

Jong Holland

101 punten

HSV

101 punten

Jurg Bosman	
13. Fred Bischot	

Wijk aan Zee

99 punten

Zeevogels

99 punten

15. Rowdy Bakker

Odin'59

98 punten

16. Everard Luijckx

FC Castricum

96 punten

17. Peter Schouten

Meervogels’31 zat.

93 punten

18. Patrick Hulshof	

FC Velsenoord

92 punten	 ****

19. Joop Bartelings	

Kolping Boys vr.

91 punten	 *

Ernst Ranzijn	

Juan Fernandez Coto Alcmaria Victrix
FC Uitgeest

89 punten

22. Sem Wokke	

Limmen

88 punten

23. Rob Klanker	

Kolping Boys

87 punten

24. Wim van Kol	

ADO'20 vr.

83 punten

AFC'34 zat.

83 punten

26. Pepe Vazquez	

Jong Hercules

82 punten

27. Arjan Huisman

Alkmaarsche Boys

79 punten	 **

28. Bert Zwart	

Limmen vr.

77 punten

29. Alex Beek	

Alcmaria Victrix zat.

72 punten

30. Onno Zijp	

Jong Holland vr.

71 punten

31. Henk van Santen	

Beverwijk

60 punten

voor
de regio

Dorpsstraat 70 • Castricum
Aangesloten bij

AUTOVERZEKERING
TOT 80% KORTING!

2e AUTO DEZELFDE
KORTING ALS
1e AUTO!
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www.wea-nh.nl
info@wea-nh.nl

Tel. 0251 - 65 22 91

www.corsobioscoop.nl

Sinds 1948 een begrip
in Castricum.Veel klanten hebben al voor
ervaring en service
gekozen. U toch ook?
Zie onze uitgebreide

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

BIJ SCHULDSCHADE
GÉÉN TERUGVAL
KORTING!

BIJ OFFERTE
AUTOVERZEKERING

GRATIS USB STICK!

ONLINE UW POLISSEN
UP TO DATE ZIEN!

WWW.WEEL.NL

UW RISICO

ONZE ZORG

VOETBALLERS

** inclusief de punten van voorganger Cor Smit
**** inclusief de punten van voorganger Matthieu Niesten

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

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

* inclusief de punten van voorganger Ed Noorlander
*** inclusief de punten van voorganger Martin Rood

Kijk voor de filmagenda
in de regionale kranten of kijk op

Dè adviseur

91 punten

21. Wout Gerrits	

Rajesh Bishesar	

Voor een lekker avondje uit!
www.corsobioscoop.nl

1.

11. Mark Pauli

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.

De lijst is bijgewerkt tot en met 20 JANUARI

9.

Agrarisch

Henk van Santen

DOEN HET MET

Naam
Onno de Kock
Leeftijd
29
Club
Kolping Boys
Positie
Meestal spits
Bal hooghouden
45 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière
Kampioenschap metKolping Boys 2, promotie naar de
reserve hoofdklasse.
Sterke punten Onno volgens Lotte
Onno heeft een neusje voor de goal en is King Kluts
(blijft soms op miraculeuze wijze al struikelend in
balbezit).
Zwakke punten Onno volgens Lotte
Koppen
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd?
Kan altijd, maar is niet altijd even bevorderlijk, net als
teveel drinken.

een

Muziek voor een wedstrijd?
Maakt me niet uit, ik let er niet op.
Ben je bijgelovig?
Niet zover ik weet.
Leukste voetbalhumor
De analyses van Jan Mulder zijn goed scherp.
Een vriendin die voetbalt...
Makkelijk, lekker veel kunnen voetballen zonder dat er
moeilijk gedaan wordt. Het is ook erg leuk om samen
naar de wedstrijden en trainingen te kunnen gaan.
Kolping Boys dit seizoen
Zowel heren 1 als heren 2 zullen zich na de promotie
van vorig jaar handhaven in de middenmoot. Misschien stiekem nog een periode meepakken.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Normaal; avond voor de wedstrijd wel meestal een
biertje drinken, niet te veel natuurlijk. ‘s Ochtends
lekker rustig ontbijten en op tijd naar het complex
om nog wat voetbal te kunnen kijken. Oftewel lekker
ontspannen.

VOETBALLERS DOEN HET MET

tweetje

FOTO Karel Delvoye

Naam
Lotte van der Klein
Leeftijd
27
Club
Kolping Boys
Positie
Rechtsback
Bal hooghouden
15 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière
Kampioenschap met dames 1 in 2004-2005 en
daardoor promotie naar de eerste klasse.
Sterke punten Lotte volgens Onno
Sterk in duels en positioneel goed. Ze wil altijd winnen.
Zwakke punten Lotte volgens Onno
Ze is niet zo snel.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxer.
Kan seks voor de wedstrijd?
Kan altijd, of je het doet is een tweede.
Muziek voor een wedstrijd?
De cd die Roos (speelster dames 1) speciaal voor ons
heeft gemaakt voor de warming-up, hierop staat de

VOETBALLERS DOEN HET MET

nodige opzwepende muziek. Moet de geluidsinstallatie
natuurlijk wel werken en niet over het hele terrein schallen (eenmaal gebeurd, kwam één van de herenteams
vriendelijk vragen of die takkeherrie uit kon).
Ben je bijgelovig?
Dat niet, maar ik kan wel een voorgevoel hebben of het
die wedstrijd wel of niet gaat lukken.
Leukste voetbalhumor
De liedjes van dames 2 die ik nu echt niet ga zingen.
Bier en …... Ook de nodige zelfspot na een belabberde
wedstrijd.
Een vriend die voetbalt…
Erg handig, geen discussie van je bent er nooit of moet
je weer trainen en hij begrijpt mijn passie voor het
spelletje, met alle emoties die daarbij horen.
Kolping Boys dit seizoen
We gaan voor de eerste plaats, maar dit wordt moeilijk
met onder andere een sterk RKHVV, Saestum en ‘t Goy in
de poule.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Ik ga niet uit en drink geen alcohol. De ochtend begint met
een licht ontbijtje en in de kantine nog de nodige bakken
koffie. Verder moet alles op zijn gemak, als ik me moet
gaan haasten wordt het niets met mij en mijn humeur.

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

doordachte huisstijlen, exclusieve webdesigns,
hoogwaardige e-mail

& hosting, intelligente webapplicaties

Bezoek onze website
voor uw scoringskansen:
www.swatvertising.nl

