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één-tweetje
Beste Voetballiefhebber,
Sinds vorige maand heeft ook Heerhugowaard kennis kunnen maken met RegioVoetbalMagazine.
Deze stap wilden we eigenlijk met ingang van het komende seizoen zetten, maar om een aantal
redenen hebben we ervoor gekozen om Heerhugowaard nu al in ons verspreidingsgebied op te
nemen. De rubriek De Glazen Bal en de topscorerslijst blijven nog even verstoken van Heerhugowaardse inbreng, maar dat maken we een beetje goed met een fraaie middenposter, gemaakt
tijdens de wedstrijd Reiger Boys F3-SVW’27 F5.
Overigens is het altijd weer lastig kiezen welke foto in aanmerking komt om als middenposter RegioVoetbalMagazine te mogen sieren. Het blijft een mooi gezicht die voetballende kleine
jongens en meisjes. Soms kun je aan hun hele houding al zien dat ze een aardig balletje kunnen
trappen. Misschien ligt er voor zo’n spelertje nog een prachtige voetbalcarrière in het verschiet.
Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.
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: Cocky van Dam, Karel Delvoye, Ron Hazendonk, Fotostudio Honing Beverwijk,
Morris van Houten en Elja Tepper 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, Alkmaar en Heerhugowaard. 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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hetballenhok
Wordt uw bedrijf van de
sponsoring zakelijk veel
wijzer?
‘Nee, ons bedrijf werkt uitsluitend voor aannemers en
projectontwikkelaars.’

eter
deGeldschi

der Horst,
Mark en Sabine van
jf
directie Loodgietersbedri
B.V.
P.C. van der Horst
het
van
en hoofdsponsor
van
zondagteam
eerste
Meervogels’31

ren van
Wat is de reden van het sponso
Meervogels’31?
van der Horst B.V.
‘Mijn vader en oprichter van P.C.
els’31. Hij was
begon met sponsoren van Meervog
hij iets voor
als
gek van voetbal en vond het leuk
belangrijk
het
en
Akersloot kon doen. Ook wij vind
r toe kunt
naa
je
r
dat in het dorp iets te doen is waa
met de hele familie.’
rbijdrage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponso
bedrag. En af en
de
‘Ieder jaar hanteren wij eenzelf
rum.’
lust
toe wat extra voor kleding of een

Is het denkbaar dat u zich
als hoofdsponsor bemoeit
met het voetbaltechnisch
beleid?
‘Nee, wij bemoeien ons niet
met het beleid, bovendien zijn
wij daar niet kundig genoeg
voor.’
Bent u bereid in de buidel
te tasten om spelers naar
Meervogels’31 te halen?
‘Wij denken dat dit op het
niveau waarop Meervogels
speelt, niet noodzakelijk is.
Volgens ons is het belangrijk

dat iedereen het naar zijn zin
heeft bij een club, dan kun
je als club en als team beter
worden.’
Bezoekt u alle
wedstrijden van
het eerste?
‘Nee. Helaas staan wij veel
te weinig langs de kant. Vaak
zijn wij aan het werk, maar op
zaterdag staan wij wel vaak
bij onze kinderen te kijken.’
Gaat het eerste zondagteam
van Meervogels’31 dit seizoen nog promoveren?
‘Wij denken van wel. Het
team, de supporters en de
hele club zijn dit jaar in een
superpositieve stemming.
Dit kan alleen maar leiden tot
promotie.’

column Oom Evert
Beter nieuws hebben we dit jaar nog
niet gehad. Football is coming home!
Na drie jaar doffe ellende met Talpa,
SBS6, RTL 4, 5, 6, 7, 8 of 9 zitten we
vanaf augustus 2008 weer vertrouwd
met het bord op schoot naar de
samenvattingen van het eredivisievoetbal te kijken. De NOS heeft de
rechten en dat betekent weer een
ouderwets avondje voetbal. Vertrouwd
en verfrissend tegelijk.
In de afgelopen drie jaar schijnen enkele
honderdduizenden voetballiefhebbers
zoek te zijn geraakt. Dat moet zelfs voor
het handjevol overgebleven kijkers van
het 'prachtprogramma' De Wedstrijden
geen verrassing zijn. Tot op de dag van
vandaag mag presentator Humberto
Tan zich zonder enige kennis van zaken
door het programma worstelen. Om
met Johan Derksen te spreken: Humberto weet waarschijnlijk nog steeds
niet of er zand of lucht in een bal zit.
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Op zaterdagavond werden de eredivisiewedstrijden tegen het middernachtelijk uur weggedrukt omdat
-uit commerciële overwegingen- de
gewaardeerde kijkertjes eerst de
ontberingen van 'Idols' moesten
doorstaan. En als 'De Wedstrijden' eenmaal op punt van beginnen stonden, mocht je je eerst nog
door een reclamebrij heen worstelen,
waardoor iedere lust tot verder
kijken al was ontnomen.
In die drie jaar heb ik heimwee
gekregen naar Studio Sport. Stipt
om zeven uur werd de tune de ether
in geslingerd en gingen we er goed
voor zitten. Eerst de belangrijke
wedstrijden en langzaam uitdrijven
met RKC, Sparta en NEC. Ik kreeg
zelfs heimwee naar Evert ten Napel,
de voetbalverslaggever van de NOS
die jarenlang het ergste in mij boven
had gehaald. Per definitie was een

avondje voetbal al verpest als Evert
welk voetbalduel dan ook mocht
becommentariëren. Volgens Evert
was iedere wedstrijd 'een waar
voetbalgevecht', begeleidde hij ieder
schot op doel met de woorden 'wat
een pegel' en nam hij met de kijker
eerst de levenswandel van het gehele arbitrale trio door alvorens hij
overging tot de orde van de dag.
Vervloekt heb ik hem, maar met
terugwerkende kracht maak ik nederige excuses aan Evert. Hij is als
een oom, die je jarenlang heeft vermoeid door op verjaardagen altijd
dezelfde verhalen en grappen te
vertellen. Tot hij er niet meer was en
we plotseling werden opgescheept
met die kwajongens van Talpa, die
er werkelijk geen kaas van hadden
gegeten. De hele eredivisie was verkwanseld aan wat snelle jongens
die munt dachten te slaan uit het

All Stars

Het vijfde van
Flamingo’s’64

RegioVoetbalMagazine zet iedere maand zo’n team in de schijnwerpers. Deze maand het vijfde
van Flamingo’s 64.
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

FOTO: Morris van Houten

Staand v.l.n.r.: Max Klaver, Floris Maljers, Tom Schut, Chiel van Berkel,
Bram van Hoof, Arjan de Reus, Jack van Baar.
Gehurkt v.l.n.r.: Lucien van Houten, Peter Siegman, Peter van der Jagt, Edward Nooij, Ron Suer.
Op de foto ontbreken: Sebastiaan Poelstra, Fabricio Arpellino, Gerard Danker,
Frans van Egmond, Bart Kamp, Mario Pillitu.

• Het vijfde van Flamingo’s 64 voetbalt al zo’n achttien
jaar samen; oorspronkelijk als het zevende (spreek
uit: ut seuvende).

• De hoogtepunten zijn talrijk, net zoals de anekdotes
die veelvuldig worden verteld onder het genot van een
biertje in de kantine of in onze stamkroeg (en tevens
sponsor) Café De Lindeboom. Elk jaar heeft het vijfde
een ’mannenuitje’. Hiervoor worden ook alle oudspelers uitgenodigd. Het afgelopen jaar zaten ze met
drieëntwintig man aan een pokertafel in Den Bosch en
vervolgens waren we op een skipiste in Duitsland.

• Een recent dieptepunt is de beenbreuk van aanvoerder Frans van Egmond, vlak voor de winterstop.
Hij moest met de ambulance van het veld. Het absolute dieptepunt echter, is het veel te jong overlijden van de medeoprichter van het team, Wilfred
-Willem- Reus († 21-09-2004).

• Sportief gezien gaat het voor de wind. Flamingo’s 5
is sinds jaar en dag een stevige middenmoter: nooit
kampioen geworden en nooit gedegradeerd. Hét hoogtepunt is wel het samenwerkingsverband dat AZ met
Flamingo’s is aangegaan. Nu speelt Flamingo's ook
een beetje voor AZ! En dat op hun ’oude dag’ …

Hans Brandsma

de glazen

betaalde voetbal. John de Mol heeft
er zoveel geld tegenaan gesmeten
dat een willekeurige staat in Midden-Amerika haar hele defensiebegroting er mee had kunnen vullen.
Dat het op een faliekante mislukking is uitgedraaid, stemt me tot op
de dag van vandaag buitengewoon
vrolijk.

van Henk van Santen

Humberto mag in de toekomst inleidende praatjes houden bij onderwaterhockeywedstrijden en rodelevenementen. Jan-Joost of Joost-Jan,
hoe hij ook moge heten, is uitermate
geschikt om kooivechters, veldrijders en ander sportgespuis te interviewen, maar blijf in de toekomst in
godsnaam ver bij de voetbalvelden
vandaan. Ik prijs de dag dat oom
Evert ons op betweterige toon weer
laat weten dat hij getuige is van een
’waar voetbalgevecht op het scherp
van de snede’…

bal

Foto Karel Delvoye

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.

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 achtste nummer
van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Beverwijk-trainer Henk
van Santen. Hij voorspelt de uitslagen van de volgende wedstrijden van
29 en 30 maart:

Alcmaria Victrix
AFC’34
De Foresters
RKVV DEM
DSK

-

AFC’34
AFC Quick 1890
Flamingo’s’64
SVW’27
FC Velsenoord

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

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

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 Karel Delvoye

Foto Karel Delvoye

Foto Karel Delvoye

Foto Karel Delvoye
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Foto Karel Delvoye
Foto Karel Delvoye

Foto Karel Delvoye

Foto Elja Tepper
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Internationale
Cor Groenewegen Toernooi:

van Esch tot Benfica

H

et aftellen is begonnen voor
Gerard Idema en Henk Kempers
en zo’n tweehonderd vrijwilligers die
met Pinksteren het Internationale
Cor Groenewegen Toernooi (ICGT)
ieder jaar tot een succes maken.
Het toernooi in Uitgeest is inmiddels
niet meer weg te denken uit de toernooiagenda van vele profclubs. Voor
de 23ste editie heeft de organisatie
onder andere de A-junioren van Ajax,
AZ, Benfica, Bayer Leverkusen en de
Japanse jeugdselectie vastgelegd.
Een affiche dus dat klinkt als een
klok, maar Gerard Idema, voorzitter van de Stichting Voetbalpromotie
Uitgeest, kijkt altijd reikhalzend uit
naar de reacties van alle medewerkers na afloop. ‘Dan weet ik dat het
weer een geslaagd evenement was.
De hand na afloop van Gerard Half
speelt daarbij voor mij persoonlijk
een rol.’
FC Uitgeest-verdediger Joost Brandjes duelleert met een Ajacied.

In 1985 begon VVU aarzelend met het
Internationale Cor Groenewegen Toernooi. Het idee was afkomstig van Wil
Klein, die jarenlang betrokken was
bij de organisatie van het Jan Maenhouttoernooi, een groot internationaal
jeugdtoernooi op de velden van SV Beverwijk in de jaren zestig en zeventig.
Schoorvoetend werden de illustere
clubs Esch uit Luxemburg en Wörsdorf
uit Duitsland vastgelegd. CSV, Meervogels, USVU, Schoten, TYBB en uiteraard
VVU waren de overige clubs van naam.
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Hoe anders is dat anno 2008. FC Uitgeest is als organiserende vereniging
nog de enige amateurclub en met de
jeugdploegen van Ajax, Benfica, Rode
Ster en Nottingham Forest komen
er vier clubs naar Uitgeest die ooit de
Europa Cup 1 dan wel de Champions
League hebben gewonnen. ‘Rode Ster
was vorig jaar ook deelnemer en toen
zeiden we tegen elkaar dat het mooi
zou zijn om bij de 25ste editie drie
voormalige Europa Cup winnaars te
hebben. Maar het is ons dus nu al gelukt

Foto Ron Hazendonk

om vier winnaars te strikken’, glundert
toernooicoördinator Henk Kempers.
Dat jeugdploegen van die naam en
faam de weg naar Uitgeest weten
te vinden, heeft een aantal oorzaken, zegt Kempers. ‘Je hebt in
de loop der jaren een goede naam
opgebouwd, waardoor je spontaan aanmeldingen krijgt. Wij beschikken over een groot netwerk.
Met die contacten probeer je ook
weer ergens binnen te komen. En

verder is het deelnemersveld van
belang. Zo staat de jeugdopleiding
van Shakhtar Donetsk zeer goed
aangeschreven. Als zo’n ploeg komt,
willen andere clubs daar graag hun
krachten mee meten.’
Met de komst van Shakhtar Donetsk
zet het ICGT een traditie voort. In Uitgeest wordt namelijk de grap gemaakt
dat zij de muur hebben laten vallen. In
1990 was het UEFA-jeugdteam van de
DDR een van de deelnemers, een jaar
later waren het Russische Trudovyye
Rezervy uit Moskou en Stahl Brandenburg de vertegenwoordigers uit
het voormalige Oostblok. Op latere
edities verschenen onder meer Carl
Zeiss Jena, Dynamo Dresden en Boekarest binnen de Uitgeester lijnen.
En nu dus Shakhtar Donetsk uit de
Oekraïne, waar Henk van Stee hoofd
opleidingen is. ‘Met Henk van Stee
hebben we al lange tijd een goed
contact’, geeft Kempers als reden voor
de deelname van de voetballers uit de
Oekraïne. De goede connecties die
Kempers heeft in het wereldje, leidde

er ook toe dat de Japanse jeugdploeg
onder 19 op 10 mei aan de aftrap
verschijnt. ‘Met Japan hebben we al
jaren contact en ze wilden graag deelnemen. Ze komen nu speciaal voor
ons toernooi naar Europa.’

in. ‘Er komt zo’n zesduizend man
naar de wedstrijden kijken en we
hebben teams af moeten zeggen’,
zegt Idema. Hoewel beiden beseffen dat er geen weg terug meer is,
verlangen ze soms naar het kleinscha-

‘De diËtiste van Benfica
wilde weten hoe het met
het eten is geregeld.’
Zo gemakkelijk als Shakhtar Donetsk en de Japanse jeugdploeg
werden vastgelegd; zo moeilijk ging
het bij Benfica. Kempers: ‘Er was al
veel heen en weer gemaild en gefaxt,
maar de definitieve toezegging bleef
uit. Toen zijn we in een weekend naar
Lissabon gevlogen en hebben we de
boel rondgemaakt. We hebben daar
met vier, vijf man gesproken onder
wie de technisch directeur en de diëtiste, die wilde weten hoe het met het
eten is geregeld.’
Volgens Gerard Idema en Henk
Kempers zit de groei er nog steeds

lige verleden. ‘Vroeger had je veel meer
persoonlijk contact, nu komen ze meer
om te voetballen’, klinkt het vol weemoed uit Kempers’ mond. ‘Daarom is
het Arie Bonkenburg Sr Toernooi zo
leuk’, vult Idema aan. ‘Het ICGT is een
onderdeel van een groot evenement
met een clubavond en het Bonkenburgtoernooi. Het is een evenement
voor het hele dorp en dat is de grote
kracht.’
Naast het ICGT waar spelers actief zijn
die dromen van een wereld vol roem en
prijzen, zijn al sinds jaar en dag

Vitesse-aanvoerder Siebe Blondelle laat tegen Stoke City zien
waarom hij in 2005 de beste speler van het toernooi was.

Foto Ron Hazendonk
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de veel minder getalenteerde spelers
van lagere seniorenteams uit de regio actief op het Arie Bonkenburg Sr
Toernooi dat gelijktijdig met het ICGT
plaatsvindt. Het Arie Bonkenburg Sr
Toernooi viert dit jaar zijn twintigste
verjaardag en is het grootste toernooi
voor lagere seniorenteams in NoordHolland. ‘Vincent van den Berg is de
organisator van dat toernooi. Van de
zesendertig teams die meedoen, zijn
er vijfendertig hetzelfde als vorig jaar’,
zegt Idema vol bewondering.
Het succes van zowel het ICGT als het
Bonkenburgtoernooi komt volgens
Idema vooral door de samenstelling
van de commissie. ‘We kunnen heel
goed met elkaar opschieten en je komt
er ook niet zomaar in. Vincent van den
Berg bijvoorbeeld zit er al vijftien jaar
in. We hebben twee commissieleden
die minder dan vijf dienstjaren hebben.
Dat is veelzeggend.’ Aan stoppen denkt

AZ-speler Kemy Agustien, in 2004 als
speler van Willem II nog uitgeroepen tot
beste speler van het toernooi, verricht
de loting samen met FC Uitgeest-pupil
Nancy Walsmit.

Foto Karel Delvoye
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Idema, die al eenentwintig jaar bij het
ICGT is betrokken, niet. 'Pas als mijn
jongste zoon heeft meegedaan, stop ik
er mee. Die is nu elf.’
Over twee jaar kan de organisatie een
nieuw hoogtepunt aan het succesverhaal toevoegen: de 25ste editie. ‘We willen dan flink uitpakken’, zeggen Idema
en Kempers in koor. Op het verlanglijstje van Kempers staan illustere clubs
als Liverpool, Real Madrid, Juventus en
ook een club uit Zuid-Amerika is een

vurige wens van Kempers. ‘Met Gremio
hebben we via een makelaar een goed
contact, dus wie weet.’
Voor het zover is eerst maar de editie van
2008. Maar wie gaat het toernooi dit jaar
op zijn naam schrijven? Kempers houdt
het op Benfica of Shakhtar Donetsk en
noemt AZ als outsider. Idema waagt zich
niet aan een voorspelling. En dan toch
na enige aarzeling: ‘Als er een Duitse
club meedoet, staat die bijna altijd in de
finale. Bayer Leverkusen dus.’

POULE a

POULE b

AZ
Benfica
FC Utrecht
Rode Ster Belgrado

FC Uitgeest
Nottingham Forest
Willem II
Ajax Cape Town

POULE c

POULE d

Ajax
Bayer Leverkusen
FC Groningen
Japan onder 19

FC Volendam
Shakhtar Donetsk
Vitesse/AGOVV
Club Brugge

De reactie van Michel Vonk, trainer van AZ A1
‘Op het oog is het een sterke poule, maar op FC Utrecht na weet ik
helemaal niets van deze ploegen.
Voor mijn spelers is het mooi om
te voetballen tegen ploegen uit
een andere voetbalcultuur. Ik
verwacht dat Rode Ster Belgrado
wat volwassener is dan wij. Daar
leren we weer van. Ik ga niet allerlei informatie inwinnen, maar
ga wel tijdens het toernooi tegenstanders bekijken. Het gaat
er ook om dat spelers tijdens de
wedstrijd leren. Ik vind het interessant om te zien hoe mijn spelers daar straks mee omgaan.
Het zou natuurlijk leuk zijn als
we het toernooi winnen, maar
het leerproces staat voorop.
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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 DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN
DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN • DOORDRUKBLOCKS
SPANDOEKEN • RECLAMEBORDEN • ETC.

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

Teamspirit !
Ga eens gezellig
met het elftal
borrelen of een
hapje eten…
www.grandcafevanruysdael.nl
Heemskerk 0251 232232

Groen Gras

8 maart 2008 • 8.57 uur
Reiger Boys F3 - SVW’27 F5

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

Foto Karel Delvoye

BIJ VAN RUYSDAEL

‘Voetbal helpt
Keniaanse
meiden
verstandige
keuzes te
maken’
Foto Karel Delvoye
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FOTO’S Cocky van Dam

Voetbaltrainers zijn een van de belangrijkste exportartikelen
van ons land. In de schaduw van grote namen als Guus Hiddink,
Leo Beenhakker, Dick Advocaat, Jo Bonfrère en Pim Verbeek vertrok ook Cocky Van Dam naar het buitenland. De Alkmaarse had
op het CIOS voetbal als keuzevak en was ooit een van de steunpilaren van de vrouwenelftallen van Reiger Boys en Jong Holland.
Nu treedt zij in de voetsporen van Hiddink en leert Keniaanse
vrouwen de geheimen van het voetbal. ´Door het voetballen,
worden deze vrouwen zelfbewuster´, legt Van Dam uit. De bal
als kapstok voor Girl Power in Kenia.

Voor wie meer
wil weten over
het project
van Cocky
van Dam:
www.mtgk.org

Hoe wordt een Alkmaarse ’kaaskop’
voetbaltrainster in Kenia?

voetbal is daarvoor niet meer dan
een middel.’

‘Ik heb twintig jaar gewerkt als psychomotorisch therapeut. Ik solliciteerde bij
VSO, een internationale ontwikkelingsorganisatie, naar een baan in de psychiatrie. Toen bleek dat ze bij Moving
The Goalposts Kilifi in Kenia een vrouwelijke voetbalcoach zochten en nu ben
ik sinds juni 2005 footballdevelopmentworker.’

Waarom moeten Keniaanse vrouwen zelfbewuster worden?

Kenia is toch meer een land van
hardlopers dan van voetballers.
Laat staan dat vrouwen voetballen.

‘Ze moeten leren voor zichzelf op
te komen. Veel vrouwen raken ongewenst zwanger of worden uitgehuwelijkt, waardoor ze stoppen met
school. Net zoals in Nederland is ook
in Kenia een opleiding belangrijk. Je
ziet bijvoorbeeld nauwelijks vrouwen
in een leidinggevende functie. Het
voetbal helpt ze om verstandige keuzes te maken.’
Hoe werkt dat dan?

‘Nou dan vergis je je lelijk. Ik werk
in het district Kilifi, dat in het zuidoosten ligt, en daar voetballen zo’n
drieduizend meiden. We richten
ons voornamelijk op meisjes in de
leeftijd van negen tot vijftien jaar,
maar we hebben ook een speelster
van achtenvijftig. Overigens gaat het
ons niet om het voetbal alleen. Wij
willen dat vrouwen empoweren en

‘We laten die meiden niet alleen
voetballen, maar we leiden een
aantal van hen ook op tot trainer,
scheidsrechter, wedstrijdleider of
EHBO’er. We stimuleren ze om leiderschapsrollen op zich te nemen.
Ook combineren we het voetballen met het geven van voorlichting. We hebben counselors die
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meisjes die met problemen bij hen
komen, begeleiden en we hebben
ruim dertig peereducators die hun
teamgenoten en elftallen voorlichting geven over HIV en aids,
menstruatie, adolescentie en zo.
Door het voetballen kunnen ze zich
ook op andere gebieden ontwikkelen. Als meiden kunnen voetballen, wat kunnen ze dan nog meer,
dat is de achterliggende gedachte.
Vergeet niet: een balletje trappen,
is voor die meiden al een grote
stap. Met voetbal kun je grenzen
verleggen. Ik weet nog dat we op
een eiland in Tanzania waren en
daar waren alleen maar moslimvrouwen. We gingen met ze voetballen. Ouders en onderwijzers
kwamen kijken en vonden dat de
meiden met zoveel kleren aan niet
konden sporten. Zij spoorden ze aan
voetbaltenues aan te doen in plaats
van lange rokken en hoofddoeken.
Dat is veelzeggend vind ik.’
Je zegt dat het voor Keniaanse vrouwen een grote stap is om te gaan
voetballen. Hoe krijg je ze dan zover?
‘Je moet weten wie je moet
benaderen. Wij proberen via vrouwengroepen en scholen zoveel
mogelijk meiden aan het voetballen te krijgen. Er is nu ook een
Keniaans meisje dat voor ons
werkt. Zij coördineert allerlei
zaken. Sport op school is belangrijk, ook meisjesvoetbal. Door
goed te presteren op sportgebied
kun je een betere opleiding volgen.
Het goede voetbal is voornamelijk
op scholen te vinden. We proberen
onze meiden op goede scholen te
krijgen door het voetballen.’

trots op die meiden. Dat vind ik
opvallend. Maar het voetbal en
dus ook het vrouwenvoetbal is in
Kenia niet zo ontwikkeld. Toen
ik hier kwam, wilde ik kaatsen,
maar dat was een stap te ver. Wij
genieten van een een-twee, maar
in Kenia draait het om de schijnbeweging. Ze beheersen het positiespel ook slecht en in het begin
kon niemand met de binnenkant
schieten.Ze stonden ook te ver
van de bal. Ik heb dan ook een
trainingsprogramma opgesteld
met allerlei basisdingen: passen,
het stoppen van de bal, positiespel. Met gevorderde speelsters
train ik ook op vrije trappen en
corners. Wij trainen met één bal.
Als je bij een club in Nederland
komt, is er voor iedere speler een
bal. Dat is in Kenia dus niet zo.’
Hoe ziet de competitie eruit?
‘Onze meiden organiseren hun
eigen competities. Doordat de
afstanden groot zijn, zijn het
soms kleine competities met
vier teams.’Daarnaast is er een
door de Keniaanse bond georganiseerde competitie waarin we
met ons selectieteam spelen.
Deze competitie bestond voorheen uit zes of zeven teams, maar
omdat geld voor transport een probleem is voor de elftallen, bestaat
ook deze competitie uit slechts
enkele teams.'

Wat valt je op als blanke
‘voetbalprofessor’?
‘Ik begon in Nederland in 1978
te voetballen en pas nu wordt
het hier professioneler. Als het
om voetbal gaat, zijn Nederlandse mannen best bezitterig.
In Afrika zijn mannen bezitterig, maar het gekke is; als het
om voetbal gaat zijn ze juist heel
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En heb je de vrouwelijke Drogba
al in Kenia gezien?
‘Ze komen van heel ver en er is
niets, dus is het heel moeilijk om
zich te verbeteren. Er zijn een paar
meiden die in Nederland mee
kunnen in de tweede klasse. De
vrouwelijke Drogba heb ik in Kenia
nog niet gezien, maar wie weet in
de toekomst.’
Wat doet de Keniaanse voetbalbond om het vrouwenvoetbal te
promoten?
‘Die doen helemaal niets. Ik hoorde
onlangs dat de voetbalbond 25.000
dollar van de FIFA krijgt voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.
Wat ze ermee doen, weet ik niet, maar
het gaat niet naar het vrouwenvoetbal.
Er is ook geen nationaal team voor
vrouwen in Kenia. Je hebt ook nog
een federatie die niet is erkend door
de FIFA en die doet wel wat voor het
vrouwenvoetbal. Er is een WK voor
vrouwen onder 20 en onder 17 waar
Nigeria gewoon aan meedoet, maar
Kenia heeft zich niet ingeschreven.
Ik hoor wel dat de bond van plan is
het vrouwenvoetbal op te pakken, ook
omdat de FIFA de nadruk legt op de
ontwikkeling van vrouwenvoetbal in
Afrika. Het vrouwenvoetbal in Kenia
heeft echt potentie. Het zou mooi zijn
als er een Cup of Nations (Afrika Cup,
red.) voor vrouwen komt.’

De topscorers

De lijst is bijgewerkt tot en met 16 maart

Topscorers
Herenvoetbal

Foto Karel Delvoye

Topscorers
Vrouwenvoetbal

Raoul van der Wel	

Jong Holland

32

Andrea de Wit	

Kolping Boys

12

Lennert Beentjes	

Vitesse’22

20

Wendy Berkhout	

FC Uitgeest

9

Maurice Gijzen	

Flamingo’s’64

18

Nathalie Hollenberg	

Limmen

9

Stefan Koelman	

Meervogels’31 (zat.)

18

Lisa Gijzen	

ADO’20

7

Micha Tibboel	

Wijk aan Zee

18

Marissa Santibañez Vargas	 Jong Holland

7

Jur Koopman	

FC Velsenoord

17

Andrea de Gelder	

ADO’20

5

Gert-Jan Nieuwenhuizen	

FC Castricum (zat.)

16

Paulien Admiraal	

FC Uitgeest

5

Jim de Pagter	

Wijk aan Zee

15

Nikki Kuijs	

Limmen

5

Ramon den Nijs	

FC Uitgeest

14

Marije Min	

Limmen

5

Henryk Widurski	

Beverwijk

14

Danique Diemeer	

ADO’20

4

Patrick van der Linden	

Jong Hercules

13

Judith Bos	

Limmen

4

Dennis Dijkhuis	

De Foresters

12

Marjolein Butter	

Kolping Boys

3

Tom van de Brink	

Meervogels’31

12

Leonie van Kilsdonk	

Kolping Boys

3

Miloud Weijers	

Sint Adelbert

12

Stephanie Green	

ADO’20

3

Rik Stals	

ODIN’59

12

Carola Dekker	

Jong Holland

3

Jacqueline Masteling	

Limmen

3
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Cees Valk (midden) in het kampioensjaar in actie tegen NAS.

Recordhouder Cees Valk was de
Gerd Müller van Wijk aan Zee
Het eerste elftal van Wijk
aan Zee scoort er dit
seizoen lustig op los. Toch
ziet het er niet naar uit
dat op korte termijn een
speler van het keurkorps
van trainer Fred Bischot
Cees Valk op de eeuwige
doelpuntenranglijst van
de club uit het kustdorp
passeert. Valk was meer
dan twee decennia lang
een gevreesde spits. In de
335 wedstrijden waarin
Valk het geelrode tricot droeg, kwam de Gerd
Müller van Wijk aan Zee
tot 117 doelpunten. Een
record dat nog wel even in
de boeken blijft staan.
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uit de oude doos
Cees Valk blijkt de ideale hoofdpersoon voor deze rubriek. De trefzekere spits van weleer is een prettige
gesprekspartner, somt moeiteloos
feitjes uit vervlogen tijden op en
wanneer zijn geheugen hem in de
steek laat, is daar altijd een kartonnen doos met krantenknipsels
en zijn laptop. Valk was jarenlang
bestuurslid en is nu archivaris van
de club. Wie op zoek is naar de
historie van Wijk aan Zee klopt aan
bij Valk. ’De John Frederikstad van
de plaatselijke SV’ heeft alle clubbladen vanaf de jaren zeventig op
zolder staan en in zijn laptop zijn
alle spelers opgeslagen die sinds de
jaren vijftig in het eerste elftal
hebben gespeeld met het aantal door
hen gescoorde doelpunten. ‘Het is
een hobby van me’, legt Valk uit.

Als voetballer had Valk nog een
hobby: doelpunten maken. Vanaf
zijn debuut in 1966 maakte Valk
zijn reputatie als de Gerd Müller
van Wijk aan Zee ieder seizoen
waar. Kort na zijn debuut beleefde
de toen zeventienjarige Valk tegen
VSV al zijn eerste hoogtepunt. ‘VSV
was een week eerder kampioen
geworden en speelde daarom hun
thuiswedstrijd tegen ons op sportpark Schoonenberg. Na afloop
zouden ze het kampioensfeest
vieren. Wijk aan Zee kwam langs
dus dat was kat in het bakkie
dachten ze. Maar wij wonnen met
2-3 en ik maakte twee doelpunten.
Dat was toch een domper op de
feestvreugde’, vertelt Valk terwijl
hij een glimlach niet kan onderdrukken.

Tot het seizoen ’75/76 speelde Valk
vrij constant in het eerste. ‘Toen heb
ik mijn jukbeen gebroken en daarna
durfde ik een tijd niet te koppen en
dat is lastig voor een spits’, zegt Valk
met veel gevoel voor understatement. Na de jukbeenbreuk volgde
een wond aan de knie en dat luidde
het einde in van een tijdperk. ‘Ik liep
al tegen de dertig en dat was toen
oud voor een voetballer.’
In het seizoen ’80/81 keerde Valk
-die net zo makkelijk met links
als met rechts schoot- terug in de
hoofdmacht van Wijk aan Zee en
scoorde dat seizoen een van de
mooiste van zijn 117 doelpunten.
‘Ik had ’s ochtends met het tweede
gespeeld en zat lekker in de kantine. Het eerste speelde tegen DSS.
Het was net rust en ik had inmiddels
al de nodige drank op toen trainer
Toon de Boer de kantine in kwam.
Hij vroeg of ik wissel wilde staan.
Een kwartier voor tijd kwam ik er in.
Gerrit van der Lugt speelde de bal
vanaf ons strafschopgebied richting
de middenlijn. Ik wipte de bal over
de laatste man heen en schoot de
bal vanaf veertig meter hoog in het
doel. Daarna scoorde ik trouwens
nog een keer.’
Zes seizoenen eerder had Valk
overigens op vrijwel identieke wijze
gescoord. ‘We speelden tegen DSOV
en onze rechtsback Hans Bruin gaf
een half hoge bal. Ik stond op de
middenlijn, draaide me om en nam
de bal in de vlucht op mijn schoen
en schoot hem zo de kruising in’,
klinkt het nog steeds trots uit de
mond van Valk.
Dat waren voor Valk twee persoonlijke hoogtepunten, maar de beste
herinneringen bewaart de spits met
de dodelijke voeten toch aan de
voetbaljaargang ’71/72. ‘We werden
toen kampioen en promoveerden
naar de vierde klasse. NAS en Waterloo waren onze concurrenten,
maar wij waren aan het eind van de
rit de sterkste. In Haarlem-Noord bij
Vliegende Vogels werden we kam-

‘Ik had al de nodige drank op toen trainer
Toon de Boer de kantine in kwam.’
pioen. We wonnen met 0-2 en toen
kon het feest losbarsten. Ik scoorde
dat seizoen in twintig wedstrijden
eenentwintig keer.’
De titel was volgens Valk vooral het
gevolg van een hecht collectief. ‘Het
was een homogene groep, we hadden met Arie Swaager en Herman
Thomas een goed middenveld en we
hadden geen verkeerde spits. Zo onbescheiden ben ik wel. Ook hadden
we met Johan en Koos Schellevis
twee spelers die ver konden ingooien. Dat was een sterk wapen.’
Ondanks de vele doelpunten vierde
Valk als speler van het vlaggenschip

maar één kampioenschap. ‘Ik ben
in 1981 gestopt en een jaar later
werden ze kampioen’, klinkt het
quasi teleurgesteld uit Valks mond.
Dat vreugde en teleurstelling dicht
bij elkaar kunnen liggen, heeft Valk
aan den lijve ondervonden. ‘Toen ik
mijn 300ste wedstrijd in het eerste
kon spelen, zette trainer Piet van
Hooijdonk mij wissel. Tien minuten
voor tijd mocht ik invallen, maar
ik ben naar de kleedkamer gelopen. En of dat nog niet erg genoeg
was: een paar maanden later ga
ik op vakantie naar Spanje en wie
zit er ook in het vliegtuig? Piet van
Hooijdonk.’

Als Cees Valk een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij
bij Wijk aan Zee speelde, ziet dat er als volgt uit:
Gerard Schellevis
Hans Stolp	

Frank Rentenaar	

Ted Warmerdam
Johan Schellevis

Piet Niesten	Jan van der Geest

Arie Swaager
Cees Valk

Ben Henneman
Koos Schellevis az

Trainer: Frits Vrijhof
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de glazen

De lijst is bijgewerkt tot en met 16 maart
1.	Jan Oldenhove	

Sint Adelbert

173 punten

2.	Jaap Schilder

AFC'34

168 punten

3.

Cees Bruinink	

ADO’20

161 punten

Rajesh Bishesar

AFC'34 zat.

161 punten

	Jaap Bas

Flamingo's’64 zat.

161 punten

6.

Fred Bischot

Wijk aan Zee

159 punten

7.

Frans Geurtsen

Egmondia

158 punten	 ***

Peter Schouten

Meervogels’31 zat.

158 punten

Ernst Ranzijn

Zeevogels

155 punten

10. Han Visscher

Meervogels'31

154 punten

11. Rob de Kip

FC Castricum zat.

153 punten

12. Martin de Groot	

De Kennemers

152 punten

13. Everard Luijckx

FC Castricum

151 punten

14.	Jos van Veelen

De Foresters

150 punten

15. Wim van Kol

ADO'20 vr.

149 punten

16. Mark Pauli	

Jong Holland

146 punten

RKVV DEM

146 punten

HSV

145 punten

FC Velsenoord

145 punten	 ****

20. Rob Klanker

Kolping Boys

140 punten

21. Rowdy Bakker

Odin'59

138 punten

22.	Juan Fernandez Coto

Alcmaria Victrix

137 punten

9.

Ron Bouman
18.	Jurg Bosman
Patrick Hulshof

23. Merijn v. Merkenestein	 Kolping Boys
Wout Gerrits

136 punten	 *

FC Uitgeest

136 punten

25. Bert Zwart

Limmen vr.

133 punten

26. Sem Wokke	

Limmen

131 punten

27. Onno Zijp	

Jong Holland vr.

122 punten

28. Pepe Vazquez

Jong Hercules

120 punten

29. Arjan Huisman

Alkmaarsche Boys

118 punten	 **

30. Alex Beek	

Alcmaria Victrix zat.

117 punten

31. Henk van Santen	

Beverwijk

94 punten

* inclusief de punten van de voorgangers Ed Noorlander en Joop Bartelings
** inclusief de punten van voorganger Cor Smit
*** inclusief de punten van voorganger Martin Rood
**** inclusief de punten van voorganger Matthieu Niesten

Rowdy Bakker
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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.

Hypotheekshoppen
doe je bij...

Dè adviseur
voor
de regio
De Hypotheekshop-adviseur.
Bezeten van hypotheken.

Aangesloten bij

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

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

Alkmaar (072) 514 06 20
Castricum (0251) 65 33 00
Beverwijk (0251) 26 06 66
Heemskerk (0251) 25 70 70
Heerhugowaard (072) 574 67 34

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED
AUTOVERZEKERING
TOT 80% KORTING!

2e AUTO DEZELFDE
KORTING ALS
1e AUTO!

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
DOEN HET MET

Naam
Robbin Hoorn
Leeftijd
20
Club
De Foresters
Positie
Laatste man of rechtshalf.
Bal hooghouden
23 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Het kampioenschap met het tweede vorig seizoen.
Sterke punten Robbin volgens Moniek
Robbin is talentvol, opbouwend sterk en zet zich
altijd in.
Zwakke punten Robbin volgens Moniek
Soms heeft Robbin te weinig zelfvertrouwen in
het veld.

een

Onder mijn voetbalbroek draag ik
Slidingbroekje en een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd?
Volgens sommige mensen niet.
Muziek voor een wedstrijd?
De cd’s van Zico.
Ben je bijgelovig?
Nee
Leukste voetbalhumor
De humor van René Mossel.
Een vriendin die voetbalt...
Hartstikke leuk, alleen kan ze nu niet meer bij mij kijken.
De Foresters dit seizoen
Het eerste blijft bovenin meedraaien, en het tweede
zal zich handhaven in de eerste klasse.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Tas pakken en gaan.

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOE

FOTO Karel Delvoye

tweetje

Naam
Moniek Beentjes
Leeftijd
19
Club
De Foresters
Positie
Linkshalf, rechtshalf of midmid.
Bal hooghouden
Niet zoveel keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Onze eerste gewonnen wedstrijd.
Sterke punten Moniek volgens Robbin
Moniek is erg fanatiek.
Zwakke punten Moniek volgens Robbin
Het baltempo zou omhoog kunnen.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een slidingbroekje en een string.

EN HET MET

Kan seks voor de wedstrijd?
Waarom niet?
Muziek voor een wedstrijd?
Bring it all van S club 7 en Verliefd zijn is veel leuker van
Guus Meeuwis.
Ben je bijgelovig?
Nee
Leukste voetbalhumor
Onze kleedkamerhumor.
Een vriend die voetbalt…
Heel leuk, mede door Robbin zit ik op voetbal. Toen ik
bij hem aan het kijken was, werd ik gevraagd om in het
meidenteam te komen spelen.
De Foresters dit seizoen
Niet als laatste eindigen!!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Minder rosé drinken de avond ervoor.

VOETBALLERS DOEN HET MET
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