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Beste Voetballiefhebber,
Wie een blik werpt op de ranglijsten van de clubs die spelen in het verspreidingsgebied van
dit magazine, ziet dat het in een aantal klassen ongemeen spannend is. In de tweede klasse
leek De Kennemers af te stevenen op de titel, maar de laatste weken is een overwinning
van de Beverwijkers bepaald geen zekerheid meer, zodat Vitesse’22 nog mag dromen van
bloemen en champagne. Onderin vecht zowel Alcmaria Victrix als Flamingo’s voor lijfsbehoud
en treffen elkaar op de laatste speeldag.
In de derde klasse heeft Kolping Boys zich in de titelstrijd gemengd. Een klasse lager heeft
Limmen een klein gaatje geslagen, maar zal dat voldoende zijn?
Ook de vrouwen van Limmen hopen kampioen te worden, maar voelen de hete adem van
Duinrand S en LSVV in hun nek. In de eerste klasse gaat het kampioenschap tussen de
vrouwen van Reiger Boys en SC ’t Zand.
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: Kees Blokker, Karel Delvoye, Johan Schut 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.

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOEN HET MET
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deGeldschi

en Zilvermeeuwen
hieraan deel.’

Willem Bakker,
directeur Bakker
Assurantie BV
en hoofdsponsor
van FC Velsenoord.

ren van FC
Wa t is de red en van het spo nso
Vel sen oord?
r de naams‘Wij sponsoren FC Velsenoord voo
en daarnaast
bekendheid van het bedrijf
ondersteun ik graag ’mijn’ club.’
rbijdrage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponso
ren voor de
‘Dat varieert per seizoen. Wij sponso
donatie voor
aanschaf van kleding en doen een
eren we een
in de clubkas. Daarnaast organis
aal. Naast
bok
toernooi om de Bakker Assurantie
nemers, DEM
FC Velsenoord nemen De Ken

Wordt uw bedrijf van de
sponsoring zakelijk veel
wijzer?
‘Regelmatig stappen er
leden van FC Velsenoord
naar binnen om een
hypotheek te regelen of
een huis te kopen of te
verkopen en natuurlijk
kunnen deze leden ook
verzekeringen afsluiten.’
Is het denkbaar dat u
zich als hoofdsponsor
bemoeit met het voetbaltechnisch beleid?
‘Absoluut niet.’

Bent u bereid in de buidel
te tasten om spelers naar
FC Velsenoord te halen?
‘Nee, wij geven geen geld
om spelers aan te trekken.’
Bezoekt u alle wedstrijden
van het eerste?
'Ja, allemaal uit en thuis.’
Heeft FC Velsenoord dit
seizoen aan de verwachtingen voldaan?
‘Nee, dit seizoen niet.
Ze hebben teveel wedstrijden verloren met 2-1
of 1-0. Vooral het middenveld speelt wat te gehaast,
waardoor de aanvallers te
weinig in stelling worden
gebracht.’

column Joop!
Voetbaltrainers komen en voetbaltrainers gaan, maar in de vergetelheid raken ze nooit. Bijna nooit,
want hoe zou het toch met Joop
Vermeer zijn? Joop was in de jaren
tachtig en negentig een Alkmaarse
amateurtrainer die zijn tijd ver, ver
vooruit was. Jong en ambitieus. Nog
voordat Louis van Gaal -gewapend
met kroontjespen en notitieblok in
de dug-out plaatsnam- had Joop
dat fenomeen al in het regionale
amateurvoetbal
geïntroduceerd.
Met strenge blik kalkte hij tijdens
de wedstrijden negentig minuten
lang zijn aantekeningen in zo'n
kingsize schrijfblok. Onverstoorbaar
vertrouwde hij driehoekjes, pijltjes
en stippellijntjes aan het papier toe
en predikte hij zijn eigen voetbalevangelie aan de spelers.
En probeerde daar als jonge
sportverslaggever niets tegen in
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Het derde van
FC Castricum
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
zondagteam van FC Castricum.
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
te brengen, want dan voelde je je
al snel een kwajongen die eerst
zijn mavo-diploma maar eens
moest halen. Had Joop allemaal
op de trainerscursus geleerd.
Over die cursus gesproken. Echt
geliefd had Joop zich daar niet
gemaakt. Zijn eigen vaardigheid
liet nog al te wensen over, maar
dat compenseerde Joop met aanhoudend geslijm bij zijn docenten.
'Joop kopie' smaalden zijn toenmalige collega's als hij ter sprake
kwam, daarmee refererend aan
de enorme stapel gekopieerde
artikelen over allerlei trainingsvormen die Joop altijd onder zijn
arm meedroeg.
Voor het legertje journalisten dat het
regionale voetbal volgde, was Joop
een dankbaar object. Hij praatte over
voetbal al betrof het een nieuwe leerstoel aan de universiteit van Oxford.

Zijn monologen verpakte hij in
fraaie volzinnen, maar die droegen
niet bij aan successen.
Ik kan me vooral van Joop herinneren dat hij als trainer steevast tegen
degradatie vocht. Een gedroomd
avontuur bij het 'grote' DEM liep
uit op een enorme teleurstelling en
nadien dook de naam Joop Vermeer
alleen nog maar op bij clubs die een
rol in de kantlijn van het amateurvoetbal vervulde. Als trainer van het
bedrijfselftal van de Hoogovens had
Joop er nog een aardige schnabbel
bij. Ook daar hield hij betogen over
waarvan de strekking niets te wensen over liet. Wie niet beter wist, zou
vermoeden dat hij lang, lang geleden
persoonlijk de allereerste voetbal
ooit vol had geblazen.
En ineens was hij weg. Verdwenen
achter de coulissen om nooit meer

tevoorschijn te komen. Ik moest
ineens aan hem denken toen
Louis van Gaal weer eens een
gedenkwaardige tirade hield
tegen de verzamelde pers.
Louis voelde zich onbegrepen.
Louis bedoelde het allemaal
zo goed en Louis bepaalde zelf
wat hij wel en niet zou doen. Al
die verongelijktheid deed me
terugdenken aan Joop Vermeer.
De trainer als almacht, zijn
gehoor als trouwe onderdanen.
Misschien gaat Louis binnenkort
Joop wel achterna en verdwijnt
hij voorgoed van het voetbalpodium. Joop heb ik eigenlijk
nooit gemist en ik vrees dat het
inmiddels ook voor Louis geldt,
hoe groot zijn staat van dienst
ook is.

FOTO: Johan Schut

Staand v.l.n.r.: Harry Meijer, Ralph Schuerman (Technisch Directeur), Raymond Westra, Patrick
Grandiek, Ivar Dijk, Joost van den Hooff, Richard Renckens, Sander Pieters, Erik Glastra, Marcel de Reus,
Sander Lok (leider) en Andrew Lammers
Gehurkt v.l.n.r.: Sebastiaan Kroes, Binck Grandiek (fan), Michel Dalmolen, Sander Mossing Holstein,
Theo Schut, Bas Mulder, Lars Bosman en Barry Pieters.

van dit huzarenstukje. Daarnaast is de productie
van vijfentwintig kinderen van de heren uit deze
selectie een continu hoogtepunt en een teken van
vitaliteit.
• De kern van dit team speelt al meer dan tien
jaar samen, ooit gestart in de achtste klasse en de
laatste zes jaar actief in de vijfde klasse. Een aantal
spelers speelt al met elkaar vanaf de E-junioren.
Deze mannen voetballen dus al meer dan 25 jaar
samen.
• Het absolute hoogtepunt was het kampioenschap
in de vijfde klasse in het seizoen 2005/2006. Dit
seizoen droomt FC Castricum 3 van een herhaling

• Het kampioenschap van 2006 was de eerste
titel na de fusie van SCC en CSV tot FC Castricum.
Alle spelers hebben een verleden bij CSV. Als grap
hadden zij CSV-tenues besteld met de tekst ‘CSV 3
kampioen’ erop. Toen de shirts werden opgehaald,
voorzag de ploeg al problemen, omdat de shirts wel
heel erg CSV-blauw waren. Het kampioenschap
werd gevierd in de kantine met de shirts aan. Het
bestuur vond de grap niet zo geslaagd. De spelers
hebben er enorm om gelachen.

de glazen

bal

Foto Elja Tepper

hetballenhok

All Stars

van Jan Oldenhove

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 negende nummer
van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Sint Adelbert-trainer Jan Oldenhove die de koploper is van het klassement (zie pagina 20). Oldenhove
voorspelt de uitslagen van de volgende wedstrijden van 19 en 20 april:

AFC’34
Vitesse’22
Flamingo’s’64
ZAP
FC Uitgeest

-

Jong Holland
De Foresters
RKVV DEM
Kolping Boys
OSV

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

1-3
2-2
1-2
2-0
0-2

Een goed voorspelde uitslag levert vijf punten op. Wanneer alleen de
toto-uitslag juist is, wordt dit beloond met drie punten.
Kijk voor de voorspellingen van alle trainers en de Glazenbal
ranglijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl
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Lennart Beukers is eerder bij de bal dan Bas van Schagen.

Foto’s Elja Tepper

Eigenlijk was de rode kaart elf minuten
voor tijd voor Sint Adelbert-aanvaller
Patrick Molenaar het meest spraakmakende moment van deze wedstrijd.
Na een onbewuste terugspeelbal raapte Meervogels-doelman Mike Beentjes
de bal op. Scheidsrechter Paul, die zijn
beslissingen overigens wel van grote
afstand nam en daarmee veel discussie uitlokte, weigerde terecht te fluiten.
Molenaar protesteerde, wat hem een
gele kaart opleverde. Toen de aanvaller bleef doorpraten, stuurde scheidsrechter Paul hem weg.
Met het wegzenden van Molenaar was
de kans op een Egmonds doelpunt

Meervogels en Sint Adelbert

vrijwel tot nul gereduceerd, want de
technisch vaardige aanvaller was een
van de weinige spelers in de ploeg
van Jan Oldenhove die nog enigszins
doelgericht was. In de eerste helft
bracht hij twee keer een ploeggenoot in kansrijke positie. Eerst kopte Miloud Weijers een voorzet van
Molenaar krachteloos in en vlak
voor rust kopte Carlo Smit na een
corner van de aanvaller over.
Dat was in een periode dat Sint Adelbert wat meer druk zette, want in de
beginfase was er maar één ploeg die
probeerde te voetballen en dat was
Meervogels. Rechtermiddenvelder Tim

Koelman zorgde voor enige dreiging,
maar ook niet meer dan dat. Toen de
goede bedoelingen van de beginfase
Meervogels geen doelpunt opleverde,
werd de wedstrijd saaier en saaier. De
beslissingen van scheidsrechter Paul
zorgde in de eerste helft nog voor de
meeste opwinding, vooral vanaf de
Egmondse bank.
De tweede helft boeide nog minder. Beide ploegen sloegen toen een
groot gedeelte van de wedstrijd het
middenveld over. Dat beide ploegen
nauwelijks gevaarlijk in de buurt van het
doel kwamen, was dus niet zo verwonderlijk. Patrick Molenaar probeerde

Dick Palfenier probeert Tim Koelman af
te stoppen. Carlo Smit assisteert hem.

gaan door voor de betere
ploegen in de vijfde klasse C.
Niet voor niets nemen deze
clubs plaats twee (Sint Adel-

Lennart Beukers wint een kopduel van

bert) en drie (Meervogels) in

Hugo Houtenbos. Bob de Boer (7) en
Daniël de Jong kijken toe.

achter kampioen Volendam.
De ploeg die uiteindelijk als
tweede eindigt, is de eerste
speelronde van de nacompetitie vrij. Dat gegeven zou
een mooie wedstrijd kunnen
opleveren, maar niets was
minder waar. De ontmoeting
tussen Meervogels en Sint
Adelbert was net zo boeiend

Net zo boeiend als
groeiend gras
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als groeiend gras. Het wekt
dan ook geen verbazing dat
het bij een meer dan bloedeloze 0-0 bleef.

met een boogbal vanaf vijfendertig
meter doelman Beentjes te passeren en de volley van invaller Nick
Kramer, die net was teruggekeerd
van het kwalificatietoernooi voor
het EK futsal met Jong Oranje,
scheerde rakelings naast het doel
van Meervogels.
Vlak na de rode kaart van Molenaar
kwam Meervogels tot de mooiste
aanval van de middag. Invaller Ron
Schrama verlengde de bal na een
over rechts opgezette aanval met zijn
hak, waarna Peter Kramer de bal
voorlangs schoot. Drie minuten voor
tijd kwam topscorer Miloud Weijers
nog in kansrijke positie. De anders
zo trefzekere spits was dat nu niet.
Zo eindigde de saaie wedstrijd in een
al even saaie 0-0.

Meervogels’31-Sint Adelbert 0-0.

Meervogels’31: Beentjes; Pekel, Kerssens, Van
der Eng, Kruijenaar; Koelman (70. Sombroek),

Scheidsrechter: J. Paul

J.W. Kramer, P. Kramer, De Jong (82. Boots);
Beukers (70. Schrama) en Van de Brink.

Gele kaart: Houtenbos (Sint Adelbert). Rode
kaart (twee keer geel): Molenaar (Sint Adel-

Sint Adelbert: J. Weijers; Van der Reep, Smit,

bert).

Houtenbos,Van Schagen; De Boer, Vonk, Palfenier (55. Kramer); Swart, Molenaar, M. Weijers.

Patrick Molenaar (links) zet Dave
Pekel op het verkeerde been.
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Jong Holland

75 jaar zaterdagvoetbal

in Alkmaar

Onder de naam Christelijke Voetbalvereniging Jong Holland werd
de Alkmaarse club ingeschreven
bij de Christelijke Nederlandse
Voetbalbond en niet bij de KNVB. In
een tijd van verzuiling was er onder
meer een Rooms Katholieke Federatie, een bond voor kantoorpersoneel en voor arbeiders. Overigens
werd alleen de KNVB door de FIFA
erkend. De bezetting door de Duitsers leidde tot één voetbalbond.
Vanwege de christelijke signatuur van de vereniging was het
natuurlijk logisch dat jongens die
de kerk bezochten, de clubkleuren
van Jong Holland wilden verdedigen. Wie in die beginjaren lid wilde
worden, hoefde niet christelijk te
zijn, maar in die tijd was het niet
waarschijnlijk dat niet-gelovigen
lid werden van een christelijke
vereniging dan wel een rooms katholieke club als AFC’34. Ondanks
de C in de naam vond de kerk dat
sporten maar niks en dus waren
zij geen bondgenoot van Jong Holland. ‘Wie aan sport deed, werd
door de kerk gewogen en te licht
bevonden’, schreef de toenma-

lige en inmiddels overleden Jong
Holland-voorzitter Henk Jansen bij
het veertigjarig bestaan in de jubileumgids.
In 1947 ging Jong Holland samen
met de christelijke gymnastiekverenigingen Odis en Advendo en
transformeerde CVV Jong Holland
in CSV Jong Holland, een naam die
de club nog steeds voert, al maakt
de gymnastiekafdeling geen deel
meer uit van Jong Holland. Sinds
1970 kent Jong Holland wel een
zaalvoetbaltak. Voetbal is dus weer
de core business.
Ook voor een voetbalvereniging viel
het niet mee in de crisis- en oorlogsjaren het hoofd boven water
te houden. Op een gegeven
moment telde de club slechts vijf
senioren. De shirts waren toen
al oranje, althans het waren witte shirts die een oranje verfbad
hadden gekregen. Kleurbestendig
waren die tricots niet, want bij de
eerste de beste regenbui kleurden
de shirts maagdelijk wit, zo wil de
overlevering.
Alkmaars enige zaterdagclub
speelde in die beginperiode haar

thuiswedstrijden op het Groeneweggetje. Na een aantal omzwervingen door Alkmaar speelt Jong
Holland nu al zo’n vijfenveertig
jaar op het gemeentelijk sportpark. In 1973 kreeg Jong Holland
een nieuwe kantine.
De sportieve successen kwamen
snel. Al in 1937 behaalde Jong
Holland het kampioenschap in district I van de CNVB. In 1943, tien
jaar na de oprichting, was Jong
Holland de sterkste in de eerste
klasse van de ZaterdagMiddagCompetitie (ZMC). Zes jaar later
herhaalden de Alkmaarders dit
huzarenstukje en promoveerde
Jong Holland naar de vierde klasse
van de KNVB. Het seizoen ‘57/58
bracht de Alkmaarse zaterdagvoetballers de titel in de vierde
klasse en in 1965 degradeerde het
uit de derde klasse.
In de dertig jaar die volgen, pendelt Jong Holland tussen de derde
en de vierde klasse om in 1995
met slechts één nederlaag de titel
in de derde klasse voor zich op te
eisen voor Zwaluwen’30,

Foto: Karel Delvoye

J

ong Holland viert dit jaar feest. Op 11 mei bestaat Alkmaars enige echte zaterdagclub op de kop af
75 jaar, met dank aan de heren Vos, Oldebroek en Kuiper. Dit trio richtte in het crisisjaar 1933 de
christelijke voetbalclub Jong Holland op. In 1947 fuseerde de club met de christelijke gym-

nastiekverenigingen ODIS en Advendo en werd het een omnivereniging. Vijfenzeventig jaar later wordt er
alleen nog op het veld en in de zaal gevoetbald. Jong Holland is nog springlevend en het eerste elftal zorgde
met het kampioenschap in de vierde klasse voor extra slagroom op de taart.
Vitesse-aanvoerder Siebe Blondelle laat tegen Stoke City zien
waarom hij in 2005 de beste speler
hetDelvoye
toernooi was.
Foto van
Karel
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dat anno 2008 in de hoofdklasse
uitkomt. Door de promotie naar
de tweede klasse voetbalde Jong
Holland in de een na hoogste
klasse. Het zaterdagvoetbal kende toen namelijk nog geen hoofdklasse. Tegen de vele bolwerken
uit het zaterdagvoetbal hadden
de Alkmaarders geen schijn van
kans, maar omdat in 1996 ook het
zaterdagvoetbal een hoofdklasse
kreeg, degradeerde Jong Holland
alleen op papier.

De laatste jaren zijn de wisselende
prestaties opvallend te noemen.
Na een vijfde plaats in de tweede
klasse volgt een seizoen later een
elfde plaats met degradatie naar
de derde klasse als gevolg. In de
derde klasse herhaalt dit scenario zich min of meer. Het eerste
jaar een klasse lager strijdt trainer Barry Goudsblom nog met
zijn spelers om promotie om een
jaar later als elfde te eindigen,
waardoor de ’echte Alkmaarse

Harry Verheul, redacteur RegioVoetbalMagazine en kritisch volger van Jong Holland
‘Het elftal waarmee de huidige Koedijk-trainer Gerrit Boerman kampioen werd in het seizoen ‘94/95 roept nog steeds
prachtige herinneringen bij me op. Er was toen nog geen
hoofdklasse, waardoor we in de een na hoogste klasse van
Nederland speelden tegen gerenommeerde amateurclubs als
SDVB, Lunteren, Sparta Nijkerk en SDC Putten. Zevenhonderd
toeschouwers waren bij dergelijke uitwedstrijden geen uitzondering. De spelers waren het snel zat. Normaal gesproken konden
ze om een uur of vijf in de kantine zitten; nu was dat door zo’n verre
uitwedstrijd pas om acht uur. Maar met spelers als spits John
Klaver en keeper Gert Henk Hoekstra hadden we een geweldig
team.’

23E INTERNATIONALE COR GROENEWEGEN TOERNOOI
ONDER 19
CSV Jong Holland
Opgericht 11 mei 1933
Eerste elftal speelt vierde klasse
Complex:
Gemeentelijk sportpark Alkmaarderhout
Tenue:
shirt: oranje, broek: zwart, kousen: oranje
Aantal leden:
750
Aantal teams:
51, waarvan 4 vrouwen / meisjesteams, 12 zaalvoetbalteams en 3 vrouwenzaalvoetbalteams

Ik hou van Jong Holland
Ben Hoijtink, oud-speler en erevoorzitter
‘Ik ben met de club vergroeid. Mijn mooiste periode was
eigenlijk vanaf 1993 toen ik met de VUT ging. Ik had mijn hele
werkzame leven een pen vastgehouden en ik sloot mij aan bij de
onderhoudsploeg van Jong Holland. Chef van die ploeg was Rein
Barneveld, een oud melkboer, die ook chef genoemd wilde worden.
Vorig jaar is hij overleden en ik mis hem nog steeds.’
‘Als voetballer staat mij nog een wedstrijd bij tegen Alkmaar’54
(het huidige AZ, red.). Ik denk dat we vanwege het vijfentwintigjarig bestaan van Jong Holland tegen hen voetbalden, het
was in 1958. Wij waren dat jaar kampioen geworden en wonnen ook met 2-1 van Alkmaar'54. Klaas Hoekstra maakte beide doelpunten. Hij was de beste spits die Jong Holland ooit
heeft gehad. Als ik een voorzet gaf, wist ik al dat Klaas ging
scoren. Hij was veel beter dan John Klaver of Raoul van der Wel.’
Foto Karel Delvoye
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zaterdagvoetballers’ worden geconfronteerd met de ’Alkmaarse
hobbyisten’ AFC’34, Alcmaria
Victrix en Flamingo’s’64. In het
jubileumjaar heeft Jong Holland
onder leiding van trainer Mark
Pauli het geschonden blazoen
enigszins opgepoetst.

10+12 MEI 2008

20 E ARIE BONKENBURG TOERNOOI

11 MEI 2008

AZ
AJAX
FC UTRECHT
FC GRONINGEN
WILLEM II
VITESSE/AGOVV
FC VOLENDAM
FC UITGEEST
RODE STER BELGRADO
BENFICA
BAYER LEVERKUSEN
JAPAN U19
SHAKHTAR DONETSK
CLUB BRUGGE
AJAX CAPETOWN
NOTTINGHAM FOREST

FEESTTENT PROGRAMMA

VRIJDAG BOB EN DE BLUE BAND
ZATERDAG PARADISE
DJ COR
ZONDAG PETER BEENSE
HERMES HOUSE BAND
DJ COR
THE QUEST

SPORTCOMPLEX FC UITGEEST
main sponsor

Groen Gras

5 april 2008 • 10.04 uur
Sint Adelbert F4 - Flamingo’s’64 F3

Foto Karel Delvoye

FOTO Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

FOTO Karel Delvoye

FOTO Elja Tepper

BIJ VAN RUYSDAEL
Jong Hercules-trainer Pepe Vazquez hangt zijn trainingspak
FotO Karel Delvoye

in de kast. Na een carrière van vijfendertig jaar, waarvan elf
jaar bij Jong Hercules, vindt de innemende Spanjaard het mooi
geweest. Zijn spelers gaven Vazquez een mooi afscheidscadeau:
een kampioenschap. Vazquez weigert zichzelf op de borst te
kloppen. ‘Vandaag ben je Christus, morgen word je gekruisigd’,
bagatelliseert hij zijn rol. Twee dagen na het kampioensfeest
zit de bescheiden Vazquez aan de stamtafel.
Gefeliciteerd met het kampioenschap. Al een beetje bijgekomen
van het feest?

FOTO Elja Tepper
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‘Vandaag
ben je
Christus,
morgen word
je gekruisigd’

‘Ik heb het feest vroegtijdig verlaten,
want ik zat er flink doorheen. Ik drink
altijd wijn en het ging verschrikkelijk
hard. Uit zelfbescherming ben ik om
negen uur naar huis gegaan, anders
had ik de controle over mezelf verloren. Ik wil iedere dag wel kampioen
worden, want het was een fantastisch
feest. Emotioneel ook, ik moest van
de diskjockey naar voren komen. Alle
spelers maakten een kring en begonnen You’ll never walk alone mee te
zingen. Dat is prettig, maar ik kreeg
het ook te kwaad.’
Je bent elf jaar trainer van Jong
Hercules geweest en daarmee een
beetje de Foppe de Haan van de club.
‘Ik heb veel respect voor Foppe de
Haan. Als ik zie wat die nog allemaal kan, ongelooflijk. Ik vind het
mooi geweest zo. Ik ben zesenzestig
en dan wordt het tijd plaats te maken voor een jongere trainer. Het
wordt ook minder prettig om in de

koude wintermaanden op het veld
te staan en ik word ook vergeetachtig. Met Nico van den Berghe als
nieuwe trainer kan het alleen maar
beter worden. Vergeet niet dat ik
het maar twee jaar zou doen en het
werden er uiteindelijk elf. Voetbal
is mijn hobby, mijn passie. Dankzij
het voetbal heb ik veel vriendschappen gemaakt, veel mensen leren
kennen. Dat vind ik belangrijk. Ik ben
nooit trainer geworden om zo hoog
mogelijk te trainen. Pepe Vazquez
houdt van mensen.’
Elf jaar Jong Hercules zeventien jaar het zaterdagteam van
De Kennemers. Je verhuisde
weliswaar van Spanje naar
Nederland. Ben je avontuurlijk of
juist honkvast?
‘Ik werd vijfendertig jaar geleden toevallig trainer van Inter Heemskerk.
János Beke was trainer en ze zochten een opvolger. Ze zeiden tegen
mij: ‘Jij moet dat doen.’ Nee zeggen,
staat niet in mijn woordenboek en zo
werd ik dus trainer en ben ik bij alle
clubs lang gebleven.’
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Wat zijn je hoogtepunten in je
vijfendertigjarige carrière als
trainer?
‘Met Inter Heemskerk hebben we
meegedaan aan een internationaal
toernooi onder 21 in Viareggio in
Italië. We speelden in de tweede
klasse van de Haarlemse voetbalbond en speelden tegen Milan,
Roma en Partizan Belgrado. Een
van de wedstrijden was in het stadion van Pisa. Hoewel bij ons een
aantal spelers van ADO’20 en de
Telstar-spelers Ton Kamphues en
Koos Kuut meespeelden, verloren
we alle wedstrijden. Dat we aan
dat toernooi mochten meedoen,
kwam door onze penningmeester.
Hij kwam uit Viareggio en Inter
Heemskerk stond vaak in de krant.
Die man vertelde dat vol trots,
waardoor ze waarschijnlijk dachten
dat we heel goed waren. Ik geloof
dat ze nooit geweten hebben dat wij
amateurs waren die in de tweede
klasse van de HVB speelden haha.
Ik weet ook nog dat we in 1982
met de A1 van De Kennemers het
hoofdstedentoernooi wonnen. De
leider en ik stonden te janken van
blijdschap. Wat ook mooi was, was
de promotie met Inter Heemskerk
in het seizoen ’73/74. We wonnen
met 1-0 van EHS. Ook de wedstrijd
tegen Young Boys vergeet ik niet
gauw. Zij hadden flink ingekocht
en werden in 2006 met overmacht
kampioen in de vierde klasse. Ze
verspeelden dat seizoen slechts
twee punten. Wij hielden ze op 2-2
en met een beetje geluk hadden we
nog gewonnen ook. De titel van dit
seizoen blijft je natuurlijk ook altijd
bij.’

die bereid om er voor zijn ploeg en
zijn trainer echt voor te gaan.’

En wat is de manier van Pepe
Vazquez?
‘Trainingen moeten speels zijn.
Mijn trainingen zijn niet gericht op
de tegenstander. Ik train om een
ploeg beter te maken. Daarbij wil
ik zoveel mogelijk variëren in mijn
oefenstof. Ik heb een hekel aan herhalen, aan automatismen. Je moet
geen idioten creëren, maar je moet
spelers inspireren om dingen zelf
te ontdekken. Ik houd van goede
voetballers met een goede balbehandeling en een goed inzicht, geen
showvoetballertjes. Het gaat erom
hoe goed jij je medespelers kunt
laten voetballen.’
In die vijfendertig jaar als trainer
heb je een hoop spelers onder je
hoede gehad. Wie was de beste?
‘Aijaijai, Ruud Man is een van de beste spelers waarmee ik heb gewerkt.
Wim Blaasse was ook een topper
en vergeet Joop Vijgeboom niet. Die
stond tijdens een wedstrijd met de
bal onder zijn voet met zijn moeder te

Zelf kon je toch ook een aardig
balletje trappen?
‘Ik was in Spanje semi-prof bij
Arenteïro in de derde divisie. Toen
ik in Nederland speelde, kon ik een
contract tekenen bij EDO, dat toen
nog betaald voetbal speelde. In
Haarlem heb ik bij Onze Gazellen
gevoetbald en nog samengespeeld
met Ruud Geels. Ik was een type
Neeskens, maar dan met minder
kwaliteiten. Het profvoetbal hoefde
voor mij niet zo nodig. Gezelligheid
vind ik veel belangrijker. Zo zit ik nu
eenmaal in elkaar.’
Je zei dat je geen nee kan zeggen. Is je afscheid wel definitief?
'Je mag nooit nooit zeggen. Alleen
als de noodzaak er is. Ik zal de
spanning voor een wedstrijd en het
in bed dromen van een wedstrijd
missen.'

De topscorers

De lijst is bijgewerkt tot en met 6 april

Topscorers
Herenvoetbal

Wat maakt jou tot een goede
trainer?
‘Er bestaan geen goede en slechte
trainers. Iedereen doet het op zijn
eigen manier, de spelers maken
jou een goede trainer. Een trainer
heeft maar tien tot twintig procent
invloed. Misschien ben ik te bescheiden, maar het gaat er om:
hoe ver is een speler mentaal. Is
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praten. Bij Inter Heemskerk speelde
ook Efisio Luga. Hij was voorstopper
en niet te passeren. We speelden een
keer tegen VVH en hij stond tegenover
Piet Hoeben, oud-spits van Haarlem.
Hoeben kwam er totaal niet aan.’

Foto Karel Delvoye

Foto Karel Delvoye

Topscorers
Vrouwenvoetbal

Raoul van der Wel	

Jong Holland		 35

Andrea de Wit	

Kolping Boys		 13

Lennert Beentjes	

Vitesse’22		 23

Wendy Berkhout	

FC Uitgeest		 12

Maurice Gijzen	

Flamingo’s’64		 19

Nathalie Hollenberg	

Limmen		 10

Jim de Pagter	

Wijk aan Zee		 18

Lisa Gijzen	

ADO’20		 7

Micha Tibboel	

Wijk aan Zee		 18

Marissa Santibañez Vargas	 Jong Holland		 7

Gert-Jan Nieuwenhuizen	

FC Castricum (zat.)		 18

Andrea de Gelder	

ADO’20		 5

Stefan Koelman	

Meervogels’31 (zat.)		 18

Paulien Admiraal	

FC Uitgeest		 5

Jur Koopman	

FC Velsenoord		 17

Nikki Kuijs	

Limmen		 5

Ramon den Nijs	

FC Uitgeest		 15

Marije Min	

Limmen		 5

Rik Stals	

ODIN’59		 15

Judith Bos	

Limmen		 5

Henryk Widurski	

Beverwijk		 14

Danique Diemeer	

ADO’20		 4

Miloud Weijers	

Sint Adelbert		 14

Marjolein Butter	

Kolping Boys		 3

Patrick van der Linden	

Jong Hercules		 13

Leonie van Kilsdonk	

Kolping Boys 		 3

Dennis Dijkhuis	

De Foresters		 12

Stephanie Green	

ADO’20		 3

Tom van de Brink	

Meervogels’31		 12

Carola Dekker	

Jong Holland		 3

Jacqueline Masteling	

Limmen		 3
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FotO Kees Blokker

er was een conflict met de ervaren
spelers. Nee, Pastoor heeft de club
AFC’34 geen goed gedaan’, oordeelt
Robert.
Heel wat warmere gevoelens koestert de bij AZ als horecamanager
werkzame Robert voor Dick de
Boer, die de Alkmaarder op achttienjarige leeftijd liet debuteren. Dat
debuut staat Robert niet helemaal
meer helder voor de geest. ‘Het
was tegen OSV of tegen Holland’,
klinkt het aarzelend tussen twee
slokken koffie door. Robert kent geen
aarzeling als zijn directe tegenstanders in die duels ter sprake komen.
‘Tegen OSV was Henk Groot mijn
directe tegenstander en tegen
Holland had ik te maken met Ricky
Testa la Muta.’

Michel Robert (links) in actie in de voorbereiding tegen SVW’27.

Alex Pastoor gunde Michel Robert geen
passend afscheid van ’zijn’ AFC’34
Vijfentwintig jaar stond het
leven van Michel Robert
voornamelijk in het
teken van voetbal. Als
klein jongetje op de velden van AFC’34 droomde
hij van een loopbaan in
het betaalde voetbal. Geld
verdienen met voetbal
bleek voor Robert te hoog
gegrepen, maar hij was
zo’n tien jaar lang een van
AFCs steunpilaren in de
eerste en de hoofdklasse.
Hoewel Robert veel heeft
betekend voor AFC’34,
gunde Alex Pastoor hem
geen passend afscheid.
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uit de oude doos
Zijn laatste minuten in het shirt van
AFC’34 speelde de Alkmaarder in
Amsterdam tegen het roemruchte AFC.
Een mooier afscheid kan een speler
zich haast niet wensen, ware het niet
dat hij meespeelde met het tweede,
omdat trainer Alex Pastoor geen beroep meer op hem deed. De huidige
assistent-trainer van Heerenveen liet
een litteken achter op Roberts AFChart. ‘Van Pastoor mocht ik niet meer
meetrainen bij het eerste. Daar was ik
het niet mee eens. Ik had weliswaar
niet meer het niveau van vroeger, maar
ik was wel een speler die hij nog kon
gebruiken’, vindt Robert, die volmondig
toegeeft dat Pastoors beslissing nog
steeds iets bij hem losmaakt. ‘Er zit
nog wel wat wrok bij mij. Ik was vierentwintig jaar lid van AFC’34 en dan speel
je je afscheidswedstrijd in het tweede.’

Het waren niet de meest rustige tijden
in Alkmaar, zo herinnert Robert zich.
‘We speelden nog in de hoofdklasse
toen Pastoor de ontslagen Ron van
der Gracht opvolgde. Uiteindelijk degradeerden we naar de eerste klasse
en werden we het seizoen daarop
gelijk kampioen.’
Dat
kampioenschap
maakte
Robert niet mee, want de rasechte
AFC’er speelde dat seizoen zijn
laatste wedstrijd in het eerste tegen de Koninklijke HFC. Toch vond
Robert Alex Pastoor geen slechte
trainer: als mens is hij minder over
hem te spreken. ‘Hij had daarvoor
AZ B1 onder zijn hoede gehad en
zo behandelde hij ons ook. John
Lute moest in de krant lezen dat
hij geen aanvoerder meer was en

De Boer kon Robert geweldig motiveren. ‘Hij was heel fanatiek en zorgde er
op Volendamse wijze met humor voor
dat je tot het gaatje ging. Misschien
speelde het ook mee dat ik daar als
jonge speler gevoelig voor was. Hij zei
bijvoorbeeld dat het niet uitmaakte
hoe goed je speelde, want volgende
week zit je toch weer op de bank. We
hadden natuurlijk een geweldig elftal
met Peter Buis, Ferry Moleman, Ron
Blok, Rob Kuiper, Nico Runderkamp,
die als echte Volendammer een
bijnaam had: ’de mepper’ en nog een
paar Volendamse jongens.’
Op de vraag wie de beste voetballer
is, waarmee hij speelde, volgt een
lange stilte. ‘Ik heb natuurlijk met
veel goede spelers gevoetbald, maar
ik denk toch dat John Lute de beste
was. Dat die het betaalde voetbal
niet heeft gehaald, vind ik raar. Die
jongen had alles’, zegt Robert vol
bewondering. ‘Maar misschien is
dat illustratief voor voetballers uit
Castricum. Hans Kaandorp, Ernst
Nielen en Danaï Chandrangam vond
ik ook uitstekende spelers en zijn
geen prof geworden.’

‘Pastoor heeft de club AFC’34
geen goed gedaan.’
heb wel de voetbalschool van AZ
doorlopen, maar daar heeft heel
Alkmaar opgezeten, haha.’
En dan serieus: ‘In die tijd had AZ
alleen een A1 en daar kwam ik niet
voor in aanmerking. Dat was best
een teleurstelling als je vijf dagen
per week met voetbal bezig bent. Ik
trainde op maandag met het NoordHollands elftal, op dinsdag en donderdag bij AFC’34 op woensdag bij AZ en
op zondag een wedstrijd. Van onder
Jan Fransz mij nog voor AZ gevraagd,
maar ik had het idee dat dat meer voor
het tweede was. In mijn debuutseizoen
heb ik nog een paar oefenwedstrijden
gespeeld bij Volendam en vervolgens

Toch kijkt Michel Robert met
plezier terug op zijn loopbaan bij
AFC’34.
Zo staat de wedstrijd
tegen UVS in zijn geheugen
gegrift. ‘We speelden tegen ze in
de nacompetitie op het veld van
EDO. Dankzij een doelpunt van
Peter Buis promoveerden we naar de
hoofdklasse. Het was zeker niet mijn
beste wedstrijd, maar de hele entourage was super. En dan de ontlading.’

Als Michel Robert een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij bij
AFC’34 speelde, ziet dat er als volgt uit:
Jaap Schilder
Marc Snijders	
Michel Robert	

Maar waarom heeft Michel Robert
zelf het betaalde voetbal niet gehaald?
‘Ik was gewoon niet goed genoeg’, is
Roberts nuchtere constatering. ‘Ik

nooit meer wat gehoord. Misschien
zat Dick de Boer daar achter haha.
Later hoopte ik nog dat Dick de Boer
mij mee zou nemen naar Volendam,
maar hij koos voor Dennis Klein.’

Ron Blok	
John Lute	

Sander Hartog	
Peter Buis

Ed Kuijper

Dennis Klein
Patrick Kooge

Gert Jan Duif
Trainer: Dick de Boer
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bal

FOTO Karel Delvoye

de glazen

MKB

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...

De lijst is bijgewerkt tot en met 6 april
1. Jan Oldenhove

Sint Adelbert

185 punten

2. Cees Bruinink	

ADO'20

184 punten

3. Jaap Schilder	

AFC'34

180 punten

4. Fred Bischot	

Wijk aan Zee

179 punten

5. Jaap Bas

Flamingo's’64 zat.

175 punten

Rajesh Bishesar

AFC'34 zat.

175 punten

7. Frans Geurtsen	

Egmondia

172 punten	 ***

8. Peter Schouten

Meervogels’31 zat.

170 punten

9. Rob de Kip

FC Castricum zat.

169 punten

De Foresters

169 punten

zeevogels	

164 punten

ADO'20 vr.

164 punten

Meervogels'31

163 punten

FC Castricum

163 punten

De Kennemers

161 punten

HSV

161 punten

17. Mark Pauli

Jong Holland

160 punten

18. Rob Klanker

Kolping Boys

157 punten

19. Ron Bouman

RKVV DEM

155 punten

20. Patrick Hulshof

FC Velsenoord

154 punten	 ****

Jos van Veelen
11. Ernst Ranzijn
Wim van Kol	
13. Han Visscher	
Everard Luijckx
15. Martin de Groot
Jurg Bosman

21. Merijn vAN Merkenstein	 Kolping Boys vr.

150 punten	 *

22. Juan Fernandez Coto

Alcmaria Victrix

148 punten

23. Rowdy Bakker

Odin'59

147 punten

24. Bert Zwart

Limmen vr.

145 punten

25. Onno Zijp

JOng Holland vr.

144 punten

26. Sem Wokke	

Limmen

143 punten

27. Wout Gerrits

FC Uitgeest

142 punten

28. Pepe Vazquez

Jong Hercules

137 punten

29. Arjan Huisman

Alkmaarsche Boys

132 punten	 **

30. Alex Beek

Alcmaria Victrix zat. 128 punten

31. Henk van Santen

Beverwijk

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

Aangesloten bij

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

103 punten

** inclusief de punten van voorganger Cor Smit
*** inclusief de punten van voorganger Martin Rood
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www.wea-nh.nl
info@wea-nh.nl

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

* inclusief de punten van de voorgangers Ed Noorlander en Joop Bartelings

**** inclusief de punten van voorganger Matthieu Niesten

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

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

Ernst Ranzijn

DOEN HET MET

FOTO Karel Delvoye

Naam
Francis de Bie
Leeftijd
17
Club
De Kennemers
Positie
Rechtsback
Bal hooghouden
Ik ben de tel kwijtgeraakt.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Moet nog komen hopelijk dit seizoen!
Sterke punten Francis volgens Dennis
Francis is behoorlijk snel, verdedigt uitstekend en
heeft een prima ingooi.
Zwakke punten Francis volgens Dennis
Ze is soms wat onrustig aan de bal.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een string.

een

Kan seks voor de wedstrijd?
Het kan wel, maar je moet natuurlijk wel genoeg
energie overhouden voor de wedstrijd.
Muziek voor een wedstrijd?
De jodeljump!
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig.
Leukste voetbalhumor
De voetbalverslagen van Sander.
Een vriend die voetbalt...
Erg leuk. Af en toe elkaar aanmoedigen en samen
nazitten in de kantine.
De Kennemers dames dit seizoen
Het is weer erg gezellig en we gaan voor het
kampioenschap.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Ik bereid me eigenlijk niet echt voor op een
wedstrijd. Meestal kijk ik nog even op de site
van de tegenstander.

VOETBALLERS DOEN HET MET

tweetje

Naam
Dennis Valkhof
Leeftijd
21
Club
De Kennemers
Positie
Linkshalf of linksbuiten.
Bal hooghouden
1337 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Aardig wat, maar spelen met toppers als Sander, Erik
en niet te vergeten Andy is toch wel het mooist.
Sterke punten Dennis volgens Francis
Dennis zijn indraaiende corners zijn gevaarlijk. Hij heeft
een goed inzicht en zet zich altijd in.
Zwakke punten Dennis volgens Francis
Poe, heb je even? Nee, hij heeft weinig zwakke punten.

VOETBALLERS DOEN HET MET

Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd?
Waarom niet?
Muziek voor een wedstrijd?
Maakt niet zoveel uit, maar Hazes doet het altijd goed.
Ben je bijgelovig?
Nee, geloof ik niet in.
Leukste voetbalhumor
De grappen van onze waterdrager Karel.
Een vriendin die voetbalt…
Leuk, het brengt je in zo’n blad als dit.
De Kennemers dit seizoen
Met het tweede gaan we ons gemakkelijk handhaven en
nog een goed einde van het seizoen neerzetten.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Broodje kaas en een AA, niet echt dus eigenlijk.

VOETBALLERS DOEN HET MET
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