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één-tweetje
Beste Voetballiefhebber,
In de regio staan het Internationale Cor Groenewegen Toernooi en het Van der Vaart-straatvoetbaltoernooi op het programma; twee evenementen die meer dan de moeite waard zijn.

Zaan Reklame:

Meer nog kijk ik reikhalzend uit naar de regionale dagbladen van begin juni, want ik ben
benieuwd naar de transfers in het regionale amateurvoetbal. Het gonst natuurlijk van de
geruchten. Zo zouden Lennert Beentjes en Mike van Vliet hun trainer vergezellen naar ADO’20
en verruilt Timothy Verwey ODIN voor kampioen De Kennemers. En blijft Raoul van der Wel
Jong Holland trouw? Misschien is Van der Wel een prima versterking voor Flamingo’s. Een duo
Gijzen/Van der Wel zal menig verdediger een slapeloze week bezorgen. Of is Raoul een prima
alternatief voor Beentjes? Ik moet nog even geduld hebben.
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De Foresters vaak met
een foto in de krant stond
en de shirtreclame vaak
goed te zien was.’
Is het denkbaar dat u zich
als hoofdsponsor bemoeit
met het voetbaltechnisch
beleid?
‘Nee, absoluut niet.’
Bent u bereid in de buidel te
tasten om spelers naar De
Foresters te halen?
‘Nee, de club is vrij om
met het sponsorbedrag te
doen wat ze wil. Of ze dat
aan materiaal besteden of
aanwenden voor het halen
van spelers, is aan hen.
Overigens heb ik niet de
indruk dat De Foresters
spelers betaalt.’

Bezoekt u alle wedstrijden van
het eerste?
‘Nee, ik moet eerlijk bekennen
dat wij dat veel te weinig doen.
Aan het begin van elk seizoen
nemen wij ons voor om wat
vaker te gaan kijken, maar het
wil er vaak niet van komen.’
Heeft De Foresters dit
seizoen aan de
verwachtingen voldaan?
‘Meer dan dat. Bij de
start van dit seizoen waren er veel mensen die
De Foresters als degradatiekandidaat zagen. Het
tegendeel is bewezen. Ze zijn
uiteindelijk tweede geworden,
waardoor ze nacompetitie
spelen. Ze wonnen met 0-5
van Vitesse’22 en met 6-1
van Hellas Sport. Wij zijn
apetrots op deze spelersgroep; echt grote klasse.’

column Hypocriet
Zelf heb ik Karim Ajnane van Flamingo’s nog nooit zien voetballen, maar
zijn faam is hem vooruitgesneld. Karim
schijnt een speler van de buitencategorie te zijn die zijn feilloze techniek
combineert met een zekere doelgerichtheid.
Jammer is dat Karim zijn talent vooral
aanspreekt tijdens het zaalvoetbal.
Deze afgeleide van het echte voetbal
heb ik na jaren van intensief volgen
vaarwel gezegd. Op het moment dat
iemand op de KNVB-burelen bedacht
dat deze tak van sport voortaan maar
als ’futsal’ door het leven moest gaan,
was het gedaan met de reputatie. Futsal klinkt als hoedje-wip, punniken of
mens-erger-je-niet. Onbeduidend en
ongevaarlijk vermaak, maar noem het
in godsnaam geen sport.
Niet iedereen zal die mening delen,
want die voornoemde Karim werd vorige maand door zijn club, voormalig
landskampioen FC Marlène (misschien
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heet die club inmiddels al weer anders
want in zaalvoetballand veranderen
sommige clubs sneller van naam dan
van sokken), op non-actief gezet met
een tamtam al betrof het een ontslag
van de bestuursvoorzitter van Ahold.
Waarom? Omdat Karim de clubleiding
had gemeld dat hij zijn geluk elders
ging beproeven. Niets nieuws, want bij
datzelfde Marlène staat een half dozijn
spelers op de ledenlijst die in het verleden ook een andere broodheer heeft
gediend. De slavernij is afgeschaft, dus
ook Karim heeft het volste recht om
voor 31 mei zijn overschrijvingsformulier in te vullen en te verkassen naar
een andere club, in dit geval FC Blok/
Carillon Boys in Beverwijk.
Het zijn de wetten van vraag en aanbod. Broodvoetballers gaan spelen bij
clubs waar ze hun boterham het dikst
kunnen beleggen en die wetmatigheid
moet in Heerhugowaard met in de loop
der jaren spelers uit alle windstreken

All Stars

Het zevende van
Kolping Boys
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 zevende van Kolping 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

Staand v.l.n.r.: coach Dirk Molenaar, Dick Klanker, Ruud Adams, Mike van Dekken, Gerben van der
Waal, Hans Gongrijp, Tonnie Groot, Hans Groot, Ed Duijnmeijer.
Gehurkt v.l.n.r.: Kees Frederiks, Ron Pander, Piet van Baar, Dave Groot, Ed Pronk, Gerard Bobeldijk.

• Veel spelers van dit elftal voetballen al ruim vijfentwintig jaar met elkaar. Met een uit achttien man
bestaande selectie heeft coach Dirk Molenaar iedere
zondag een ruime keus om de tegenstander te bestrijden. De thuiswedstrijden worden om 10.00 uur
gespeeld, zodat er tijd overblijft om de middag zinvol
in te vullen…
• Na dit seizoen stopt Ruud Adams na bijna vijftig (!)
seizoenen. Hij wordt assistent-coach. Ruud was vijf

van de Hoornse zaalvoetbalprofessor
sleepte Marlène de ene na de andere
grote prijs in de wacht. Toen Jagdewsing de speler Goudmijn iets te lang
op het reservebankje liet zitten was
Leiden in last. Het ego van Goudmijn
had de omvang van een zeecontainer en enkele weken later werd
Jagdewsing op de keien geschopt.
Daar moest ik even aan denken toen
diezelfde Goudmijn recent een speler kielhaalde, die in de Heerhugowaardse sportzaaltjes toch heel wat
successen heeft gevierd.
Puttend uit mijn herinneringen haal
ik me een incident voor de geest
waarbij Goudmijn (toen voetballer
van Cambuur) op het voetbalveld een
geweldige dreun kreeg van zijn voormalig ploeggenoot Rogier Koordes
(toen Haarlem). Een belachelijke actie, maar was ook Koordes de hypocrisie van Goudmijn misschien meer
dan beu?

• Als u vanwege dit artikel Kolping Boys 7 wilt
zien spelen, dan kan dat vanaf volgend seizoen
weer iedere veertien dagen op zondagochtend om
10.00 uur.

de glazen

Hans Brandsma
van Nederland zeker bekend zijn.
Karim had niet à la Gomes de clubleiding eens flink de oren gewassen, terwijl daar toch wel alle reden voor was
(wie haalt het in zijn hoofd om sterspeler Anouk Roest als dank voor de bewezen diensten ongegeneerd bij het oud
vuil te zetten?). Karim heeft evenmin
publiekelijk de tactiek van de coach aan
de kaak gesteld toen het even wat minder ging. Kortom geen gegronde reden
voor ontslag.
Oud-prof Kenneth Goudmijn mocht
tekst en uitleg geven over de breuk
tussen club en speler. Karim was zijn
afspraken niet nagekomen en dat betekent dus ’exit Karim’, play-offs of geen
play-offs, landstitel of geen landstitel.
Dat uitgerekend Goudmijn dergelijke
woorden in de mond neemt is de hypocrisie ten top. Afspraken zijn er inderdaad om nageleefd te worden. Zo had
Marlène ooit Anand Jagdewsing als
coach op de loonlijst staan. Aan de hand

jaar geleden de eerste speler van het team, die de
prestigieuze titel ’speler van het jaar’ ten deel viel.
De prijs, een enorme trofee, in het leven geroepen
door de coach die zijn spelers na de wedstrijd van
cijfers voorziet, wat regelmatig hilariteit en verongelijkte gezichten oplevert. Helaas stoppen er nog twee
spelers, maar door een uitgebreid netwerk staat er
volgend seizoen weer een team dat gaat proberen
om kampioen te worden. Het laatste kampioenschap
dateert uit het seizoen 2004/2005.

bal
van Michel Vonk

Normaal gesproken werpt een hoofdtrainer van een club uit het
verspreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine een blik in zijn
glazen bal en voorspelt de uitslagen van vijf wedstrijden.
Vanwege het Internationale Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) in het
tiende nummer van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Michel
Vonk, trainer van AZ A1. Vonk voorspelt de uitslagen van de volgende
wedstrijden op het ICGT:
AZ A1

-

Rode Ster Belgrado A1 		1-0

Japan onder 19

-

Ajax A1 		

0-2

FC Uitgeest A1

-

Nottingham Forest A1

0-0

Shakhtar Donetsk A1 -

Vitesse/AGOVV A1

1-1

Ajax A1

FC Groningen A1

2-1

-
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Foto Elja Tepper

De Kennemers

Foto Ben Pels

Eregalerij der kampioenen
KSV

Foto Karel Delvoye

Jong Hercules

v.v. Limmen Dames

Foto Karel Delvoye (archief)

feliciteert de kampioenen
van de regio
Kolping Boys

Foto Petra Hauwert

v.v. Limmen

Foto Karel Delvoye

Wijk aan Zee

Foto Elja Tepper

Foto Karel Delvoye
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Jong Holland

Reiger Boys Dames

Foto Elja Tepper
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Van straat tot stadion met

Rafael van der Vaart

Ramon van der Vaart en Toon de Wit zijn klaar voor de aftrap.

Als Toeschouwer

Foto’S: Karel Delvoye

R

afael van der Vaart zette zijn eerste schuchtere schreden op weg naar wereldroem bij De Kennemers.
De bij Ajax tot wasdom gekomen speler doet met het Rafael van der Vaart-straatvoetbaltoernooi graag
iets terug voor de club waar het voor hem allemaal begon. Het evenement groeit langzamerhand uit

tot een begrip. Op 25 mei beleeft het toernooi inmiddels zijn zesde editie. Twintig jeugdteams, waaronder zes
betaald voetbalorganisaties, komen op het complex van De Kennemers in actie. Van straat tot stadion wellicht,
onder het toeziend oog van de meester zelf.
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‘De datum 25 mei is niet toevallig gekozen’, zegt Toon de
Wit samen met Ramon van
der Vaart een van de stuwende
krachten achter het evenement.
‘Rafael heeft dan vrij en zal die
dag aanwezig zijn. Want naast
een voetbaltoernooi waaraan hij
zijn naam heeft verbonden, is
het ook de fandag van Rafael.
Het evenement trekt zowel de
regionale voetballiefhebber als
mensen uit het hele land vanwege
de aanwezigheid van Rafael.’
De regionale voetballiefhebber
komt volop aan zijn trekken.
’s Ochtends spelen regionale
clubs als ADO’20, FC Castricum,
Limmen, ODIN en DEM met een
D-juniorenteam vijf tegen vijf en
’s middags is het de beurt aan
onder meer Ajax, FC Utrecht,
Stormvogels Telstar, Haarlem,
Sparta Rotterdam, FC Volendam,
de gerenommeerde amateurclubs DWS en Zeeburgia en Van
der Vaart zijn eigen Kennemers.
De Wit: ‘Het toernooi kende ook
twee voorrondes: een in Tiel en
een in Lisse. In Lisse haalden
DWS en Nieuwkoop de finale
en zij zullen beide op het toernooi aanwezig zijn. In Tiel kwam
Theole in de finale uit tegen het
Dreamteam (NEC). Helaas heeft
het Dreamteam een toernooi
in Den Helder, waardoor alleen
Theole naar Beverwijk komt.’
Het toernooi heeft volgens De Wit
inmiddels een behoorlijke naam
opgebouwd. ‘De clubs willen
graag komen en mensen vragen
in een vroeg stadium wanneer
het toernooi wordt gehouden.
Toen we net begonnen, hadden
we moeite om teams te krijgen.
Nu melden clubs zich aan en ook
van de betaalde clubs krijgen we
positieve reacties.’
Ramon van der Vaart vult aan:
‘Dat is niet gek als je bedenkt dat

we zes jaar geleden begonnen
met zelf samengestelde teams
die op een klein veldje drie tegen
drie speelden. Nu we over meer
financiële middelen beschikken,
wordt het allemaal wat professioneler. We hebben nu een groot
veld in een tent en spelen vijf tegen
vijf. Het toernooi is ons uithangbord, maar daarnaast hebben
we onder andere een penaltybokaal, een grote tent waar je met
de playstation kunt spelen en een
speeldorp.’
Het toernooi werd geboren,
omdat Rafael van der Vaart
iets terug wilde doen voor De
Kennemers, de club waarvan hij
zes jaar de kleuren verdedigde.
‘Omdat de jeugd nog amper op

straat voetbalt, wilde Rafael graag
het straatvoetbal promoten, want
daar leg je toch de basis voor een
voetbalcarrière waar dan ook. Zo
kwam hij samen met zijn sponsor
Nike tot de opzet van dit toernooi’,
legt Ramon van der Vaart uit.
‘Rafael is in de loop der jaren ook
steeds enthousiaster geworden’,
vervolgt vader Ramon. ‘Toen we er
mee begonnen, was hij natuurlijk
nog jong en vond hij het wel geinig.
Nu hij wat ouder is, is hij er echt bij
betrokken en vindt hij het echt
schitterend. Hij vraagt regelmatig hoe de zaken er voorstaan. Zo
houdt Rafael de vinger aan de pols.’
De toernooiorganisatie bestaat
uit zeven man die zo’n acht
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maanden bezig zijn met de voorbereiding. ‘Het toernooi in combinatie met de fandag trekt veel
bezoekers. Het zijn er toch gauw
zo’n drieduizend’, rekent De Wit
voor. ‘Om alles in goede banen te
leiden, zijn op 25 mei tussen de
zestig en zeventig vrijwilligers in
touw. Ook dat vindt Rafael geweldig en daarom is er voor hen
aan het eind van de dag een barbecue. Deze wordt aangeboden
door Rafael.’
De HSV-vedette heeft niet alleen oog voor de vrijwilligers

die bijdragen aan het succes
van de ’Raf-dag’. Ook het maatschappelijk belang verliest de
geboren Heemskerker niet uit
het oog. Van der Vaart is al vijf
jaar ambassadeur van Villa Pardoes, een vakantieverblijf in
Kaatsheuvel voor kinderen met
een levensbedreigende ziekte
in de leeftijd van vier tot twaalf
jaar. Dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan
deze stichting is dus niet meer
dan logisch. ‘Wij vragen aan
Villa Pardoes wat ze nodig

’Raf-dag’ van uur tot uur
08.45 uur		Opening 6e Rafael van de Vaart Straatvoetbaltoernooi door Robert
		Boer (voorzitter De Kennemers)
09.00 uur		
Start ochtendprogramma Straatvoetbaltoernooi
09.30 uur		
Start vierkamp en voetbalspellen
		
Start loterij
		
Start verkoop fanartikelen
11.00 uur		
Start pony rijden
		
Start barbecue
11.30 – 11.50 uur
Handtekening- en fotosessie Rafael van de Vaart
12.10 uur		
Start finale ochtendprogramma Straatvoetbaltoernooi
12.30 uur 	Prijsuitreiking ochtendprogramma Straatvoetbaltoernooi
		
door Andy Houtkamp
12.45 uur		
Start middagprogramma Straatvoetbaltoernooi
13.00 uur		
Start penaltybokaal
14.00 uur 	Prijsuitreiking penaltybokaal door Andy Houtkamp
15.30 – 15.50 uur Handtekening- en fotosessie Rafael van de Vaart
17.15 uur
Start finale middagprogramma Straatvoetbaltoernooi
17.30 uur		Prijsuitreiking middagprogramma Straatvoetbaltoernooi
		
door Andy Houtkamp
17.45 uur 	Trekking lot voor de Rafael van de Vaart-scooter door Rafael
18.00 uur		
Sluiting

Ochtendprogramma

POULE a

POULE b

1. ADO’20
2. TSV Theole
3. FC Uitgeest
4. Ter Leede
5. ODIN’59

1. RKVV DEM	
2. Fortuna Wormerveer
3. FC Castricum
4. Voetbalschool Piet van der Kuil
5. Limmen

Middagprogramma

POULE c

POULE d

1. Ajax
2. De Kennemers
3. Haarlem
4. FC Volendam
5. DWS
6. Nr.1 ochtend

1. FC Utrecht
2. Stormvogels Telstar
3. Sparta Rotterdam
4. Zeeburgia
5. Nieuwkoop
6. Nr.2 ochtend
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hebben en dat realiseren we.
Zo hebben we ze vorig jaar
kinderstoelen en afdekhoezen kunnen geven’, klinkt het
enthousiast uit de mond van
Ramon van der Vaart. ‘Ook de
Brandwondenstichting in Beverwijk ontvangt een bijdrage.’
Toon de Wit wil graag benadrukken dat ook de gemeente Beverwijk volop meewerkt.
‘Niets staat dus een geslaagd
evenement in de weg’, concluderen Van der Vaart en De Wit.

Groen Gras

12 april 2008 • 9.12 uur
De Foresters F4 - Jong Holland F3

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL
Flamingo’s staat bekend als een echte familieclub.
Paul Gijzen is met tussenpozen bijna vijftien jaar voorzitter en geldt als pater familias van de Alkmaarse club,
FotO Karel Delvoye

die veel allochtonen onder haar leden heeft. Al die
nationaliteiten gaan binnen de Flamingo’s-familie goed
met elkaar om. Voozitter Gijzen heeft daar wel een
verklaring voor. ‘Wie zich niet gedraagt kan vertrekken’,
zegt Gijzen aan de stamtafel van Van Ruysdael.
Wat is nu precies dat Flamingo’sgevoel?

Dus deins je er niet voor terug om
een trainer te ontslaan.

‘Dat is moeilijk te omschrijven. Ik
ben erg betrokken bij Flamingo’s en
dat geldt voor veel van onze leden.
We hebben ook veel vrijwilligers.
De club is in 1964 opgericht in de
Don Boscokerk en ik ben in 1965 lid
geworden. Ik werd door vrienden
uit de kroeg benaderd of ik niet bij
Flamingo’s wilde komen voetballen.
Een nieuwe club trok me wel aan en
zo is het ontstaan. Ik heb er gevoetbald tot mijn vijfenveertigste, ik ben
leider geweest, trainer geweest. Ik
heb alles gedaan, want ik ben gek van
die club. Daar ben je mee besmet. Ik
noem Flamingo’s altijd een dorpsclub in een stad.’

‘Ik vind het echt niet leuk om een
trainer te ontslaan, laat daar geen
misverstand over bestaan, want dan
komt echt wel mijn menselijke kant
boven. De aanstelling van Ruud van
der Zijde was een gok, die verkeerd
is uitgepakt. Hij paste niet bij de
groep en kon het niet goed overbrengen. Dan moet je afscheid van elkaar
nemen. Ruud is een prima kerel en ik
wil hem niet beschadigen.’
Volgend seizoen staat Delano
Snijders voor de groep. Nemen
jullie niet opnieuw een risico door
een trainer aan te stellen die niet
bekend is met het voetbal in deze
regio?

Waarom ben je voorzitter geworden?

‘Wie zich niet
gedraagt kan
vertrekken’

‘Op een gegeven moment word je gevraagd. Ik denk dat wanneer je commercieel bent (Gijzen is directeur van
een geurbestrijdingsbedrijf, red.), je
eerder wordt gevraagd. Hoewel je
zonder goede medebestuurders niet
kunt functioneren en wij alles samen
beslissen, leid ik Flamingo’s als een
bedrijf.’

‘Laat ik voorop stellen dat het aanstellen van een trainer een loterij
blijft. Delano is op voorspraak van
Jan Dijk en Ywin de Mees, onze
huidige trainer, gekomen en wij hebben bij Flamingo’s alle vertrouwen
in deze man. Hij is aardig op de hoogte
van wat hier speelt en hij heeft de
kwaliteiten om ons op een hoger
niveau te brengen.'

FOTO’S Imme de Winter
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Waarom is Flamingo’s een
moeilijke club voor een trainer?
‘Flamingo’s is helemaal geen
moeilijke club voor een trainer.
Wij zijn voor een trainer juist
een gewilde club, want wij hebben iets van vijf open sollicitaties
ontvangen. Wel hebben wij in het
eerste iets van zes nationaliteiten
met allemaal hun eigen ik. Dat
maakt het misschien wat lastiger.’

Maurice Gijzen is een dragende
speler en ook nog je zoon.
Maakt die combinatie het niet
extra lastig voor een trainer?
‘Op de eerste plaats wil Maurice
gewoon lekker voetballen en wij
hebben het echt niet over het
voetbaltechnisch beleid. Ik bemoei
me daar niet mee, daar hebben we
een technische commissie voor.
Ik luister naar de hele groep.’
Flamingo’s is een multiculturele vereniging, maar het kost
jullie blijkbaar weinig moeite om
alles in goede banen te leiden.
‘Integendeel, het vergt juist veel tijd
om alles in goede banen te leiden.
Wij hebben discipline hoog in het
vaandel staan. Wie zich niet gedraagt,
kan vertrekken. We zitten in de wijk
Overdie en dus hebben we veel allochtone jongens, maar de regels gelden
voor iedereen. Bij ons is iedereen gelijk.
De gemeente Alkmaar ziet ons als een
voorbeeld hoe het ook kan en twee jaar
terug waren wij door de KNVB genomineerd voor de titel ’best geïntegreerde
vereniging van Nederland'. Ook minister Vogelaar was geïnteresseerd in
hoe wij zaken aanpakken. Jan Dijk, ons
hoofd jeugdopleidingen, speelt daarin
een belangrijke rol.’

Wat moet beter?
‘Wat je merkt is dat ouders van
allochtone kinderen minder betrokken zijn bij het voetbal. We willen
samen met de gemeente dingen
ondernemen om die betrokkenpagina 16

heid te verhogen. Zo wordt er in de
moskee en op scholen aandacht aan
geschonken en ouders van nieuwe
jeugdleden worden door ons thuis
bezocht.’

Je bent als voorzitter vrij populair onder de leden. In jullie clubblad hebben jullie een rubriek ’In
de Spo(r)tlights’ en bij 'voorzitter'
noemen velen Paul Gijzen. Dat
moet je goed doen.

Foto Karel Delvoye

Waar ben je trots op?
‘Toen ik in 1999 voor de tweede
keer voorzitter werd, hadden we
bijna geen jeugd meer. Zo’n vijf
jaar geleden hebben we Jan Dijk
aangetrokken en sindsdien groeit
de jeugd. Zo’n zeventig procent van
onze jeugdleden komt uit Overdie,
maar we hebben ook spelertjes uit
Huiswaard. Onze jeugd krijgt steeds
meer uitstraling. De wedstrijdkleding van alle jeugdteams is gesponsord en ze hebben ook allemaal een
gesponsord trainingspak. De resultaten zijn ook goed. Ieder team
heeft twee leiders en we hebben ook
allochtonen als leider. Ja, op de bloei
van onze jeugdafdeling ben ik trots.’
Hoe zie jij de toekomst van
Flamingo’s?
Flamingo’s blijft altijd bestaan en
we zullen in ieder geval nog vijfentwintig jaar op ons complex blijven.
We hebben net nieuwe kleedkamers
en beschikken daardoor over een
prachtig complex. Bij ons kun je
altijd trainen. Doordat de jeugdopleiding van AZ op ons complex is
ondergebracht, is er elke dag veel
reuring. Met ons eerste moeten we
eerste klasse kunnen spelen. We
hebben genoeg kwaliteit. Het is geen
toeval dat we goed presteren tegen
de toppers in de tweede klasse. Nu
we tweedeklasser blijven, komt er
zeker versterking.’
Ligt het voor de hand dat jullie
een satelietclub van AZ worden?
‘Zeg nooit nooit, maar wij ambiëren dat niet. Wellicht dat je dan
een heel sterk eerste krijgt, maar
verder schiet het niet op. Ik vind
het ook belangrijk dat Flamingo’s
zijn eigen identiteit houdt. Ik heb
ook niet het idee dat AZ daar oren
naar heeft.’

‘Ik vind het genant om te lezen.
Ik vind het een overbodige vraag
en het streelt me ook niet. Laat ik
het zo zeggen: ik ben er altijd. Ik
maak geen onderscheid. Zo kijk ik
bij de F3, het zesde of het eerste.
Verder ben ik niet te beroerd achter de bar te helpen als het druk
is. Misschien maken al die dingen
mij populair.’
Hoe lang blijf je nog voorzitter?
‘Daar durf ik geen antwoord op te
geven. Ik denk zolang ik het leuk
vind en er de tijd voor heb.’

De topscorers

De lijst is bijgewerkt tot en met 27 april

Topscorers
Herenvoetbal

Raoul van der Wel

Topscorers
Vrouwenvoetbal

Raoul van der Wel	

Jong Holland		 35

Wendy Berkhout	

FC Uitgeest		 14

Lennert Beentjes	

Vitesse’22		 23

Andrea de Wit	

Kolping Boys		 13

Jim de Pagter	

Wijk aan Zee		 23

Nathalie Hollenberg	

Limmen		 11

Micha Tibboel	

Wijk aan Zee		 23

Lisa Gijzen	

ADO’20		 7

Maurice Gijzen	

Flamingo’s’64		 21

Danique Diemeer	

ADO’20		 7

Stefan Koelman	

Meervogels’31 (zat.)		 20

Judith Bos	

Limmen		 7

Jur Koopman	

FC Velsenoord		 19

Marissa Santibañez Vargas	 Jong Holland		 7

Gert-Jan Nieuwenhuizen	

FC Castricum (zat.)		 18

Andrea de Gelder	

ADO’20		 6

Rik Stals	

ODIN’59		 16

Nikki Kuijs	

Limmen		 6

Miloud Weijers	

Sint Adelbert		 16

Paulien Admiraal	

FC Uitgeest		 5

Dennis Dijkhuis	

De Foresters		 15

Marije Min	

Limmen		 5

Ramon den Nijs	

FC Uitgeest		 15

Stephanie Green	

ADO’20		 4

Henryk Widurski	

Beverwijk		 14

Marjolein Butter	

Kolping Boys		 4

Tom van de Brink	

Meervogels’31		 14

Jacqueline Masteling	

Limmen		 4

Roel Broersen	

Meervogels’31 (zat.)		 14
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genoeg om in 1984 direct vanuit de
A-junioren zijn opwachting te maken
in de hoofdmacht van de voetbalclub
uit Egmond-Binnen. Daardoor kan
Diemeer zich zijn debuut ook niet
herinneren. ‘Ik kwam samen met nog
drie jongens in de selectie, maakte
gewoon de voorbereiding mee en ben
er niet meer uit geweest. Ik heb geen
idee tegen wie ik mijn eerste officiële
wedstrijd in het eerste speelde.’

De kampioensploeg van Sint Adelbert uit 1986. John Diemeer staat tweede van links.

FotO Foto Jonker

Sint Adelbert-speler John Diemeer
verbaasde de medici
In het betaalde voetbal
bestaat de clubvoetballer
allang niet meer, maar ook
in het amateurvoetbal
verkassen steeds vaker
spelers naar een andere
club. John Diemeer bleef
heel zijn voetbalcarrière
trouw aan Sint Adelbert. Een
loopbaan overigens die al in
de dop leek te breken, want
na een brommerongeluk zag
het ernaar uit dat Diemeer
nooit meer tegen een bal zou
trappen. Diemeer verbaasde
zichzelf, Egmond-Binnen en
de medici. Na een gebroken
rugwervel stond hij weer
verbazingwekkend snel
op het veld.
pagina 18

uit de oude doos
Tegen Purmerend maakte Diemeer als
linksback zijn rentree in de hoofdmacht
van Sint Adelbert. ‘Dat was noodgedwongen’, weet Diemeer nog als de
dag van gisteren. ‘Daarvoor speelde ik
altijd linksbuiten, maar trainer Martin
Rood deed een beroep op mij als linksback. Daarna heb ik nog lang linkshalf
gespeeld. Uiteindelijk heb ik op vrijwel
alle posities gespeeld. Ik heb alleen
nooit gekeept en rechtshalf gestaan.’
De naam van Martin Rood is gevallen,
een trainer waarvoor John Diemeer
veel waardering heeft. ‘Rood was een
echte sfeertrainer. Als we een partijtje speelden, stond er regelmatig een
fles wijn of een taart op en als we tijdens een wedstrijd drie doelpunten
scoorden, dan maakte hij een koprol in
zijn witte pak. Martin had altijd aparte
dingen en dat maakte hem een goede

trainer, want qua oefenstof was het
geen bijzondere trainer.’
Martin Rood was ook de trainer die
Sint Adelbert twee keer kampioen
maakte. ‘Een kampioenschap met
je eigen club in je eigen dorp is het
mooiste wat er is. Dat geeft zulke
goede herinneringen. Ik probeer dat
spelers nu ook duidelijk te maken.
Foresters ligt hier om de hoek en die
club heeft veel aantrekkingskracht.
Ik vind dat je eerst moet proberen
hier in het eerste te komen en wat
moet presteren. Dan kun je altijd nog
verder kijken.’
Voor Diemeer was een overgang naar
een andere club geen optie. ‘Zo goed
vond ik mijzelf niet en ik heb het bij
Adelbert altijd heel erg naar mijn zin
gehad.’ Desondanks was Diemeer goed

Diemeer omschrijft zichzelf als een
fanatieke voetballer. ‘Op zaterdagavond bleef ik thuis en lag ik na
Studio Sport in bed’, onderstreept hij
dat fanatisme. ‘Er was ook een groep
die lekker ging stappen op zaterdagavond. Dat heeft nooit strubbelingen
gegeven. We hadden een leuke groep
met een aantal jongens die een paar
jaar ouder waren dan ik en wat
ervaren spelers zoals Joost Bakkum.
Toen Martin Rood in 1985 trainer
werd, bleek dat de ideale mix, want
we werden met grote overmacht
kampioen van de eerste klasse
afdeling Noord-Holland (huidige zesde klasse. De indeling liep tot en met
de derde klasse afdeling, red.).’
Een kampioenschap dat de Egmonder bijna niet had meegemaakt.
Na een training reed Diemeer op
zijn brommer naar huis, waarna
hij werd aangereden. ‘Ik had een
rugwervel gebroken en er waren twee wervels verbrijzeld. De
artsen dachten dat ik nooit meer
zou kunnen voetballen.’ Dankzij een
strenge winter miste Diemeer
uiteindelijk maar vijf wedstrijden.
Bij zijn revalidatie speelde de manege
volgens Diemeer een belangrijke rol.
‘Martin Rood had geregeld dat we
in een manege konden trainen en
dat was voor mij ideaal. Hoewel het
er verschrikkelijk stonk, was ik daar
bijvoorbeeld niet bang om te vallen.
Dat heeft mij uiteindelijk geholpen bij
mijn herstel.’
De overmacht dat seizoen was zo
groot dat de selectie zelfs een singletje met een kampioenslied opnam,
dat na afloop van iedere wedstrijd

‘Ik genoot van hun verhalen
onder de douche.’
werd gedraaid. ‘Ook bij uitwedstrijden ging het plaatje mee’, vertelt Diemeer terwijl hij een glimlach niet kan
onderdrukken. ‘Ik weet niet wie het bedacht heeft. Misschien kwam dit ook
uit de koker van Martin Rood, maar
het kan ook zijn dat het een idee was
van Willem Schoone van Shoreline.’
Een jaar na het kampioenschap
volgde weer een titel. Dankzij een
geldschieter kwam Peter Arntz de
gelederen versterken. In het kielzog
van de oud-prof verkasten ook de
Alcmarianen Robert Bijl en Peter
Strabbing naar Egmond-Binnen.
Hoewel het drietal niet bij iedereen
in goede aarde viel, genoot Diemeer

met volle teugen. ‘Iedereen wist dat zij
werden betaald en een aantal jongens uit het dorp viel door hun komst
buiten de boot. Maar ik genoot van
hun verhalen onder de douche. Ik
wilde van ze leren. Peter Arntz was ook
altijd met ons bezig. Strabbing was
toen nog eigenaar van De Stapper
in Alkmaar en we hadden daar altijd
mooie feesten.’
Ruim vierhonderd wedstrijden had
Diemeer in het shirt van Sint Adelbert
gespeeld, toen hij in 1998 afscheid
nam. ‘Dat was tegen Go Ahead. We
verloren met 4-1 en ik scoorde uit een
voorzet van Albert de Waard, die ook
zijn laatste wedstrijd speelde.’

Als John Diemeer een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij bij
Sint Adelbert speelde, ziet dat er als volgt uit:
Roel Sentveld
Kees Koppes	

William Kramer		Eric Levering	

		Winfried Zentveld		
Ward de Groote 		

Peter Arntz	
Joost Bakkum	

John Diemeer

Albert de Waard
			

Leo Lute

						Trainer: Martin Rood
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bal

FOTO Elja Tepper

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 EINDSTAND
Jan Oldenhove

Sint Adelbert

205 punten

2.

Jaap Schilder	

AFC'34

203 punten

3.

Cees Bruinink	

ADO'20

199 punten

4.

Jos van Veelen

De Foresters

198 punten

5.

Jaap Bas

Flamingo's’64 zat.

196 punten

6.

Rajesh Bishesar

AFC'34 zat.

195 punten

7.

Fred Bischot

Wijk aan Zee

191 punten

Ernst Ranzijn

Zeevogels

191 punten

Rob de Kip

FC Castricum zat.

190 punten

Meervogels'31

189 punten

Meervogels’31 zat.

189 punten

12. Mark Pauli

Jong Holland

187 punten

13. Jurg Bosman

HSV

185 punten

14. Frans Geurtsen

Egmondia

184 punten	 ***

15. Rob Klanker

Kolping Boys

181 punten

16. Wim van Kol

ADO'20 vr.

179 punten

De Kennemers

179 punten

FC Castricum

178 punten

9.

10. Han Visscher
Peter Schouten

Martin de Groot
18. Everard Luijckx

19. Merijn van Merkenstein Kolping Boys vr.

177 punten	 *

20. Patrick Hulshof

FC Velsenoord	

174 punten	 ****

21. Ron Bouman

RKVV DEM

170 punten

22. Juan Fernandez Coto

Alcmaria Victrix

169 punten

Sem Wokke	

Limmen

169 punten

24. Rowdy Bakker

Odin'59

165 punten

Limmen vr.

165 punten

26. Wout Gerrits

FC Uitgeest

163 punten

27. Onno Zijp

Jong Holland vr.

156 punten

28. Pepe Vazquez

Jong Hercules

152 punten

29. Alex Beek

Alcmaria Victrix zat.

151 punten

30. Arjan Huisman

Alkmaarsche Boys

147 punten	 **

31. Henk van Santen

Beverwijk

122 punten

Bert Zwart

* 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
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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

Jan Oldenhove

1.

ONZE ZORG

VOETBALLERS
DOEN HET MET

ms €0,70

Wie wordt het mooiste een-tweetje van het
seizoen en wint een diner voor twee personen?
Stem nu en maak kans op een Dinerbon van
Van Ruysdael ter waarde van € 25,Voor Jort Boot & Sandra Ribbens
sms rvm1 naar 7878

Voor Francis de Bie & Dennis Valkh
of
sms rvm9 naar 7878

Elke stem per sms* levert de club
waarvoor het een-tweetje speelt € 0,15 op

Voor Annika Winkel & Nikky Kortbeek
sms rvm3 naar 7878

s
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H
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Voor Dan m2 naar 7878
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Voor Sander
Driehu
sms rvm is & Nienke Bakker
4 naar 7878

Voor Ron Schrama & Francis Schoon
sms rvm5 naar 7878

VOETBALLERS DOEN HET MET

Voor Onno de Koc
k & Lott
sms rvm6 naar e van der Klein

7878

n
Voor Nathalie Hollenberg & Thijs Nijma
sms rvm7 naar 7878

VOETBALLERS DOEN HET MET
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