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Ook voor catering bij u thuis!

Beste voetballiefhebber,
Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik ben blij dat het amateurvoetbal weer is begonnen.
Ik ben namelijk benieuwd naar de verrichtingen van de clubs, spelers en trainers in de regio.
Hoe zal het bijvoorbeeld de gepromoveerde clubs vergaan en zullen de schutters van afgelopen seizoen opnieuw met scherp schieten? En wat te denken van alle trainers die bij een
nieuwe club aan de slag zijn gegaan? Het afgelopen seizoen draaide de trainerscarrousel in
de regio op volle toeren, zal dat deze voetbaljaargang weer het geval zijn?
RegioVoetbalMagazine zal het ook komend seizoen allemaal weer nauwlettend in de gaten
houden. Daar kunt u van op aan.
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

Adverteren? Bel 0251 67 46 47
Het volgende RegioVoetbalMagazine verschijnt op 8 oktober

HOOFDREDACTIE Arthur Oosthoek (arthur@regiovoetbalmagazine.nl)
ART DIRECTION EN VORMGEVING SWATvertising, Heemskerk fotografie: Karel Delvoye, Fotostudio Honing Beverwijk, Frank Sentveld.
DRUK Hooiberg Salland, 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 Heerhugowaard, Alkmaar, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen,
Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. 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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René Kuijs,
directeur
BV
De Triangel Groep
van
en hoofdsponsor
Vitesse’22.

van Vitesse’22?
Wat is de reden van het sponsoren
belangrijke maatschap‘Sportverenigingen hebben een
g ons steentje aan bij.
pelijke functie. Daar dragen wij graa
ère heb doorgebracht bij
Aangezien ik mijn hele voetbalcarri
.’
Vitesse‘22 sponsoren wij deze club
drage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbij
ngrijk. Het is veel bebela
niet
is
rag
bed
het
‘De hoogte van
rijven de club ondersteulangrijker dat zoveel mogelijk bed
illigers en sponsors is
nen. Een vereniging met veel vrijw
r.’
nde
minder afhankelijk en dus gezo
zakelijk veel wijzer?
Wordt uw bedrijf van de sponsoring
is wel toegenomen door
‘De naamsbekendheid in de regio
rlening strekt zich veel
de sponsoring, maar onze dienstve
zouden we wellicht anlijk
verder uit dan de regio. Dus zake

dere keuzes moeten
maken, maar er bestaat
ook nog iets als clubliefde.’

Is het denkbaar dat u zich
als hoofdsponsor bemoeit
met het voetbaltechnisch
beleid?
‘Nee!!!! Ik heb zelf in het
eerste elftal van Vitesse gevoetbald en vond het zeer
vervelend als sponsors zich
gingen bemoeien met technische zaken.’
Bent u bereid in de buidel
te tasten om spelers naar
Vitesse’22 te halen?
‘Nee, dat is uit den boze. In
het contract staat expliciet
vermeld dat wanneer er spelers worden betaald, wij het
sponsorcontract opzeggen.
Bovendien heeft Vitesse 300

vrijwilligers die ook geen cent betaald krijgen. Dan kun je het niet
maken om spelers te betalen.’
Bezoekt u alle wedstrijden
van het eerste?
n
‘Ik probeer wel de thuiswedstrijde
geeen
heb
ik
r
maa
te bezoeken,
zin met vier kinderen dus de tijd op
.
zondag moet wel verdeeld worden
Dat lukt niet altijd.’
Wat verwacht u van
Vitesse’22 dit seizoen?
‘Ik hoop dat iedereen plezier heeft
en dat men respect heeft voor elkaar en voor de tegenstander. Daarl
naast hoop ik dat het eerste elfta
icht
well
met
len
zich blijft ontwikke
als beloning een kampioenschap.

column Bespiegelingen
Mooi zijn al die bespiegelingen van
trainers aan het begin van het seizoen. In het betaalde voetbal hijgt
vrijwel iedere trainer dat met dit materiaal Europees voetbal zeker tot de
mogelijkheden behoort en natuurlijk
gaan zij vol op de aanval spelen, want
dat past het best bij deze spelersgroep. Mooie uitspraken, die er bij
de overambitieuze van enige kennis
gespeende bobo’s ingaan als Gods
woord in een ouderling.
Vier nederlagen verder klaagt de
trainer ’dat het allemaal niet meezit’. Een scheidsrechterlijke dwaling,
blessureleed en toch ook een onevenwichtige selectie speelt de trainer parten. ‘We hadden graag een
ervaren centrale verdediger en een
linkermiddenvelder met diepgang en
scorend vermogen aan onze selectie
toegevoegd. Maar de spelers die wij
wilden hebben, bleken voor ons niet
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haalbaar. We moeten vooral niet in
paniek raken’, probeert de trainer
het gezaag aan zijn stoelpoten voor
te zijn.
In werkelijkheid is het gezaag aan de
stoelpoten en het mobiliseren van
de vijfde, zesde en zelfs zevende colonne al begonnen na de eerste wedstrijd. Op het pluche achter het glas
en na afloop van de wedstrijd had
iedereen een mening. De weldoeners, die aanzien kopen door veel
geld in een voetbalclub te pompen,
begrepen niets van de keuzes van de
trainer. De tactiek deugde niet, de
wissels waren onlogisch en waarom
zaten de drie nieuwe aankopen op de
bank?
De voorzitter probeert de gemoederen te sussen en roept in de pers dat
de club nog volledig achter de trainer staat. Iedereen die de voetbalwereld een beetje kent, weet dan: de
trainer heeft zijn langste tijd gehad.

Sint Adelbert 3
FOTO: Frank Sentveld

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
team van Sint Adelbert.
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

Stopperspil
De trainer houdt de moed er nog
even in, want hij ziet nog wel degelijk
perspectief. Er wordt hard getraind;
een teken dat de spelersgroep nog
achter hem staat. Ík zal de laatste
zijn die de handdoek in de ring gooit’,
zegt hij strijdbaar en tegen beter weten in.
In de resultaten zit geen stijgende
lijn en het niveau daalt sneller dan
de koersen op Wall Street. De taal
van de voorzitter wordt dreigender.
‘Ik zal nooit een trainer ontslaan,
maar als het publiek begint te morren, dan heb ik geen keus.’ De trainer had tijdens de laatste wedstrijd
de spreekkoren ook gehoord, al hield
hij zich voor de snorrende camera’s
groot. ‘Het is maar een klein groepje
die dat roept.’
En dan valt het doek definitief. De
voorzitter haast zich te zeggen dat
het voor hem een pijnlijke beslissing
was. ‘Maar dat hij heeft gehandeld in

het belang van de club.’ Toeval of
niet, de opvolger wint prompt de
eerstvolgende wedstrijd en komt
uitvoerig op tv. ‘Ik wil niet natrappen naar mijn voorganger, maar
ik heb de discipline wat aangehaald en wat spelers op de juiste
plek gezet.’ Hoe dodelijk kan een
uitspraak van een collega zijn.
Ook in het amateurvoetbal is iedereen vol goede moed. Kijk de
voorbeschouwingen er maar op
na. De meeste clubs vinden zich
aan het eind van de rit terug in
het linkerrijtje en van daaruit wellicht een periodetitel. Ik glimlach
om dergelijke bespiegelingen en
hoop voor al die trainers dat bestuursleden zich niet laten leiden
door de waan van de dag, zoals in
het profvoetbal.

Achterste rij v.l.n.r.: Ed Tervoort, Dennis Dekker, Gerrit Apeldoorn, Marco Dekker, Wick Diemeer.
Middelste rij v.l.n.r.: Frank Boendermaker, Enrico Apeldoorn, Benno Wittebrood, Claus Tervoort, Jeroen
Weijers, Ruud van Woezik, Marko Meijer.
Voorste rij v.l.n.r.: Mark de Boer, Paul Huiberts, Sjaak Boendermaker, Ed Tromp, Robert Zwart.
Op de foto ontbreken: Pascal Boendermaker, Bas Bakker, Jan Noweé, Michel Liefting en Claus Hes.

• Dit elftal is ontstaan uit een belofte van negen
vrienden, waarvan een aantal enkele jaren in
het eerste van Sint Adelbert heeft gespeeld, om
na de ’carrière’ samen in een bierteam te gaan
spelen. Dit negental aangevuld met enkele al
eerder gestopte spelers uit Adelbert-1 vormde
de basis van twaalf spelers van coach, keeper,
scheidsrechter en feestavondorganisator Benno
Wittebrood. Na een optreden van Jan Smit in
Heiloo werd het team aangevuld met acht spelers en zo maakte het derde elftal van Sint Adelbert vorig jaar haar competitiedebuut.
• Dit werd één groot dieptepunt met vele nederlagen, gemiste kansen, spelerstekort, zoekrakende scheidsrechters en twee fantastische

feestavonden die het team door het seizoen
heen sleepte. Kortom: alles klopte bij dit bierteam, alleen de punten ontbraken.
• Dit jaar gaat Sint Adelbert de achtste klasse
onveilig maken met leuke op de fiets uitwedstrijden bij Limmen, Zeevogels en De Foresters.
Met twee nieuwe spelers erbij hoopt Sint Adelbert 3 meer dan tien punten te behalen en stiekem dromen zij van de platte kar. Een uitstekend
verlopen trainingskamp bij Center Parcs rechtvaardigt deze droom.

de glazen

bal

Foto Karel Delvoye

hetballenhok

All Stars

van Rowdy Bakker

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 dit nummer de Glazen Bal
van ODIN’59-trainer Rowdy Bakker. Bakker voorspelt de uitslagen van de
volgende wedstrijden van 13 en 14 september:

Jong Holland
Vitesse’22
SVW’27
Egmondia
Fort. Wormerveer 2

-

Reiger Boys
DEM
De Foresters
Sint Adelbert
Kolping Boys

(derde klasse zat.)
(tweede klasse)
(tweede klasse)
(vijfde klasse)
(eerste klasse vr.)

2-1
2-1
2-1
1-2
2-1

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

Droomstart
FC Castricum
domper voor
Jong Holland
De verwachtingen bij Jong
Holland zijn hoog. Het team
van trainer Mark Pauli mikt
op een plaats bij de eerste
vijf. De Alkmaarders, die met
veel machtsvertoon kampioen werden in de vierde
klasse, lieten tegen FC
Castricum geen moment zien

Op die overwinning viel niets af te dingen. Sterker nog, het elftal van Mark
Kranendonk had een historische overwinning kunnen boeken. Dat het voor
de Castricummers bij een droomstart
bleef, kwam doordat doelman Imre
Tessensohn als een van de weinige
Alkmaarders kon terugkijken op een
behoorlijke wedstrijd. Verder had Jong
Holland het geluk dat de Castricumse
fusieclub lang niet iedere aanval goed
uitspeelde. Zo had Martijn van Duivenvoorde in de tweede helft veelal een
zee van ruimte, maar de linkerspits
werd nogal eens over het hoofd gezien
door zijn medespelers.
Hoewel de Castricumse overmacht
vooral in de tweede helft indrukwekkend was, had het voor Jong Holland
misschien wat minder slecht kunnen aflopen, wanneer scheidsrechter Stormbroek een strafschop had
toegekend toen Raoul van der Wel in
het strafschopgebied ten val werd gebracht. De bewierookte spits -vorig seizoen goed voor maar liefst vijfendertig
doelpunten- speelde ook een rol bij de
tweede uitgelezen Alkmaarse mogelijkheid. De boomlange aanvaller won
een van de weinige duels van de Castricumse Alex, Noël Amanda, waarna
Arno van der Werf in kansrijke positie voor doelman Marius Jansen op-

dook. Van der Werf faalde jammerlijk.
FC Castricum gaf aan een veelbelovende start een matig vervolg. Halverwege
de eerste helft herpakte de thuisclub
zich. Jong Holland maakte ook in die
mindere fase van Castricumse zijde
nauwelijks indruk. De mogelijkheden
voor de Alkmaarders lagen vooral aan
de zijkanten. Routinier Maarten Jurrjens is een goede voetballer, maar

ontbeert de snelheid om als vleugelverdediger goed te kunnen functioneren. Leon Kerdijk, zijn compaan aan de
linkerkant, is verre van wendbaar en in
balbezit niet bepaald een hoogvlieger.
Deze keuzes van Kranendonk bleven
zonder gevolgen, omdat Arno van der
Werf en Saïd Aitichon geen moment de
tekortkomingen van beide verdedigers
konden blootleggen.

Niels Popping in duel met Job Heijmans (4).
Noël Amanda kijkt toe.

Jong Holland-verdediger Mo Gümüs probeert
Martijn van Duivenvoorde af te stoppen.

FC Castricum-Jong Holland 5-1.

FC Castricum: Jansen; Jurrjens (58. Duijn), Rijs,

33. Martijn van Duivenvoorde 1-0, 37. Popping

Amanda, Kerdijk (62. Schekkerman); Limmen,

2-0, 55. Jurrjens 3-0, 64. Van der Werf 3-1, 69.

Kuijs, Van Soest (71. Simon); Maarten van Dui-

Kuijs 4-1, 83. Martijn van Duivenvoorde 5-1.

venvoorde, Popping, Martijn van Duivenvoorde.

Scheidsrechter: J. Stormbroek

Jong Holland: Tessensohn, Burgers (38. B.
Blankendaal), Gümüs, Heijmans, R. Blanken-

Gele kaarten: Gümüs, Blankendaal en Van der

daal (61. Joinkin); Van der Werf, Van Lee (38.

Wel (allen Jong Holland).

Van Dijk), Bergman, Spaans; Van der Wel, Aitichon.

waar die veronderstelling
op is gebaseerd. Titelkandidaat FC Castricum beleefde
met een afgetekende 5-1
Noël Amanda geeft
aanwijzingen.

overwinning een droomstart
en dus liep de hernieuwde
kennismaking met de derde
klasse voor de Alkmaarse
zaterdagvoetballers uit op
een enorme domper.
Arno van der Werf verzuimt voor Jong Holland de score te openen.
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Gepromoveerde
clubs gaan voor het
linkerrijtje
Aan het begin van het seizoen verwachten

bestuurders,

trainers,

spelers en sponsors dat hun club
een rol van betekenis gaat spelen.
‘We gaan voor het linkerrijtje’, is
zo langzamerhand ook een standaarduitdrukking in het amateurvoetbal. De Kennemers, Kolping
Boys, Limmen, KSV, Wijk aan Zee,
Jong Holland en Jong Hercules
werden afgelopen seizoen kampioen, terwijl Meervogels via de
achterdeur van de nacompetitie
promotie afdwong. RegioVoetbalMagazine maakte een rondje langs
de promovendi om de verwachtingen te peilen.

KSV’er Kevin van Etten in de kampioenswedstrijd tegen Oosterend.

De Kennemers was in de tweede
klasse oppermachtig en zal ook
in de eerste klasse een rol van
betekenis gaan spelen. Tenminste dat is de overtuiging van trainer Martin de Groot. ‘We zullen
geen kampioen worden, maar
het linkerrijtje moet haalbaar
zijn.’ De Zaankanter baseert
zijn mening voor een deel op het
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Foto’s: Karel Delvoye

vorige seizoen en deels op de verrichtingen van zijn ploeg in de voorbereiding. ‘We hebben een goede
verdediging en we scoren toch
ook wel makkelijk. Ik weet dat de
krachtsverschillen klein zijn. Met
dertig punten ben je veilig en met
veertig punten ben je waarschijnlijk kampioen.’ De Groot kijkt in
ieder geval uit naar het avontuur

in de eerste klasse. ‘Net zoals de
spelers kan ik mij als trainer verder ontwikkelen. Ons budget is
niet zo groot als dat van bijvoorbeeld JOS Watergraafsmeer. Ik
zie het als een uitdaging om met
de middelen die je ter beschikking hebt het maximale resultaat
te halen’, klinkt het strijdlustig uit
De Groots mond.

Patrick Smorenberg speelde met
Kolping Boys jarenlang in de eerste en tweede klasse. Op zesendertigjarige leeftijd keert hij met
zijn ploeg enigszins verrassend
terug in de tweede klasse. ‘Het
zal een zwaar jaar worden,’ verwacht de Oudorpse routinier om
er vervolgens optimistisch aan
toe te voegen dat hij ook niet had
verwacht dat ze afgelopen seizoen
kampioen zouden worden. ‘We
moeten maar een voorbeeld nemen aan De Foresters van het afgelopen seizoen. Ik heb er in ieder
geval veel zin in en hoop veel aan
spelen toe te komen.’
Uit ervaring weet Smorenberg wat
zijn ploeggenoten te wachten staat
op dit niveau. Er wordt verzorgder
gevoetbald, maar verdedigend is
het ook slimmer en harder.’
Harry Verduin verwacht dat Limmen in de derde klasse in het
linkerrijtje eindigt. ‘Onze spelersgroep herbergt veel talent en we
hebben ook een aantal ervaren
spelers. En René Hof is natuurlijk een speler die het verschil
kan maken.’ Vrone is een van de
tegenstanders van Limmen en dat
heeft voor Verduin een speciaal
tintje. ‘Een collega van mij speelt
bij Vrone, dus dat is wel leuk. Ik
heb sowieso hoge verwachtingen
van Vrone. Maar ook dit seizoen
zullen de krachtsverschillen klein
zijn. Een goede start is dan heel
belangrijk, maar ik heb er alle
vertrouwen in.’
Meervogels promoveerde door
in de nacompetitie favoriet Sint
Adelbert te verslaan. Trainer Han
Visscher weet niet zo goed wat
hij in de vierde klasse B kan verwachten. ‘Van een groot aantal
ploegen in 4A kan ik de kwaliteit
redelijk inschatten. Toch denk ik
dat deze klasse iets zwaarder is.
We spelen tegen veel ploegen uit

Jong Hercules-trainer Nico van den Berghe:
‘Dat we ons handhaven, daar ben ik van overtuigd en stiekem hoop ik op een periodetitel.’
de Zaanstreek en die slachten elkaar wellicht af. Daar moeten wij
ons voordeel mee doen’, rekent
Visscher zich rijk. ‘Dan kunnen we
in het linkerrijtje eindigen en misschien een periodetitel pakken.
We moeten in ieder geval van de
onderste plaatsen wegblijven.’
Jarenlang was KSV een kleine
club. De laatste jaren groeit de
club gestaag. ‘Ons doel is om op
korte termijn naar de vierde klasse te promoveren’, schetst bestuurslid technische zaken Nardy
Velseboer de rooskleurige situatie
bij zijn club. ‘Ik zeg niet dat dat dit
seizoen al moet gebeuren, maar ik
verwacht dat we wel gaan strijden
om promotie. Onze selectie is in
de breedte sterker geworden. Een
periodetitel hoort volgens mij tot
de mogelijkheden.’
Micha Tibboel had met drieën–
twintig doelpunten een belangrijk
aandeel in het kampioenschap
van Wijk aan Zee. ‘Het zou mooi
zijn als ik hetzelfde aantal haal
als vorig seizoen, maar we hebben veel scorend vermogen in de
ploeg. We zijn niet afhankelijk van
een of twee spelers en dat is ook
in de vijfde klasse een prettige gedachte’, zegt Tibboel die verwacht
tegen beter voetballende ploegen
te spelen. ‘En dat ligt ons beter.
Daarom denk ik dat we ook in de
vijfde klasse bovenin gaan meedraaien.’
Voor Jong Hercules-trainer Nico
van den Berghe is FC Castricum de
favoriet voor het kampioenschap in
de derde klasse. De opvolger van
Pepe Vazquez is vol vertrouwen
als het om zijn eigen ploeg gaat.
‘Dat we ons handhaven, daar ben

ik van overtuigd en stiekem hoop
ik op een periodetitel. De groep is
duidelijk toe aan een stap hoger.
In deze klasse is het voetbal wat
fysieker en wij gokken erop voetballend beter te zijn. We willen het
hoogste bereiken. Ik ben nieuw
hier en we spelen in een nieuwe
klasse dus de vraag is of er chemie is, maar ik heb daar nu een
goed gevoel over. ‘

Jerry Tanakah (rechts) heeft hoge verwachtingen

Jong Holland is een van de tegenstanders van Jong Hercules
en ook bij Alkmaars enige zaterdagclub zijn de verwachtingen hooggespannen. Aanvoerder
Jerry Tanakah weet zeker dat zijn
ploeg makkelijk mee gaat draaien. ‘Wij eindigen bij de eerste
vijf’ klinkt het gedecideerd uit de
mond van de Alkmaarder. ‘Met de
komst van een aantal A-junioren
is onze selectie sterker dan vorig
jaar. FC Castricum is natuurlijk de
grote favoriet, maar ik heb echt
een goed gevoel bij onze ploeg.
Het enige wat ons parten zou
kunnen spelen is het gebrek aan
ervaring.’
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Reiger Boys had al eerder interesse
in Van der Klein ‘Hoewel mijn vriendin
hier al speelde was het niet vanzelfsprekend de overstap te wagen, omdat ik met Kolping Boys op hetzelfde
niveau actief was. Ik wilde dus alleen
overstappen als ze kampioen zouden
worden. Op de dag dat de titel een feit
was, kreeg ik een overschrijvingsformulier in mijn handen gedrukt.’
Trainer Arnold de Block ziet in Van der
Klein, die haar eerste schreden als
voetballer zette bij DWOW uit Wieringerwerf, een welkome versterking.
Voor Van der Klein is het niet vanzelfsprekend dat ze zomaar een basisplaats krijgt. ‘Je moet het wel laten
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zien’, vindt de middenvelder. ‘Ik kijk er
echt naar uit om in de hoofdklasse te
spelen en er voor mezelf het maximale
uit te halen.’
Als het aan Van der Klein ligt, sluit ze
haar loopbaan bij Reiger Boys af. ‘Ik
ben nu achtentwintig en denk niet dat
AZ op mij zit te wachten. Zolang ik goed
genoeg ben voor het eerste zal ik blijven voetballen, voor het tweede ben ik
te fanatiek. Maar ik zie mij niet tot mijn
veertigste in het eerste spelen, misschien speel ik dan bij de veteranen.’

Reiger Boys verloor vorig seizoen in
de eerste klasse geen wedstrijd. In
de hoofdklasse zullen de verhoudingen ongetwijfeld anders liggen. Van
der Klein is zich daar van bewust. ‘We
zullen wedstrijden gaan verliezen. Ik
ben een ervaren speler en er wordt

Dat die beleving bij Kolping Boys minder is, is volgens Van der Klein niet
vreemd. ’We zijn daar als een vriendenteam van de vijfde naar de eerste
klasse gepromoveerd. Om echt te
presteren, daar is meer voor nodig. Bij
Reiger Boys streeft iedereen hetzelfde
doel na en wil iedereen er alles aan
doen. Dat past beter bij mij. Mijn probleem is dat ik bepaalde verwachtingen van spelers heb. Hier tref ik meer
gelijkgestemden.’
Hoewel ze zelf een slag om de arm
houdt, moet het raar lopen, wil Stefanie van der Klein niet uitgroeien tot een
belangrijke schakel op het middenveld
van Reiger Boys. Toch blijft ze kritisch
op zichzelf. ‘Ik ben soms te balverliefd
en dat kan tot blessures leiden. Bij
Kolping Boys hamerde Ed Noorlander
er altijd op dat ik sneller moest spelen
en daarin had hij gelijk. Verder ben ik
niet razendsnel’, somt Van der Klein
nog een minpuntje op.

‘Met een vriendenteam kun je
geen hoofdklasse spelen’
Stefanie van der Klein maakte een opmerkelijke overstap van Kolping Boys naar
hoofdklasser Reiger Boys. De middenvelder buffelde tien jaar op het middenveld van
de Oudorpse vrouwenploeg, maar de ambitie om op een hoger niveau te acteren,
was sterker dan de gezelligheid van een vriendenteam. ‘Met een vriendenteam kun
je geen hoofdklasse spelen’, is Van der Kleins stellige overtuiging. Toen Reiger Boys
promoveerde, was de beslissing snel genomen. En dus zijn ploegen als RKHVV, Purmerend of ’t Goy ingewisseld voor vrouwenvoetbalbolwerken als Ter Leede, Wartburgia en
Fortuna Wormerveer.

In ieder geval verliep de aanpassing
zonder problemen, vooral omdat ze bij
Reiger Boys iets vond wat ze bij Kolping Boys miste. ‘Kolping Boys is een
fijne club met lieve mensen, maar hier
ervaart iedereen het voetballen als
topsport. Het is hier allemaal wat minder vrijblijvend; drie keer in de week
trainen, is ook echt drie keer in de
week trainen. En trainen is belangrijk.
Je moet je talent optimaal benutten en
dat doe je door te trainen.’

Daartegenover staat haar felheid, Van
der Kleins handelsmerk. ‘Je moet ieder duel willen winnen en negentig
minuten kunnen gaan.’ Een type Davids dus. ‘Alleen is hij een tikkie beter’,
zegt ze met een glimlach. Met die eigenschap is Van der Klein een versterking voor de vrouwenploeg uit Heerhugowaard, al vindt ze dat zelf niet. ‘Je
hoort van anderen dat ik wat toevoeg
en dat er wat meer voetbal inzit. Zelf
zie ik me niet echt als een toegevoegde waarde.’

van mij verwacht dat ik dan rustig blijf.
Het is niet reëel te denken dat we in de
hoofdklasse om de titel zullen strijden.
We hebben een talentvolle groep en
ook de verhouding tussen jonge en ervaren spelers is goed. We moeten met
deze groep wel rond de achtste plaats
kunnen spelen.’

De loopbaan
• DWOW
• Flevo
• Kolping Boys
• Reiger Boys
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Groen Gras

23 augustus 2008 • 11.37 uur
FC Uitgeest F12 - HSV F7

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL
De overstap van trainer Dick-Jan Ente naar ADO’20 was een van de
meest opmerkelijke transfers in het regionale voetbal. Terwijl
Ente met Vitesse'22 onderhandelde over contractverlenging,
benaderde ADO’20 de Hoofddorper. Gesprekken met de beleidsbepalers en de spelersgroep gaven Ente een goed gevoel, waardoor hij komend seizoen de scepter zwaait bij de Heemskerkse
hoofdklasser. Over welke positie op de ranglijst voor ADO’20
haalbaar moet zijn, doet Ente geen uitspraken. ‘Het ADO-gevoel
moet terug’, is een van Entes doelstellingen.

Wat is het ADO-gevoel dan?

‘Het ADO-gevoel
moet terug’
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‘De mensen willen graag spelers
zien die ze herkennen. Dat houdt in
dat je jeugdspelers moet gaan inpassen, maar ook spelers die van
buiten komen, kunnen voor de supporters herkenbaar zijn. Ze moeten
een band hebben met deze club. Bij
veel hoofdklassers is geen sprake
van enig clubgevoel. DWV haalt twintig nieuwe spelers, wil je dat als club?
In mijn optiek werkt dat niet op de
lange termijn. ADO’20 moet het niet
van het geld hebben. Een speler moet
hier graag willen spelen. ADO’20 moet
een club zijn waar iedereen zich prettig
voelt; van speler tot wasvrouw.’
Hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen
zich prettig voelt?
‘Ik wil hier een regionaal team neerzetten en leuk aanvallend voetbal spelen
met drie spitsen. Cees Bruinink heeft
hier fantastisch werk verricht, daar
neem ik echt mijn petje voor af, maar

ik ben een ander type trainer dan Cees.
Voor Bruinink was het belangrijk dat
de organisatie van achteruit er moest
staan om van daaruit te scoren. Ik ga
uit van het maken van doelpunten. Ik
ben tevreden als we kansen creëren en
scoren.’
En dat zegt een oud-verdediger.
‘Ik was wel een aanvallend ingestelde
verdediger, haha. Maar waarom gaat
iemand voetballen? Je vindt het leuk
om te scoren en daarvoor moet je de
bal hebben. Scoren zorgt weer voor
plezier wat uiteindelijk de intentie is.
Als je plezier hebt, raak je gemotiveerd
wat weer tot resultaat gaat leiden. Daar
ben ik van overtuigd. Spelers worden
niet vrolijker als je ze in een defensief
keurslijf perst en voor de mensen langs
de kant is het ook niet leuk. Aanvallend
voetbal loont, dat brengt uiteindelijk
het resultaat dat we hopen. Ik laat in
het midden wat dat resultaat dan is.
Pas na de laatste wedstrijd moet je
naar de ranglijst kijken.
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‘Het halen van spelers is leuk voor de korte
termijn. Als het geld op is, stort de club in’
De hoofdklasse is voor jou nog
redelijk onbekend terrein. Is dat
geen nadeel?
‘Nee hoor, ik hoef ook niet alles van
een tegenstander te weten. Elke week
staan er andere spelers in het veld,
dus ik heb niet zo’n behoefte aan een
uitgebreide analyse. Uit die analyse
komt dan weer een bespreking tot het
eind van de wereld. Ik geloof niet dat
een speler daar op zit te wachten. Ik
heb heus wel wat informatie over tegenstanders, maar ik houd het liever
simpel. Voetballen is al moeilijk genoeg en dan hoeft een speler bij wijze
van spreken niet tijdens een wedstrijd
op een briefje te kijken, wat hij allemaal moet doen.’
Heb je nog overwogen spelers van
Vitesse’22 mee te nemen?
‘Nee, ik vind het niet netjes ten opzichte van Vitesse. Daarnaast hebben alle partijen een probleem.’
Verklaar je nader.
‘Als ik spelers had meegenomen,
had Vitesse een probleem gehad.
Dan is het de vraag of die spelers
allemaal een basisplaats hadden
gehad. De speler wordt er dan niet
beter van en als ze niet spelen gaan
ze weer weg, dus dan heeft ADO er
nog niets aan. Daarnaast wordt de
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selectie zo groot dat ik veel tijd kwijt
ben aan het blussen van brandjes.
Het is niet belangrijk of het mij goed
gaat, maar het moet de club goed
gaan. Dick-Jan Ente is in dienst van
de club en ik wil iets neerzetten voor
de lange termijn. Het halen van spelers is leuk voor de korte termijn. Als
het geld op is, stort de club in. Hoeveel is het je waard om te presteren
in de hoofdklasse? Misschien moet
je dan als club je doelstellingen bijstellen. Overigens sluit ik het voor de
toekomst niet uit dat een speler van
Vitesse’22 in het shirt van ADO is te
bewonderen.’
Het is voor een jeugdspeler moeilijk om door te breken bij ADO’20.
Hoe ga je ervoor zorgen dat er
meer jeugd doorbreekt?
‘De stap van de A1 naar het eerste
is groot. Het tweede is dan een tussenstap, maar je ziet dat spelers dan
niet het geduld op kunnen brengen
en vertrekken naar clubs in de omgeving. Spelers van ons die naar de
jeugdopleiding van een betaalde club
vertrekken en daar afvallen, keren in
de regel ook niet terug, maar die kiezen vaak om financiële redenen voor
een andere amateurclub. Het is dus
lastig jongens te binden. In het tweede team zal de jeugd meer de ruimte
krijgen om zich te ontwikkelen. Een
jeugdspeler verkies ik gauw boven

een speler die al een aantal jaren
in het tweede speelt. Daarnaast wil
ik de 18-23 competitie waar ADO’20
aan meedoet concreter invullen. Ik
zal dus zoveel mogelijk spelers opstellen die in die leeftijdscategorie
vallen. Natuurlijk is het leuk om die
competitie te winnen, maar ik zie het
als een opleidingsinstituut.’
Hoe belangrijk is Arjan de Zeeuw?
‘Hij is net zo belangrijk als alle andere spelers. Arjan heeft natuurlijk
veel ervaring en dat is goed voor de
club. Arjan is een goede vriend van
me en het is leuk dat we samen iets
voor een club als ADO'20 kunnen
betekenen. Ik verwacht ook geen
problemen in de kleedkamer. Het is
maar net hoe je ermee omgaat en
hoe gevoelig je ervoor bent.’
Wat is het verschil tussen Vitesse’22 en ADO’20?
‘Als ik naar de spelers kijk, durf ik te
beweren dat dat elkaar voetbaltechnisch niet veel ontloopt. Bij ADO’20
zijn echter de randvoorwaarden om
te presteren beter geregeld en dan
heb ik het niet over geld. Ik bedoel
randvoorwaarden als de broodjes, de
ballen, de hesjes, de bus, een trainingskamp. Dat is allemaal perfect
geregeld, waardoor de beleving van
de spelers hier vele malen groter is
dan bij Vitesse. Dat is het verschil.
Een speler geeft hier het maximale
om het beste uit zichzelf te halen.’
Wat wil je als trainer nog bereiken?
‘Daar ben ik niet zo mee bezig. Ik
wil niet bij iedere club trainer zijn. Ik
moet bij een club passen en de club
moet bij mij passen, of dat nu een
betaalde club of een vierdeklasser
is, doet niet terzake.’
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ADO’20
FC Omniworld
Argon
Haaglandia/Sir Winston
Hollandia
FC Hilversum
HBS
VVSB
DWV
VUC
Elinkwijk
Westlandia
FC Turkiyemspor

Vrone
FC Medemblik
De Blokkers
WGW
VVW
ZAP
Spartanen
Limmen
KGB
HSV
Schagen

Sporting Krommenie
SV De Rijp
ZTS
IVV
SVA
Meervogels’31
Zaanlandia
FC Velsenoord
Zaandijk
Assendelft
RKAV Volendam

Sint Adelbert
SV Beverwijk
Purmerland
Westzaan
RCZ
Graftdijk
De Wherevogels
Egmondia
Ilpendam
SV Wijk aan Zee

De Zouaven
NVC
DWS
KFC
Hercules
Blauw Wit Amsterdam
De Kennemers
FC Breukelen
AFC’34
JOS/W’graafsmeer
Kampong

VVZ
Fortuna Wormerveer
Zilvermeeuwen
WSV’30
Velsen
EVC
United/DAVO
Purmerend
Saenden
DSS
Onze Gezellen

Geel Zwart’30
Sint Boys
Hugo Boys
JVC
DTS
Petten
Con Zelo
Nieuwe Niedorp
Duinrand S
De Koog
WMC
Wieringerwaard
Bergen

Montfoort
Huizen
Roda’46
Beursbengels
Young Boys
ODIN’59
Zuidvogels
Sportlust’46
Rijnvogels
Gouda
Voorland

Westfriezen
Stormvogels
HFC EDO
DEM
De Foresters
Vitesse’22
VSV
Hellas Sport
Kolping Boys
Purmersteijn
SVW’27

Texel’94
Koedijk
VIOS W
SRC
Alkmaarsche Boys
Zeevogels
VZV
Hollandia T
LSVV
Berdos
FC Den Helder

KSV
Strandvogels
De Valken
Sint George
West Frisia DP
RKEDO
Beemster
Kwiek’78
Zwaagdijk
Sporting S
Oosthuizen
Hauwert’65
WBSV

Jong Hercules
DZS
Blauw Wit (W)
Reiger Boys
FC Castricum
Jong Holland
Wieringermeer
IJmuiden
Opperdoes
BOL
TOB
FC Purmerend

pagina 17

FotO Fotostudio Honing Beverwijk

niet dat toen hij zeven was, hij dingen
met een bal kon die ik op die leeftijd
echt niet kon.'

uit de oude doos
De Kennemers voelt voor
Ramon van der Vaart als een warm bad
Het naambordje met de roodzwarte bal naast de voordeur van Ramon van der Vaart laat aan
duidelijkheid niets te wensen over: hier woont een kind van De Kennemers. Ramon van der
Vaart heeft zoals veel leden van De Kennemers een diepgewortelde liefde voor de club. In
oktober is hij veertig jaar ’een Kennemers-kind’ en dat maakt hem net zo trots als dat zoon
Rafael de harten van de Koninklijken sneller laat kloppen. ‘De Kennemers voelt als een warm
bad’, onderstreept Van der Vaart zijn gevoelens voor de Beverwijkse eersteklasser.
Dat Ramon van der Vaart zich in 1968
hulde in het rood-zwart was niet meer
dan logisch. Van der Vaart: ‘De Kennemers was de club van het kamp. Ik was
zeven, maar je moest eigenlijk acht
zijn. Kees Kerkhof had gezegd dat ik
acht was. Mijn periode in de jeugd was
een leuke tijd. Met de A1 speelden we
interregionaal tegen Ajax en Haarlem.’
Dat men bij De Kennemers met eerpagina 18

bied over Ramon van der Vaart praat
komt niet doordat zoon Rafael toevallig
aardig tegen een balletje kan trappen.
Wie zijn oor te luister legt op sportpark
Adrichem hoort vaak van mensen die
het kunnen weten dat Ramon er ook
wat van kon. Uit Ramons mond komen
geen grootse verhalen over zijn eigen
voetbalkunsten. Daarvoor is hij te bescheiden. ‘Toen Rafael doorbrak kwam

het geen moment in mij op dat ik dat
ook had kunnen bereiken. Ik mag zijn
veters niet eens strikken. Als ik er alles
voor over had gehad, was ik een leuke
Eerste Divisie-speler geweest.’
Op de vraag op welk vlak hij beter was
dan zijn zoon, volgt een lange stilte. ‘Ik
denk wel dat ik fysiek wat sterker was
en ik kan beter koppen. Maar vergeet

Maar ook Ramon van der Vaart was
een fenomeen. Er zijn bij De Kennemers weinig spelers geweest waarvoor een afscheidswedstrijd werd
georganiseerd. Toen Ramon van der
Vaart in 1998 stopte met het voetballen in de selectie, speelde het eerste
tegen een team met spelers waarmee
Van der Vaart tijdens zijn carrière had
gespeeld. ‘Voor zover ik weet heeft alleen Jos Wagenaar ooit een afscheidswedstrijd gehad. Ik ben daar trots op’,
zegt Van der Vaart tien jaar later.
Van der Vaart beleefde in de twintig
jaar dat hij in de selectie voetbalde
hoge pieken en diepe dalen. De aanvaller debuteerde als zestienjarig
broekie in de tweede klasse uitgerekend tegen DEM. ‘Ik mocht het laatste
half uur meedoen, maar ik werd na
een kwartier door Hennie van Son uit
de wedstrijd geschopt. In dat seizoen
speelde ik ook nog een bekerwedstrijd
tegen DEM’, weet Van der Vaart.
Het seizoen daarop ging het niet goed
met het keurkorps van De Kennemers.
A-junior Ramon van der Vaart moest in
1978 na vier wedstrijden de reddende
engel worden. De uit de A1 overgehevelde aanvaller gaf al snel zijn visitekaartje af. ‘Ik scoorde vijf goals in vier
wedstrijden.’ Daarna bleek Van der
Vaart ook maar een mens van vlees en
bloed, want de doelpuntenproductie
stokte. De Beverwijker heeft daar wel
een verklaring voor. 'Het werd koud en
er kwam een lange winter. Ik hou van
een lekker zonnetje. Gelukkig handhaafden we ons in de tweede klasse.’
Onder Clement Koster degradeerde
De Kennemers naar de derde klasse.
‘Het jaar daarvoor hadden we ons op
de laatste speeldag dankzij een 4-3
overwinning op ZVV gehandhaafd.
Ik scoorde in die wedstrijd met mijn
hand.’ En dan lachend: ‘Maradonna

heeft de hand van God van mij afgekeken.’ Toch waren de twee degradaties niet het grootste dieptepunt in Van
der Vaarts voetballoopbaan. ’Dat komt
nog’, zegt hij grijnzend.
‘Wim Jonker, waarmee ik nog had
gevoetbald, werd trainer en Hennie
van Son leider. Ik heb toen drie mooie
jaren gehad, hoewel het eerste jaar
onder Jonker het dieptepunt was van
mijn carrière. Op het veld van Limmen
speelden we een beslissingswedstrijd
tegen DTS. We hadden aan een gelijkspel genoeg om te promoveren,
maar we verloren met 1-0. We hadden toen echt een fantastisch team
dat minimaal gelijkwaardig was aan
het huidige eerste.’ Ook de jaren in de

Foto Karel Delvoye

geen verbazing dat Duin zijn congé
kreeg. Willem van der Broek volgde
Duin op. ‘Onder hem degradeerden
we het jaar daarop naar de kelder van
het amateurvoetbal.’

‘Maradonna heeft de hand
van God van mij afgekeken’
Haarlemse Voetbalbond (de huidige
vijfde klasse, red.) wil Van der Vaart
het liefst snel vergeten. ‘Onder Ton
Duin degradeerden we naar de vierde
klasse nadat we tegen De Volewijckers in de laatste seconde een 3-2
voorsprong uit handen hadden gegeven, waarna we nog een keer tegen
hen moesten spelen. We verloren toen
met 6-0.’ Duin was volgens Van der
Vaart een aardige man die met jongens als Wim van Dongen, Ruud Das
en Ronald Weijsters geen makkelijke
groep onder zijn hoede kreeg. ‘Je had
toen een sterke trainer moeten hebben’, zegt Van der Vaart nu. Het wekt

De terugkeer van Wim Jonker op de
bank vormde de opmaat voor een
nieuwe succesperiode. ‘Na twee jaar
Haarlemse Voetbalbond promoveerden we weer naar de vierde klasse,
waarna we twee jaar achterelkaar in
de nacompetitie een doelpunt tekort
kwamen voor promotie naar de derde
klasse. Dat was erg jammer, vooral
omdat de selectie bestond uit allemaal eigen jongens.’ In het seizoen
95/96 werden we onder Fred Bischot
eindelijk kampioen van de vierde
klasse. Hoewel ik wissel stond, was
dat een hoogtepunt. Ik scoorde in dat
jaar ook nog elf keer.’

Als Ramon van der Vaart een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee
hij bij De Kennemers speelde, ziet dat er als volgt uit:

Jos Wagenaar
Kees Kerkhof	

Wim van Dongen	

Wim Jonker		

Wim de Vriend	

Ronald Weijsters		

Martin Provano		 Ramon van der Vaart	

Hans van der Horst
Edwin Teeuwen
Cindy de Veen

Trainer: Wim Jonker
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Flamingo’s’64
Zeemacht
De Zouaven
Alcmaria Victrix
AFC’34
Meervogels’31
ABN AMRO
Hollandia
CSV Dindua
SVAP’74
FC Medemblik
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H
Be Quick’28
RCL
Wartburgia
RVVH
HZVV
The Knickerbockers
Fortuna Wormerveer
Oranje Nassau
Reiger Boys
Saestum
Ter Leede
Stedoco

Zaan Reklame:
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01
SC Buitenveldert
RKHVV
KFC’71
Kolping Boys
FC Purmerend
SJC
t Goy
Fortuna Wormerveer 2
DWO
Saestum 2
TAVV
Berghuizen

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

www.corsobioscoop.nl

Van alle markten thuis. Full-service
reclamestudio voor directe communicatie en uitvoering van alle voorkomende
werkzaamheden ten behoeve van uw
bedrijfsvoering!
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ADO’20
Andijk
SC Buitenveldert 2
Koedijk
Kolping Boys 2
Limmen
FC Medemblik
NVC
Olympia Haarlem
Roda’46
SDO
Velsen
Winkel
Zaandijk
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ADO’20 2
EVC
Fortuna Wormerveer 4
IVV
Ilpendam
De Kennemers
SVA
Zaandijk

e
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Benschop 2
SC Buitenveldert 4
CJVV
DVVA
Delta Sports 2
Hoogland
JSV Nieuwegein
Jong Holland
KDO
De Meer
Pancratius 2
Spakenburg
VVIJ 1
Wartburgia 3
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Always Forward
Assendelft
Berkhout
Duinrand S
KFC
KSV
LSVV
RKEDO
SVA
Sporting Krommenie
FC Uitgeest
WSV’30
Woudia
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Berdos 2
SC Dynamo
Egmondia
De Foresters
GSV
Koedijk 2
Limmen 2
Victoria O 2
WMC
Zeevogels
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BOL DA1
DVVA 3
DZS
Geuzen/Middenmeer 2
Marken 2
De Meer 3
ODIN’59
Wartburgia 6

e
klasse A da.
04
Sint Adelbert
Berdos
Blokkers
FC Castricum
DEM
DWOW
HSV
Kolping Boys 3
LSVV 2
WGW
Winkel 2
ZAP
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ADO’20 3
Assendelft 2
FC Castricum 2
DSS
HYS
Overbos2
Schoten
Stormvogels
FC Uitgeest 2
Velsen 2
SV Wijk aan Zee
Zwanenburg 2
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

FOTO Karel Delvoye

Naam
Mike van Leusden
Leeftijd
22
Club
DEM
Positie
Spits
Bal hooghouden
250 tot 300 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Het kampioenschap seizoen 2006/2007.
Sterke punten Mike volgens Joyce
Mike heeft een flink schot in beide benen en het scoren natuurlijk.
Zwakke punten Mike volgens Joyce
De slechte gewoontes in de derde helft zoals de Malibubu en de overheerlijke broodjes.

een

Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd?
Daar heb ik geen bezwaar tegen.
Muziek voor een wedstrijd?
De DEM 2 CD!
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig.
Leukste voetbalhumor
Rode kaart krijgen terwijl je niet aanwezig bent.
Een vriendin die voetbalt...
Meer dan keurig, ik kan in de avond in alle rust voetbal
kijken.
DEM dit seizoen
Bovenin meedraaien.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Gewoon normaal, geen spanning lekker ontspannen.

VOETBALLERS DOEN HET MET

tweetje

Naam
Joyce Lubbers
Leeftijd
20
Club
DEM
Positie
MidMid
Bal hooghouden
5 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Het kampioenschap seizoen 2007/2008.
Sterke punten Joyce volgens Mike
Joyce wil altijd hard werken en is altijd positief.
Zwakke punten Joyce volgens Mike
Joyce is een pure rechtspoot.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.

VOETBALLERS DOEN HET MET

Kan seks voor de wedstrijd?
Ligt eraan of we een belangrijke wedstrijd hebben en
hoe laat.
Muziek voor een wedstrijd?
Liedje van King Amir (tutrutru tuuuututuuu).
Ben je bijgelovig?
Tja, voor de wedstrijd toch altijd een rolletje Dextro en
een kauwgompje onder mijn sok.
Leukste voetbalhumor
De kleedkamer, het is altijd weer lachen, zingen, gieren
en niet te vergeten lekker roddelen.
Een vriend die voetbalt…
Ja, superleuk. Als het kan bij elkaar kijken en de derde
helft is ook erg gezellig.
DEM dit seizoen
We gaan weer voor ons kampioenschap.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Gewoon bedje uit, broodje eten en knallen!

VOETBALLERS DOEN HET MET
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