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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, kapsa-
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Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere  
belanghebbenden.

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 afge-
lopen 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   

GEPROMOVEERDE  
CLUBS GAAN VOOR  
HET LiNKERRijTjE

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

fOtO: Frank Sentveld

degeldsCHieteR

 STOPPERSPILcolumn Bespiegelingen
Mooi zijn al die bespiegelingen van 
trainers aan het begin van het sei-
zoen. in het betaalde voetbal hijgt 
vrijwel iedere trainer dat met dit ma-
teriaal Europees voetbal zeker tot de 
mogelijkheden behoort en natuurlijk 
gaan zij vol op de aanval spelen, want 
dat past het best bij deze spelers-
groep. 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 mee-
zit’. Een scheidsrechterlijke dwaling, 
blessureleed en toch ook een on-
evenwichtige selectie speelt de trai-
ner 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 

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 co-
lonne al begonnen na de eerste wed-
strijd. Op het pluche achter het glas 
en na afloop van de wedstrijd had 
iedereen een mening. De weldoe-
ners, 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 gemoede-
ren te sussen en roept in de pers dat 
de club nog volledig achter de trai-
ner staat. iedereen die de voetbal-
wereld een beetje kent, weet dan: de 
trainer heeft zijn langste tijd gehad. 

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 we-
ten 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 mor-
ren, dan heb ik geen keus.’ De trai-
ner 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 natrap-
pen naar mijn voorganger, maar 
ik heb de discipline wat aange-
haald en wat spelers op de juiste 
plek gezet.’ Hoe dodelijk kan een 
uitspraak van een collega zijn.

Ook in het amateurvoetbal is ie-
dereen 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 wel-
licht een periodetitel. ik glimlach 
om dergelijke bespiegelingen en 
hoop voor al die trainers dat be-
stuursleden zich niet laten leiden 
door de waan van de dag, zoals in 
het profvoetbal.

Iedere club heeft ze: teams die 
al jaren samen voetballen en 
waarbij het plezier voorop staat. 
Winnen is leuk, verliezen verve-
lend, maar de paniek slaat pas 
echt toe als de tap leeg is. 

RegioVoetbalMagazine zet iede-
re maand zo’n team in de schijn-
werpers. Deze maand het derde 
team van Sint Adelbert.

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 ver-
spreidingsgebied 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 - Reiger Boys  (derde klasse zat.) 2-1
Vitesse’22 - DEM  (tweede klasse)  2-1
SVW’27 - De Foresters  (tweede klasse)  2-1
Egmondia - Sint Adelbert  (vijfde klasse)  1-2
Fort. Wormerveer 2 - Kolping Boys  (eerste klasse vr.) 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 Glazenbalrang-
lijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

de glazen

 bal
van Rowdy Bakker

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.
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• 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  spe-
lers en zo maakte het derde elftal van Sint Adel-
bert vorig jaar haar competitiedebuut.

• Dit werd één groot dieptepunt met vele ne-
derlagen, gemiste kansen, spelerstekort, zoek-
rakende scheidsrechters en twee fantastische 

feestavonden die het team door het seizoen 
heen sleepte. Kortom: alles klopte bij dit bier-
team, alleen de punten ontbraken. 

• Dit jaar gaat Sint Adelbert de achtste klasse 
onveilig maken met leuke op de fiets uitwed-
strijden bij Limmen, Zeevogels en De Foresters. 
Met twee nieuwe spelers erbij hoopt Sint Adel-
bert 3 meer dan tien punten te behalen en stie-
kem dromen zij van de platte kar. Een uitstekend 
verlopen trainingskamp bij Center Parcs recht-
vaardigt deze droom.

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

RENé KUIJS, 

DIRECTEUR  

DE TRIANGEL GROEP BV  

EN HOOFDSPONSOR VAN  

VITESSE’22.

Wat is de reden van het sponsoren van Vitesse’22?

‘Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschap-

pelijke functie. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. 

Aangezien ik mijn hele voetbalcarrière heb doorgebracht bij 

Vitesse‘22 sponsoren wij deze club.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘De hoogte van het bedrag is niet belangrijk. Het is veel be-

langrijker dat zoveel mogelijk bedrijven de club ondersteu-

nen. Een vereniging met veel vrijwilligers en sponsors is 

minder afhankelijk en dus gezonder.’

Wordt uw bedrijf van de sponsoring zakelijk veel wijzer? 

‘De naamsbekendheid in de regio is wel toegenomen door 

de sponsoring, maar onze dienstverlening strekt zich veel 

verder uit dan de regio. Dus zakelijk zouden we wellicht an-

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 ge-
voetbald en vond het zeer 
vervelend als sponsors zich 
gingen bemoeien met tech-
nische 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 spe-
lers worden betaald, wij het 
sponsorcontract opzeggen. 
Bovendien heeft Vitesse 300 

vrijwilligers die ook geen cent be-

taald krijgen. Dan kun je het niet 

maken om spelers te betalen.’

Bezoekt u alle wedstrijden
van het eerste? 
‘ik probeer wel de thuiswedstrijden 

te bezoeken, maar ik heb een ge-

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 el-

kaar en voor de tegenstander. Daar-

naast hoop ik dat het eerste elftal 

zich blijft ontwikkelen met wellicht 

als beloning een kampioenschap.

sint Adelbert 3
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Op die overwinning viel niets af te din-
gen. Sterker nog, het elftal van Mark 
Kranendonk had een historische over-
winning 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 Duiven-
voorde 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 indrukwek-
kend was, had het voor jong Holland 
misschien wat minder slecht kun-
nen aflopen, wanneer scheidsrech-
ter Stormbroek een strafschop had 
toegekend toen Raoul van der Wel in 
het strafschopgebied ten val werd ge-
bracht. De bewierookte spits -vorig sei-
zoen goed voor maar liefst vijfendertig 
doelpunten- speelde ook een rol bij de 
tweede uitgelezen Alkmaarse moge-
lijkheid. De boomlange aanvaller won 
een van de weinige duels van de Cas-
tricumse Alex, Noël Amanda, waarna 
Arno van der Werf in kansrijke posi-
tie voor doelman Marius jansen op-

dook. Van der Werf faalde jammerlijk. 
FC Castricum gaf aan een veelbeloven-
de 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 jur-
rjens is een goede voetballer, maar 

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 kam-

pioen werden in de vierde 

klasse, lieten tegen FC 

Castricum geen moment zien 

waar die veronderstelling 

op is gebaseerd. Titelkandi-

daat FC Castricum beleefde 

met een afgetekende 5-1 

overwinning een droomstart 

en dus liep de hernieuwde 

kennismaking met de derde 

klasse voor de Alkmaarse 

zaterdagvoetballers uit op 

een enorme domper.

dROOmstaRt 

fC CastRiCUm 

dOmpeR VOOR 

JOng HOlland

FOTO’S Karel Delvoye

Noël Amanda geeft 
aanwijzingen. 

ontbeert de snelheid om als vleugel-
verdediger goed te kunnen functione-
ren. 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.

arno van der werf verzuimt voor jong Holland de score te openen. 

FC CASTRICUM-JONG HOLLAND 5-1.

33. martijn van Duivenvoorde 1-0, 37. popping 

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

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

Scheidsrechter: J. stormbroek

Gele kaarten: gümüs, blankendaal en Van der 

Wel (allen Jong Holland).

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

amanda, Kerdijk (62. schekkerman); Limmen, 

Kuijs, Van soest (71. simon); maarten van Dui-

venvoorde, popping, martijn van Duivenvoorde.

Jong Holland: tessensohn, burgers (38. b. 

blankendaal), gümüs, Heijmans, r. blanken-

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

Van Dijk), bergman, spaans; Van der Wel, ai-

tichon. 

jong Holland-verdediger mo Gümüs probeert 
martijn van duivenvoorde af te stoppen.

niels Popping in duel met job Heijmans (4). 
Noël Amanda kijkt toe.
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GEPROMOVEERDE  
CLUBS GAAN VOOR HET 

LINKERRIJTJE

De Kennemers was in de tweede 
klasse oppermachtig en zal ook 
in de eerste klasse een rol van 
betekenis gaan spelen. Tenmin-
ste dat is de overtuiging van trai-
ner Martin de Groot. ‘We zullen 
geen kampioen worden, maar 
het linkerrijtje moet haalbaar 
zijn.’ De Zaankanter baseert 
zijn mening voor een deel op het  

vorige seizoen en deels op de ver-
richtingen van zijn ploeg in de voor-
bereiding. ‘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 waarschijn-
lijk kampioen.’ De Groot kijkt in 
ieder geval uit naar het avontuur 

in de eerste klasse. ‘Net zoals de 
spelers kan ik mij als trainer ver-
der ontwikkelen. Ons budget is 
niet zo groot als dat van bijvoor-
beeld jOS Watergraafsmeer. ik 
zie het als een uitdaging om met 
de middelen die je ter beschik-
king hebt het maximale resultaat 
te halen’, klinkt het strijdlustig uit 
De Groots mond.

Patrick Smorenberg speelde met 
Kolping Boys jarenlang in de eer-
ste en tweede klasse. Op zesen-
dertigjarige leeftijd keert hij met 
zijn ploeg enigszins verrassend 
terug in de tweede klasse. ‘Het 
zal een zwaar jaar worden,’ ver-
wacht 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 ne-
men aan De Foresters van het af-
gelopen 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 Lim-
men in de derde klasse in het 
linkerrijtje eindigt. ‘Onze spelers-
groep herbergt veel talent en we 
hebben ook een aantal ervaren 
spelers. En René Hof is natuur-
lijk 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 ver-
wachten. ‘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 

de Zaanstreek en die slachten el-
kaar wellicht af. Daar moeten wij 
ons voordeel mee doen’, rekent 
Visscher zich rijk. ‘Dan kunnen we 
in het linkerrijtje eindigen en mis-
schien 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 klas-
se te promoveren’, schetst be-
stuurslid 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 heb-
ben 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 ge-
dachte’, 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 mee-
draaien.’

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 voet-
ballend 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 che-
mie is, maar ik heb daar nu een 
goed gevoel over. ‘

jong Holland is een van de te-
genstanders van jong Hercules  
en ook bij Alkmaars enige za-
terdagclub zijn de verwachtin-
gen hooggespannen. Aanvoerder 
jerry Tanakah weet zeker dat zijn 
ploeg makkelijk mee gaat draai-
en. ‘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.’    

Jong Hercules-trainer nico van den berghe: 
‘DAT WE ONS HANDHAVEN, DAAR BEN iK VAN OVER-
TUiGD EN STiEKEM HOOP iK OP EEN PERiODETiTEL.’

Aan het begin van het seizoen ver-

wachten bestuurders, trainers, 

spelers en sponsors dat hun club 

een rol van betekenis gaat spelen. 

‘We gaan voor het linkerrijtje’, is 

zo langzamerhand ook een stan-

daarduitdrukking in het amateur-

voetbal. De Kennemers, Kolping 

Boys, Limmen, KSV, Wijk aan Zee, 

Jong Holland en Jong Hercules 

werden afgelopen seizoen kam-

pioen, terwijl Meervogels via de 

achterdeur van de nacompetitie 

promotie afdwong. RegioVoetbal-

Magazine maakte een rondje langs 

de promovendi om de verwachtin-

gen te peilen.

FOTO’S: Karel DelvoyeKSV’er Kevin van Etten in de kampioenswedstrijd tegen Oosterend.

jerry Tanakah (rechts) heeft hoge verwachtingen  
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Stefanie van der Klein maakte een opmerkelijke overstap van Kolping Boys naar 
hoofd klasser 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, Purme-
rend of ’t Goy ingewisseld voor vrouwenvoetbalbolwerken als Ter Leede, Wartburgia en 
Fortuna Wormerveer.

‘met een VRiendenteam KUn Je 
geen HOOfdKlasse spelen’

Reiger Boys had al eerder interesse 
in Van der Klein ‘Hoewel mijn vriendin 
hier al speelde was het niet vanzelf-
sprekend de overstap te wagen, om-
dat 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 overschrijvingsfor-
mulier in mijn handen gedrukt.’

Trainer Arnold de Block ziet in Van der 
Klein, die haar eerste schreden als 
voetballer zette bij DWOW uit Wierin-
gerwerf, een welkome versterking. 
Voor Van der Klein is het niet vanzelf-
sprekend dat ze zomaar een basis-
plaats krijgt. ‘je moet het wel laten 

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 blij-
ven voetballen, voor het tweede ben ik 
te fanatiek. Maar ik zie mij niet tot mijn 
veertigste in het eerste spelen, mis-
schien speel ik dan bij de veteranen.’

in ieder geval verliep de aanpassing 
zonder problemen, vooral omdat ze bij 
Reiger Boys iets vond wat ze bij Kol-
ping Boys miste. ‘Kolping Boys is een 
fijne club met lieve mensen, maar hier 
ervaart iedereen het voetballen als 
topsport. Het is hier allemaal wat min-
der 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.’

Dat die beleving bij Kolping Boys min-
der is, is volgens Van der Klein niet 
vreemd. ’We zijn daar als een vrien-
denteam 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 pro-
bleem is dat ik bepaalde verwachtin-
gen van spelers heb. Hier tref ik meer 
gelijkgestemden.’

Hoewel ze zelf een slag om de arm 
houdt, moet het raar lopen, wil Stefa-
nie 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.

Daartegenover staat haar felheid, Van 
der Kleins handelsmerk. ‘je moet ie-
der duel willen winnen en negentig 
minuten kunnen gaan.’ Een type Da-
vids dus. ‘Alleen is hij een tikkie beter’, 
zegt ze met een glimlach. Met die ei-
genschap is Van der Klein een verster-
king voor de vrouwenploeg uit Heer-
hugowaard, 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 toegevoeg-
de waarde.’

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

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 er-
varen spelers is goed. We moeten met 
deze groep wel rond de achtste plaats 
kunnen spelen.’

FOTO’S: Karel Delvoye

DE LOOPBAAN
 
• DWOW
• Flevo
• Kolping Boys
• Reiger Boys 
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aan de stamtafel…  
biJ Van RUYsdael

Wat is het ADO-gevoel dan?

‘De mensen willen graag spelers 
zien die ze herkennen. Dat houdt in 
dat je jeugdspelers moet gaan in-
passen, maar ook spelers die van 
buiten komen, kunnen voor de sup-
porters herkenbaar zijn. Ze moeten 
een band hebben met deze club. Bij 
veel hoofdklassers is geen sprake 
van enig clubgevoel. DWV haalt twin-
tig 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 neerzet-
ten 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.   

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 BELEiDS-

BEPALERS EN DE SPELERSGROEP GAVEN ENTE EEN GOED GEVOEL, WAAR-

DOOR 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.

‘Het ADO-gevoel 
moet terug’

FOTO’S Karel DelvoyepagIna 14 pagIna 15



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 te-
genstanders, maar ik houd het liever 
simpel. Voetballen is al moeilijk ge-
noeg en dan hoeft een speler bij wijze 
van spreken niet tijdens een wedstrijd 
op een briefje te kijken, wat hij alle-
maal moet doen.’

Heb je nog overwogen spelers van 
Vitesse’22 mee te nemen?

‘Nee, ik vind het niet netjes ten op-
zichte van Vitesse. Daarnaast heb-
ben 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 

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 spe-
lers is leuk voor de korte termijn. Als 
het geld op is, stort de club in. Hoe-
veel is het je waard om te presteren 
in de hoofdklasse? Misschien moet 
je dan als club je doelstellingen bij-
stellen. 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 moei-
lijk 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 tus-
senstap, maar je ziet dat spelers dan 
niet het geduld op kunnen brengen 
en vertrekken naar clubs in de om-
geving. Spelers van ons die naar de 
jeugdopleiding van een betaalde club 
vertrekken en daar afvallen, keren in 
de regel ook niet terug, maar die kie-
zen vaak om financiële redenen voor 
een andere amateurclub. Het is dus 
lastig jongens te binden. in het twee-
de 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 op-
stellen 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 an-
dere 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 Vites-
se’22 en ADO’20?

‘Als ik naar de spelers kijk, durf ik te 
beweren dat dat elkaar voetbaltech-
nisch 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 trai-
ningskamp. 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 berei-
ken?

‘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.’ 

Hoofdklasse A
AFC
ADO’20 
FC Omniworld
Argon
Haaglandia/Sir Winston
Hollandia
FC Hilversum
HBS
VVSB
DWV
VUC
Elinkwijk
Westlandia
FC Turkiyemspor 

03e
 klasse A

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

04e
 klasse C

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

05e
 klasse C

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

01e
 klasse A

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

03e
 klasse B

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

05e
 klasse A

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

01e
 klasse A zat.

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

02e
 klasse A

Flamingo’s’64
Westfriezen
Stormvogels
HFC EDO
DEM
De Foresters
Vitesse’22
VSV
Hellas Sport
Kolping Boys
Purmersteijn
SVW’27

04e
 klasse A

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

05e
 klasse B

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

03e
 klasse A zat.

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

‘Het halen van spelers is leuk voor de korte  
termijn. Als het geld op is, stort de club in’
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uit de OUDE DOOS

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

maar ook ramon van der Vaart was 
een fenomeen. er zijn bij De Kenne-
mers weinig spelers geweest waar-
voor een afscheidswedstrijd werd 
georganiseerd. toen ramon van der 
Vaart in 1998 stopte met het voetbal-
len 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 al-
leen Jos Wagenaar ooit een afscheids-
wedstrijd 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 aan-
valler debuteerde als zestienjarig 
broekie in de tweede klasse uitgere-
kend 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 overgehe-
velde aanvaller gaf al snel zijn visite-
kaartje 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 hand-
haafden 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 afge-
keken.’  toch waren de twee degrada-
ties 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 ge-
lijkspel genoeg om te promoveren, 
maar we verloren met 1-0. We had-
den toen echt een fantastisch team 
dat minimaal gelijkwaardig was aan 
het huidige eerste.’ Ook de jaren in de 

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 Volewijc-
kers in de laatste seconde een 3-2 
voorsprong uit handen hadden gege-
ven, 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 jon-
gens als Wim van Dongen, ruud Das 
en ronald Weijsters geen makkelijke 
groep onder zijn hoede kreeg. ‘Je had 
toen een sterke trainer moeten heb-
ben’, zegt Van der Vaart nu. Het wekt 

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.’

De terugkeer van Wim Jonker op de 
bank vormde de opmaat voor een 
nieuwe succesperiode. ‘na twee jaar 
Haarlemse Voetbalbond promoveer-
den 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 alle-
maal 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.’

‘Maradonna heeft de hand 
van God van mij afgekeken’

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 DE VRIEND HANS VAN DER HORST   

  WIM JONKER  RONALD WEIJSTERS  EDWIN TEEUWEN

 MARTIN PROVANO  RAMON VAN DER VAART CINDy DE VEEN

 TRAINER: WIM JONKER

FOTO Fotostudio Honing beverwijk 

FOTO Karel Delvoye

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 Kenne-
mers 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 eer-

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 be-
scheiden. ‘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 

De Kennemers voelt voor  
Ramon van der Vaart als een warm bad
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

04e
 klasse A zat.

Flamingo’s’64 
Zeemacht
De Zouaven
Alcmaria Victrix
AFC’34
Meervogels’31
ABN AMRO 
Hollandia
CSV Dindua
SVAP’74
FC Medemblik 

02e
 klasse B da.

ADO’20
Andijk 
SC Buitenveldert 2
Koedijk 
Kolping Boys 2
Limmen 
FC Medemblik 
NVC 
Olympia Haarlem
Roda’46 
SDO
Velsen
Winkel
Zaandijk 

04e
 klasse C da.

ADO’20 2
EVC 
Fortuna Wormerveer 4
iVV
ilpendam 
De Kennemers 
SVA
Zaandijk 

03e
 klasse A zat. da.

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

Hoofdklasse A da.
Be Quick’28
RCL
Wartburgia
RVVH
HZVV
The Knickerbockers
Fortuna Wormerveer
Oranje Nassau
Reiger Boys
Saestum
Ter Leede
Stedoco

03e
 klasse C da.

Always Forward
Assendelft
Berkhout 
Duinrand S
KFC
KSV
LSVV
RKEDO
SVA
Sporting Krommenie
FC Uitgeest 
WSV’30
Woudia

05e
 klasse C da.

Berdos 2
SC Dynamo 
Egmondia 
De Foresters 
GSV 
Koedijk 2
Limmen 2
Victoria O 2
WMC 
Zeevogels

05e
 klasse A zat. da.

BOL DA1
DVVA 3
DZS 
Geuzen/Middenmeer 2
Marken 2
De Meer 3
ODIN’59 
Wartburgia 6

01e
 klasse C da.

SC Buitenveldert 
RKHVV
KFC’71
Kolping Boys 
FC Purmerend
SjC 
t Goy
Fortuna Wormerveer 2
DWO
Saestum 2 
TAVV
Berghuizen

04e
 klasse A da.

Sint Adelbert 
Berdos
Blokkers
FC Castricum 
DEM 
DWOW 
HSV 
Kolping Boys 3
LSVV 2
WGW
Winkel 2
ZAP 

05e
 klasse F da.

ADO’20 3
Assendelft 2
FC Castricum 2
DSS 
HYS 
Overbos2
Schoten 
Stormvogels 
FC Uitgeest 2
Velsen 2
SV Wijk aan Zee  
Zwanenburg 2

Voor een lekker avondje uit!
Kijk voor de filmagenda 

in de regionale kranten of kijk op

www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 70 • Castricum

Tel. 0251 - 65 22 91
www.corsobioscoop.nl

VOOR AL UW
BROCHURES  •  LEAFLETS  •  MAILINGS  •  POSTERS  •  HUISSTIJLEN  

ADVERTENTIES  •  NIEUWSBRIEVEN  •  PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN 

UITNODIGINGEN • SCHERPE DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN  

DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN • DOORDRUKBLOCKS  

SPANDOEKEN  •  RECLAMEBORDEN  •  ETC.

Zaan Reklame:
Van alle markten thuis. Full-service 
reclamestudio voor directe communica-
tie en uitvoering van alle voorkomende 
werkzaamheden ten behoeve van uw 
bedrijfsvoering!

Witte Paardweg 52  –  1521 PV  Wormerveer
(T) 075 - 642 78 63  –  (F) 075 - 642 78 65

(E) info@zaanreklame.nl  –  (I) www.zaanreklame.nl
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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.

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!

een tweetje

VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET 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 sco-
ren natuurlijk.
Zwakke punten Mike volgens Joyce  
De slechte gewoontes in de derde helft zoals de Mali-
bubu en de overheerlijke broodjes. 

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.



doordachte huisstijlen, exclusieve webdesigns, 
hoogwaardige e-mail & hosting, intelligente webapplicaties

Bezoek onze website  
voor uw scoringskansen: 

www.swatvertising.nl

Scoor meer… 
met doelgerichte on- en offline reclame


