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één-tweetje
Beste voetballiefhebber,
Wij hebben opnieuw met veel plezier een editie van RegioVoetbalMagazine gemaakt.
Aan onderwerpen hebben we voorlopig geen gebrek, maar wij blijven natuurlijk altijd
geïnteresseerd in tips en suggesties van onze lezers. Gelukkig krijgen wij steeds meer
reacties van de lezer. De ene keer doen we er niets mee; de andere keer besluiten wij dat
een onderwerp interessant genoeg is voor een verhaal. Wij hebben deze maand ons best
weer gedaan en ik ben verheugd dat we met René Vermeer een nieuwe columnist hebben
weten te strikken.
Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.
Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt tien keer per jaar.
RegioVoetbalMagazine Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47 redactie@regiovoetbalmagazine.nl www.regiovoetbalmagazine.nl
HOOFDREDACTIE Arthur Oosthoek (arthur@regiovoetbalmagazine.nl)
ART DIRECTION EN VORMGEVING SWATvertising, Heemskerk fotografie: Karel Delvoye en Kees Blokker ColumnisT: René Vermeer.
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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Maar het hoofddoel is
Jong Holland helpen, een club
met meer dan 750 leden waar,
van ongeveer zeventig procent
Pieter van der Borden
jeugdleden. Het is dus meer
directeur Van der Borden
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d om je bed
gingen in de regio heeft, is het goe
niet naar, dus als er iemand
g.
omgevin
manier te promoten in Alkmaar en

betaald wil worden voor zijn
voetbalkunsten, moet hij maar
een andere club zoeken.’
Bezoekt u alle wedstrijden
van het eerste?
‘Wij zijn dit seizoen begonnen
met sponsoren en ik ben bij
de eerste thuiswedstrijd tegen
Reiger Boys geweest. Dus tot
nu toe ben ik bij alle thuiswedstrijden geweest.’
Wat verwacht u van Jong
Holland dit seizoen?
‘Jong Holland is vorig seizoen
gepromoveerd naar de derde
klasse. Ik denk dat zij zich
gezien de goede selectie en
de gedrevenheid van de club
makkelijk handhaven in de
derde klasse.’

column groen gras onder mijne voeten
'De hemel trok dicht. Steeds donkerder werden de wolken. De eerste hagel, ijsregen en soms natte sneeuw viel
naar beneden om vervolgens niet meer
te stoppen. Uit, ergens in Den Helder
op één van de eerste zaterdagen in december. Binnen niet al te lange tijd was
de grasmat, of wat daar voor moest
doorgaan, omgetoverd tot een glibberige bruine drab waarop je je nauwelijks
staande kon houden. Alle spelers wilden stoppen maar de scheidsrechter
had het tot zijn missie verklaard om de
wedstrijd uit te spelen.'
Deze herinnering kwam bij mij boven toen ik in augustus een wedstrijd
mocht spelen op het nieuwe kunstgrasveld van FC Castricum. De vereniging was er erg trots op, dus ik was
benieuwd. Een kunstgrasvoetbalveld
ziet er van een afstand vreemd uit. Het
heeft een merkwaardig donkergroene
kleur die ik niet ken van natuurlijk gras
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en lijkt langharig maar als je erop staat
valt dat eigenlijk best mee. Spelen erop
is een vreemde gewaarwording. De bal
gaat of (bij droogte) trager of (bij nat
weer) sneller.
Een speler uit het eerste van Vrone
vertelde me dat zijn voetbalschoenen
op sommige plekken drie keer zo hard
slijten op deze ondergrond. Zou het gerucht dan toch waar zijn dat Nike, Adidas en Puma de handen ineen hebben
geslagen en de hele wereld aan het
kunstgras willen hebben? Vast staat in
ieder geval dat het in Nederland niet
meer de vraag is of kunstgras een succes wordt maar wanneer.
Het Nederlandse bedrijf Ten Cate Thiolon spendeert miljoenen euro’s per jaar
om een kunstgrasmat te ontwikkelen
die het aloude groene gras doet vergeten. Veel voetballers blijven sceptisch.
'Je mist de geur van net gemaaid gras.'

Het schijnt dat Ten Cate onderzoek doet
om zelfs dat na te bootsen. De technische spelers waarderen het spelen op
kunstgras meer dan de verdedigers en
de krachtvoetballers die het moeten
hebben van de sliding. Maar ook daar
wordt door Ten Cate hard aan gewerkt.
De nieuwe generatie kunstgras levert
geen schaafwond meer op. Zeggen ze,
daar in Almelo.

'Zondagmorgen 08.30 uur verzamelen
bij station Beverwijk.' 'We moeten naar
TYBB in Haarlem. Half tien voetballen',
verzuchtte onze aanvoerder. Gelukkig
waren we die zondag om tien voor negen al met negen man. De aanvoerder,
ondertussen, probeerde via de op het
stationsplein aanwezige telefooncel
contact te krijgen met het clubhuis van
TYBB want het regende al enige uren
pijpenstelen. Zou het wel doorgaan?
Ja, het ging absoluut door werd hem
met grote stelligheid verzekerd. Een-

All Stars

ZVV Van Ruysdael
FOTO: Karel Delvoye

RegioVoetbalMagazine zet iedere maand zo’n team in de schijnwerpers. Deze maand het zaalvoetbalteam van Van Ruysdael.
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

de afvallende bal
maal aangekomen op het complex
zakte de moed ons in de schoenen.
De velden waren doorweekt. Dat we
zo ongeveer de enige bezoekers in de
kantine waren, wakkerde de hoop op
doorgaan nu ook niet bepaald aan.
Enige minuten later werd onze vrees
bewaarheid. Een sjofel mannetje op
klompen en met een overall aan,
liep zoekend op ons af. 'Zijn jullie van
De Kennemers?' 'Jazeker mijnheer.'
'Nou dan heb ik een slechte mededeling voor jullie. Het gaat niet
door.'
Over niet al te lange tijd is voetballen
op kunstgras heel gewoon en worden wedstrijden niet meer afgelast.
Kan het seizoen ook korter en hoef
je niet meer te voetballen op een
doordeweekse avond in mei. Half
zeven voetballen in Schagen. Waar
haal je de mensen vandaan? Gras is
voortaan donkergroen!.

• De harde kern van het eerste zaalvoetbalteam van
Van Ruysdael voetbalt al meer dan vijftien jaar met
elkaar zowel in de zaal als op het veld. Hoewel de
meeste spelers hun carrière zijn gestart op het veld
bij ADO'20 en Vitesse'22, zijn de spelers ervaren
zaalvoetballers.
• Opmerkelijk is dat de notoire telaatkomer, de
vaste bankzitters, de meevoetballende en vooral
scorende keepers, de noeste verdedigers, de pingelende architect en de egoïstische spits elkaar goed
aanvullen tijdens en vooral na het zaalvoetballen.
• Met drie kampioenschappen in de afgelopen vier
jaar is het team zeer succesvol. Dat hun coach bij
een overwinning met meer dan vijf doelpunten verschil een vaatje haring schoonmaakt, draagt bij aan
de successen van het team.

staand v.l.n.r.:
John Korver (hoofdcoach), Mark Stengs, Willem Visser,
Bob Koerhuis, Jacco Smit, John Pils, Gijs Korsmit,
Michel van Tunen. Op de foto ontbreken de bankzitters
John van der Eng en Adje Zonneveld en de uitzendkrachten Sander Noordermeer en Richard Schuijt.

• Het kampioenschap dat op de laatste speeldag
werd binnengehaald, terwijl iedereen dacht dat de
concurrent al kampioen was, beschouwt het team
als de mooiste titel. In een knotsgekke wedstrijd
pakte Van Ruysdael alsnog de kampioensschaal.
Na een rit op de platte kar werd het feest uitbundig voortgezet bij de sponsor. Er is één speler (die
met dat keepersshirt) die deze kampioenswedstrijd
miste en dit verhaal nog steeds niet gelooft.

de glazen

bal

Foto Karel Delvoye

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

van Jos van Veelen

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 De Foresters-trainer Jos van Veelen. Van Veelen voorspelt de uitslagen
van de volgende wedstrijden van 11 en 12 oktober:

Jong Holland
HBS	
Vitesse’22
Zeevogels
Reiger Boys

-	Jong Hercules
- ADO’20
- Flamingo’s’64
- FC Uitgeest
-	Saestum

Derde klasse zat.
Hoofdklasse
Tweede klasse
Vierde klasse
Hoofdklasse vr.

2-2
0-1
2-2
0-3
4-0

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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Langs de
velden
in de regio
Foto’s Karel Delvoye
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Foto’s: Karel Delvoye

Meiden met een missie
In de vijfde klasse A sierde op 27 september 2008 de wedstrijd BOL-ODIN’59 het affiche.
Voor de meiden van ODIN en de vereniging was het een bijzondere dag. Voor het eerst speelde
een seniorenvrouwenteam van de zaterdagclub een competitiewedstrijd. De ODIN-meiden willen de kelder van het vrouwenvoetbal zo snel mogelijk achter zich laten. Promotie is hun missie.

Mariëlla Tesselaar (rechts) duelleert met een speelster van BOL.

Van enige nervositeit was voor
afgaand aan het eerste competitieduel geen sprake. Kennelijk
vonden Dick Slofstra en Harm
Hop het allemaal spannender dan
de meiden zelf. Slofstra was in
alle hectiek vergeten de waterzak
mee te nemen uit Heemskerk
en dat de kleedkamer nog niet
beschikbaar was, omdat een
pagina 8

jeugdwedstrijd van een jongensteam was uitgelopen, had alleen enige invloed op de bloeddruk van Harm Hop. De dertien
meiden uit Heemskerk wachtten geduldig in het zonnetje.
De een had zich teruggetrokken met
een mp3-speler, anderen bepten
over allerlei ditjes en datjes. Vrijwel geen vuiltje aan de lucht dus.

Alleen Merel Slaman stond niet
bepaald te popelen om haar competitiedebuut als vrouwelijke senior te maken. Omdat de dove
keeper Elisa Hartog vanwege
Werelddovendag niet aanwezig
was, had de technische staf van
de Heemskerkers besloten dat
Slaman Hartogs plek onder de lat
zou innemen.

Slaman vond dit duidelijk niet
leuk, maar toen duidelijk was dat
Danique Hop de tweede helft ging
keepen, schikte ze zich uiteindelijk mokkend in haar rol.
Eenmaal in de kleedkamer vallen
er toch regelmatig stiltes. Naarmate het eerste fluitsignaal dichterbij komt, borrelt bij een aantal
toch de wedstrijdspanning op, zo
lijkt het. De spelers Deborah ten
Cate en Celine Hop moeten deze
wedstrijd aan zich voorbij laten
gaan. Hop, wel aanwezig in Broek
op Langedijk, is al maanden uit de

Dick Slofstra mag nu het concept
en de opstelling bepalen. Verwacht van Slofstra geen moderne
trainerstaal met woorden als kantelen, knijpen, afjagen en doordekken. Slofstra vertelt de meiden
dat er gestart wordt in een viervier-twee opstelling en dat Rianne
Hampsink en Sadé Hogguer als
wissel beginnen.
‘Ik vind dat we het tot nu best goed
gedaan hebben’, complimenteert
hij de groep met de goed verlopen
voorbereiding. ‘Toch wil ik nog wat
puntjes op de i zetten.’

Dick Slofstra zet de puntjes op de i.

‘Een wisselspeler moet
tenslotte fris ruiken’
roulatie. Zij heeft last van knopen
in haar spieren. Hop baalt zichtbaar: ‘Ik had graag zo’n eerste
wedstrijd willen meemaken. Zeker
nu er aandacht is van de media.’
Grote afwezige in Broek op Langedijk is Arjan Mulder. Mulder traint
de meiden en houdt de wedstrijdbespreking, maar moet die middag zelf voetballen.

Terwijl Slofstra doceert, doet Mariëlla Tesselaar met behulp van
een ploeggenoot haar aanvoerdersband om. Rianne Hampsink
spuit nog even wat deodorant
onder haar oksels, want een wissel moet tenslotte fris ruiken; okselfris zelfs. Voordat ze het veld
opgaan, waarschuwt Slofstra ‘om
niet in het lage tempo van de tegenstander mee te gaan.’ Roxy

Bruin, dochter van Sjaak Bruin
die jarenlang een steunpilaar was
bij ADO’20, weet het dan al zeker:
‘We worden kampioen.’
Op een veld ingeklemd tussen
twee opslagloodsen gaat om negen voor een het fluitje en trappen de vrouwen van ODIN voor het
eerst af als senior in een competitiewedstrijd. Van de ODIN-selectie delen elf spelers sinds 2002
elkaars geheimen, maar ook de
kleedkamer. Begonnen als D6 en
nu dus als ODIN dames 1. En dat
is dus duidelijk te zien. Net zoals
het te zien is dat dit team vorig
seizoen als A1 in de hoofdklasse
actief was. Soepel combinerend
begint ODIN aan de wedstrijd en
dat levert kans na kans op. Na tien
minuten maakt Mariëlla Tesselaar
een historisch doelpunt, namelijk
de eerste competitiegoal ever.
Tesselaar, een type Huntelaar,
(is het toeval dat ze aanvoerder is
en met nummer negen speelt?)
schiet met haar lichtblauwe voetbalschoen de 0-1 binnen. Dat zij
de geschiedenisboeken van ODIN
ingaat, doet haar nauwelijks iets.
‘Scoren is altijd leuk, maar ik heb
niet echt een speciaal gevoel nu.’
Na de openingstreffer wordt het
spel er niet beter op, ook omdat
de tegenstander een muur optrekt voor het doel. Met de rust is
het slechts 0-2. Een voorzet van
Samantha Peiter werd door een
BOL-verdediger achter haar eigen keeper gewerkt.
‘We kunnen veel beter’, zegt Kirsten van der Plas in de rust. Terwijl de een een banaantje pelt en
de ander een hap van haar appel neemt, legt Dick Slofstra uit
wat er volgens Harm en hem aan
schort. ‘Jullie lopen de ruimtes
teveel dicht’, klinkt het in onvervalst Zeister jargon. ‘Probeer te
schieten en in een hoger tempo te
voetballen.
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Ze krijgen last van het warme
weer. Toch ben ik content hoe het
tot nu toe gaat.’ En dan volgt de
hamvraag: ‘Wat vinden jullie er eigenlijk zelf van?’ De tot dan toe vrij
rustige kleedkamer transformeert
tot een kippenhok, waarin iedereen door elkaar heen kakelt.’
Nadat ODIN op 0-3 is gekomen, is
er geen houden meer aan. Ook een
aantal jongens van BOL kijkt vol
bewondering naar de geel-blauwe
machine uit Heemskerk. ‘Die gelen kunnen lekker tikken’, concludeert een van hen. Het is duidelijk:
dit team is veel te groot voor het
servet dat vijfde klasse heet. Dick
Slofstra weet dat ook. ‘Wij zullen
bovenin meedraaien. Je weet alleen niet of er meer clubs zijn die
net zoals wij een team hebben
dat al vanaf de jeugd met elkaar
speelt.’
Silvia van Tunen, Mariëlla Tesselaar en de van RCH afkomstige
kwikzilveren parel Samantha Pei-

ter zijn zeer goede spelers. Van Tunen heeft een goede pass en het is
jammer dat zij in deze klasse centraal achterin speelt. Op het middenveld zal zij veel meer waarde
voor het team hebben. Zelf heeft
ze weinig moeite met haar rol. ‘Er
moet iemand achter blijven.’ Ambitieus is ze wel. ‘We moeten volgend jaar hoger spelen.’
Nadat Peiter de stand op 0-4 heeft
gebracht, wordt Rianne Hampsink
naar de kant gehaald. ‘Dat zal ze
niet leuk vinden, zegt Slofstra vlak
voordat hij de wissel aankondigt.
Vervolgens legt hij haar het waarom van de wissel uit. ‘Het is beter voor je knie en je hebt de hele
week niet getraind.’ Ook in de
vijfde klasse vrouwen is er geen
mededogen met spelers die niet
kunnen trainen.
Bij gebrek aan voetbalvrouwen
nemen de moeders van Danique
en Celine Hop en Mariëlla Tesselaar de honneurs waar. Vooral

Samantha Peiter kapt haar tegenstander uit.

de laatste leeft erg met haar
dochter mee. ‘Mooi hoor’, zegt
moeder stellig als haar dochter 0-7 aantekent en wanneer
Mariëlla zelf de penalty neemt,
nadat ze onderuit is gehaald, is
moeder Tesselaar het daar niet
mee eens. ‘Je moet die niet zelf
nemen’, klinkt zij als een echte
kenner. ‘Dit wordt niks.’ Het
wordt alles en 0-8.
Als het laatste fluitsignaal klinkt
is de eerste overwinning een feit.
De eerste drie punten leiden
niet tot uitzinnige vreugde. Kelly
Murgia en Mariëlla Tesselaar
omhelzen elkaar op het veld.
Winnen lijkt al gewoon. In de
kleedkamer deelt Slofstra nog
wat complimenten uit. ‘Jullie
zijn blijven voetballen en het lijkt
makkelijk maar we spelen beter tegen sterkere ploegen. Heel
goed dat jullie ook geconcentreerd bleven.’ De douches gaan
aan en tevreden keert iedereen
terug naar Heemskerk.

'dit team is veel
te groot voor het
servet dat vijfde
klasse heet'
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Teamspirit !
Ga eens gezellig
met het elftal
borrelen of een
hapje eten…

Wijkerstraatweg 191, Velsen

www.grandcafevanruysdael.nl
Heemskerk 0251 232232

Zaan Reklame:
Centrum voor Fitness & Fysiotherapie
Jean Monnetstraat 3 - 1963 KP Heemskerk
Tel: 0251 - 25 25 80 - Fax: 0251 - 23 43 41
E-mail: info@fitmetvisie.NU

www.fitmetvisie.NU

Van alle markten thuis. Full-service
reclamestudio voor directe communicatie en uitvoering van alle voorkomende
werkzaamheden ten behoeve van uw
bedrijfsvoering!

VOOR AL UW
BROCHURES • LEAFLETS • MAILINGS • POSTERS • HUISSTIJLEN
ADVERTENTIES • NIEUWSBRIEVEN • PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN
UITNODIGINGEN • SCHERPE DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN
DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN • DOORDRUKBLOCKS
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SPANDOEKEN • RECLAMEBORDEN • ETC.

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

Groen Gras

Meervogels F5-De Kennemers F5
20 september 10.07 uur

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL

‘Je moet op de
goede plek staan’
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FOTO’S Karel Delvoye

Jan de Bruijn begon zijn voetbalcarrière net als Frank en Ronald
de Boer bij De Zouaven. Scoren deed hij in het rood-grijze shirt
van de club uit Grootebroek vaak, heel vaak zelfs. Aan het eind van
het vorige seizoen nam De Bruijn een opmerkelijke beslissing: het
vertrouwde shirt met nummer negen verruilde de spits voor een
groen tricot met nummer negen. Deze voetbaljaargang maakt de
spits pur sang doelpunten voor SVW’27, want scoren heeft niets te
maken met de kleur van het shirt. Het geheim? ‘Je moet op de goede
plek staan’, antwoordt hij aan de stamtafel bij Van Ruysdael net
zo trefzeker als op het veld zijn voeten antwoorden.
Jan de Bruijn en De Zouaven leken
onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar je koos dit seizoen voor
tweedeklasser SVW’27. Waarom?
‘Het was geen makkelijke beslissing
en het heeft de gemoederen in Grootebroek flink beziggehouden. Mijn gevoel
zei dat ik het moest doen. Het laatste
halfjaar had ik het niet meer naar
mijn zin. In januari was ik op vakantie.
We speelden toen een ingelaste wedstrijd tegen Hilversum en daarna
kwam ik dus op de bank terecht. Toen
we veilig waren, mochten spelers die
daarvoor op de bank zaten weer spelen. De reden om mij weer op te stellen was niet vanwege mijn goede niveau op de trainingen, maar omdat we
veilig waren. Dat vond ik een vreemd
argument. We zijn uiteindelijk als vierde geëindigd en daar heb ik toch nog
mijn steentje aan bijgedragen. Maar
het is beter zo.’
Toch heb je het nog over ’we’.
‘Dat is niet vreemd als je bedenkt dat
ik vanaf mijn zesde lid ben van De Zouaven. Ik heb een jaar bij Telstar ge-

speeld en nog een halfjaar bij AFC’34,
maar ik kon het niet opbrengen om
na een teleurstellend tweede halfjaar
bij Telstar vier keer in de week naar
Alkmaar te rijden. Ik ben toen in de
winterstop teruggegaan naar De Zouaven. Ik heb met De Zouaven altijd om
de prijzen gepeeld. Toen ik weg was,
zijn ze twee keer gedegradeerd. De
Zouaven is ook echt mijn cluppie. Ik
wil ook altijd direct weten wat ze hebben gedaan. Dat neemt niet weg dat ik
het bij SVW prima naar mijn zin heb.
We hebben een geweldige spelersgroep, de mentaliteit is goed en SVW
is een mooie club en de prestaties zijn
tot nu toe ook goed.’
Hoeveel pijn doet afscheid nemen dan?
‘Ik weet dat veel mensen het jammer
vinden, maar ze snappen het wel. Het
is wel raar dat Henk Spaan (technisch
adviseur bij De Zouaven, red.) de enige
was die naar me toekwam en geprobeerd heeft mij te behouden voor De
Zouaven. Hij was trainer toen ik bij De
Zouaven terugkwam en hij vond het
jammer dat ik nu eerder vertrok dan
hij.
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‘Je bent pas goed als je belangrijke goals maakt’
Ik ben in ieder geval blij dat ik op het
eind nog een paar keer beslissend
ben geweest, al geef ik onmiddellijk toe dat ik vorig seizoen meer had
moeten brengen. De Zouaven is voor
mij een gesloten boek, ik speel nu bij
SVW.’
Je bent een veelscorende spits. Was
SVW’27 de enige club die je wilde
hebben?
‘Dat is heel vreemd, op het moment
dat je op de bank belandt, weet ineens iedereen je telefoonnummer.
Pim Kaagman was de eerste die
belde. Toen ik bij Telstar speelde, was
hij daar trainer. Sindsdien spraken we
elkaar zo af en toe. Ik kon ook naar
Purmersteijn, Westfriezen en KGB.
KGB was als speler van De Zouaven
geen optie. Die rivaliteit leeft toch nog
wel een beetje. Bij Pim Kaagman en
SVW had ik een goed gevoel. Ik heb
een stap terug gedaan om er straks
twee vooruit te zetten. Ik geloof dat
we met SVW de beste seizoensstart
sinds vijftien jaar hebben. Ik moet ook
zeggen: ik voel me lekker en heb een
voldaan gevoel na een training, iets
wat ik het laatste halfjaar niet heb gehad. Het is ook een keer goed om uit
de regio te vertrekken. Je weet op een
gegeven moment alles van elkaar. Ik
sta dan ook voor tweehonderd procent achter mijn keuze.’
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Wat maakt Pim Kaagman zo’n goede
trainer?
‘Ik ben gecharmeerd van de persoon
en trainer Pim Kaagman. Hij doet er
alles aan om een ploeg beter te laten spelen. Ik denk dat hij heel goed
weet waar hij mee bezig is en dat
hij een traject in zijn hoofd heeft zitten om zijn doel te bereiken. Pim is
bloedfanatiek, maar hij is ook menselijk, waardoor je voor hem door het
vuur gaat. Hij en zijn assistent Dick
Knijn geven me veel vertrouwen en
ze weten waar mijn kwaliteiten liggen. Bij De Zouaven moest ik ook
meeverdedigen, hier hoeft dat niet. Ik
hou energie over voor de belangrijke
momenten in het vijandelijke strafschopgebied.’
Is hij een beetje de Louis van Gaal
van het amateurvoetbal?
‘Als trainer kun je hem wel met Van
Gaal vergelijken.’
Je keerde Telstar na een jaar de rug
toe. Heb je daar nooit spijt van gehad?
Nee, ik heb het geprobeerd. Ik heb
me dat jaar volledig gericht op het
voetbal. Ik zat dicht tegen het eerste
aan, maar als aanvaller is het volgens
mij moeilijker om een basisplaats te

veroveren dan als verdediger. Simon
Kistemaker begon met vierentwintig
spelers en uiteindelijk vielen er zes
af. Ik was een van die zes. Tijdens de
winterstop kregen we allemaal een
nieuwe kans. Tijdens een training was
er een vechtpartijtje waar een van die
zes spelers bij betrokken was. Kistemaker was er klaar mee en wilde ons
alle zes niet meer zien. Dat was wel
vreemd. Toch kon ik aan het eind van
het seizoen blijven, maar ik heb ervoor gekozen om een HBO-opleiding
te volgen. Ik was geen topper en had
misschien bij clubs als Emmen kunnen spelen. Als je dan bent uitgevoetbald, heb je eigenlijk nog niks.’
Hoe belangrijk zijn doelpunten voor
je?
‘Heel belangrijk. Zonder doelpunten
win je niet, al maak ik liever vijftien
goals waardoor we zes wedstrijden
winnen dan vijfentwintig doelpunten
en dat we drie wedstrijden winnen.
Je bent pas goed als je belangrijke
goals maakt.’
Hoeveel doelpunten ga jij maken dit
seizoen?
‘Grappig dat je dat nu vraagt, want
ik zit daar net aan te denken. Tegen
mensen in de SVW-kantine heb ik
een aantal van vijftien doelpunten
genoemd, maar zelf denk ik eigenlijk dat ik er wel twintig moet kunnen
maken.’
Dat houdt dus in dat jullie kampioen
kunnen worden?
‘Dat is niet onmogelijk, we spelen solide. We zijn een van de kandidaten en
moeten zeker mee kunnen doen in de
strijd om de periodetitel.’

Foto Karel Delvoye

De topscorers

De lijst is bijgewerkt tot en met 1 oktober
Topscorers
Herenvoetbal

Topscorers
Vrouwenvoetbal

Miloud Weijers	Sint Adelbert		 8

Mariëlla Tesselaar

ODIN’59 		 6

Lennert Beentjes

Vitesse’22		 7

Natascha Niesten	

De Kennemers		 5

Mario Thomas

De Kennemers		 5

Sharon Bakkum	

RKVV DEM		 5

Gerda Risselada	

Wijk aan Zee		 5

Christa Schelvis

Reiger Boys		 4

Saskia Vader	

KSV		 4

Jan de Bruijn 	SVW’27		 5
Jur Koopman	

FC Velsenoord		 5

Patrick Krop	

ADO’20		 4

Ron Scheffer	

RKVV DEM		 4

Nikki Eelding	Sint Adelbert		 4
Miriam Hopman	

Zeevogels		 4

Jeroen Veldt	Limmen 		 4

Samantha Peiter

ODIN’59 		 4

Raoul van der Wel	Jong Holland		 4

Milenca van Ee	

Reiger Boys		 3

Jody Dap	

Alkmaarsche Boys		 4

Stefanie van der Gragt	

Kolping Boys		 3

Dave van Weers

Flamingo’s’64 (zat.)		 4

Debby van der Putte	

ADO’20		 3

Xander van der Eng	

Meervogels’31 (zat.)		 4

Carlo Mers

Beverwijk		 4

Thijs Wolkers

Hugo Boys		 4

Thomas Ursem	

Hugo Boys		 4

Corina Bakker	Sint Adelbert		 3

Jim de Pagter	

Wijk aan Zee		 4

Maaike Wittebrood	

Zeevogels		 3

Reinier Hofman	

WMC		 4

Elsa Dekker	

Zeevogels		 3

Kim Vreeker	

De Kennemers		 3

Carola Stals

RKVV DEM		 3

Iris Zonneveld	

RKVV DEM		 3

Roxanne Snijders

Egmondia		 3
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FotO Kees Blokker

Willem Koot wordt in de lucht
geklopt door een DTS-aanvaller.
Aad Koot (2) en Peter Dekker
(rechts) kijken toe.

Peter Dekker nam in gips
afscheid van Limmen

uit de oude doos
Peter Dekker was een echte clubvoetballer. De talentvolle Dekker speelde bijna twintig jaar in de hoofdmacht van Limmen. Zijn
kwaliteiten bleven niet onopgemerkt, want in 1971 vertrok de
Limmenaar naar Telstar, dat toen nog in de eredivisie speelde.
Dekker hield het nog geen seizoen uit bij de witte leeuwen uit
Velsen. ‘Ik miste de gezelligheid’, zegt hij zonder enige spijt. Op
35-jarige leeftijd vond de verdediger het tijd om te stoppen. Dat
afscheid bleef niet zonder gevolgen. Dekker brak in zijn laatste
wedstrijd voor de oranje-witten zijn arm en nam dus afscheid in
het gips.

‘Dat was wel vreemd’, grijnst Dekker.
‘Het seizoen was al afgelopen en we
speelden nog een oefenwedstrijd en
uitgerekend in die wedstrijd brak ik mijn
arm. Ik heb toen aan het begin van het
seizoen nog een kwartier meegespeeld
in een wedstrijd op het Zilveren Tulptoernooi.’ Afbouwen in een lager elftal
was er voor Dekker niet bij. ‘Dat was
niks voor mij. Ik had geen zin om ergens
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in de prut om tien uur ’s ochtends een
uitwedstrijd te moeten spelen.’
En dus werd Dekker leider van het eerste elftal. ‘Rob Klijn was trainer. De man
is inmiddels overleden, maar ik vond
het geen beste trainer. Hij bereidde niks
voor en vergat dingen. Zo werden we een
keer gebeld, waar we bleven. Bleek dat
we een oefenwedstrijd hadden, maar dat

was Klijn vergeten. In dat jaar ontliepen
we ternauwernood degradatie. Na dat
jaar ben ik ook gestopt als leider.’
Trainers, Dekker heeft er veel voorbij zien komen in die twintig jaar. Henk
Kramer was er een van. ‘En daar had
ik ook niet zo’n hoge pet van op’, maakt
Dekker van zijn hart geen moordkuil.
‘Weet je wat hij goed kon? Sneldichten,

dat bleek wel op feestavonden. Ik was
nog jong, maar had al in de gaten dat
hij totaal geen overwicht had. Hij werd
gemanipuleerd.’
In Paul Egner had Limmen ook een opzienbarende trainer. ‘Egner was nog reservekeeper geweest bij Telstar. Hij was
een keurige man in een geruite broek
en een sjaaltje. Ik weet nog dat hij in de
duinen een parkoers had uitgezet. Egner liep zelf mee en wij gaven gas en
toen was hij verdwaald. Hij vond dat niet
leuk. De man paste niet bij de club.’
De vorig jaar overleden Ilias Iliopoulos
deed dat wel. De Griekse oefenmeester
had een belangrijk aandeel in Dekkers
debuut in de hoofdmacht van Limmen.
‘Ik was vijftien en mijn ouders gaven
helemaal niets om voetbal. Op zondagochtend kwam er iemand van het bestuur langs om te vragen of ik met het

Cees de Winter was een van de beste
spelers waarmee Dekker heeft gevoetbald. Sem Wokke, de huidige trainer van Limmen, noemt Dekker in een
adem met De Winter. ‘En Sem had veel
humor. Ik weet nog dat Sem met een
gipsen been op de training verscheen.
Waar hij dat gips vandaan had, weet
ik niet. Ilias werd gek. Ik heb hem nog
nooit zo kwaad gezien, want Sem was
een belangrijke speler. Hij kon het niet
uitstaan dat Sem geblesseerd was.
Sem ging van het veld af en kwam na
een tijdje in zijn trainingskleren het veld
op. Hij mankeerde helemaal niets. Dat
gezicht van Ilias vergeet ik nooit.’
Limmen is volgens Dekker een echte
gezelligheidsclub. ‘Dat was toen ook al
zo. Op donderdag hadden we contactavonden in de kantine, dat heette zo.
Dat waren altijd fantastische avonden
en dat werd vaak laat nou zeg maar gerust vroeg.’

‘Ilias werd gek. Ik heb hem nog
nooit zo kwaad gezien.’

poulos en Duijn. ‘Ilias was zo bevlogen,
zo gepassioneerd en ook Duijn had wel
wat. Je ging voor hem door het vuur.’
Met Egner speelt Limmen een verdienstelijk eerste seizoen in de tweede klasse, maar met de teruggekeerde Iliopoulos beleeft Limmen het beste seizoen
uit de zevenenzeventigjarige historie
van de club. ‘We eindigden dat seizoen
als tweede achter kampioen ADO’20,
waar Sem Wokke inmiddels speelde.
Dat Sem bij ADO’20 speelde, konden
onze supporters trouwens moeilijk verkroppen’, memoreert Dekker fijntjes.
Nu Sem Wokke op de bank zit bij Limmen kunnen de oude tijden misschien
wel herleven, denkt Dekker, die nog alle
thuiswedstrijden bezoekt. ‘Spelers als
Jeroen Veldt en Rik Seignette kunnen
mij wel bekoren en René Hof is iemand
met een actie. In Harry Verduin hebben
ze een dynamische speler. Ze hebben
een aardig ploegje met een ideale mix
van jeugd en routine.’

eerste wilde meedoen. Ze wilden voor
het komend seizoen een aantal junioren bekijken. Iemand van het jeugdbestuur kreeg daar lucht van en die
verbood mij mee te spelen. Toen ben
ik naar Ilias gegaan om raad te vragen.
Ilias, die toen nog geen hoofdtrainer
van Limmen was, vond dat ik het moest
doen en zo maakte ik mijn debuut in het
eerste. Dat was tegen SRC, we verloren
met 5-1 en na afloop werd er veel gemopperd. Het seizoen daarop stond ik
vast in het eerste.’

In de kleine twintig jaar dat Dekker het
tricot van Limmen droeg, is hij nooit
gedegradeerd. ‘Ik ben twee keer kampioen geworden. In 1978 wonnen we
onder Iliopoulos met 4-0 van Kolping
Boys en promoveerden we naar de derde klasse. Zeven jaar later werden we
met Ton Duijn kampioen van de derde
klasse.’

Het spelen in de trots van het dorp was
voor Dekker een vreemde gewaarwording. ‘Ineens sta je met getrouwde
kerels in het veld. Mannen waar je als
kind naar stond te kijken, waren ineens
je ploeggenoten. Tegen iemand als
Cees de Winter, die nog betaald voetbal
bij Alkmaar’54 en EDO had gespeeld,
keek je toch een beetje op', beschrijft
Dekker zijn gevoel van toen.

Als peter dekker een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij bij
limmen speelde, ziet dat er als volgt uit:

Het wekt geen verwondering dat Dekker
zeer te spreken is over de bij Limmen
succesvolle oefenmeesters Ilias Ilio-

Willem Veldt
Aad Koot	

Peter Dekker	John Koot	

Cees de Winter		 Harry Donker	

Frank Donker	

Okko Tabois
Ruud Donker

	Sjaak Koot	Sem Wokke
Trainer: Ilias Iliopoulos
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bal
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de glazen

1.
2.
3.

Edwin Veenstra
Rowdy Bakker
Pim Kaagman
Ron Weinbrecher
Wim Twisk
6.	Sem Wokke
7.	Jurg Bosman
8. Rob Klanker
Danny Brands
10. Raimondo Palmas
Han Visscher
Dick Slofstra
13. Ron van Aanholt
René van Marsbergen
Ron Bouman
Mark Pauli
17.	Jeroen Kroes
Arnold de Block
Gerard van der Park
20. Rob Hoff
Herman Brethouwer	
Martin de Groot
23. Alex Beek
	Jaap Schilder
Ernst Ranzijn
26. Fred Bischot	
Wim van Kol
28.	Jan Oldenhove
	Jos van Veelen
Peter de Groot
31. Delano Snijders
Foeke Aarts
Co van Gulik
34. Rajesh Bishesar
35. Marco van Petersen
36. Mark Kranendonk
Bertus Zwart
Albert van den Berg
	Sander Veraart	
Frans Geurtsen
Annika Winkel
	Jenneke Gul
43. Rob de Kip	
Nico de Vries
Nico van den Berghe	
46. Gertjan Schaap
47. Cock Vijzelaar	

pagina 20

(HSV)
(Odin’59)
(SVW’27)
(Alkmaarsche Boys)
(Zeevogels vr.)
(Limmen)
(FC Uitgeest)
(Kolping Boys)
(FC Velsenoord)
(Jong Holland vr.)
(Meervogels’31)
(ODIN’59 vr.)
(Vitesse’22)
(Meervogels’31 zat.)
(DEM)
(Jong Holland)
(Alcmaria Victrix)
(Reiger Boys vr.)
(WMC)
(De Foresters vr.)
(DEM vr.)
(De Kennemers)
(Alcmaria Victrix zat.)
(AFC’34)
(Zeevogels)
(Wijk aan Zee)
(ADO’20 vr.)
(Sint Adelbert)
(De Foresters)
(KSV)
(Flamingo’s’64)
(KSV vr.)
(Hugo Boys)
(AFC’34 zat.)
(SV Beverwijk)
(FC Castricum)
(Limmen vr.)
(Kolping Boys vr.)
(De Kennemers vr.)
(Egmondia)
(SV Wijk aan Zee vr.)
(Egmondia vr.)
(Reiger Boys)
(Flamingo’s’64 zat.)
(Jong Hercules)
(HSV vr.)
(WMC vr.)

49 punten
42 punten
40 punten
40 punten
40 punten
39 punten
37 punten
36 punten
36 punten
35 punten
35 punten
35 punten
34 punten
34 punten
34 punten
34 punten
32 punten
32 punten
32 punten
31 punten
31 punten
31 punten
29 punten
29 punten
29 punten
28 punten
28 punten
27 punten
27 punten
27 punten
24 punten
24 punten
24 punten
23 punten
22 punten
21 punten
21 punten
21 punten
21 punten
21 punten
21 punten
21 punten
20 punten
20 punten
20 punten
18 punten
14 punten

Ron van Aanholt

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 28 september

Arbeidsdesk BV verricht medisch administratieve werkzaamheden in opdracht van binnen- én buitenlandse verzekeraars.

Ben jij de dynamische teamplayer die ons team als
Claimbehandelaar/Administratief medewerker komt
versterken?
Je bent administratief scherp en hebt een prettige telefoonstem. Als je beschikt over medische
kennis heb je bij ons een streepje voor.
Het is een parttime functie, maar je bent minimaal acht uur per week beschikbaar.
De standplaats is Heemskerk.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska Duivestein, telefoon 0251 67 46 74 of
mail je cv naar info@arbeidsdesk.com
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

Naam
Tom Damstra
Leeftijd
20
Club
Egmondia
Positie
Middenveld
Bal hooghouden
88 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Kampioenschap eerste jaar in de A1.
Sterke punten Tom volgens Tanita
Zijn behendigheid en zijn doorzettingsvermogen.
Zwakke punten Tom volgens Tanita
Koppen.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.

een

Kan seks voor de wedstrijd?
Altijd goed.
Muziek voor een wedstrijd?
De Zâalnêelden van Egmond.
Ben je bijgelovig?
Ja, ik rijd met Cor elke zondag een andere route naar
het veld. Als we winnen blijven we dezelfde route
rijden.
Leukste voetbalhumor
Wat is het toppunt van domheid? Antwoord: Een
doelpunt in de herhaling missen!
Een vriendin die voetbalt...
Gezellig en altijd makkelijk op zondag.
Egmondia dit seizoen
Jong en fris.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Een bakkie thee en een uitsmijter.

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOE

FOTO Karel Delvoye

tweetje

Naam
Tanita van Ham
Leeftijd
17
Club
Egmondia
Positie
Linkerspits
Bal hooghouden
11 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Bijna kampioen...
Sterke punten Tanita volgens Tom
Haar tweebenigheid en snelheid.
Zwakke punten Tanita volgens Tom
Haar conditie.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.

EN HET MET

Kan seks voor de wedstrijd?
De avond ervoor?
Muziek voor een wedstrijd?
Ik heb nooit tijd om muziek te luisteren voor de wedstrijd.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig.
Leukste voetbalhumor
Na de wedstrijd vinden mijn teamgenoten het altijd erg leuk
om de waterzak met ijskoud water leeg te gooien over douchende teamgenoten. Best grappig om te doen, maar minder
grappig als je zelf dat ijskoude water over je heen krijgt!
Een vriend die voetbalt…
Een gezellige zondag met als afsluiting Studio Sport en
Voetbalvrouwen.
Egmondia dit seizoen
Zet zich schrap en gaat weer voor het kampioenschap!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Ik bereid me niet voor.

VOETBALLERS DOEN HET MET

V

Schiet jij hem in het

?

Wanted:
(junior) .NET webdeveloper
Zoek jij een team waarin een creatieve, aanvallende spelstijl
centraal staat en waar jij graag jouw steentje wilt bijdragen?
Dan bieden wij jou een kans om in een jong, dynamisch team
te trainen én te scoren.

Wat voor ‘spits’ zoeken wij?
• Uitstekende kennis van .NET, JavaScript, SQL en CSS
• AJAX, PHP en MySQL is een pré
• Enige ervaring met projectmatige ontwikkeling
van dynamische websites en internet applicaties
• Communicatief sterk en een goede beheersing van
de Nederlandse en Engelse taal
• Nauwkeurig, kwaliteitgericht, flexibel en initiatiefrijk

Wat bieden wij?
• Fulltime of parttime aanstelling
• Uitstekende werksfeer, zelfstandige functie
met mogelijkheden voor veel eigen inbreng
• De kans om een essentiële bijdrage te
leveren aan de groei van het bedrijf
• Alle gelegenheid voor persoonlijke groei
• Gezellige derde helft :-)

Oefenpotje?
Stuur een e-mail (info@swatvertising.nl) of bezoek onze
website voor jouw scoringskansen: www.swatvertising.nl

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