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één-tweetje
Beste voetballiefhebber,

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

Scoor punten
bij de dames !

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

Het vorige jaar vielen met de blaadjes ook de trainers in de regio bij bosjes. Ruud van der Zijde
en Cor Smit kregen hun congé en Ed Noorlander stapte zelf op. Later voegden Martin Rood
en Matthieu Niesten zich bij dit trio. Op dit moment ligt de zaag nog in de gereedschapskist
en dat moet maar zo blijven. Ik ga ervan uit dat Martin de Groot, Rob Klanker, Jos van Veelen,
Jeroen Kroes, Ernst Ranzijn, Frans Geurtsen en Rob de Kip de kerst halen. Sterker nog,
ik ga ervan uit dat zij gewoon hun contract kunnen uitdienen en hen niet door bij de waan
van de dag levende bestuursleden de wacht wordt aangezegd.
Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.
Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

ADVERTENTIES • NIEUWSBRIEVEN • PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN

Leuk om te geven,
Leuk om te krijgen

UITNODIGINGEN • SCHERPE DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN
DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN • DOORDRUKBLOCKS
SPANDOEKEN • RECLAMEBORDEN • ETC.

Dinerbon
www.grandcafevanruysdael.nl
Heemskerk 0251 232232

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: Kees Blokker, Karel Delvoye, Prisca Koot en Elja Tepper 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.

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

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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hetballenhok
Karel Soest,
mede-eigenaar
Gasthoeve Adrichem
en hoofdsponsor van
Jong Hercules

van Jong Hercules?
Wat is de reden van het sponsoren
aste groep bestuursleden,
‘Bij Jong Hercules zit een enthousi
bezig is. Dat enthousiaste
die vol overgave voor hun cluppie
en werkt zeker aanstekelijk.
len
stra
dat proberen wij ook uit te
en de voetbalvelden liggen,
Dat en het feit dat wij midden tuss
band met de verenigingen
schept wat ons betreft zeker een
om ons heen.’
rbijdrage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponso
ons dus geen gekke
nen
kun
en
rijf
bed
klein
‘Wij zijn een
dat wij de vereniging een
en
dingen veroorloven. Laten we zegg
klein beetje helpen.’

Wordt uw bedrijf van de
sponsoring zakelijk veel wijzer?
‘De vereniging maakt gebruik
van onze accommodatie,
dus er is zeker sprake van
een positieve wisselwerking.
Het draagt zeker bij aan onze
naamsbekendheid. Wellicht dat
er indirect ook feesten en
partijen uit voortvloeien,
dat zal de toekomst leren.’
Is het denkbaar dat u zich als
hoofdsponsor bemoeit met het
voetbaltechnisch beleid?
‘Absoluut niet.’
Bent u bereid in de buidel
te tasten om spelers naar
Jong Hercules te halen?
‘Nee.’

Limmen Veteranen I

Bezoekt u alle wedstrijden van
het eerste?
‘Dat is helaas niet mogelijk met
een horecabedrijf. In de periode
dat ik zelf voetbalde, had ik
daar al last van. Dat is nu niet
anders, mensen vieren hun
feest vaak op vrijdag, zaterdag
of zondag.’
Wat verwacht u van
Jong Hercules dit seizoen?
‘Voor de aanvang van het
seizoen was handhaving het
motto. Na de promotie van vorig
jaar mag je niet verwachten dat
je om het kampioenschap mee
gaat strijden.
Ze zijn hartstikke goed gestart
en dan denk ik al stiekem aan
een periodetitel, maar op zich
gaat het tot nu toe boven
verwachting.’

column Mijn kantine, mijn kasteel
De voetbalkantine is bij iedere club
de spil van de vereniging en zo moet
het ook blijven. Ze lijken op elkaar.
Er is altijd een bar en de tafels en stoelen zijn zodanig gegroepeerd dat elftallen er na afloop van een wedstrijd,
door even te schuiven, met het gehele
team omheen kunnen zitten. Aan die
tafel volgt de onvermijdelijke wedstrijdanalyse en zijn er de sterke verhalen
over de wedstrijd die na vijf bier
allang niet meer dezelfde wedstrijd is
als de gespeelde. In mijn laatste voetbalteam waren steevast de mannen
die na afloop het langste bleven zitten
ook de beste spelers van de wedstrijd
geweest.
Deze voor het sociale leven in de voetbalkantine zo belangrijke ‘napraat’
wordt serieus bedreigd. Voetbalkantines zijn tegenwoordig allemaal
voorzien van een scherm en een beamer.
Vanachter
de
gegroepeerde
tafels kijkt men tegenwoordig na de
wedstrijd liever naar de rechtstreekse
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uitzending van NAC-NEC, dan te luisteren
naar het verhaal van ’onze’ linksbuiten
over zijn fantastische solo in de vijftiende
minuut. Op termijn zal dit leiden tot het
verdwijnen van ’het sterke verhaal’ uit de
voetbalkantine en daarmee tot aanzienlijk omzetverlies voor de clubs omdat de
vaak verhitte discussies, die noodzakelijkerwijs geblust worden met veel bier,
eveneens zullen verdwijnen.
Clubs, stop deze ernstige bedreiging
van de voetbalcultuur, zet Eredivisie Live
en haar equivalenten buiten de deur,
geef de beamer aan het bejaardenhuis en
laat ‘het gesprek’ weer terugkeren in de
voetbalkantine.
Altijd is er een koffie- en snackhoek met
overal hetzelfde assortiment. Kleffe witte
broodjes met ham, kaas, kroket, frikadel
en uiteraard de topper onder de voetbalsnacks namelijk de gehaktbal.
Als kind voetbalde ik bij SV Beverwijk.
De gehaktbal was in die tijd de enige

warme snack die verkocht werd.
Een fantastisch product van noeste
vrouwelijke huisarbeid, zelf gedraaid
en gebakken in de Blue Band.
Heerlijke, glimmende, vette ballen
uit een oranje juspan op een klein
petroleumbrandertje. Ik proef peper,
zout, verse nootmuskaat en een vleugje
kaneel.
Later ben ik naar De Kennemers
gegaan. Daar proefde ik de lekkerste
‘bal’ ooit. Verantwoordelijk daarvoor was
een stille lange Indonesische man, die
erin slaagde om de Indonesische en de
Nederlandse cultuur te laten samensmelten in een broodje bal. Je proefde
sambal, ketjap, knoflook, ketoembar en
djinten.
Twee jaar geleden voetbalde ik in het
twaalfde van FC Uitgeest. Ik keek
iedere thuiswedstrijd uit naar de
traditionele nazit in onze gezellige
voetbalkantine. Lekker napraten en een
broodje bal.

FOTO: Prisca Koot

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 zaalvoetbalteam van de veteranen van Limmen.
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
Op een zondag bleken de ballen
geen ballen meer te zijn maar platte
schijven, aan de buitenkant verbrand
en van binnen gortdroog. Verbijstering
alom. Er moest uiteindelijk een petitie
aan het bestuur komen om de traditionele gehaktballen terug te krijgen in
de pan.
Al deze voetbalkantines draaien op
vrijwilligers en daaraan is bij iedere
club een tekort. Je moet er toch niet
aan denken dat straks je koffie uit een
machine komt, je broodje bal uit een
FEBO-muur, en een flesje bier uit
een automaat, die aan je vraagt of je
zestien jaar bent.
Dat laten we met zijn allen toch niet
gebeuren. ‘Voetbalelftallen aller clubs
verzamelt en verenigt u. Zijt een sterck
en sociaal mensch en geeft u en uw
naasten op voor den goeden saeck.’
Verdedig uw ‘kasteel’ anders verdwijnt
de ziel uit ons voetbal!

• Voetbalvereniging Limmen heeft sinds twee
jaar een veteranenteam. Dit team is geformeerd
uit het voormalige vijfde en zesde elftal, nadat
een aantal spelers na een lange voetbalcarrière er geen zin of tijd meer voor had. De overige
teamleden vonden dat ze nog niet lang genoeg
tegen een bal hadden getrapt.
• De veteranen spelen slechts 2 x 35 minuten,
waardoor de spelers extra veel tijd hebben
voor de zeer belangrijke derde helft. De wedstrijd wordt dan onder het genot van een biertje
en soms ook een paar bakken patat uitvoerig
geëvalueerd.

Onderste rij v.l.n.r.:
Niels de Winter, John Hollenberg, René Kraakman,
Theo Nijman, John Adrichem, Gerard Liefting, Cock Koot
Bovenste rij v.l.n.r.:
Eric Prins, Gert Jan Duinmeijer, Gerard Broedersz,
Matthé Hollenberg, Siem Admiraal, Patrick de Winter,
Erno Koppes, Jos Admiraal.
Op de foto ontbreken:
Ron Zomerdijk, Peter de Boer, Jan Groot,
Pieter Grootendorst, Conno Weijers en Rob Dekker.

• Het huidige team bestaat inmiddels uit eenentwintig spelers. Twee spelers hadden vanaf
de A-junioren niet meer gevoetbald. De gemiddelde leeftijd van het team is 44,35 jaar. De jongste speler is drieëndertig (dispensatiespeler) en
de oudste is drieënvijftig jaar. Het had vader en
zoon kunnen zijn. De veteranen van Limmen hebben wel drie keer twee broers in de gelederen:
Matthé en John Hollenberg, Siem en Jos Admiraal en Patrick en Niels de Winter.

de glazen

bal

Foto Karel Delvoye
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All Stars

van Rob de Kip

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 Reiger Boys-trainer Rob de Kip. De Kip voorspelt de uitslagen van de
volgende wedstrijden van 15 en 16 november:

FC Castricum
RKVV DEM
Fortuna Wormerveer
Sint Adelbert
Sint Adelbert

-

BOL	
Kolping Boys
Alcmaria Victrix
Wijk aan Zee
RKVV DEM

Derde klasse zat.
Tweede klasse
Derde klasse
Vijfde klasse
Vierde klasse vr.

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

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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Dave Pekel probeert Michel Duineveld van de bal te zetten.

Foto’s Elja Tepper

Het duel FC VelsenoordMeervogels was vooral de
wedstrijd van Jan-Willem
Kramer. Kramer had een
groot aandeel in de 2-4 overwinning. De middenvelder
bereidde de openingstreffer
voor en nam de helft van de
Akersloter productie voor
zijn rekening. Met zijn loop-

Alleen Jan-Willem
Kramer brult tegen
FC Velsenoord
pagina 6

vermogen gekoppeld aan
technisch vernuft was hij
een ware plaaggeest voor de
blauwe leeuwen van FC Velsenoord. Waar Jan Willem
Kramer brulde, deed FC Velsenoord dat geen moment.

De verdediging van Meervogels is
niet het sterkste deel van de ploeg.
Tim Boots, Dave Pekel, Daan van
der Eng en Geert Boots zijn niet bepaald wendbaar en aan de bal is de
inbreng van dit viertal ook niet al te
groot. Van enige opbouw van achteruit was nauwelijks sprake. Doelman
Mike Beentjes koos ervoor iedere
doeltrap richting de lange Lennart
Beukers of de behendige Geert Koelman
te schieten. FC Velsenoord slaagde
er vrijwel nooit in de verdediging van
Meervogels onder druk te zetten.
En dus hield Meervogels vrij eenvoudig
stand.
Meervogels kende een voortvarende
start, want bij de eerste de beste aanval
was het raak. Na een corner van JanWillem Kramer kopte Daan van der Eng
raak: 0-1. Kort na die openingstreffer
kreeg Geert Koelman, ook een behendige voetballer, de mogelijkheid om de
score te verdubbelen. Zijn inzet ging
voorlangs.
De gelijkmaker van FC Velsenoord was
niet meer dan logisch, al viel die al
snel. De thuisclub had in die fase een
licht overwicht, wat overigens niet tot
uitgespeelde kansen leidde. Het was
dan ook geen toeval dat een individuele
actie van Sander Duinveld uitmondde
in de gelijkmaker. Tim Koelman bracht
Meervogels weer op voorsprong.
Na een technisch hoogstandje vond
Geert Koelman op rechts Daan van der
Eng. De verdediger kreeg de bal na een
kluts voor het doel, waar Tim Koelman
doeltreffend afrondde.
FC Velsenoord begon met goede bedoelingen aan de tweede helft, maar speelde al na zeven minuten een kansloze
wedstrijd. Sander Duineveld probeerde
nog wel met een listige boogbal doelman Beentjes te verschalken, maar een
paar tellen later kwam balverlies de
ploeg uit Velsen-Noord duur te staan.
Tim Koelman bracht Kramer in stelling
en die wist vrij voor Rick van der Linden
wel raad met deze mogelijkheid: 1-3.

Vervolgens bracht scheidsrechter
Bloem de spanning terug door na een
opzichtige val van Pim van der Kroft
tot ieders verbazing naar de stip te
wijzen. Michel Duineveld schoot de bal
in de andere hoek dan die Beentjes
koos. Het doelpunt bracht Meervogels
nauwelijks van slag. Sterker nog,
na een breedtepass schoot Kramer

met een droge knal 2-4 in de touwen.
FC Velsenoord kreeg van scheidsrechter Bloem nog een kans om terug in de
wedstrijd te komen. Radi El Kaddouri
ging in het strafschopgebied makkelijk
neer. Michel Duineveld koos nu voor de
andere hoek. Beentjes ranselde de bal
uit het doel.

Jan-Willem Kramer (rechts) duelleert met

Tot opluchting van Daan van der Eng komt

Antonio Garcia Kluft.

Michel Duineveld niet bij de bal.

FC Velsenoord-Meervogels’31 2-4.

FC Velsenoord: Van der Linden; Bergwerf, Van

2. D. van der Eng 0-1, 13. S. Duineveld 1-1,

Reijen, Willemse, K. van der Kroft (72. F. Duine-

20. T. Koelman 1-2, 52. Kramer 1-3,

veld); Garcia Kluft (46. Lans), S. Duineveld, M.

64. M. Duineveld 2-3 (pen.), Kramer 2-4.

Duineveld, H. Koopman; J. Koopman (36. P. van
der Kroft), El Kaddouri.

Scheidsrechter: B. Bloem
Meervogels’31: Beentjes; T. Boots (76. SomGele kaarten: Pekel en G. Koelman

broek), Pekel, D. van der Eng, G. Boots; Zoon,

(beiden Meervogels’31) en P. van der Kroft

Beukers (85. Dekker), De Jong (90. T. van der

(FC Velsenoord).

Eng), Kramer; T. Koelman en G. Koelman.

Pim van der Kroft gaat makkelijk neer. Dave Pekel krijgt geel en een strafschop tegen.
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Foto’s: Karel Delvoye

Het is opmerkelijk dat drie van
oorsprong Alkmaarse zondagclubs
met een zaterdagteam uitkomen
in de vierde klasse. Vorig seizoen
speelde ook Jong Holland in deze afdeling. Alkmaars enige echte zaterdagclub werd met overmacht kampioen en kroonde zich dus ook en
passant tot kampioen van Alkmaar.
Toch valt het mee met de rivaliteit.
De Alkmaarse onderonsjes staan
nog niet eens in de schaduw
van krakers als IJsselmeervogelsSpakenburg en Katwijk-Quick Boys.
Wel is voor zowel Alcmaria Victrix
als Flamingo’s’64 de wedstrijd
tegen AFC’34 wat meer beladen.
‘De wedstrijden tegen AFC’34 liggen
gevoelig’, onderschrijft Flamingo’saanvoerder Evert Jan Biersteker.
‘Misschien komt het een beetje
door hun uitstraling, maar het leeft
ook weer niet heel sterk. Het zijn
leuke wedstrijden.’ Op de vraag
waarom bij Alcmaria Victrix de
wedstrijden tegen AFC’34 wat meer
leven, weet Rick Kout het antwoord.
‘Een aantal spelers van ons, onder
wie ikzelf, komt bij AFC’34 vandaan.
We zijn ook ongeveer van dezelfde
leeftijd en kennen elkaar goed. Het
is een soort prestigestrijd. Dan is
het logisch dat je uitgerekend die
wedstrijd niet wilt verliezen.’

Flamingo’s-aanvoerder Evert Jan Biersteker kapt AFC’er Jeffrey Middelkoop uit.

Hoewel de wedstrijden tegen AFC’34
bij de Alcmaria- en Flamingo’s-

Alcmariaan Rick Kout blijft tegen Zeemacht in balbezit.

positie in en is dus in alle opzichten tot nu toe Alkmaars beste.
Overigens is AFC’34 dat een beetje
aan zijn stand verplicht, want de
zaterdagtak van de zondageersteklasser is wel degelijk ambitieus.
Ze willen oude tijden laten herleven.
Tien jaar geleden speelde AFC’34
met trainer Marc de Wilde aan het
roer in de tweede klasse en eindigde het op een zesde plaats.

Super Saturday in Alkmaar

‘We willen gewoon leuk meedraaien en
vinden het wel prima in de vierde klasse.’

Waar de eredivisie Super Sunday had, kent de vierde klasse zaterdag Super Saturday. Al een aantal seizoenen spelen AFC’34, Alcmaria Victrix en Flamingo’s’64 in de vierde klasse om het officieuze
kampioenschap van Alkmaar. Zes keer Super Saturday in Alkmaar dus. In de eerste helft van
november was het voor Flamingo’s’64 twee keer superzaterdag. Eerst uit naar AFC’34 en een week
later de degradatiekraker tegen Alkmaars oudste voetbalclub Alcmaria.

spelers wat losmaakt, won het elftal van trainer Rajesh Bishesar
beide onderlinge confrontaties.
Alcmaria Victrix werd met 3-2 verslagen en Flamingo’s’64 verloor
met 5-0. Ook op de ranglijst neemt
AFC’34 vooralsnog de hoogste
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Toen De Wilde vertrok, ging het snel
bergafwaarts met de zaterdagtak.
Met het vertrek van De Wilde keerde ook een aantal selectiespelers
AFC’34 de rug toe. Jan Oldenhove
was de laatste trainer die de zaterdagvoetballers onder zijn hoede had,

voordat het team werd opgeheven
wegens een gebrek aan spelers.
In die tijd nam het bestuur van
de toenmalige hoofdklasser het
zaterdagteam totaal niet serieus.
Hilarisch is de anekdote toen de al
vertrokken Marc de Wilde op een
zondag een wedstrijd van AFC’34
aan de Robonsbosweg bezocht. Een
bestuurslid begroette De Wilde met
de woorden: ‘Je draait wel lekker
met je zaterdagteam.’
Ton Maissan geldt als de geestelijk
vader van het huidige zaterdagteam, dat vier seizoenen terug het
levenslicht zag. En nu telt het team
wél mee. ’Qua faciliteiten krijgen we
hetzelfde als zondag I en we spelen
onze wedstrijden op het hoofdveld’,
zegt trainer Rajesh Bishesar die
vol ambitie zit. ‘Dit jaar moeten we
om de eerste drie plaatsen strijden
en ik wil een periodetitel pakken.
Op termijn wil ik met dit team naar
de tweede klasse.’
pagina 9

Gerard Mackaay (Flamingo’s’64) doorziet de pass op Jeffrey Middelkoop. Wijnand Krom (5) kijkt toe.

De tweede klasse is voor Flamingo’s’64
nog verder weg dan de landstitel voor Telstar. Met een gemiddelde leeftijd van zo’n negenendertig
jaar is het voor de voetballers uit de
Loodpolder een kwestie van overleven. Bij de ’bejaarde’ voetballers
van Flamingo’s’64 verschijnt ook
Ferry Stroes -mits fit- aan de aftrap.
Hoewel Stroes in de beginjaren negen-

leider Leo Goudsblom. Hij regelt
alles, hij is de gangmaker. We
moeten om de tafel gaan zitten of
we doorgaan. Als het team blijft
bestaan, blijf ik ook.’ Is er leven
na Leo, dat is de vraag. Biersteker
verwacht ook niet dat zijn team
een verjongingskuur ondergaat.
‘Vanuit de zondag zal er geen aanwas
komen en als je ambitie hebt, ben

Is er leven na Leo?
tig een bescheiden carrière heeft gehad
bij AZ en Haarlem, een niveau waarvan
de meeste tegenstanders niet eens
durven te dromen, slaagt ook hij er
vooralsnog niet in het tij te doen keren.
‘De teams waar we tegen spelen zijn
allemaal jonger dan wij. Dat was vroeger anders’, vertelt de inmiddels
48-jarige
Evert-Jan
Biersteker.
‘Hoewel we conditioneel en fysiek
steeds minder worden, zijn we nog
steeds bloedfanatiek.’
Toch houdt Biersteker er rekening
mee dat dit het laatste seizoen is
van het in 1987 opgerichte zaterdagteam. ‘Degradatie zou de doodsteek kunnen zijn. Daarnaast stopt
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je bij ons aan het verkeerde adres.
Wij zijn een vriendenploeg en willen
lekker voetballen. Al we compleet
zijn, kunnen we punten pakken’,
weet de Flamingo’s-aanvoerder.
Woorden van gelijke strekking
spreekt Rick Kout, aanvoerder van
Alcmaria Victrix. Zijn ploeg miste
vorig seizoen op een haar na een
periodetitel, maar Alcmaria vindt
zich nu terug in de onderste
regionen van de vierde klasse A.
‘We hebben veel blessures gehad
en vaak net aan elf man gehad.
Als iedereen fit is, laten we nog van
ons horen. We zijn dan toch feller.
Dat zag je al tegen Zeemacht.’

Sinds een jaar of vier heeft
Alcmaria Victrix weer een eerste
zaterdagteam. De club kreeg de
ploeg min of meer in de schoot
geworpen en het team is net zo een
vriendenploeg als een vreemdelingenlegioen, in die zin dat de meeste
spelers een verleden hebben bij een
andere Alkmaarse club. ‘We kennen
elkaar van school en wilden graag
met elkaar op zaterdag voetballen.
We hebben een aantal clubs benaderd en bij Alcmaria Victrix werden
we met open armen ontvangen’,
schetst Kout de herrijzenis van
Alcmaria zaterdag I.
Echt ambitieus is het keurkorps
van coach Alex Beek niet. ‘We verwachten niet dat we de top halen’,
toont Kout zich realistisch. We willen gewoon leuk meedraaien en
vinden het wel prima in de vierde
klasse. Als iedereen er vol voor
gaat, moeten we een klasse hoger
kunnen spelen.’
Het credo bij Alcmaria is weliswaar
leuk meedraaien, de Alcmarianen
hebben wel degelijk een doel volgens Rick Kout. ‘We moeten hoger
eindigen dan AFC’34.’

Groen Gras

Alkmaarsche Boys F4 - De Foresters F10
1 november 09.12 uur

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL
Na twee vierde plaatsen en evenzoveel periodetitels is
Vitesse’22 ook in haar derde seizoen in de tweede klasse
een van de titelkandidaten. Periodetitel nummer drie is
inmiddels een feit. Doelman Marcel Koekkoek is al dertien
seizoenen een constante factor. Met zijn vijfendertig
jaar is hij ook de nestor van het jeugdige Castricumse
team, dat bestaat uit vrijwel allemaal spelers uit de
eigen gelederen. Doelman Koekkoek geldt inmiddels als
mister Vitesse; opmerkelijk voor iemand die van buiten
komt en geen Lute, Jonker of Kaandorp heet. Koekkoek de
bezeten keeper aan de stamtafel bij Van Ruysdael: ‘Ik vind
het heerlijk om in de modder te duiken. Ik sta geregeld met
mijn kleren onder de douche.’

Hoelang ben jij nog eerste doelman?

‘Ik sta geregeld
met mijn kleren
onder de douche’

‘Zolang ik de jeugd nog kan volgen,
blijf ik eerste keeper. Nee, zonder
gekheid. Ik kan het nog steeds
combineren met mijn werk en mijn
gezin. Ik bekijk het van seizoen
tot seizoen, waarbij het natuurlijk
belangrijk is hoe het lichaam het
houdt. En ik moet het leuk blijven
vinden. Ik moet eerlijk zeggen dat
ik aan het eind van het afgelopen
seizoen aan stoppen heb gedacht.
Door mijn werk viel het trainen mij
zwaar, maar als de resultaten goed
zijn -en die waren goed- dan stap
je er toch makkelijker overheen.
Ik vond het ook belangrijk dat de groep
bijelkaar bleef. Vitesse is toch een
vriendenploeg. Wanneer jongens als
Lennert Beentjes, Robin Bakker en
Mike van Vliet blijven, is het allemaal
makkelijker op te brengen.’
Hoe ben je eigenlijk bij Vitesse’22
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terecht gekomen?
‘Ik heb eerst bij BKC gekeept, waarna ik de overstap maakte naar ZAP.
Daar stonden van die clubiconen
op doel waar ik niet tussen kwam.
Op een gegeven moment woonde ik in Castricum en ben ik naar
Vitesse’22 gegaan. Toen doelman
Arjan Smit een weekendje weg was,
debuteerde ik tegen DCO. Ik heb toen
de wedstrijd van mijn leven gekeept.
Nico Nooij was toen trainer.’
Trainer Dick-Jan Ente vertrok naar
ADO’20 en Ron van Aanholt is zijn
opvolger. Wat is het grootste verschil
tussen hen?
‘Om over grootste verschil te praten,
is overdreven. Dick-Jan besteedde
veel tijd aan het tactisch beter
maken van spelers. Ron doet dat ook,
maar heeft de focus wat meer op
discipline. Hij wil dat je nadenkt over
voetbal en is wat dwingender.
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Waarom zijn keepers gek?

‘Voetballend liep het toen gewoon niet’
De groep heeft hem zelf gekozen. Kennelijk hebben we behoefte
aan een trainer die ons bijstuurt,
ons dwingt om na te denken.
Hij spreekt bepaalde verwachtingen
van tevoren uit. Toen we voor de beker tegen Berdos speelden, eiste hij
een ruime overwinning en ’de nul’.
Vitesse is van oudsher toch een flegmatieke ploeg. We moeten constanter
worden. We verliezen vaak van de onderste. Wil je kampioen worden, dan
moet je ook die wedstrijden winnen?’
Wie past beter bij je. Ente of
Van Aanholt?
‘Met Dick-Jan hadden de meesten van ons ook nog gevoetbald.
Hij kende de groep als geen ander
en gaf ons wat meer ruimte, mijzelf
incluis. Ik heb geen voorkeur voor
Dick-Jan Ente of Ron van Aanholt.
Voor een keeper is een keeperstrainer belangrijk. Ik vind het belangrijker hoe de groep reageert en dan
moet je concluderen dat zijn aanpak
werkt. Over voetbal praten helpt en
hij kan net zoals Dick-Jan op tactisch
gebied dingen bijsturen. Bij deze jonge groep is dat prettig.’
Je zei net dat Van Aanholt bepaalde
verwachtingen uitspreekt. Wat is de
doelstelling voor dit seizoen?
‘Er is niet echt een doelstelling opgelegd, maar we willen wel voor de
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titel gaan. Het is belangrijk om in
de eerste vijf wedstrijden punten te
pakken en dat hebben we gedaan.
Onze selectie is niet al te breed
dus je moet gevrijwaard blijven van
blessures en schorsingen. We zijn
een van de kanshebbers, maar niet
meer dan dat.’
Aan het eind van vorig seizoen ging
het allemaal wat moeizamer en in
de nacompetitie sneuvelden jullie tegen Kampong. Denk je dat het
vertrek van Ente daar iets mee te
maken had?
‘Nee, dat heeft er niets mee te
maken. Voetballend liep het toen
gewoon niet. Dat kan gebeuren.’
Wat maakt iemand een goede
keeper?
‘Je moet de juiste leeftijd en de juiste
ervaring hebben. Je moet goed kunnen coachen, goed kunnen meevoetballen en -niet onbelangrijk- op het
juiste moment een bal tegenhouden.’
En wanneer was dat bij jou het
geval?
‘Naarmate je ouder wordt, ga je anders met dingen om. Je keept constanter, omdat het allemaal wat meer
routine wordt en je kan makkelijker
omgaan met fouten. De laatste drie
vier jaar heb ik dat gevoel.’

‘Is het gek dat je in de blubber wilt
trainen of blind voor een bal gaat?
Ik vind het heerlijk om in de modder
te keepen, daarom ben ik geen voorstander van kunstgras. Keepers zijn
wel apartelingen. Van oudsher ben
je een einzelgänger, al is het kunnen meevoetballen een belangrijk
aspect geworden. Ik ben enig kind,
misschien is dat een verklaring.’
Nooit de behoefte gehad
Vitesse’22 te verlaten?

om

‘Nee.’
Ook niet toen jullie degradeerden
naar de derde klasse?
‘Vooropgesteld: ik ben retefanatiek,
maar ik heb niet de behoefte om
tegen elke prijs zo hoog mogelijk te
spelen. We hebben een leuke groep
en ik heb een goede baan, dus voor
het geld hoef ik het ook niet te doen.
Toen we degradeerden, wilden we terug naar de tweede klasse en dat is
gelukt. Had ik dan voor een jaar iets
moeten gaan zoeken en daarna weer
naar een andere club overstappen?
Misschien kunnen we nog een sprongetje maken naar de eerste klasse.’
Dan kun je stoppen op je hoogtepunt.
‘Dat hangt daar niet van af en
dan had ik misschien wel eerder
moeten stoppen haha. Je moet je
ook afvragen of het leuk is om in de
eerste klasse een seizoen lang op je
tenen te lopen. Ik denk dat we een
te krappe selectie hebben om in de
middenmoot van de eerste klasse
mee te draaien. Dat neemt niet weg
dat als je de kans krijgt, je hem
uiteraard pakt.’

De topscorers

De lijst is bijgewerkt tot en met 2 november
Topscorers
Herenvoetbal

Topscorers
Vrouwenvoetbal

Miloud Weijers	Sint Adelbert	

12

Miriam Hopman

Zeevogels		 9

Raoul van der Wel

Jong Holland	

10

Natascha Niesten	

De Kennemers		 8

Lennert Beentjes

Vitesse’22		 9

Nikki Eelting	Sint Adelbert		 8

Niels Popping	

FC Castricum		 8

Christa Schelvis

Reiger Boys		 7

Ramon den Nijs

FC Uitgeest		 8

Kim Vreeker	

De Kennemers		 7

Xander van der Eng	

Meervogels’31 (zat.)		 8

Corina Bakker	Sint Adelbert		 7

Bas Blankendaal

Jong Holland		 7

Annika Winkel	SV Wijk aan Zee		 7

Jur Koopman	

FC Velsenoord		 7

Sharon Bakkum	

Rik Stals

ODIN’59		 6

Deniece Derlagen	SV Wijk aan Zee		 6

Maurice Gijzen	

Flamingo’s’64		 6

Milenca van Ee	

Reiger Boys		 5

Jecchie Wijk	

FC Uitgeest		 6

Saskia Vader	

KSV		 5

Satish Bishesar	

AFC’34 (zat.)		 6

Raquel Ranzijn	

HSV		 5

Carlo Mers	SV Beverwijk		 6

Roxanne Snijders

Egmondia		 5

Thijs Wolkers

Martine Gul

Egmondia		 5

Elsa Dekker	

Zeevogels		 5

Hugo Boys		 6

RKVV DEM		 6

Gerda Risselada	SV Wijk aan Zee		 5
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werkte aanstekelijk. We hadden onder hem

die ik iedereen toewens. We hadden ook

ook een uitstekende conditie. Ik ben altijd

een geweldige groep. We gingen vaak op

een simpele voetballer geweest die het voor

zaterdagavond met een grote groep stap-

negentig procent van zijn inzet moest heb-

pen en zondag stonden we er gewoon.

ben. Zo gaf hij ook trainen. Toen jongens

In de VVB-tijd was er na de wedstrijd live-

als Hilmar de Groot, Rob Meppelink en

muziek. Het napraten na een wedstrijd

Ton Sminia bij ons kwamen spelen,

was ook altijd zeer gezellig, al ging het

veranderden zijn trainingen. Hij luisterde

niet zozeer over tactiek. Dat is nu anders.

naar die jongens. In het amateurvoetbal is

Als ik ze nu wel eens hoor praten, denk

het volgens mij belangrijk dat je de trainer

ik: laat dat eens op het veld zien. Dat we

mag. Voor Herman vrat je het gras op.

vaak het kampioenschap op een haar na

Ik denk dat Herman een leuke erelijst

misten, was wel frustrerend.’

kan overleggen.’

‘Als ik ze nu wel eens hoor praten,
denk ik: laat dat eens op het veld zien’

Willem

Carbaat

behaalde

weliswaar

twee kampioenschappen; het waren niet
dé hoogtepunten in Carbaats loopbaan.
‘De

derby’s

tegen

De

Kennemers,

Met het vertrek van Muskee laat ook Carbaat

Toch staan er twee kampioenschappen

Beverwijk en Wijk aan Zee waren de

de blauwe leeuwen in hun hempie staan.

op de palmares van Carbaat. Na de

krenten in de pap. Wat ik ook leuk vond,

‘Daar zit een hele geschiedenis aan vast’,

promotie naar de vierde klasse, volgde

waren de wedstrijden tegen Telstar.

weet de oud-speler zich nog te herinne-

nog een kampioenschap. ‘In die jaren

Toen Simon Kistemaker daar trainer was,

ren. ‘Jan Nooij was Muskee opgevolgd.

speelde ik samen met jongens die

speelden we in april en mei elke woensdag

We gingen tijdens de winterstop altijd naar

meer talent in hun grote teen had-

tegen Telstar. Zij testten in die wedstrijd

Papendal en daar kreeg Nooij zijn congé,

den, dan ik in beide benen. Hilmar

altijd een paar spelers.’ In het bekertoer-

waarna Muskee het van hem overnam. Ik

de Groot, Rob Meppelink, die on-

nooi kende VVB nog een uitermate succes-

heb toen gelijk gezegd dat wanneer Muskee

langs is ontslagen als hoofdtrainer van

vol seizoen. ‘We wonnen de districtsbeker.

zou stoppen, ik er ook mee ophield.

RBC, Matthieu Niesten en Ton Sminia

Wat ook leuk was, was een toernooi met

Echtscheiding bracht
Willem Carbaat in hoofdmacht VVB

Opvallend genoeg stapte Herman in 1994

waren zeer goede voetballers.’

de verschillende districtskampioenen in

Willem Carbaat moest het vooral hebben van zijn werklust. Tenminste dat zegt hij zelf. Carbaat doet
zichzelf daarmee waarschijnlijk tekort, want de rechtervleugelverdediger verdedigde maar liefst
twaalf jaar de clubkleuren van eerst VVB en na de fusie met KIC die van FC Velsenoord. Niet slecht
voor een werkertje dat door een echtscheiding zijn debuut maakte in de hoofdmacht van VVB.

Het kampioensteam van FC Velsenoord in 1992. Aanvoerder Willem Carbaat zit vijfde van links.

uit de oude doos

na een trainingskamp op Papendal ook op.’

Vleuten.’
Maar hoe zat het met Carbaats eigen

Wie Muskees opvolger was, weet de

kwaliteiten? Iemand die twaalf jaar in

Tegenwoordig kunnen de spelers van

enthousiaste

meer.

de hoofdmacht speelt, moet meer kun-

FC Velsenoord bij thuiswedstrijden de toe-

‘Hij kwam uit de Zaanstreek.’ Een tele-

nen dan alleen hard werken. Na enig

schouwers persoonlijk een hand geven. Dat

foontje naar zijn voormalige ploegge-

aandringen wil Carbaat wel wat kwijt over

was in Carbaats tijd wel anders. ‘Hoewel

noot Rick van Doorneveld moet uitkomst

de voetballer Carbaat. ‘Toen ik in de derde

we in de Haarlemse Voetbalbond speelden,

bieden. ‘Rick weet het wel’, is Carbaats

klas van de lagere school zat, speelde ik

was er vaak zo’n tweehonderdvijftig man

stellige

Carbaat

overtuiging.

De

niet

heeft

met schoolvoetbal mee met de zesde klas.

publiek. De mensen waren hondstrouw. Ik

blijkbaar weinig indruk gemaakt, want

man

Op die leeftijd was ik beter. Ik kan wel

kijk er dan ook met veel plezier op terug. Ik

ook Van Doorneveld moet het antwoord

een beetje voetballen. Ik was sterk in de

zie mijn oude ploeggenoten niet vaak meer,

Willem Carbaat speelde als zeventien-

eerste speelde. Bij ons gebeurde dat

grijns: ‘Ik leerde ook minder goede dingen

schuldig blijven. ‘Toen Muskee stopte,

duels, niet erg snel, maar wel positioneel

maar als ik ze tegenkom, is het goede ge-

jarig broekie al geregeld mee met VVB.

sowieso niet.’

van hem.’

ben ik ook gestopt. Ik heb Muskees

sterk en ik was tweebenig.’

voel er direct. Dat vind ik mooi.’

Dankzij een echtscheiding speelde hij
vlak

voor

wedstrijd

kerst
voor

Velsen-Noord.

zijn

eerste

officiële

de

voetbalclub

‘Willem

Witvoet

opvolger gebeld en zei: ‘We kennen
De meeste spelers waren veel ouder dan

Desondanks

Bos

elkaar niet en we zullen elkaar ook niet

uit

Carbaat. Alleen in Harry Verswijveren

niet als zijn mentor. ‘Dat was toch echt

leren kennen, want ik stop met voet-

beschouwt

Carbaat

ging

en Willem Jacobs had de VVB’er in de be-

Herman Muskee’, klinkt het gedecideerd

ballen. Ik ben toen in het zesde gaan

na zijn scheiding in Utrecht wonen,

ginjaren generatiegenoten. Jaap Bos was

uit de mond van Carbaat, die nu samen

spelen.’

waardoor ik zijn plaats innam’, vertelt

een speler die Carbaat de fijne kneepjes

met een compagnon een bouwbedrijf

Carbaat, die zich niet meer kan herin-

bijbracht van het grote-mannenvoetbal,

runt. Met Muskee is de man genoemd die

Willem Carbaat heeft al die jaren met

neren tegen welke club hij debuteerde.

zoals dat werd gespeeld in de Haarlemse

onlosmakelijk met FC Velsenoord ver-

veel plezier in het eerste van VVB

Maar Carbaat weet nog wel dat hij heel

Voetbalbond. ‘Hij heeft mij bijvoorbeeld het

bonden is en waaraan Carbaat met veel

en later FC Velsenoord gevoetbald,

trots was. ‘Zo vaak gebeurde het niet

belang bijgebracht van het duwtje in de rug

genoegen terugdenkt. ‘Ik vond Muskee

waarvan een jaar of zes met zijn broer

dat een speler van zeventien vast in het

voordat de bal kwam.’ En dan met een brede

een geweldige motivator. Zijn enthousiasme

Martin. ‘Het is een prachttijd geweest,
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Als Willem Carbaat een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij bij
FC Velsenoord speelde, ziet dat er als volgt uit:
Peter Broerse
Willem Carbaat	

Jack Koopman	

		 Rick van Doorneveld	
		 Hilmar de Groot	

Willem Jacobs

Ton Sminia	
Rob Meppelink	

Martin Carbaat

Harry Verswijveren
Cindy de Veen

Trainer: Herman Muskee
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de glazen

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 2 november
Edwin Veenstra
Ron Weinbrecher
Raimondo Palmas
Rowdy Bakker
Jaap Schilder
6. Pim Kaagman
Ron van Aanholt
8. Han Visscher
9. Herman Brethouwer
Rob Hoff
11. Jurg Bosman
Wim Twisk
Danny Brands
	Sem Wokke
Ron Bouman
16. Arnold de Block
Fred Bischot
Wim van Kol
19. René van Marsbergen
20. 	Sander Veraart
Rob Klanker
22. Peter de Groot
23. Jeroen Kroes
24. Jan Oldenhove
25. Dick Slofstra
26. Gerard van der Park
Ernst Ranzijn
28. Martin de Groot
Annika Winkel
30. Alex Beek
31. Jenneke Gul
32. Marco van Petersen
Rajesh Bishesar
34. Jos van Veelen
35. Mark Pauli
36. Nico van den Berghe
37. Gertjan Schaap
38. Rob de Kip
Albert van der Berg
40. Mark Kranendonk
41. Delano Snijders
Co van der Gulik
Bertus Zwart
Frans Geurtsen
Nico de Vries
46. Foeke Aarts
47. Cock Vijzelaar
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(HSV)
(Alkmaarsche Boys)
(Jong Holland vr.)
(Odin’59)
(AFC’34)
(SVW’27)
(Vitesse’22)
(Meervogels’31)
(RKVV DEM vr.)
(De Foresters vr.)
(FC Uitgeest)
(Zeevogels vr.)
(FC Velsenoord)
(Limmen)
(RKVV DEM)
(Reiger Boys vr.)
(SV Wijk aan Zee)
(ADO’20 vr.)
(Meervogels’31 zat.)
(De Kennemers vr.)
(Kolping Boys)
(KSV)
(Alcmaria Victrix)
(Sint Adelbert)
(ODIN’59 vr.)
(WMC)
(Zeevogels)
(De Kennemers)
(SV Wijk aan Zee vr.)
(Alcmaria Victrix zat.)
(Egmondia vr.)
(SV Beverwijk)
(AFC’34 zat.)
(De Foresters)
(Jong Holland)
(Jong Hercules)
(HSV vr.)
(Reiger Boys)
(Kolping Boys)
(FC Castricum)
(Flamingo’s’64)
(Hugo Boys)
(Limmen vr.)
(Egmondia)
(Flamingo’s’64 zat.)
(KSV vr.)
(WMC vr.)

88 punten
86 punten
79 punten
78 punten
78 punten
77 punten
77 punten
76 punten
73 punten
73 punten
72 punten
72 punten
72 punten
72 punten
72 punten
71 punten
71 punten
71 punten
70 punten
69 punten
69 punten
68 punten
67 punten
66 punten
65 punten
64 punten
64 punten
63 punten
63 punten
62 punten
61 punten
60 punten
60 punten
59 punten
57 punten
56 punten
53 punten
52 punten
52 punten
51 punten
48 punten
48 punten
48 punten
48 punten
48 punten
45 punten
35 punten

VOETBALLERS
DOEN HET MET

Keukenassistenten gezocht
die topprestaties in
teamverband willen leveren
m/v

Biesland 21
1948 RJ Beverwijk
telefoon 0251-222043
fax 0251-226031

Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep, staat
voor goede behandeling en zorg aan mensen met ernstige
psychiatrische problematiek. De hulpvraag speelt daarbij
een centrale rol. Dat vraagt veel van iedereen binnen Dijk en
Duin, van hoog tot laag. Teamwork ten dienste van de cliënt,
dáár gaat het om. Vormgegeven binnen een organisatie die
professionaliteit combineert met een continue drang om te
vernieuwen. In zo’n klimaat word je steeds weer gestimuleerd
om het beste uit jezelf te halen. Wil je ook topprestaties
leveren? Solliciteer dan naar onderstaande functie.

Keukenassistenten

E-mail info@dijkmancarbaatbouw.nl

Specialist in
onderhoud, renovatie
en totaalinrichting
Pim Kaagman

1.
2.
3.
4.

�
�
�
�
�
�
�

Bouwkundig en installatie technisch onderhoud
Storing service en inbraakpreventie
Meerjaren planmatig onderhoud
Renovatie bedrijfsgebouwen en woningen

•
•
•
•

Werktijden tussen 7.30 en 16.00 uur (doordeweeks/weekend).
Kennis van hygiëne en veiligheidsnormen.
Locatie: Castricum.
Inschaling conform CAO-GGZ FWG 15.

Schriftelijk solliciteren
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV onder vermelding van
vacaturenummer 8172-I/E vóór 30 november bij voorkeur
naar: sollvac@dijkenduin.nl of naar: Parnassia Bavo Groep,
onderdeel GGZ Dijk en Duin, Stafdienst HRM, Postbus 305,
1900 AH Castricum.
Voor de uitgebreide vacaturetekst en meer informatie:
www.werkenbijdijkenduin.nl of bel 0251-665 308.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Mutatie onderhoud
Upgrading kantoren en bedrijfsgebouwen
Turn-key inrichting van kantoren

Meer info: www.werkenbijdijkenduin.nl

FOTO Karel Delvoye

Naam
Linda van Zutphen
Leeftijd
32
Club
FC Uitgeest
Positie
Midmid
Bal hooghouden
Ieder geval meer dan Esther.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Rare liedjes zingen onder de douche met Christel.
Sterke punten Linda volgens Esther
Ze praat veel en stuurt het team daarmee heel goed aan.
Zwakke punten Linda volgens Esther
Soms wil ze, in mijn oren dan, nog weleens overdrijven met dat
praten.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Onder mijn voetbalbroek draag ik meestal een short, soms als
ik die short vergeten ben een string.
Kan seks voor de wedstrijd?
Absoluut, dan speel ik veel beter. Maar omdat we thuis altijd zo

een

vroeg moeten spelen, komt het daar nooit van, dus speel ik altijd matig.
Muziek voor een wedstrijd?
Muziek voor de wedstrijd, wat is dat? Het zou tijd worden dat dat
gebeurt! Dan zou ik het liefst de liedjes van Christel en mezelf
willen horen of ten gehore brengen.
Ben je bijgelovig?
Ja, ik wil altijd met nummer 14 spelen, dat is mijn geluksgetal,
denk ik.
Leukste voetbalhumor
De broek van een medespeelster of de scheids naar beneden
trekken.
Een vriendin die voetbalt…
Gezellig, leuk en soms lastig. Es kan zo lekker zeuren op me als
ik haar of anderen aanstuur. Ze vindt dat ik dat op een andere
manier moet doen of eigenlijk helemaal niets moet zeggen.
FC Uitgeest dit seizoen
We gaan voor het kampioenschap.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Nou, eigenlijk niet...Meestal ben ik nog moe van de basketbalwedstrijd van de vorige avond.

VOETBALLERS DOEN HET MET

tweetje
Naam
Esther van Hoolwerff
Leeftijd
31
Club
FC Uitgeest
Positie
Middenveld
Bal hooghouden
Ik raak altijd de tel kwijt.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Mijn enige doelpunt tot nu toe. Ik ben pas een jaartje lid, dus ik hoop
mijn echte hoogtepunt nog te gaan beleven.
Sterke punten Esther volgens Linda
Ze kan lekker storen en het de tegenstander moeilijk maken. Soms is
ze gewoon al lastig, omdat ze dan over haar eigen voeten struikelt en
dan neemt ze de tegenstander tegelijk maar mee.
Zwakke punten Esther volgens Linda
Accepteren dat ik een coachende rol heb in het veld en dat ik dus constant in het veld sta te schreeuwen. Daar heeft ze nogal moeite mee.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Meestal mijn paars-witte Björn Borg boxertje.
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Kan seks voor de wedstrijd?
Seks voor de wedstrijd? Is gras groen?
Muziek voor een wedstrijd?
Eye of the Tiger van Survivor.
Ben je bijgelovig?
Ik kleed me vaak als laatste om en probeer als laatste de kleedkamer te verlaten. Toch is er vaak nog iemand net even langzamer.
Drie keer raden wie.
Leukste voetbalhumor
Sommige scheidsrechters, die kunnen zo dwaas bezig zijn dat het
weer grappig wordt. Is overigens soms echt om te janken.
Een vriendin die voetbalt...
Gezellig! In het begin leek het me helemaal niks, maar nu we dan
samen voetballen vind ik het hartstikke leuk. Ik vind het zelfs jammer
als ze er een keertje niet bij kan zijn.
FC Uitgeest dit seizoen
Tot nu toe presteren we met pieken en dalen. Maar het is een kwestie van
tijd voor we op elkaar ingespeeld raken. En ja, dan zijn we levensgevaarlijk!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Door daar op zaterdag nog niet aan te denken. Zondag goed te ontbijten en uiteraard héél goed te luisteren naar onze trainer: René ‘en
door…je moet’ de Vries.
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