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een-tweetje
Beste voetballiefhebber,
Een week voor het ter perse gaan van dit nummer overleed op 79-jarige leeftijd Cor Groenewegen.
Cor Groenewegen stopte zijn hele ziel en zaligheid in het internationale jeugdtoernooi dat naar hem is
vernoemd: het ICGT. Dit toernooi is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat zijn weerga niet kent.
De laatste jaren prijkten op het affiche grote namen als Ajax, Rode Ster, Benfica en Bayer Leverkusen.
De organisatie heeft grote plannen. Zo wil het graag een Zuid-Amerikaanse topclub en Real Madrid of
Barcelona naar Uitgeest halen. Cor Groenewegen zal dit dus niet meer meemaken. Andy Houtkamp van
Langs de Lijn, die sinds een aantal jaar de loting van het toernooi presenteert, vroeg tijdens de loting in
maart aan Cor Groenewegen: ‘Maar Cor, zo’n toernooi wordt toch altijd vernoemd naar een groot iemand
die dood is en jij zit hier nog.’ Waarop Cor gevat antwoordde: ‘Kun je nagaan wat er gaat gebeuren als ik
echt dood ga.’ De organisatie van het ICGT zal er alles aan doen om deze woorden kracht bij te zetten.
Als eerbetoon aan een man die veel voor het voetbal in Uitgeest heeft betekend.

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt tien keer per jaar.
RegioVoetbalMagazine Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47 redactie@regiovoetbalmagazine.nl www.regiovoetbalmagazine.nl

Adverteren? Bel 0251 67 46 47
Het volgende RegioVoetbalMagazine verschijnt op 14 januari

HOOFDREDACTIE Arthur Oosthoek (arthur@regiovoetbalmagazine.nl)
ART DIRECTION EN VORMGEVING SWATvertising, Heemskerk fotografie: Kees Blokker, Karel Delvoye, Ktje 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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hetballenhok
Piet Valkering,
directeur Valkering
De Graaf Accountants,
de hoofdsponsor van
.
de vrouwen van Limmen

n van het vrouwenteam van
Wat is de reden van het sponsore
Limmen?
lectie er vorig jaar mee stopte,
‘Toen de sponsor van de damesse
team, dames 2, wilden sponsovroeg mijn dochter of wij niet hun
de hele damesselectie wilden
niet
we
of
g
vraa
ren. Toen kwam de
.’
goed
sponsoren. Publicitair is dat wel
ijdrage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorb
ingspakken is er een
train
en
es
tenu
van
‘Buiten het voorzien
geldelijke bijdrage.’
ng zakelijk veel wijzer?
Wordt uw bedrijf van de sponsori
Jan de Graaf en ik zijn beiden
wel.
ons
reen
iede
‘In Limmen kent

geboren en getogen in Limmen.
Het is goed voor de naamsbekendheid ook buiten het dorp.
Wellicht levert de sponsoring ons
nieuwe klanten en personeel op.
In de jeugd zitten vast potentiële
ondernemers die mettertijd een
accountant nodig hebben.’
Is het denkbaar dat u zich als
hoofdsponsor bemoeit met het
voetbaltechnisch beleid?
‘In het begin van het meisjesvoetbal wel, maar toen was ik
hun coach. Nu absoluut niet.
Schoenmaker blijf bij je leest.
Wij zijn wel twee van die betere
kapiteins die aan wal staan,
zoals iedere rechtgeaarde fan.’

Hugo Boys 4

De gezelligheid is toegenomen in
de kantine. Vroeger was het een
hengstenbal. Je vereniging krijgt
ook een breder draagvlak binnen
het dorp. Nu voor beide sekses.’
Bezoekt u alle wedstrijden van
het eerste vrouwenteam?
‘Nee. De zondagochtend is onze
actieve sportochtend en we zijn
trouw aanhanger van het eerste
herenelftal. Ook heb ik nog een
seizoenkaart van AZ.’

Hoe ziet u de toekomst van het
vrouwenvoetbal?
‘Vrouwenvoetbal heeft op
amateurniveau zeker toekomst.

Wat verwacht u van de
Limmen-vrouwen dit seizoen?
‘Ze zijn kampioen geworden en
hebben het een klasse hoger
zwaarder. Ik verwacht dat ze
in de middenmoot eindigen.
Dames 2 zie ik meespelen om
het kampioenschap.’

column Kleding maakt de vrouw
Het vrouwenvoetbal wordt volwassen in Nederland. Er is sinds vorig
seizoen een heuse vrouweneredivisie
en de ledenaanwas van de KNVB is
voornamelijk te danken aan voetballende meisjes en vrouwen. Met de
deelname van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal aan het komende
EK zou het zomaar kunnen gebeuren
dat wij mannen in het café, met een
Amstel in onze hand, hardop blèren
dat Daphne Koster niet voortdurend
haar mannetje moet laten lopen en
juichen als onze meiden scoren.
Zelfs Johan Derksen van Voetbal
International (‘vrouwenvoetbal heeft
geen enkel niveau en daarom besteden we er geen aandacht aan.’) is
om en doet tegenwoordig aardig over
bondscoach Vera Pauw.

len. Mannen negeerden het vrouwenvoetbal en keken pas op als er een
lekker wijf meedeed. De tweede feministische golf in de jaren ’60 speelde zich af op de Dam in Amsterdam
en niet op het voetbalveld.

Vrouwenvoetbal is geëmancipeerd,
onzichtbaar en heel laat. Pas in 1972
stond de KNVB toe dat vrouwen in
competitieverband mochten voetbal-

In 1896 werd door de toenmalige Nederlandse Voetbalbond de
eerste dameswedstrijd tussen Sparta
en Engelse soortgenoten verbo-
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Midden jaren negentig komt de ommekeer. Steeds meer clubs starten
een aparte vrouwenafdeling en de
jongsten voetballen gewoon met de
jongens mee. Het aantal vrouwelijke
voetballers begint spectaculair te
groeien. Girlpower krijgt gestalte en
de vrouwen gaan het voetbal net zo
serieus benaderen als de mannen.
Twee keer in de week trainen, wedstrijdbesprekingen, verslagen in het
clubblad, broodje bal en nazitten in
de kantine.

den want ’hardlopende vrouwen en
voetbalsters vormden een weinig
verheffende aanblik’. Bovendien wat
moesten ze dragen? ‘Een broek was
voorbestemd voor mannen en een
jurk bood te veel zicht op lichaamsdelen van de vrouw die uitsluitend
bekeken mochten worden in de echtelijke slaapkamer.’
Tijdens recente bezoeken aan
dameswedstrijden overviel mij hetzelfde dilemma. Ik zag een volslagen
gebrek aan vrouwelijke elegantie op
de grasmat. Mooi zijn telt, maar niet
op het voetbalveld. Dezelfde meiden
die ik opgemaakt, in strakke spijkerbroek en niets verhullend T-shirt,
de kleedkamer in zag gaan, kwamen eruit als deelnemers aan een
zakloopwedstrijd. Je zag alleen het
hoofd. Shirt en broek drie maten te
groot en de sokken tot over de knieën.
Het leek wel of de voetbaltas van een
herenteam was geleend.

FOTO: Ktje

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 vierde van
Hugo Boys.
Als je vindt dat jouw team bestaat uit
echte All Stars en een plek in deze
rubriek meer dan waard is, stuur dan
een e-mail met motivatie naar
redactie@regiovoetbalmagazine.nl

De afvallende bal
Het kan een bewuste keuze zijn.
Mannen en vrouwen voetballen,
het vrouwenvoetbal is geëmancipeerd, dus we voetballen in
dezelfde outfit als de mannen.
Als dit het gevolg is van de derde
feministische golf dan pleit ik
direct voor een vierde. Een schokkende en niets verhullende.
Meiden kom op, het moet sexsyer!
Laat die tentzakken en de clownsbroeken thuis. Sponsors ok, maar
ontsla iedere kerel die over het
bestellen van de voetbalkledij gaat.
Neem het heft in eigen handen.
Benoem een kledingadviseur, bel
desnoods Dirk Bikkembergs, koop
mooie getailleerde polo’s, schaf
elegante broekrokjes aan en maak
je op voor de wedstrijd.
Als vrouwenvoetbal door vrouwen
wordt gespeeld is de sport echt
volwassen.

Staand v.l.n.r.:
André Stammis (coach), Steffen Beke, Daan Poel,
Ronald Hand, Bart Groenland, Mike Groenland, Dennis
Kamp, Koen Zuurbier, Rob Zuurbier, Marcel Numan,
Sponsor Latif en Joost Groot (tweede grensrechter).
zittend v.l.n.r.:
Marco Borst, Vincent Molenaar, Tim Koomen, Jelle Loos,
Ron Dekker, Alex Damen, en Pieter de Goede.
Op de foto ontbreken:
Sander Borst en Johan de Haan (eerste grensrechter).

• Clubs hebben dit soort teams nodig: teams
die goed bevriend zijn en ook nog aardig kunnen
voetballen. Een wedstrijd winnend afsluiten staat
hoog op hun lijstje. Verliezen komt daarop niet
voor, maar de derde helft met een ijskoud biertje
staat bovenaan.

eetcafé ‘t Haventje uit Broek op Langedijk is dit
team zeer hecht.

• Het vierde van Hugo Boys bestaat uit jonge en
oudere voetballers, die elke zondag weer zin hebben om te voetballen. Het gaat bij deze jongens
natuurlijk om de sportiviteit, maar ook gezelligheid en het plezier in het spelletje staan hoog in
het vaandel. Samen met de nieuwe shirtsponsor

• Tijdens de derde helft is niet te merken dat
Hugo Boys 4 negentig minuten voluit is gegaan.
Het bier vloeit rijkelijk en de broodjes komen
op tafel. Natuurlijk wordt dan ook de wedstrijd
geëvalueerd. Dit seizoen willen de mannen kampioen worden.

de glazen

bal

Foto Karel Delvoye

t r
deG ldschi

All Stars

van Ernst Ranzijn

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 Zeevogels-trainer Ernst Ranzijn. Ranzijn voorspelt de uitslagen van de
volgende wedstrijden van 13 en 14 december:

AFC’34
De Zouaven
De Foresters
WMC
Sint Adelbert

- ABN Amro
- AFC’34
-	SVW’27
- Hugo Boys
- Egmondia

Vierde klasse zat.
Eerste klasse
Tweede klasse
Vijfde klasse
Vijfde klasse

1-3
2-1
2-2
1-3
3-1

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

pagina 5

Foto’s Karel Delvoye

Flamingo’s-verdediger Patrick Promes ruimt op voordat Rick Westra gevaarlijk kan worden.

SVW’27 en Flamingo’s’64
voldoen aan
de verwachtingen

Flamingo’s’64 is de meest
productieve ploeg in de tweede
klasse, maar de defensie van de
Alkmaarders is kwetsbaar.
Tot aan het duel tegen SVW’27
had Flamingo’s al zesentwintig
tegendoelpunten moeten incasseren. SVW’27 daarentegen,
geeft nauwelijks iets weg,
maar blinkt niet bepaald uit in
schotvaardigheid. SVW’27 en
Flamingo’s voldeden aan de
verwachtingen. SVW’27 benutte
slechts drie van het behoorlijk
aantal kansen die het kreeg
en Flamingo’s vond nimmer
een gaatje in de hechte
Heerhugowaardse defensie.
De 3-0 overwinning voor SVW’27
was dan ook dikverdiend.
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Beide ploegen hebben aan het begin
van de competitie hoog ingezet. SVW’27
wil bij de eerste vier eindigen en
Flamingo’s’64 mikt op een periodetitel.
Doordat Flamingo’s vier keer op rij won,
waren de Alkmaarders naar de top van
de ranglijst geslopen. De laatste weken marcheert het een stuk minder en
ook tegen SVW’27 maakte Flamingo’s
nauwelijks indruk. Het ontbreken van
een aantal vaste krachten en de vroege
voorsprong door een eigen doelpunt van
Patrick Promes, die -verblind door de
zon- de bal achter zijn eigen doelman
kopte, waren daar wellicht debet aan.

uit de draai langs Awad: 2-0. Kort daarna voorkwam Schouten opnieuw een
doelpunt toen hij een inzet van Westra
via de paal uit het doel gleed.
Zes minuten na De Bruijns doelpunt
besliste Westra de wedstrijd definitief.
Na een vrije trap van Paul van der Eng
kopte De Bruijn de bal voor de voeten
van Westra, die 3-0 binnen schoof.
SVW’27 oogde fitter en kreeg kansen
op meer doelpunten. De Bruijn werd
in kansrijke positie slecht aangespeeld
door Westra en ook Westra’s vervanger

Remco Bakker bleek niet de trefzekere
aanvaller te zijn waar trainer Kaagman
op hoopte. De boomlange aanvaller had
in buitenspelpositie een vrije doorgang
richting Awad, maar schoot de bal in de
verre hoek naast het doel en na een uittrap van Commandeur schoot Bakker
de bal op de lat.
Ook Flamingo’s-aanvaller Maurice Gijzen
was tegen SVW’27 niet de koelbloedige
spits die hij doorgaans is. Gijzen kreeg
pas in de slotfase van de wedstrijd een
tweetal mogelijkheden. Beide keren
verzuimde Gijzen het af te maken.

Flamingo’s heeft de beschikking over
een groot aantal technische spelers.
Tegen SVW’27 was er van verfijnd
Alkmaars spel geen sprake. In de eerste helft zochten de Alkmaarders met
lange ballen hun aanvalsleider Maurice
Gijzen, die geen poot aan de grond kreeg
bij de soeverein verdedigende Marcel de
Wit. Het was dan ook niet verwonderlijk dat doelman Richard Commandeur
nauwelijks op de proef werd gesteld.
Ook SVW’27 speelde in de eerste helft
niet best. Ondanks het matige spel
kreeg de thuisclub voor de rust drie opgelegde kansen. Het spitsenduo Rick
Westra en Jan de Bruijn slaagden er
toen nog niet in doelman Dyon Awad
te verschalken. In de beginfase stuitte
Westra op Awad, maar na een klein half
uur was de aanvaller, na geschutter in
de defensie, Awad wel de baas. Aanvoerder Ed Schouten hield op de lijn de
Alkmaarse hoop op een goed resultaat
levend.

Thijs Draper in de achtervolging op Ibrahim

Angel Sevillano Carión (licht shirt) in duel met

Sabili.

Sander Willemse.

SVW’27-Flamingo’s’64 3-0

SVW’27: Commandeur; Willemse, Goudmijn,

2. Promes 1-0 (e.d.), 51. De Bruijn 2-0,

De Wit, Kuipers; Draper (74. Dempsey), Van

57. Westra 3-0.

der Eng, Wijdenbosch (83. Kool), De Goede;
De Bruijn en Westra (73. Bakker).

Scheidsrechter: J. van Leije
Flamingo’s’64: Awad; Mehyou (90. Mohamed),
Gele kaarten: De Wit, Van der Eng en Kool

Merks, Promes, Schouten; Ouhmid, Benali

(SVW’27), Ouhmid en Sabili (Flamingo’s’64).

(73. Yegek), Zwagerman, Sabili; Gijzen en
Kamal (26. Sevillano Carión).

Vlak voor rust wilde topscorer Jan de
Bruijn de Alkmaarse doelman in de
luren leggen. De bonkige spits raakte
verstrikt in zijn weg naar succes.
In de tweede helft besliste SVW’27 binnen een kwartier de wedstrijd. Uit een
voorzet van de technisch beperkte,
maar met een groot loopvermogen
gezegende middenvelder Thijs Draper
schoot De Bruijn met enig fortuin de bal

John Merks (20) speelt zich knap vrij.
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De ware liefhebber blijft voetballen totdat de bal wordt ingeruild
voor de rollator. Met de toenemende vergrijzing, kent de
veteranencompetitie een heuse
babyboom. Bijna de helft van
de voetbalclubs in het verspreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine heeft inmiddels een
veteranenteam en sommige
clubs hebben er zelfs twee.
Stramme spieren en krakende
botten weerhouden de voetbalpensionados er niet van hun
wekelijkse Zwitser Leven-gevoel
op een voetbalveld te ervaren.
Limmen-speler Niels de Winter in actie tegen Alcmaria Victrix.

Foto’s: Karel Delvoye

Stramme spieren
en krakende botten
Ook de KNVB heeft de veteranen
omarmd en doet er alles aan de
voetballers op leeftijd zolang mogelijk op het veld te houden. Niet
voor niets biedt de voetbalbond een
competitie op maat aan. Er zijn in
district West I namelijk competities
voor spelers boven de dertig, boven
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de vijfendertig, en voor voetballers
die de vijfenveertig gepasseerd zijn.
Verder bekijkt de bond de oprichting
van een veteranencompetitie zeven
tegen zeven en liggen er plannen
voor een internationaal eindtoernooi
met de kampioenen van de districten. De KNVB wil meer activiteiten

voor oudere spelers ontplooien,
omdat het voor de clubs belangrijk is
om deze mensen aan zich te binden.
De veteranen die op zondag
spelen, voetballen allemaal in de
eerste klasse. Er is geen promotiedegradatieregeling. Op zaterdag kent

de leeftijdscategorie 30+ drie klassen
waaruit ploegen kunnen promoveren
en degraderen.
Wie op zondag in alle vroegte
een veteranenwedstrijd bezoekt, valt
een aantal dingen op. Het schoeisel is overwegend zwart. Trendy
fluorescerende muiltjes waarop de
Cristiano Ronaldo’s van deze wereld
voetballen, zijn aan iedere zichzelf
respecterende veteraan niet besteed.
Het tempo mag dan misschien iets
lager liggen en fysieke beperkingen
zorgen ervoor dat de voeten niet
altijd meer uitvoeren wat nog wel
in het hoofd zit; er wordt met veel
plezier gevoetbald. En daar gaat
het om, leert een rondje langs een
aantal teams.
In de regio kent Limmen sinds twee
jaar een veteranenteam. Het team is
geformeerd uit het voormalige vijfde
en zesde elftal van de club uit het
bollendorp. Een aantal spelers had
geen plezier meer in het voetballen.
Dat kwam onder meer doordat de
tegenstanders veel jonger waren en
een aantal van hen een kort lontje
heeft. ‘Je mag best wel fanatiek zijn’,
zegt Limmen-veteraan Cock Koot,
‘want je wilt tenslotte winnen. Maar
de manier waarop is wel belangrijk.’
Het veteranenteam van Limmen
heeft zijn draai aardig gevonden in
de ‘krasse knarren-competitie’ van
vijfendertigplussers. De ploeg met
een gemiddelde leeftijd van vierenveertig jaar vindt zich terug in de top
van de ranglijst. ‘Er wordt met veel
inzet gevoetbald, maar het respect
voor elkaar is groot’, ondervindt Koot
wekelijks.
De veteranenselectie van Limmen
telt eenentwintig spelers. Dat is geen
overbodige luxe, want het herstel
van een blessure duurt in de regel
langer dan in de tijd dat het sixpack
nog niet schuil ging onder een buikje.

Duel om de bal tijdens Sint Adelbert-Wijk aan Zee.

‘En na drie rondjes krijg je
een rondje van de zaak’
‘Daarnaast hebben sommigen soms
andere verplichtingen. Gelukkig spelen we al om tien uur, zodat we daar
op zich niet zoveel last van hebben.
Bijkomend voordeel van het vroege
aanvangstijdstip is dat er veel tijd
overblijft voor de derde helft.
Gezelligheid kent geen tijd. Dat
maakt het veteranenvoetbal voor de
39-jarige aanvoerder van Wijk aan
Zee, John de Ree, zo leuk. Sinds het
seizoen ’94/95 speelt Wijk aan Zee
in de veteranencompetitie en daarmee is Wijk aan Zee een veteraan
in de veteranencompetitie. Maar we
noemden ons al in het seizoen ‘92/93
veteranen’, weet archivaris en oudveteraan Cees Valk, die nog steeds
wedstrijden van zijn oude makkers
bezoekt. ‘We werden ingedeeld in de
negende klasse en dat was op papier
een veteranencompetitie, maar in de
praktijk was dat helemaal niet zo.’
De Ree speelde zijn eerste veteranenjaren met Wijk aan Zee in de regio

Haarlem. ‘Daar heerst toch wel een
andere mentaliteit. Ze speelden nogal
hard. Nu spelen we gelukkig meer
richting de noord en dat is gewoon
leuk, ook met de tegenpartij.’
Voor De Ree is de uitwedstrijd tegen
Wieringerwaard een van de hoogtepunten van het seizoen. ‘Daar staat
een oud vrouwtje in de kantine en als
wij na de wedstrijd om half twaalf in
de kantine komen, staat het vet al aan.
En na drie rondjes, krijg je een rondje
van de zaak. Ik vind het heel bijzonder
dat zo’n vrouw dat doet.’
De jongste speler van Wijk aan Zee
is zesendertig. ‘Maar hij is niet de
beste’, weet De Ree heel zeker. ‘Dat
is Hans de Winter. En ook Branco
Puskaric is als linksback een topper
en hij is bijna eenenzestig.’ Puskaric
is samen met de al 62-jarige Kees
Beentjes de nestor. Beide spelers zijn
er vanaf het begin bij en maken deel
uit van een team dat een gemiddelde
leeftijd van vierenveertig heeft.
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Biesland 21
1948 RJ Beverwijk
telefoon 0251-222043
fax 0251-226031
E-mail info@dijkmancarbaatbouw.nl

Specialist in
onderhoud, renovatie
en totaalinrichting
Wij zijn op zoek naar een:

Calculator / werkvoorbereider
Zelfstandig uitvoerder
Voor kappen en draaien ben je nooit te oud.

Sint Adelbert is maar een kleine
club. Opmerkelijk komen van de vijf
seniorenelftallen twee teams uit in
de veteranencompetitie. De club uit
Egmond-Binnen heeft een team dat
uitkomt in de 45+-competitie en een
team dat zijn wedstrijden speelt in de
35+-competitie. Pieter Kramer is een
van de spelers die bij ’de jonkies’ van
Sint Adelbert speelt. ‘De gezelligheid
staat voorop’, is ook het motto van
Kramer. ‘Dat neemt niet weg dat als
je eenmaal in het veld staat, je graag
wilt winnen. Maar het belangrijkste is
dat je kunt lachen. Het loopt gelukkig
ook nooit uit de hand.’
De ploeg van Sint Adelbert bestaat
voor een groot deel uit spelers die in
een vorig voetballeven in de selectie van de club speelden. ‘Het leuke
is dat je ook bij veel tegenstanders
oud-selectiespelers tegenkomt. Het
niveau valt daardoor ook voor honderd
procent mee.’
Naast het behoorlijke niveau spreken
de vele derby’s Kramer aan. ‘Het is
altijd leuk om tegen clubs uit de buurt
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te spelen, al was het vorig seizoen
leuker, want toen zaten we bij HSV,
De Foresters, Egmondia en Zeevogels
in een poule. We zijn toen wel kampioen geworden.’

gen. Het leuke daarvan is dat ik tegen
jongens speel, waar ik vroeger ook
tegen heb gevoetbald. Maar wedstrijden tegen HSV of AGSV zijn vaak leuker,
omdat we aan elkaar gewaagd zijn.’

Hoogschagen is zelf rond de zeventig en
dus een veteraan onder de scheidsrechters
Alkmaars oudste voetbalclub, Alcmaria
Victrix heeft ook twee veteranenteams. Jaap Jan Nannis speelt in het
tweede veteranenteam dat uitkomt
in de 45+-competitie. Ook hij roemt
de gemoedelijke sfeer tijdens en na
de wedstrijden. ‘Het nadeel is dat
er sneller blessures zijn en dan met
name spierblessures. Een selectie van
zeventien man is geen overbodige luxe.’
Alcmaria Victrix heeft zijn veteranenteams te danken aan Peter Gerritsen.
‘Hij heeft zo’n tien jaar terug dit team
opgericht. Met een aantal jongens
voetbal ik al mijn hele leven’, aldus
Nannis, die de wedstrijden tegen Sint
Adelbert en De Foresters als zwaar
beschouwt. ‘Dat zijn echt goede ploe-

Veteranen verdienen een scheidsrechter die de wedstrijden goed
aanvoelt. Bij Alcmaria Victrix hebben
ze met Meindert Hoogschagen een
uitstekende arbiter voor wedstrijden van de veteranen. Hoogschagen
is zelf rond de zeventig en dus een
veteraan onder de scheidsrechters.
‘Beter kun je het niet hebben’, zegt
Nannis die tot de oudere spelers
behoort. ‘Auke Burrie is negenenvijftig en daarmee de oudste.
De beste spelers in het team van
Alcmaria zijn volgens Nannis Klaas
Bouwens, Jelle Hendrik de Boer en
Ron Homan. ‘We kunnen nog een
aardig balletje trappen’, waarschuwt
hij de toekomstige tegenstanders
alvast.
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Bouwkundig en installatie technisch onderhoud
Storing service en inbraakpreventie
Meerjaren planmatig onderhoud
Renovatie bedrijfsgebouwen en woningen
Mutatie onderhoud
Upgrading kantoren en bedrijfsgebouwen
Turn-key inrichting van kantoren
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kopwerk..!
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Van alle markten thuis. Full-service
reclamestudio voor directe communicatie en uitvoering van alle voorkomende
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Wijkerstraatweg 191, Velsen

Groen Gras

Jong Holland F5-Kolping Boys F4
22 november 2008 8.58 uur

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL
‘Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen,
in Almelo is altijd wat te doen.’ Deze uitspraak van
Herman Finkers was tot dit seizoen kenmerkend voor de
mutaties bij de selectie van FC Castricum gedurende de
overschrijvingsperiode. Deze voetbaljaargang begroette
de zaterdagderdeklasser een half dozijn nieuwe spelers.
Slechts Noël Amanda veroverde een basisplaats en is duidelijk een versterking. Aan de stamtafel droomt de centrale
verdediger nog steeds van een profcarrière, maar niet ten
koste van alles. ‘Ik wil gewoon weer lekker voetballen en
dat kan bij FC Castricum’, zegt ’de Alex van Castricum’ tussen
twee slokken Fanta door.

Wat doet een speler met jouw kwaliteiten bij FC Castricum?

‘Ik wil gewoon
weer lekker
voetballen’
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‘Na een schorsing had ik het afgelopen seizoen bij Hellas Sport geen
basisplaats meer. Ik voetbalde zonder plezier en ben uiteindelijk ook
gestopt. Mijn schoonvader Leo van
Dokkum (hoofd technische commissie
bij FC Castricum, red.) heeft een
belangrijke rol gespeeld bij mijn overstap naar FC Castricum. Hij maakte
grapjes dat ik naar Castricum moest
komen. Ik heb toen gezegd dat wanneer ik geen andere club zou vinden,
ik naar FC Castricum zou gaan. En ik
heb nog geen seconde spijt gehad van
mijn keuze.’
Kon je dan niet naar een andere club?
‘Ik kon ook naar Türkiyemspor en
DWS. Türkiyemspor was voor mij niet
echt een optie. De kans op speelminuten is daar kleiner en ik wilde

hoe dan ook voetballen. Ik twijfelde
tussen DWS en FC Castricum. Omdat
ik gestopt was bij Hellas Sport, trainde ik al een tijdje bij FC Castricum.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik in het
begin op de training mijn twijfels had,
maar ik zag al gauw dat er veel voetbal in deze ploeg zit. Daarnaast zijn de
jongens heel erg open en dat spreekt
me aan. Toen DWS mij wilde hebben,
begon ik te twijfelen, want DWS speelt
wel eerste klasse. Nadat ik met
trainer Mark Kranendonk had gesproken, heb ik toch voor FC Castricum
gekozen.’
Want hij beloofde jou een basisplaats.
‘Zo werkt dat natuurlijk niet. Hij vertelde mij dat hij zo snel mogelijk wil
promoveren met FC Castricum. Ook
zei hij dat namen hem niets zeggen,
maar dat wanneer ik presteer ik zou
spelen. Het gesprek met Kranendonk
gaf mij gewoon een goed gevoel.’
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Ondanks die lange pass zat een contract bij Màlaga er niet in.

‘Ik gaf een lange bal en kon gelijk twee rondjes lopen’
Bij FC Castricum ben je centrale verdediger, maar je speelt toch liever op het
middenveld?
‘Klopt. Toen ik hier kwam, had ik voor
mezelf een plek als verdedigende middenvelder in gedachten. Ik vind mezelf
ook een verdedigende middenvelder,
al vindt Mark Kranendonk mij voor die
positie niet explosief genoeg. Het hangt
er natuurlijk vanaf hoe je het invult,
maar ik moet toegeven dat ik in dit systeem als centrale verdediger beter tot
mijn recht kom. In dit concept kan ik
ook goed doorschuiven.’
Staat een gebrek aan explosiviteit een
carrière in het betaalde voetbal in de
weg?
‘Als A-junior heb ik stage gelopen bij
FC Groningen. Ze vonden me niet constant genoeg en ze vonden mij inderdaad niet explosief genoeg. Bij Màlaga
waren ze zeer positief. Ze vonden dat ik
veel kwaliteiten heb. Ze waren positief
over mijn uitstraling en mijn lange pass.
Over mijn explosiviteit waren ze minder
te spreken, maar daar kun je aan werken. Op dinsdag werk ik daar ook aan
met assistent-trainer Marco Adema.’
Wat zijn je sterke punten?
‘Ik heb een goed spelinzicht en fysieke
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kracht. Ik kan goed koppen en heb
een goede lange pass. Daar staat tegenover dat ik meer moet coachen.
Mark Kranendonk hamert er ook op
dat er in een team meerdere leiders
moeten zijn. Ook moet ik soms beter
naar mijn medespelers luisteren. Ik ben
soms eigenwijs en denk achteraf dat
een van mijn medespelers het toch bij
het rechte eind had en ik moet leren om
in de slotfase van een wedstrijd zakelijk
te voetballen als de situatie daar om
vraagt. Vroeger had ik ook een slechte mentaliteit, maar inmiddels ben ik
erachter dat niets vanzelf gaat.’
Hoe kom je aan die mooie lange pass?
‘Die heb ik aan mijn moeder te danken. Zij motiveerde mij om buiten te
gaan voetballen in plaats van met de
Nintendo te spelen. Ik oefende altijd
met mijn broer. We hadden tegen een
muur een paal van twee meter gezet.
De paal hadden we op verschillende
hoogtes met stickers beplakt. We probeerden dan van een steeds grotere
afstand op die stickers te mikken.’
Ook met je linkervoet kun je een lange
pass geven.
‘Het is handig als je zowel met links
al met rechts kunt passen, maar met
links is mijn pass wel minder zuiver.’

‘Ik heb daar vorig jaar een week stage
gelopen en dat was een geweldige
ervaring. Het voetbal wordt daar heel
anders beleefd dan hier. Als verdediger
is het verboden om een lange bal te
geven. Ik deed dat wel en kon gelijk
twee rondjes lopen. In Spanje moet je
de bal inleveren bij een middenvelder.
Het was ook de bedoeling dat ik nog
een keer terug zou komen, maar ik heb
niets meer uit Spanje gehoord.’
Toen viel de keus op FC Castricum. Is
dat de juiste stap voor iemand die een
carrière als profvoetballer ambieert?
‘Ik ben er niet meer zo mee bezig om
profvoetballer te worden. Ik wil gewoon
lekker voetballen en dan zie ik wel wat
er op mijn pad komt.’
Maar als je een wedstrijd op tv ziet,
denk je dan niet dat kan ik ook?
‘Soms denk ik dat inderdaad. In de
jeugd heb ik nog tegen Diego Biseswar
gespeeld. Toen viel het wel mee, maar
die heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. AZ lijkt mij een
mooie club, maar ik besef dat de stap
van FC Castricum naar AZ wel erg
groot is. Ik zie VVV ook wel eens op tv en
dat vind ik qua voetbal een mooie club.
Maar nogmaals, op dit moment ben ik
niet zo bezig met het verdienen van een
contract.’
Misschien dat die profclub inderdaad
niet komt, maar er zijn toch ook interessante hoofdklassers?
‘Ook daar ben ik niet mee bezig. Als ik
door een hoofdklasser benaderd word,
ben ik geïnteresseerd, maar ik ga niet
zelf op zoek naar een club die hoger
speelt. Ik wil met FC Castricum kampioen worden en met de platte kar door
het dorp. Waarom zou ik met deze club
niet nog hoger kunnen spelen?’

De topscorers

De lijst is bijgewerkt tot en met 30 november
Topscorers
Herenvoetbal
Raoul van der Wel

Topscorers
Vrouwenvoetbal
Jong Holland	

16

Deniece Derlagen	SV Wijk aan Zee	

19

Miloud Weijers	Sint Adelbert	

14

Annika Winkel	SV Wijk aan Zee	

18

Lennert Beentjes

Vitesse’22		 9

Miriam Hopman

Zeevogels

18

Frank Stokman	

HSV		 9

Elsa Dekker	

Zeevogels

15

Niels Popping	

FC Castricum		 9

Nikki Eelting	Sint Adelbert	

11

Ramon den Nijs

FC Uitgeest		 9

Natascha Niesten	

De Kennemers

10

Xander van der Eng	

Meervogels’31 (zat.)		 9

Christa Schelvis

Reiger Boys		 9

Patrick Krop	

ADO’20		 8

Roxanne Snijders

Egmondia		 9

Rik Stals

ODIN’59		 8

Sharon Bakkum	

RKVV DEM		 9

Maurice Gijzen	

Flamingo’s’64		 8

Kim Vreeker	

De Kennemers		 8

Jur Koopman	

FC Velsenoord		 8

Milenca van Ee	

Reiger Boys		 7

Micha Tibboel	SV Wijk aan Zee		 8

Corina Bakker	Sint Adelbert		 7

Jechi Wijk	

Samantha Peiter	

ODIN’59		 7

Jan de Bruijn 	SVW’27		 7

Carola Stals

RKVV DEM		 6

Bas Blankendaal

Jong Holland		 7

Ilse Duineveld	

De Kennemers		 6

Leon Lakeman	

AFC’34 (zat.)		 7

Martine Gul

Egmondia		 6

Thijs Wolkers

Hugo Boys		 7

Liande Visscher	SV Wijk aan Zee		 6

Robert Jan Harmsen	

WMC		 7

FC Uitgeest		 7
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Visser behaalde bij Schoorl het kampioen-

stem direct. Hij nodigde mij uit voor een

schap. Het eerste seizoen in de tweede

proefwedstrijd. Met veel supporters in mijn

klasse was Van Yperen basisspeler in een

kielzog vertrok ik naar Volendam, maar de

elftal met allemaal oude rotten. ‘In mijn

proefwedstrijd werd niet wat ik ervan had

derde seizoen kwamen er wat jongere

verwacht. Ik dacht dat ik mee mocht spe-

gasten bij’, herinnert Van Yperen zich.

len met Volendam, maar er waren veertig
spelers uitgenodigd. Ik speelde alleen de

Hoe jong Van Yperen ook was, hij had

tweede helft en ook nog als rechtshalf’,

weinig moeite om zich staande te hou-

klinkt het vol verbazing uit Van Yperens

den. ‘Die trainer had het goed gezien,

mond. ‘Maar ik was niet teleurgesteld dat

want ik kon aardig meekomen’, klinkt het

het niets werd. Ik zou niet weten hoe ik het

zelfbewust uit de mond van Van Yperen

had moeten combineren met mijn werk.’

die het kampioenschap als indrukwekkend beschrijft. ‘Al weet ik er niet veel

In plaats van naar Volendam vertrok

meer van.'

Cees van Yperen naar Vitesse’22. ‘Ik had
bij VVU met Harry van Wijk gewerkt. Van

Cees van Yperen is eerder bij de bal dan een speler van Alcmaria Victrix.

Cees van Yperen was een sobere voetbal-

Wijk werd bij Vitesse assistent van Toon

ler, die het niet van zijn techniek moest

Gerrits en Van Wijk heeft Gerrits op mij

hebben. Toch was de voorstopper een

geattendeerd. Ik heb daar vijf mooie

belangrijke schakel in de defensie van de

jaren gehad.’

balden we op Koninginnedag altijd tegen

afdelingsclub uit Uitgeest. Dat Van Yperen

elkaar. Die wedstrijden waren bijna

als enige speler uit de afdeling in het

Is

Noord-Hollands elftal speelde, vormt

betere voetballer geworden? ‘Ik denk

daarvan het bewijs. ‘Ik speelde met jongens

dat mijn inzicht daar wel is verbeterd,

De niet gespeelde wedstrijd tegen Saen-

als Gert-Jan Duif, Jan-Willem Gorter en

maar ik viel minder op dan in mijn eerste

den is een ander hilarisch moment uit de

Tom Jansen. Die speelden allemaal in de

periode bij VVU om de doodeenvoudige

carrière van Van Yperen. ‘Die wedstrijd was

hoofdklasse. Ik deed mee toen we moesten

reden dat ik bij mijn terugkeer in een veel

voor beide een belangrijke wedstrijd en wij

Cees van Yperens afscheid bij
FC Uitgeest was televisienieuws

spelen om het kampioenschap van Neder-

beter team speelde’, is de logische verkla-

hadden een groot aantal blessures. Toen

land en een maand later speelde ik mee

ring van Van Yperen.

werd het idee geboren om het veld onder

Cees van Yperen speelde zo’n driehonderdvijftig wedstrijden in het shirt van VVU en na de fusie
met USVU in dat van FC Uitgeest. Dat aantal had nog hoger kunnen uitvallen als de betrouwbare voorstopper niet vijf jaar de clubkleuren van Vitesse’22 had verdedigd. ‘Sommige mensen in
Uitgeest hoopten dat ik zou falen’, kenschetst Van Yperen de gevoelens die toen in het dorp leefden. Uiteindelijk kwam het meer dan goed tussen Van Yperen en de inwoners van Uitgeest. Het is
geen toeval dat zijn laatste competitiewedstrijd voor RTV Noord-Holland de aanleiding was om met
een cameraploeg uit te rukken.

op het zilveren bottertoernooi in Volendam.

Hoewel

en

ochtend was het veld droog. Een consul zat

Ik speelde tegen PSV een goede wedstrijd.

FC Uitgeest een aantal kampioenschap-

ook in het complot en keurde ’s ochtends

Dat was top’, glundert de Uitgeester.

pen meemaakte, gelden de derby’s

vroeg het veld af, al vond die het niet echt

uit de oude doos

Van

Yperen

bij

Vitesse’22

een

water te zetten. Mijn vader, mijn broer en

‘Ik herkende de stem van
Barry Hughes direct’
Van

Yperen

met

belangrijker dan de competitie.’

ik hebben ’s nachts een paar uur met een
brandslang en een tuinslang op het veld
gezeten.
helemaal

VVU

Het

strafschopgebied

blank,

maar

de

stond

volgende

tegen USVU als dé hoogtepunten van zijn

leuk. Bij Saenden vertrouwden ze het niet

Ondanks zijn debuut op jonge leeftijd

voetballoopbaan. ‘Toen we allebei in de

dat een van de beste velden van Noord-

en zijn sterke optredens in het Noord-

vierde klasse speelden, liep heel voetbal-

Holland was afgekeurd. Zij kwamen kijken

Hollands elftal was er nauwelijks belang-

minnend Uitgeest uit. Maar toen we nog

en zagen dat er gemakkelijk gevoetbald

stelling van hoger spelende amateur-

niet in dezelfde klasse speelden, voet-

had kunnen worden’, grijnst Van Yperen.

clubs; laat staan clubs uit het betaalde
‘Tegen wie we speelden, weet ik eerlijk

En zo kwam er in 1999 een einde aan

Van Yperens debuut ging niet zonder slag

voetbal. ‘Ik stond er nooit zo bij stil. Ik vond

gezegd niet meer’, steekt Cees van Yperen

een voetbalcarrière die in 1980 op

of stoot. ‘John Visser was mijn trainer

mezelf niet heel erg goed al besef ik nu

van wal. ‘Voor zowel mijn broer als voor mij

zeventienjarige leeftijd was begonnen.

in de jeugd geweest en was inmiddels

dat ik in mijn laatste jaar voordat ik naar

was het de laatste wedstrijd. RTV Noord-

‘Ik debuteerde in de derde klasse

hoofdtrainer geworden. Hij haalde mij drie

Vitesse vertrok, topscorer was met twaalf

Holland heeft toen een reportage gemaakt.

afdeling, zeg maar de kelder van

wedstrijden voor het eind van het seizoen

doelpunten en ik nam geen penalty’s. Dat

Ze hadden ook wat toeschouwers geïn-

het amateurvoetbal, tegen Sint Boys.

bij de selectie, maar het jeugdbestuur was

is voor een verdediger toch wel apart.’

terviewd. Toen ik mijn afscheidswedstrijd

Ik viel in en de wedstrijd eindigde in

het daar niet mee eens.’

tegen Vitesse’22 speelde, kreeg ik een

0-0’, vertelt Van Yperen terwijl hij

videoband van die reportage overhandigd.

als bewijsmateriaal een plakboek open-

Van Yperen viel dat eerste seizoen met zijn

tot de mogelijkheden te behoren. ‘Barry

Erg leuk.’

slaat.

neus in de boter, want de ploeg van John

Hughes belde mij op. Ik herkende zijn
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Als Cees van Yperen een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij bij
VVU en FC Uitgeest speelde, ziet dat er als volgt uit:
John Vonk
Frank van den Booren
		 Ron van Yperen	

In 1986 leek een overstap naar Volendam

		 Rachid van Velzen	

Hans Reijnders

Cees van Yperen	

Marcel Molenaar	
Cor jongejans

Theo Krom

Robert van Leeuwen
Wouter van der Bergh

Trainer: Harry van Wijk
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de glazen

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 30 november.
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(Alkmaarsche Boys)
(HSV)
(Meervogels’31)
(Vitesse’22)
(SVW’27)
(AFC’34)
(SV Wijk aan Zee)
(Limmen)
(Odin’59)
(FC Uitgeest)
(FC Velsenoord)
(De Foresters)
(RKVV DEM vr.)
(RKVV DEM)
(Sint Adelbert)
(Meervogels’31 zat.)
(Reiger Boys vr.)
(De Kennemers vr.)
(KSV)
(Zeevogels vr.)
(Jong Holland vr.)
(De Foresters vr.)
(Zeevogels)
(ADO’20 vr.)
(Alcmaria Victrix)
(SV Wijk aan Zee vr.)
(De Kennemers)
(Kolping Boys)
(ODIN’59 vr.)
(AFC’34 zat.)
(WMC)
(SV Beverwijk)
(Alcmaria Victrix zat.)
(Jong Hercules)
(Reiger Boys)
(Limmen vr.)
(FC Castricum)
(Flamingo’s’64 zat.)
(Egmondia vr.)
(Jong Holland)
(Kolping Boys vr.)
(Flamingo’s’64)
(Egmondia)
(HSV vr.)
(Hugo Boys)
(WMC vr.)
(KSV vr.)

112 punten
110 punten
107 punten
106 punten
104 punten
103 punten
102 punten
100 punten
100 punten
97 punten
97 punten
94 punten
93 punten
93 punten
91 punten
90 punten
90 punten
90 punten
90 punten
89 punten
88 punten
88 punten
88 punten
88 punten
85 punten
85 punten
84 punten
83 punten
82 punten
82 punten
81 punten
81 punten
80 punten
78 punten
75 punten
73 punten
72 punten
71 punten
70 punten
69 punten
68 punten
68 punten
66 punten
65 punten
64 punten
59 punten
57 punten

VOETBALLERS
DOEN HET MET

Arnold de Block

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

Alkmaar
072 - 5037200
Uitgeest
0251 - 361960
Middenmeer 0227 - 513333

www.wea-nh.nl
info@wea-nh.nl

FOTO Karel Delvoye

een
Naam
Liande Visscher
Leeftijd
21 jaar
Club
Wijk aan Zee
Positie
Spits of rechtshalf.
Bal hooghouden
80 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Het doelpunt dat ik tegen Alliance maakte: een hoge bal
vanaf een grote afstand.
Sterke punten Liande volgens Nathalie
Ze heeft een goede balaanname en een goed spelinzicht.
Zwakke punten Liande volgens Nathalie
Ze praat soms te veel tegen andere teamgenootjes terwijl
de wedstrijd in volle gang is en dan vooral tegen mij om te
zeggen wat ik moet doen.

Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxer.
Kan seks voor de wedstrijd?
Ja, dan heb je geen warming up meer nodig haha.
Muziek voor een wedstrijd?
Dance.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof
Nee, maar ik geloof in het team. Is dat ook bijgeloof?
Leukste voetbalhumor
Nasi die een eigen doelpunt maakte. Was geloof ik een
misverstandje haha.
Een vriendin die voetbalt…
Leuk en gezellig!!
Wijk aan Zee dit seizoen
We gaan voor het kampioenschap.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Gezellig kletsen met de meiden uit het team.

VOETBALLERS DOEN HET MET

tweetje
Naam
Nathalie van Excel
Leeftijd
26 jaar
Club
Wijk aan Zee
Positie
Spits
Bal hooghouden
24 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Een lobje over de keepster van Velsen: doelpunt.
Sterke punten Nathalie volgens Liande
Ze is tweebenig en heeft een hard schot.
Zwakke punten Nathalie volgens Liande
Ze neemt soms te veel tijd om een bal aan te nemen.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxer en mijn slidingbroekje.

VOETBALLERS DOEN HET MET

Kan seks voor de wedstrijd?
Nee, heb mijn conditie tijdens de wedstrijd echt te hard
nodig haha.
Muziek voor een wedstrijd?
Dance, rock van alles wel.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof
Ik speel altijd met rugnummer 9. Voor mijn gevoel is dat
mijn geluksnummer.
Leukste voetbalhumor
Sandra die de bal had en ging liggen op de grond om de bal
weg te koppen over het veld, zodat de tegenstander deze
niet af kon pakken. Beetje moeilijk uit te leggen, je had het
moeten zien.
Een vriendin die voetbalt...
Erg leuk, ik leer ook veel van Liande en het is gezellig.
Wijk aan Zee dit seizoen
We worden kampioen, we gaan er voor.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Muziek luisteren en in de kantine gezellig kletsen met
teamgenootjes voordat de wedstrijd begint.

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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