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Beste voetballiefhebber,

Januari is niet alleen de maand van de traditionele nieuwjaarsborrels; in deze maand wordt ook over het lot van vele trainers 
beslist. gaan we nog een jaartje met de man door of is zijn houdbaarheidsdatum nu toch wel verstreken. natuurlijk kijken de 
beleidsbepalers dan met een schuin oog naar de ranglijst. rob Klanker is al vijf jaar trainer van Kolping Boys en staat onderaan 
dus dan is het logisch dat zijn contract niet wordt verlengd. Maar het kan ook andersom. Jos van Veelen had een verschil van 
inzicht met het bestuur van De Foresters en wilde zijn overeenkomst niet verlengen. De meest opmerkelijke stap kwam toch 
wel van Limmen-trainer Sem Wokke. Wokke had vorig seizoen zijn contract met twee jaar verlengd en heeft ervoor gekozen om 
aan het eind van het seizoen op te stappen. Dat zijn team tot maart in wisselende samenstellingen moet spelen, omdat spelers 
op wintersport gaan, is de voornaamste reden voor zijn vertrek. Misschien had Wokke het Van gaal scenario voor ogen, maar ken- 
nelijk zijn er geen spelers naar het bestuur gestapt om te smeken de trainer op andere gedachten te brengen. inmiddels is  
Jos van Veelen vastgelegd. De komende weken zullen er nog wat contracten wel of niet verlengd worden. ik ben benieuwd of dat 
nog verrassingen met zich meebrengt.

ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.   

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

AAN DEGRADEREN
 DENKT NiEMAND
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foto: FRANS NEEVENdeG ldschi t r

column ‘Vlaggen!!!’  DE AFVAllENDE BAl

Langs de zijlijn bij een voetbalwed-
strijd zie je ze staan: de vlaggers. 
Voor de scheidsrechter een net  
zo noodzakelijk als onbetrouwbaar 
hulpmiddel bij het op eerlijke en in-
tegere wijze leiden van een voetbal-
wedstrijd. Noodzakelijk omdat je als 
arbiter van dienst nooit goed in staat 
bent om in je eentje een ingewik-
kelde regel als buitenspel op goede 
en adequate wijze te beoordelen.  
Daar heb je hulp vanaf de zijlijn bij 
nodig, al was het alleen al omdat het 
menselijk oog kijkend in de diepte 
in de meeste gevallen snel onbe-
trouwbaar wordt. Handig als er dan 
iemand is, die de situatie vanaf de 
zijkant veel beter kan beoordelen:  
de grensrechter.

Maar is deze wel altijd te vertrouwen? 
Zonder uitzondering, tot de standaard- 
elftallen aan toe, is dit een clubman 
of -vrouw. Dat hoeft geen probleem 
te zijn, maar het is het vaak wel.  
Een beetje grensrechter wordt na-
melijk door zijn eigen team gezien 

als ’twaalfde’ man. Gelijk is geen 
buitenspel! Hoezo? Vlag omhoog!  
Een moment van twijfel bij ’de 
scheids’, want vanaf zijn positie..??? 
Toch maar fluiten. De eerste boze 
spelers bij de aanvallende ploeg en 
een arbiter die voor zichzelf besluit 
de volgende keer maar op zijn eigen 
waarneming af te gaan. Kortom: mid-
del schiet hier hoog over het eigen 
doel. Zelf heb ik wedstrijden gezien 
waar de eigen grensrechter zijn func-
tie als twaalfde man zo serieus nam, 
door oneerlijk vlaggen, dat zelfs de 
eigen spelers het schaamrood op de 
kaken kregen. 

Andersom heb ik het ook een keer 
meegemaakt. Na een wissel nam 
ik de vlag over, het was koud en de 
trainingsbroek aantrekken bleek niet 
eenvoudig. Op dat moment besloot ik, 
het spel was op de andere speelhelft, 
om de vlag even op de grond te leg-
gen. Een besluit met fatale gevolgen. 
Op hetzelfde moment dat ik al frun-
nikend met de ritssluiting van mijn 

trainingsbroek bezig was, kwam er 
een lange pass vanuit het achterveld. 
Van de tegenstander stonden er op 
dat moment zeker drie spelers ruim 
tien meter zo opzichtig in buitenspel-
positie dat ik besloot de vlag te laten 
liggen en in dit eenvoudige geval de 
beslissing aan de scheidsrechter te 
laten. Hij zou wel fluiten. Een gruwe-
lijke inschattingsfout van of de man 
zijn gezichtsvermogen of zijn integri-
teit. Hij floot niet.

Een stomverbaasde speler nam de 
bal aan, liep in alle rust op ons doel 
af en scoorde beheerst. Een sner-
pend fluitsignaal verbrak de stilte, 
de scheidsrechter wees… naar het 
midden. Doelpunt! De woede die mijn 
medespelers toen overviel, laat zich 
moeilijk beschrijven. De scheids-
rechter werd van alle kanten be-
laagd, maar kon zich verweren met 
een niet te weerleggen argument:  
de grensrechter had toch niet ge-
vlagd! De eigen kleedkamer heb ik  
tijdens de rust maar gemeden. 

KNVB, wat hieraan nu te doen?  
Mijn eerste ingeving is: schaf in 
het gehele amateurvoetbal de  
buitenspelregel af. ik ben ervan 
overtuigd dat het de tuchtcom-
missie van de bond honderden 
strafzaken per jaar scheelt. 

Mocht dit de spelregelcommissie 
van de KNVB te ver gaan, stel dan 
verplicht dat ieder team een half 
uur voor de wedstrijd een vaste 
grensrechter aanstelt. Deze mag 
niet gewisseld worden en moet 
voor de wedstrijd in de kleed-
kamer van de scheidsrechter een 
eed van trouw afleggen aan de  
arbiter van dienst. ‘Hierbij zweer 
ik met de hand op mijn voetbal-
hart dat ik de spelregels eerlijk 
en in alle objectiviteit zal toepas-
sen.’ Tot slot wordt bepaald dat  
de clubgrensrechter niet aan 
de kant van zijn eigen verdedi-
ging moet staan, maar bij die van  
de tegenstander. Denk daar maar 
eens over na KNVB!

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 schijnwer-
pers. Deze maand het derde van 
AFC'34.

Welke hoofdtrainer is de grootste kenner van het voetbal in deze regio en 
wordt winnaar van de glazen bal? De hoofdtrainers van de clubs in het ver-
spreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine kijken in hun glazen bal en 
voorspellen de uitslagen van vijf wedstrijden. in dit nummer de Glazen Bal 
van Vitesse’22-trainer Ron van Aanholt. Van Aanholt voorspelt de uitslagen 
van de volgende wedstrijden van 31 januari en 1 februari:  

Jong Holland - FC Castricum  Derde klasse zat.  1-3
Meervogels’31 - AFC’34  Vierde klasse zat.  1-1
AFC’34 - FC Chabab  Eerste klasse  2-1
De Foresters - RKVV DEM  Tweede klasse  1-1
Kolping Boys - Flamingo’s’64  Tweede klasse   1-3 
 
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 Glazenbalrang-
lijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

de GlAzen

 bAl
van Ron van Aanholt

staand v.l.n.r.:
patrick ’rinus’ Kooge, Ed ’de keu’ robert, pascal ’Sjonnie 
2’ Smit, alex ’T.D’ Hoogland, geert Bossers, Joost groef-
sema, rogier ’Buxi’ Bunink, Ed ’Koots’ Vreeker.
Gehurkt v.l.n.r.:
ronald ’Lingo’ van Lingen, Frank groot, Marco ’Sjonnie 2’ 
de Boer, Bas Bonouvrie, robbie ’povah’ pover. Vooraan 
de toekomst: Jimmy Vreeker en Jurre van Lingen
Op de foto ontbreken: 
Dylan ’het fenomeen’ Berding, en nando arntz
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• AFC’34 3 begon ooit als het zesde. Van die ploeg 
maken alleen de koots en het fenomeen nog deel uit 
van dit team, waarvan de harde kern al dertien jaar 
samen speelt.

• Hoewel sfeer en gezelligheid bij AFC’34 3 de boven- 
toon voeren, gaat het team altijd voor de winst.  
Om deel uit te mogen maken van deze ploeg, moet 
je aardig kunnen voetballen. Nog belangrijker is de 
hoeveelheid bier die na afloop genuttigd kan worden: 
dit moet van een uitzonderlijke hoeveelheid zijn.

• Het derde van AFC’34 speelde een aantal  
memorabele wedstrijden. Voor honderdvijftig toe-
schouwers speelden de Alkmaarders op het veld 
van Bergen een beslissingswedstrijd om het kam-
pioenschap tegen Egmondia die verloren ging.  
in een ander seizoen leek AFC’34 wél kampioen te 
worden. Tegen KSV stond er een 0-1 voorsprong 
op het bord die vijf minuten voor tijd teniet werd  
gedaan. Weg titel. Gelukkig werd drie seizoenen terug 
wel de kampioensvlag gehesen. in een uitwedstrijd 
tegen Graftdijk, waar de ploeg met de taxi heenging,  
werd de felbegeerde titel binnengehaald. 

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

RITH GROOT,  
DIRECTEuR  
HOTEl ZuIDERDuIN,  

DE HOOFDsPONsOR VAN 

ZEEVOGEls.

Wat is de reden van het sponsoren van Zeevogels?

‘Daar zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste is om in 

Egmond sport en in dit geval voetbal mogelijk te maken voor jong 

en oud. Daar helpen wij graag aan mee. De club bestaat al lang 

en is in de Egmondse samenleving geworteld. Dan is het leuk je 

naam eraan te verbinden. Daarnaast voetballen mijn jongens in 

navolging van eerdere generaties nu ook bij Zeevogels.’  

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘We betalen rond de € 7500 per drie jaar, maar wij zijn niet de 

enige hoofdsponsor. Daarnaast heeft de club ieder jaar wat extra 

kosten die om sponsoring vragen. Wij zijn sinds dit seizoen ook 

een van de hoofdsponsors van HSV.’ 

Wordt uw bedrijf van de  
sponsoring zakelijk veel wijzer? 
‘Dat is niet te meten, maar voor  
de naamsbekendheid is sponso-
ring een goed middel.’
 
Is het denkbaar dat u zich als 
hoofdsponsor bemoeit met het 
voetbaltechnisch beleid? 
‘niet voor bovenstaand bedrag.’

Bent u bereid in de buidel te 
tasten om spelers naar Zeevogels 
te halen?  
‘nee, daar is de club te klein voor. 
ik ben een groot voorstander van 
een fusie van de drie Egmondse 
clubs, dan is er veel meer  
mogelijk.’ 

Bezoekt u alle wedstrijden van 

het eerste? 
‘nee, al moet ik zeggen dat ik nu 

vaker ga dan voorheen. ik heb er 

ook niet altijd tijd voor. ik zou wel 

vaker willen, maar goed, ik wil 

wel meer.’ 
 
Verwacht u dat Zeevogels dit  

seizoen in de vierde klasse blijft?

‘ik denk het wel. aan het begin 

van het seizoen zijn er wat spe-

lers vertrokken. nu moet ieder-

een even een plek vinden. Dit is 

een tussenjaar: volgend seizoen 

gaan we op naar de derde klasse. 

Zeevogels is net een diesel: even 

voorgloeien en dan…..’   

aFC’34 3 
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Kolping Boys-trainer Rob Klanker 
weigert bij de pakken neer te zitten. 
De Alkmaarder die na vijf seizoe-
nen plaatsmaakt voor Robin Ernest, 
kende een succesvolle periode bij 
de club uit Oudorp. Na twee opeen- 
volgende kampioenschappen is de 
club eindelijk weer op het niveau waar 
het gezien de historie en de omvang 

FOTO’s: Karel Delvoye

Iedere ploeg begon met een 

goed gevoel aan de com-

petitie. Bij de start van het 

seizoen neemt geen ploeg 

genoegen met minder dan 

een plek in het linkerrijtje 

en wellicht een periodetitel. 

Nu de competitie zo’n beetje 

halverwege is, is bij een 

aantal clubs die al dan niet 

hardop uitgesproken doel-

stelling al achterhaald door 

de stand op de ranglijst. 

Sterker nog,  

een aantal clubs strijdt  

tegen degradatie. Zo is  

Kolping Boys hekkensluiter 

in de tweede klasse en  

bungelt Egmondia trooste-

loos onderaan in de vijfde 

klasse. Aan degraderen 

denkt niemand. Ook nu niet.

aan DEGRADEREN
 DEnKT NIEMAND

Kolping-trainer rob Klanker: ‘We staan er niet goed voor, laat dat duidelijk zijn.’

rens Langedijk (Kolping Boys) treurt na een tegengoal.

van de vereniging thuishoort. En dat is 
de tweede klasse.

Of de club daar volgend seizoen ook 
nog in speelt, is twijfelachtig. Het 
elftal dat Rob Klanker wekelijks het 
veld instuurt, won pas twee keer. Wat 
nog zorgwekkender is, is het gebrek 
aan scorend vermogen. Met slechts 

acht doelpunten in twaalf wedstrijden  
zijn de Oudorpers met afstand de 
minst productieve ploeg in de tweede 
klasse. De kans dat een ploeg die zo 
weinig scoort veel wedstrijden wint,  
is uiterst klein.

Desondanks blijft Klanker vertrou-
wen op een goede afloop, al is hij ook  

realistisch. ‘We staan er niet goed voor, 
laat dat duidelijk zijn’, zegt de vertrek-
kende trainer. ‘Maar als je drie keer 
wint, ontspring je de dans. Kijk maar 
naar Hellas Sport. Die wonnen een 
paar keer en staan nu in de midden-
moot. Het kan nog alle kanten op.’

De tegenvallende resultaten hebben 
(nog) niet tot Klankers ontslag geleid.  
Het zou Klanker verbazen, wanneer 
hij zijn congé zou krijgen. ‘ik heb niet 
het idee dat ik op de schopstoel zit.’  
Dat zijn contract niet werd verlengd, 
heeft wel te maken met de magere 
resultaten, denkt Klanker. ‘ik zit hier 
natuurlijk al voor het vijfde jaar, dus de 
discussie of het geen tijd wordt voor 
een ander gezicht is logisch. Die ge-
luiden staken ook de kop op toen ik 
vorig jaar mijn contract verlengde.  
Alleen als ik in oktober stijf bovenaan 
had gestaan, waren ze graag nog een 
jaar met me doorgegaan. Dat weet  
ik zeker.’

De realiteit is anders. in oktober klonken 
er negatieve geluiden binnen de club. 
‘Dat irriteerde mij mateloos’, erkent 
Klanker. ‘Het was hier natuurlijk  
allemaal hosanna en nu kwam er  
kritiek richting spelers, ook van be-
langrijke mensen binnen de club.  
Ze konden er ineens niets meer van.’ 
Dat bracht Klanker tot een opmer-
kelijke stap. in het clubblad schreef  
Klanker een stukje waarin hij zijn ver-
bazing uitsprak over de negatieve ver-
halen die in de wandelgangen de ronde 
deden. ‘ik vond het een goed stukje en  
ik heb er veel positieve reacties op  
gehad’, onderstreept trainer Klanker 
zijn daad.

De slechte resultaten zijn volgens 
Klanker vooral te wijten aan het 
niet beschikbaar zijn van een aantal  
spelers. ‘Het elftal dat ik in mijn  
hoofd had, kan ik om uiteenlopende 
redenen niet opstellen. ik moet dat 
opvangen met jongens die net uit de 
A-junioren komen. ik heb wedstrij-

den gespeeld met drie of vier spelers  
die vorig jaar nog in de A-junioren 
speelden. Dat is teveel. Overigens 
begonnen we de competitie nog 
niet eens zo slecht. in de eerste zes  
wedstrijden kregen we maar zes 
doelpunten tegen. Omdat we maar 
met één doelpunt verloren, hebben 
we een paar wedstrijden wat meer 
risico genomen en dat wordt in deze 
klasse onmiddellijk afgestraft.’

Klanker kijkt reikhalzend uit naar  
de start van de tweede seizoenshelft.  
‘ik denk dat we nu wat stabieler 
zijn. We gaan dan ook zeker punten  
pakken. Als je de punten pakt tegen 
de juiste ploegen eindig je gewoon als  
achtste. Dat wat je hebt behaald  
moet je niet in een jaar weggooien. 
Dat houd ik de jongens ook voor.’

Patrick Smorenberg is een erva-
ringsdeskundige als het gaat om  
degradatie. De Kolping-routinier  
degradeerde met zijn club maar  
liefst vier keer. Hoe denkt hij over  
de kansen op lijfsbehoud?

‘Het worden een paar zware maan-
den’, zucht de verdediger die zo goed 
als zeker bezig is aan zijn laatste 
seizoen in de Oudorpse hoofdmacht. 
‘Maar ik heb er nog wel vertrouwen in. 
Er wordt scherper getraind dan voor 
de winterstop en ik klamp mij vast aan 
de twee voorgaande seizoenen waarin 
we kampioen werden. Toen begon het 
na de winterstop ook goed te lopen.’

Smorenberg kent de wetten van de 
tweede klasse en zei bij aanvang van 
het seizoen al dat Kolping Boys een 
zwaar seizoen tegemoet kon zien.  
Hij hoopte toen op een goede start  
zoals De Foresters een jaar eerder, 
nu vertrouwt hij op een goede her-
start. ‘De eerste drie wedstrijden 
zijn cruciaal, denk ik, maar het kan 
uitdraaien op een domper. Alleen al 
voor Rob Klanker zou ik het geweldig 
vinden als we erin blijven. Mochten we 
toch degraderen dan is er -als deze 
groep bij elkaar blijft- nog geen man 
overboord, want deze selectie heeft 
veel kwaliteit. Eigenlijk missen we  
alleen een scorende spits.’   

‘Het was hier natuurlijk allemaal hosanna en nu kwam  
er kritiek richting spelers, ook van belangrijke mensen  

binnen de club. Ze konden er ineens niets meer van’  

pagina 8 pagina 9



Frans geurtsen, trainer van Egmondia, legt het nog een keertje uit.

Dat het nog slechter kan, bewijst  
Egmondia. De club uit Egmond aan 
Zee speelde twaalf wedstrijden en  
behaalde daarin geen enkel punt.  
Deze erbarmelijke rapportcijfers le-
verden de Egmonders bij RTV Noord-
Holland de twijfelachtige titel op van 
slechtste voetbalclub van Noord- 
Holland. Je moet dan ook een onge-
looflijke optimist zijn om nog te gelo-
ven in handhaving. 

Gelukkig is trainer Frans Geurtsen 
een rasoptimist. ‘We blijven er gewoon 
in’, is Geurtsens stellige overtuiging. 
Op de vraag waarom hij daar zo zeker 
van is, hoeft de ervaren oefenmeester 
geen seconde na te denken. ‘ik ben 
ruim dertig jaar trainer en ben nog 
nooit gedegradeerd. Dus nu ook niet. 
We staan trouwens maar vier punten 
achter op Purmerland en er degra-
deert er maar een.’

Het is maar hoe je het bekijkt,  
want een ploeg die een beladen  
derby tegen Sint Adelbert met 11-0 
verliest, heeft toch geen schijn van 
kans? Geurtsen: ‘Die uitslag was wat 
geflatteerd, omdat mijn keeper in  
die wedstrijd niet best keepte. 
’Frans Geurtsen was in de jaren  
zestig een dodelijke middenvoor die 

betaald voetbal bedreef bij Velox en 
DWS en zelfs een interland speelde. 
Het blijft merkwaardig dat een man 
met een dergelijke staat van dienst 

op zijn oude dag met plezier drie keer 
per week naar Egmond aan Zee rijdt. 
‘ik rijd hier niet fluitend heen. ik zet 
liever een cd’tje op.’ En dan serieus: 
‘Het klinkt misschien gek, maar ik heb 
er geen hekel aan. Egmondia is een 
leuke club met aardige mensen en het 
bestuur doet er alles aan om de boel 
vlot te trekken.’

Dat is nodig ook, want Geurtsen heeft 
de beschikking over zo’n dertien spe-
lers waarvan de helft nauwelijks tot 
niet traint. ‘Dat breekt je in wedstrij-
den op. De conditie gaat achteruit, 
je wordt technisch minder en de  
handelingssnelheid wordt lager.’

Geurtsen heeft goede hoop dat  
zijn selectie binnenkort een kwali-
teitsinjectie krijgt. Achter de scher-
men is men druk bezig jongens te-
rug te halen die nu in een lager elftal  
spelen. Daar zitten een paar aardige 

voetballers tussen, al zal het een  
paar weken duren, voordat ze aan  
het niveau gewend zijn’, weet hij uit  
ervaring.

Geurtsen heeft nooit overwogen op 
te stappen, ook niet na de smadelijke  
nederlaag tegen Sint Adelbert.  
‘ik houd van uitdagingen en dit is er  
een’, klinkt het strijdlustig. Of hij  
volgend seizoen ook nog trainer is 
van Egmondia weet de oud-inter- 
national nog niet. ‘Er lopen hier fan-
tastische mensen rond, voor hen wil 
ik mij inzetten. ik wil hier best nog 
een seizoen blijven, maar dan moet 
het wel duidelijk zijn of de club op  
prestatief niveau wil blijven voetballen 
of met een recreatief team in de zesde 
klasse wil gaan spelen. Wanneer men  
kiest voor het laatste moet ik er 
goed over nadenken. in ieder geval is  
Egmondia mijn laatste club.’ 

Maar is het zijn beste prestatie ooit 
als hij erin slaagt de club te behou-
den voor de vijfde klasse? Er volgt  
een korte stilte: ‘Ja dat is dan mijn 
beste prestatie ooit.’

‘ik rijd hier niet fluitend heen. 
ik zet liever een cd’tje op’

Adrichemlaan 5-7
1947 KX  Beverwijk
Tel 0251 25 43 33
Fax 0251 20 84 96
info@gasthoeveadrichem.nl

Indien u bij ons uw bruiloft viert, krijgt u bij 
inlevering van deze advertentie de welkomstcocktail 

van ons aangeboden!!!

recepties
familiereünies
feestavonden
trouwerijen
ontvangsten
vergaderingen
bedrijfslunches
catering

Wij w
ille

n bij u
 de h     

     
   g

ste score
 halen!

WWW.GASTHOEVEADRICHEM.NL

Voor een lekker avondje uit!
Kijk voor de filmagenda 

in de regionale kranten of kijk op

www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 70 • Castricum

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

Specialist in
onderhoud, renovatie 

en totaalinrichting

Biesland 21
1948 RJ Beverwijk

telefoon  0251-222043
fax  0251-226031

E-mail  info@dijkmancarbaatbouw.nl

� 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

Wij zijn op zoek naar een:

Calculator / werkvoorbereider
Zelfstandig uitvoerder

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

ADVERTENTIES  •  NIEUWSBRIEVEN  •  PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN 

UITNODIGINGEN • SCHERPE DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN  

DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN • DOORDRUKBLOCKS  

SPANDOEKEN  •  RECLAMEBORDEN  •  ETC.

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

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

(E) info@zaanreklame.nl  –  (I) www.zaanreklame.nl
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Groen Gras 
SVW’27 F8-Hugo Boys F4 
29 november 2008 11.41 uur FOTO Karel Delvoye 



AAn de stAmtAfel…  
biJ vAn rUYsdAel

Waarom ben jij gaan voetballen?

‘Dat kwam door mijn buurvrouw.  
Wanneer ze mij zag, zag ze mij met een 
bal aan mijn voet, want ik voetbalde veel 
op straat. Mijn buurvrouw coachte een  
jongenselftal bij Beverwijk. Zij heeft me 
gevraagd en toen ben ik op mijn tiende 
bij Beverwijk gaan voetballen in een  
jongensteam. Toen ik twaalf was kwam 
ik bij Beverwijk in een meidenteam.  
Van dat team vertrok een aantal meiden 
naar de De Kennemers. ik ging met een 
paar meiden bij DEM voetballen, maar ik 
vond het daar niet leuk en koos na een 
jaar voor De Kennemers.’ 

Hoe was dat: voetballen in een jongens-
team?

‘Dat was aan de ene kant erg leuk 
en aan de andere kant ook wel raar.  
Ze onderschatten je: ze denken dan  
dat een meisje niet kan voetballen,  
maar wij zijn ook technisch. Als je op  
straat voetbalt, krijg je een betere  
techniek. Door te voetballen met jongens 
leer je vooral incasseren: je wordt er  
harder van.’

Voetbal je nog steeds op straat?
 
‘Nee.’

Waarom niet?
 
‘ik vind het nu raar om op straat te voet-
ballen. Je ziet ook nooit meiden op straat 
voetballen. ik voetbal trouwens genoeg. 
Met De Kennemers trainen we twee keer 
in de week. Verder speel ik nog in de zaal, 
dus ik voetbal vier keer per week.’

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?   

‘ik heb niet echt een voorbereiding.  
We gaan zaterdagavond lekker stap-
pen. Dat doen we met een groot deel van 
het team. ik voetbal ook beter na een 
avond stappen. ik maak altijd een goede  
warming-up en ik eet een banaan voor de 
wedstrijd. iedere wedstrijd ga ik ervoor. 
Toen we tegen Zwanenburg moesten,  
heb ik wel op internet gekeken naar hun 
uitslagen, maar verder volg ik het niet  
zo. Voor een wedstrijd ben ik altijd erg  
zenuwachtig, ik sta dan strak op het  
veld, maar zodra er is gefloten, ben ik  
het kwijt.’   

iEDErEEn KEnT ZE: SpELErS WaarVan niEManD BEgriJpT DaT ZE gEEn 

proFVoETBaLLEr ZiJn gEWorDEn oF WaaroM ZiJ Hun cLuB in DE ViJFDE 

KLaSSE aLTiJD TrouW ZiJn gEBLEVEn. ooK in HET VrouWEnVoETBaL ZiJn 

Er SpEELSTErS DiE MaKKELiJK op EEn HogEr niVEau uiT DE VoETEn Kun-

nEn. DE TWinTigJarigE naTaScHa niESTEn, SpiTS Van DE KEnnEMErS,  

iS Zo’n SpEELSTEr. niESTEn WiL WEL DEgELiJK HogErop. ‘Maar Dan WEL 

MET DE KEnnEMErS’, ZEgT ZiJ aan DE STaMTaFEL. ‘WanT op TErMiJn Kun-

nEn WiJ in DE TWEEDE KLaSSE SpELEn.’

    ‘Wij kunnen in de 
tweede klasse spelen’  

FOTO’s Karel Delvoyepagina 14 pagina 15



Je zegt dat je het voetbal niet zo volgt, 
maar kijk je ook nooit naar voetbal?

‘ik kijk op zondagavond niet naar Studio 
Sport. Een EK of WK kijk ik wel, maar 
dan gaat het ook om de gezelligheid.  
Verder zie ik wel eens een wedstrijd van 
Jong Ajax of van de vrouwen van AZ.  
Het is ook leuk om naar het vrouwen-
team van AZ te kijken. Je kunt er wat van 
leren en je hebt vergelijkingsmateriaal. 
ik vind zo’n Daphne Koster echt een bik-
kel. Maar ik vind voetballen leuker om te 
doen dan om naar te kijken.’  

Je hoort wel vaker dat vrouwen het 
voetbal minder volgen dan mannen. 
Wordt er in de kleedkamer ook niet over 
de wedstrijd gesproken?

‘Het is bij ons in de kleedkamer net een 
kippenhok. We hebben het vooral over 
onze belevenissen op zaterdagavond 
haha. Onze trainers Sander Veraart en 
Marcel Castricum houden wel een wed-
strijdbespreking. Zowel in de rust als na 
afloop ratelt iedereen door elkaar heen 
over de wedstrijd. in de kantine hebben 
we altijd een nabespreking over wat goed 
ging en wat niet, maar we hebben het 
niet over Ajax of zo. Het is gewoon heel 
erg gezellig.’       
 
Heb je eigenlijk voorbeelden als voet-
baller?

‘Pfff, moeilijke vraag. ik was een fan van 
Marc Overmars vanwege zijn snelheid. 
Die is toch weer gaan voetballen? En van 
Ronaldinho, want die heeft veel trucjes.’ 

Hoe voelt het om de vedette van het 
team te zijn?

‘ik voel me helemaal niet beter dan de 
rest. We hebben een goed team. Toen ik 
nog bij Beverwijk voetbalde, had ik wel 
het gevoel dat ik beter was, maar nu niet 
meer. Onze laatste man Daphne van der 
Steeg vind ik pas goed. En Kim Vreeker. 
Ze zit pas een jaar op voetbal en is al zo 
goed.’

Maar jij kan makkelijk op een hoger  
niveau voetballen. Wil je dat niet?

'Het zou leuk zijn, als je met voetballen 
geld zou kunnen verdienen, maar ik zal 
de meiden heel erg missen. Daarom ben 
ik ook niet naar ADO’20 gegaan. Het ni-
veau van AZ kan ik trouwens niet aan.  
ik heb bij de KNVB selectiewedstrijden 
gespeeld. Die andere meiden waren 
stukken beter dan ik. ik hoop dat dit 
team lang bij elkaar blijft. We speelden 
voor de beker tegen Berkhout. Die staan 
derde in de derde klasse en wij waren 
echt niet minder. Dat sterkt mij in de 
overtuiging dat we met dit team echt 
hogerop kunnen. Dat lijkt me geweldig. 
Sander Veraart en Marcel Castricum zijn 
fanatiek en dat werkt ook motiverend.’ 

samen met Kim Vreeker ben je verant-
woordelijk voor zo’n tweederde van de 
doelpuntenproductie. Is scoren belang-
rijk voor je?

‘Vroeger vond ik het maken van doelpun-
ten belangrijk, nu ben ik net zo blij met 
een assist. ik vind het veel belangrijker 

dat we winnen. ik kan trouwens slecht 
tegen mijn verlies.’

Je praat als een profvoetballer.

‘Echt waar?’

Ja, die praten ook liever niet over hun 
eigen prestatie. Het teambelang staat 
bij hen voorop.

‘Teamgeest is belangrijk, misschien nog 
wel belangrijker dan bij het mannenvoet-
bal. We zijn ook echt een team. We wer-
ken voor elkaar, schelden nooit op elkaar 
en laten niet gauw de koppies hangen. 
We hebben echt een heel gezellig team 
en zijn goed op elkaar ingespeeld.’

Maar scoren gaat je wel gemakkelijk 
af.

‘Toch moet ik koelbloediger worden. 
Als ik alleen op de keeper afga, dan mis 
ik regelmatig. ik schiet vaak tegen de 
keeper op, ik word dan toch nerveus.  
Dan denk ik: nu moet die erin. Op trai-
nen scoor ik in dergelijke situaties wel.  
Ook wil ik beter met links kunnen schieten. 
Een pass geven met links lukt nog wel, 
maar schieten…. Kim Vreeker heeft een 
goed schot in haar linkerbeen.’

Hoeveel doelpunten ga je dit seizoen 
maken?

‘Als het middenveld mij goed blijft  
aanspelen, dan moet ik de twintig wel 
halen.’

En het kampioenschap?

‘We maken een kans. ik hoop in ieder  
geval dat Melanie Schoorl en Daphne 
van der Steeg op tijd zijn hersteld.’ 

TOPsCORERs
HERENVOETBAl 
MIlOuD WEIJERs sINT ADElBERT  19

RAOul VAN DER WEl JONG HOllAND  16

RAMON DEN NIJs FC uITGEEsT  14

FRANK sTOKMAN HsV  12

XANDER VAN DER ENG MEERVOGEls’31 (ZAT.)  10

RIK sTAls ODIN’59  9

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22  9

NIEls POPPING FC CAsTRICuM  9

PATRICK KROP ADO’20  8

MARIO THOMAs DE KENNEMERs  8

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64  8

JAN DE BRuIJN  sVW’27  8

BAs BlANKENDAAl JONG HOllAND  8

JECHI WIJK FC uITGEEsT  8

JuR KOOPMAN FC VElsENOORD  8

MICHA TIBBOEl sV WIJK AAN ZEE  8

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE  8

REINIER HOFMAN WMC  8

TOPsCORERs
VROuWENVOETBAl
DENIECE DERlAGEN sV WIJK AAN ZEE  19

ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE  19

MIRIAM HOPMAN  ZEEVOGEls  18

ElsA DEKKER ZEEVOGEls  16

NIKKI EElTING sINT ADElBERT  12

ROXANNE sNIJDERs EGMONDIA  11

NATAsCHA NIEsTEN DE KENNEMERs  10

KIM VREEKER DE KENNEMERs  10

CHRIsTA sCHElVIs REIGER BOys  9

CORINA BAKKER sINT ADElBERT  9

sHARON BAKKuM RKVV DEM  9

lIANDE VIssCHER sV WIJK AAN ZEE  9

MIlENCA VAN EE REIGER BOys  8

BONNy ZWANENBuRG EGMONDIA  8

sTEFANIE VAN DER GRAGT KOlPING BOys  7

sAMANTHA PEITER ODIN’59  7

MARTINE Gul EGMONDIA  7

De topscorers 
De lijst is bijgewerkt tot en met 18 januari

FOTO Karel Delvoye

'Het is bij ons in de kleedkamer net een kippenhok'
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uit de OUDE DOOS

degradatiegevaar verkeerden en zo kwam 
ik bij Huiswaard terecht. ik heb er een 
prachtige tijd gehad.’

Koert de Groote bestempelt het team 
waarin hij speelde als ’een samengeraapt 
zooitje’. ‘We hadden spelers die hun voet-
balwortels hadden liggen in Amsterdam, 
Beverwijk en Haarlem.’ Trainer Steef Prins 
moest daar een voetballend elftal van  
maken, maar Prins werd niet bijster seri-
eus genomen door de door de wol geverfde 
spelersgroep. ‘Hij had altijd briefjes mee 
waar de trainingen opstonden. We hadden 
twaalf ballen en die nam hij na de training 
mee naar huis om ze onder de douche af te 
spoelen’, vertelt De Groote glimlachend. 
’We noemden hem de atletiektrainer.’

Hoe anders was dat met Prins’ opvolger 
Frans Geurtsen, die twee keer topscorer 
van Nederland is geweest en één inter-
land achter zijn naam heeft staan. ‘Frans 
was heel relaxed, kon je goed motiveren 
en zorgde voor een goede sfeer. Voor het 
niveau waarop wij voetbalden zijn dat  
belangrijke aspecten. Maar hij zette men-
sen ook op de goede plek en kon spelers 
doen geloven dat ze goed waren. Hij was 
ook recht door zee’, spreekt de oud-doel-
man nog altijd met veel warmte over de 
huidige Egmondia-trainer.

‘Op de training legde hij tien ballen neer  
en schoot er acht op de lat. Dat maakte 
wel indruk. Onder Geurtsen werden we 
echt een vriendenploeg. Op de donderdag-
training was iedereen er altijd en het werd 
dan vaak erg laat. Als hij vond dat we niet 
hard genoeg trainden, liet hij ons tien keer 
sprinten en dan was het goed. Hij had als 
trainer wel wat van Wim van Hanegem.’

Met Frans Geurtsen werd Koert de Groote 
kampioen van de derde klasse afdeling. 
‘CSV (het huidige FC Castricum (red.) 
was onze rivaal. Thuis wonnen we en in  
Castricum speelden we gelijk, waardoor 
we kampioen werden’, weet De Groote. 
'We hadden een ervaren elftal en de jonkies 

Eric Dol en Michael Neyndorff. Zij waren  
de creatieve spelers en hadden heel veel 
talent. Geurtsen hield hen ook altijd de 
hand boven het hoofd. Op het middenveld 
speelde Jaap de Jong, hij kon ooit nog 
naar Ajax. We hadden dus best een goed 
team.’

Wat De Groote nog goed bijstaat, zijn de 
tripjes naar Texel. ‘We hadden het daar 
altijd erg lastig en namen niet vaak de 
punten mee van het eiland.’ Een uitwed-
strijd tegen De Koog vergeet Koert de 
Groote nooit. ‘Met Peter Zuiderduin had-
den we een nieuwe elftalleider. We von-
den de tassen waar de kleding in zat wat 
licht. Eenmaal in de kleedkamer bleek 
dat we alleen trainingsjacks mee had-

den. We hebben toen shirts van de tegen-
stander kunnen lenen, maar broekjes en 
kousen waren niet voorhanden. Gelukkig 
bracht de plaatselijke textielhandelaar 
uitkomst. Bij hem konden we op zondag 
broekjes en kousen kopen, alleen had hij 
voor het hele team niet genoeg broekjes 
en kousen in dezelfde kleur. Uiteindelijk 
speelden we de wedstrijd in broekjes in 
twee verschillende kleuren en hadden 
we wel zes verschillende kleuren kousen.  
De penningmeester vond het niet leuk,  
want hij had een kostenpost van honderd 
gulden. Dat was natuurlijk amateurvoet-
bal ten top ,́ schatert De Groote, die nu 
keeperstrainer is bij Koedijk.

Ook een wedstrijd tegen Wherevogels  
uit Purmerend is De Groote altijd bijgeble-
ven. ´Willem Wakker was onze reisleider,  

hij wist wel waar het veld van Wherevogels 
was. We hadden ons omgekleed en gin-
gen naar het veld voor de warming-up. 
Tot onze verbazing waren er al twee 
ploegen bezig met een warming-up,  
bleek dat we op het veld van Purmerend 
zaten. Het was nog niet de tijd van de  
TomTom, dus vanaf dat moment gingen  
we niet op pad zonder een uitgebreide 
routebeschrijving.’

Door knieproblemen stopte De Groote 
al op 29-jarige leeftijd. Op aanraden van 
Geurtsen volgt hij de trainerscursus en is 
hij nog even jeugdtrainer van Huiswaard; 
later is hij nog jarenlang hoofdtrainer  
van onder meer Alkmaarsche Boys,  
Jong Holland, Flamingo’s en Hollandia 
T. Als voetballer bewaart De Groote de 
beste herinneringen aan zijn tijd bij VSV.  
Hij begon daar als pupil en speelde uit-
eindelijk een jaar in het eerste. ‘Maar die 
paar jaar bij FC Huiswaard waren wel  
heel leuk. Er zat helemaal geen druk  
achter en we hadden een vrienden-
ploeg.’

Als KOERT DE GROOTE EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs WAARMEE HIJ  
BIJ FC HuIsWAARD sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT:

KOERT DE GROOTE

 WIllEM BOERBOOM  PIET DE GRAAF  BERT DE HAAN JR. ARNOlD BEENTJEs 

 ROB ZEVENHEK  JAAP DE JONG  FRANK BEEKMAN 

 MICHAEl NEyNDORFF  ROB RuCK  ERIC DOl 
   

TRAINER: FRANs GEuRTsEN

Doelman Koert de Groote stond ooit onder contract bij Telstar en maakte als reservekeeper de  
degradatie naar de eerste divisie mee. Toen De Groote er niet in slaagde Jan Nederburgh uit het  
elftal te keepen, hopte de doelman van club naar club. Via VsV, IJmuiden en sVW’27 belandde  
Koert de Groote in 1983 bij FC Huiswaard, dat toen in de derde klasse afdeling speelde. Een seizoen 
later werd het vreemdelingenlegioen van de inmiddels ter ziele gegane Alkmaarse club kampioen 
onder de bezielende leiding van oud-international Frans Geurtsen. Doelman De Groote koestert dit 
spaarzame hoogtepunt uit de kortstondige historie van FC Huiswaard.

FC Huiswaard werd in 1973 opgericht en 
fuseerde in 2002 met Go Ahead’18 tot DFS. 
in 2006 houdt DFS op te bestaan. Dat de 
club geen bestaansrecht had, verbaast 
De Groote niet. ‘Het complex lag buiten 
de wijk Huiswaard en dat heeft de club 
niet geholpen. De club startte natuurlijk 
met mensen die, vanwege de woning-
krapte in de randstad, overal vandaan 
kwamen, waardoor er weinig binding 

met de vereniging was. Alles rustte op de 
schouders van een beperkt groepje vrij-
willigers, dat eigenlijk overbelast raakte.  
Kolping Boys, dat al jaren een uitste-
kende jeugdopleiding heeft, lag om de 
hoek. Het is dan moeilijk de jeugdaf-
deling goed op poten te zetten, ook 
omdat het eerste elftal op een laag  
niveau speelde. Dan wordt het moeilijk  
iets op te bouwen.’

Toen De Groote zich als lid aanmeldde, 
speelde Huiswaard in de derde klasse 
afdeling Noord-Holland (achtste klasse, 
red.), de kelder van het amateurvoetbal. 
Een opmerkelijke stap voor iemand die nog 
op de loonlijst van Telstar heeft gestaan en 
geen voetbalbejaarde was. ‘ik kwam hier 
mensen tegen die ik kende uit de iJmond 
en die speelden bij Huiswaard. Bij SVW’27 
was ik op de bank beland, omdat ze in  

 Koert de Groote koestert hoogtepunt  
vreemdelingenlegioen Huiswaard

Het kampioensteam van 1985. Koert de groote zit derde van links.

‘op de training legde hij tien ballen neer en  
schoot er acht op de lat. Dat maakte wel indruk’
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VOETBALLERS
DOEN HET MET

de GlAzen

 bAl
DE STAND iS BiJGEWERKT TOT EN MET 18 JANUARi
 
1. EDWIN VEENsTRA  (HsV)  127 PuNTEN  
2. RON WEINBRECHER  (AlKMAARsCHE BOys)  124 PuNTEN   
3. RON VAN AANHOlT  (VITEssE’22)  123 PuNTEN
4. JAAP sCHIlDER  (AFC’34)  118 PuNTEN
5. HAN VIssCHER  (MEERVOGEls’31)  116 PuNTEN 
6. ROWDy BAKKER  (ODIN’59)  115 PuNTEN
7. FRED BIsCHOT  (sV WIJK AAN ZEE)  114 PuNTEN
8. PIM KAAGMAN  (sVW’27)  113 PuNTEN
9. sEM WOKKE  (lIMMEN)  112 PuNTEN
10. RON BOuMAN  (RKVV DEM)  110 PuNTEN
11. JuRG BOsMAN  (FC uITGEEsT)  109 PuNTEN
 DANNy BRANDs  (FC VElsENOORD)  109 PuNTEN
13. JAN OlDENHOVE  (sINT ADElBERT)  108 PuNTEN       
14. JOs VAN VEElEN  (DE FOREsTERs)  106 PuNTEN
 WIM TWIsK  (ZEEVOGEls VR.)  106 PuNTEN
16. WIM VAN KOl  (ADO’20 VR.)  105 PuNTEN
17. HERMAN BRETHOuWER (RKVV DEM VR.)  104 PuNTEN  
18. RENé VAN MARsBERGEN  (MEERVOGEls’31 ZAT.)  102 PuNTEN
 ARNOlD DE BlOCK  (REIGER BOys VR.)  102 PuNTEN
 sANDER VERAART  (DE KENNEMERs VR.)  102 PuNTEN
 ANNIKA WINKEl  (sV WIJK AAN ZEE VR.)  102 PuNTEN
22. PETER DE GROOT  (KsV)  99 PuNTEN
23. RAIMONDO PAlMAs  (JONG HOllAND VR.)  97 PuNTEN   
 ROB HOFF  (DE FOREsTERs VR.)  97 PuNTEN
 ERNsT RANZIJN  (ZEEVOGEls)  97 PuNTEN
 JEROEN KROEs (AlCMARIA VICTRIX)  97 PuNTEN
 DICK slOFsTRA (ODIN’59 VR.)  97 PuNTEN
 AlEX BEEK  (AlCMARIA VICTRIX ZAT.)  97 PuNTEN
29. MARTIN DE GROOT  (DE KENNEMERs)  93 PuNTEN
 GERARD VAN DER PARK  (WMC)  93 PuNTEN
 MARCO VAN PETERsEN  (sV BEVERWIJK)  93 PuNTEN
32. ROB KlANKER  (KOlPING BOys)  92 PuNTEN      
33. RAJEsH BIsHEsAR  (AFC’34 ZAT.)  91 PuNTEN
34.  ROB DE KIP  (REIGER BOys)  89 PuNTEN
35.  MARK KRANENDONK  (FC CAsTRICuM)  87 PuNTEN
36.  NICO VAN DEN BERGHE  (JONG HERCulEs)  84 PuNTEN
37.  NICO DE VRIEs  (FlAMINGO’s’64 ZAT.)  83 PuNTEN
38.  BERTus ZWART  (lIMMEN VR.)  82 PuNTEN
39.  GERTJAN sCHAAP  (HsV VR.)  80 PuNTEN
40.  CO VAN DER GulIK  (HuGO BOys)  79 PuNTEN 
41.  MARK PAulI  (JONG HOllAND)  78 PuNTEN
42.  JENNEKE Gul  (EGMONDIA VR.)  76 PuNTEN
 AlBERT VAN DER BERG  (KOlPING BOys)  76 PuNTEN
44.  FRANs GEuRTsEN  (EGMONDIA)  72 PuNTEN
45.  DElANO sNIJDERs  (FlAMINGO’s’64)  71 PuNTEN
 COCK VIJZElAAR  (WMC VR.)  71 PuNTEN     
47.  FOEKE AARTs  (KsV VR.)  65 PuNTEN D
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UW RISICO    ONZE ZORG

Sinds 1948 een begrip 
in   Castricum. Veel klan-
ten hebben al voor 
ervaring en service 
gekozen. U toch ook? 
Zie onze uitgebreide 

AUTOVERZEKERING
TOT 80% KORTING!

2e AUTO DEZELFDE
 KORTING ALS

1e AUTO!

BIJ SCHULDSCHADE 
GÉÉN  TERUGVAL 

KORTING!

BIJ OFFERTE
AUTOVERZEKERING

GRATIS USB STICK!

WWW.WEEL.NL

ONLINE UW POLISSEN 
UP TO DATE ZIEN!

website: www.weel.nl
Dorpsstraat 32 
1901 EL Castricum 
T 0251 - 657050 
F 0251 - 654165 
E info@weel.nl  

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

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

Alkmaar        072 - 5037200
Uitgeest        0251 - 361960
Middenmeer 0227 - 513333
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Naam 
Jeroen Voortmeijer
leeftijd 
21 jaar
Club  
WMC
Positie  
Rechtshalf en soms rechtsbuiten.
Bal hooghouden 
120 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Mijn eerste doelpunt was een leuk moment!
sterke punten Jeroen volgens Ilse    
Hij is snel en heeft een goed spelinzicht.
Zwakke punten Jeroen volgens Ilse    
Zijn enkelbanden haha. Die heeft hij laatst gescheurd.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een boxer. 
 

Kan seks voor de wedstrijd? 
Uiteraard!!
Muziek voor een wedstrijd? 
Après-skimuziek. Dat brengt een goed sfeertje.
Ben je bijgelovig? 
Nee.
leukste voetbalhumor  
Na iedere wedstrijd is iemand onder de douche de pineut. 
Die krijgt het koude water uit de waterzak over zich heen.
Een vriendin die voetbalt...  
Heel leuk. Als het kan kijken we naar elkaars wedstrijd.  
De derde helft is ook altijd erg gezellig.

WMC dit seizoen 
We hebben wat opstartproblemen. We moeten helaas nog 
steeds onze eerste wedstrijd winnen, maar gelukkig mag 
dat de pret niet drukken.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Veel koffie, wat roken en een broodje kaas.

een tweetje

VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET

FOTO Karel Delvoye

Naam 
ilse Blekkenhorst
leeftijd 
20 jaar
Club  
WMC
Positie 
Voorstopper of linkshalf.
Bal hooghouden 
Vijf keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Als beginnend dameselftal onze eerste competitiewedstrijd 
winnen. 
sterke punten Ilse volgens Jeroen 
ilse heeft veel doorzettingsvermogen en verbetert zich snel.
Zwakke punten Ilse volgens Jeroen  
Voetbal haha.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Onder mijn voetbalbroek draag ik een string en een  
slidingbroekje.

Kan seks voor de wedstrijd? 
ik mag niet van mijn trainers haha.
Muziek voor een wedstrijd?  
So What van Pink.
Ben je bijgelovig? 
Had ik maar een bijgeloof, misschien ging ik dan wat beter 
voetballen. 
leukste voetbalhumor 
Eerste doelpunt scoorde ik met mijn hand.
Een vriend die voetbalt… 
Erg gezellig, vooral de derde helft.
WMC dit seizoen  
Het  is erg gezellig en we hebben heel veel lol. Op naar nog 
meer overwinningen.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Eerst een bakkie thee en vlak voor de wedstrijd een Mars 
voor extra energie.



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

Schiet jij hem in het  ?  


