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een-tweetje
Beste voetballiefhebber,
Net zoals de competitie nadert ook De Glazen Bal zijn ontknoping. Ik vind het iedere keer weer leuk om te zien wat de
trainers uit de regio voorspellen. Natuurlijk zetten zij hun eigen club op winst, maar het valt mij op dat bij een aantal
oefenmeesters hun voorspellingen gelijke tred houden met de resultaten van hun team. Wanneer het elftal dat zij onder
hun hoede hebben goed presteert, voorspellen ze ook van meer wedstrijden de uitslag juist.
Ook in het regionale voetbal viert opportunisme soms hoogtij. Opvallend dat sommige trainers zich bij hun voorspellingen
laten leiden door de waan van de dag. En wat ook leuk is: sommige trainers maken er een onderlinge competitie van.
Ik ben in ieder geval benieuwd wie Jan Oldenhove gaat opvolgen als dé voetbalkenner van het voetbal in de regio of zoals u
wilt, de gelukkigste gokker.
Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt acht 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: Michael Broekmeulen, Karel Delvoye, Petra Hauwert, Ger Smit 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.
Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere
belanghebbenden.

pagina 3

hetballenhok

t r
deG ldschi

Peter de Groot,
directeur
De Groot Groep,
een van de
hoofdsponsors
van FC Uitgeest.
Wat is de reden van het sponsoren
FC Uitgeest?

van

naamsbekendheid
‘Maatschappelijke betrokkenheid,
er van de club.’
en ik ben een enthousiaste support

rbijdrage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponso zijn we al vijfWel
.
over
en
prak
r doe ik geen uits

‘Daa
en zijn we lid van de
endertig jaar sponsor van de club
dan sponsoring
aan
ged
r
mee
business club. Ik heb

Is het denkbaar dat u zich als
hoofdsponsor bemoeit met
het voetbaltechnisch beleid?
alleen. Zo heb ik krantjes rondgebracht, ben ik kantinemedewerker
geweest, en ik heb de damesafdeli
ng
opgezet. Ook op organisatorisch
vlak heb ik mij met de club beziggehouden. Ik heb voetbalreizen naa
r
het buitenland georganiseerd en
ben mede-oprichter van het
Arie Bonkenburg sr. Toernooi.
Ook ben ik een van de oprichters
van de business club en ben ik nog
steeds actief als jeugdleider.’

Wordt uw bedrijf van de
sponsoring zakelijk veel
wijzer?

‘Dat is totaal ondenkbaar.’

Bent u bereid in de buidel te
tasten om spelers naar
FC Uitgeest te halen?
‘Nee.’

Bezoekt u alle wedstrijden
van het eerste?

’Helaas niet. Ik probeer alle thuisr
wedstrijden aanwezig te zijn, maa
ik heb ook nog een pracht van een
gezinsleven.’

Verwacht u dat FC Uitgeest dit
seizoen kampioen wordt?

‘Ik heb geen idee. Het gaat vooral
om
de naamsbekendheid. Je hoopt dat
iemand die een verzekering nodig
heeft naar ons toekomt.’

‘Ja, ze spelen goed en ik heb het
idee dat de spelers en de technische staf er helemaal voor gaan
en dat is in het verleden wel
anders geweest. We hebben alleen de pech dat er nog een paar
goede teams in de poule zitten.’

column ‘Japie’
Het huilen stond hem nader dan
het lachen. Juichend en over elkaar rollend waren we de kleedkamer binnen gestoven, nadat we de
eeuwige rivaal in het Beverwijkse,
namelijk DEM, alsnog drie minuten
voor tijd een poets hadden gebakken.
Japie was daar niet meer bij. Hij was,
niet voor het eerst dat seizoen, voortijdig van het veld gehaald door de
trainer. Terecht, want Japie kwam
nog geen lantaarnpaal voorbij deze
wedstrijd.

ogen. Weer gewisseld. Niets was
hem gelukt deze wedstrijd. Ik wist
wel hoe het kwam. Zijn vader had
langs de lijn gestaan. Japie’s vader
was het type man dat je niet graag
als vader wilde hebben. Een grove
onaangename man, met een grote
bek tegen iedereen en vooral tegen
de trainer als deze Japie niet opstelde. Op de club waren ze een beetje
bang voor hem. Japie’s vader had het
vaste voornemen om van hem een
profvoetballer te maken.

Toch was Japie met afstand de beste
voetballer die ik ooit heb meegemaakt. Op de training. Japie liet daar
bewegingen zien die ik alleen maar
van Sport in Beeld kende. Een echte
‘pingelmeneer’ met Braziliaanse
trekjes. Onnavolgbaar, watervlug en
niet te verdedigen anders dan hem
een doodschop te geven. Maar ja,
dat deed je niet bij je eigen speler.

Zelf was hij werkloos en handelde
in zijn vele vrije tijd in auto-onderdelen. Een profcontract bij een grote
club voor zijn jongen, dat leek hem
wel wat. Ik ben nog eens bij hem
thuis geweest. Allemaal caravans
met daarnaast een trapveldje en een
doel. Hij moest daar van zijn vader
twee uur per dag alleen maar op het
doel schieten.

Nu zat Japie daar met tranen in zijn

‘Neem die bal nu eens goed aan
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slappe lummel’, of ‘passeer die
rechtsback aan de binnenkant,
slappe dweil’, waren nog de nette
citaten die ik mij herinner van Japie’s
vader die wedstrijd langs de lijn.
Japie stond stijf, kon niets meer,
struikelde over zijn eigen benen en
werd op het laatst door zijn eigen
spelers niet meer aangespeeld.
Ik moest aan dit alles denken toen
ik bij één van mijn bezoeken aan
jeugdwedstrijden, een vloekende en
tierende vader langs de lijn zag staan.
Eerst dacht ik dat hij de scheidsrechter de mantel uitveegde. Ook
niet netjes natuurlijk, maar het bleek
zijn eigen zoon te zijn. Het jongetje
keek bedremmeld. De wedstrijd volgend kon ik merken dat het mannetje
in aanleg best aardig kon voetballen,
maar door de spanning iedere bal
van zijn voet liet springen.
In november 2007 startte SIRE
een campagne onder de naam

All Stars
RKVV DEM 9
FOTO: Ger Smit

RegioVoetbalMagazine zet iedere
maand zo’n team in de schijnwerpers. Deze maand het negende
van DEM.
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
‘Geef de kinderen hun spel terug’.
Onderzoek van het NIPO in dat
jaar wees uit dat eenennegentig procent van de ouders zich
soms ergert aan het gedrag van
andere ouders langs de lijn.
Tegelijkertijd geeft veertig procent aan het ok te vinden om
je kinderen op te jutten.
Mijn zoon vond het verschrikkelijk, dat opjutten. Zelf dacht ik
altijd dat hij er beter van ging
voetballen. Pas jaren later vertelde hij me in een openhartige
bui dat hij zich doodschaamde voor zijn vader, die langs de
lijn luid schreeuwend aanwijzingen gaf.
Ik had het net zo goed kunnen
laten, want hij is toch nooit in
het eerste gekomen. Laat u het
ook maar. Het maakt de Japie’s
op het veld niet gelukkig en zeker
niet beter.

• Het negende van DEM is zo’n dertien jaar geleden
ontstaan uit een fusie van het vijfde en het twaalfde.
Twee jaar later noopte een tekort aan spelers tot een
samengaan met het tiende. De kern van het huidige
team voetbalt nu tien jaar samen. Ondanks de behoorlijke leeftijdsverschillen is DEM 9 een echt vriendenteam.
• DEM 9 heeft in die tien jaar opmerkelijke resultaten
geboekt. Twee keer werd het kampioenschap gevierd en
vijf maal eindigden de Beverwijkse voetballers als tweede. Dieptepunt was het overlijden van Ton Sminia jr de
zoon van Ton Sminia die toch wel de meest opvallende
speler is van DEM 9. Opa, zoals zijn bijnaam luidt, is het
langst spelende lid en de oudste speler van de hele vereniging. Volgend jaar is hij zestig jaar spelend lid.

Staand v.l.n.r.:
Ton Sminia, Rob Buur, Peter Stam, René Berlee,
Tano Lomonaco, Adri Molenaar, Frans Pals en
Ismael Bouychaouihan.
Gehurkt v.l.n.r.:
Theo Stam, Leon Stam, Theo van Lieshout, Nico Schaaf,
Jerry de Goede en Marco Venema.
Op de foto ontbreken:
Peter van der Geest en good old Gerard van Hooff.

• Het absolute hoogtepunt was het uitstapje naar Villa
Rosa op Sicilië, de geboorteplaats van Tano Lomonaco.
DEM 9 speelde daar onder grote belangstelling een
oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club en won.
De overwinning haalde zelfs de krant. Dit jaar gaan
de mannen weer naar Sicilië. Nu worden er een paar
wedstrijden gespeeld. De aanplakbiljetten hangen al in
het dorp.

de glazen

bal

Foto Karel Delvoye

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

van Sem Wokke

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 Limmen-trainer Sem Wokke. Wokke voorspelt de uitslagen van de
volgende wedstrijden van 25 en 26 april:

Jong Hercules
De Kennemers
Kolping Boys
FC Uitgeest
SV Wijk aan Zee

- Reiger Boys
- Blauw Wit Amsterdam
- RKVV DEM
- Koedijk
-	Sint Adelbert

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

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

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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Foto’s Karel Delvoye

Doelman Mark Steenstra en Rodney Wijdenbosch zijn hier nog de baas over Dennis Dijkhuis.

Ervaring geeft de doorslag
De wedstrijd De Foresters-Kolping Boys was
verre van hoogstaand. Omdat het degradatiespook beide ploegen in zijn greep heeft, was
dat niet verwonderlijk. Daarnaast is zowel
De Foresters als Kolping Boys niet bepaald
een productieve ploeg in de tweede klasse.
Dat De Foresters in één helft drie keer scoor-
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de, was even opmerkelijk, als dat Kolping Boys
eigenlijk geen moment in de wedstrijd zat.
Jammer genoeg bleef het bij die drie doelpunten. De ervaring van de ploeg van trainer
Jos van Veelen gaf de doorslag en de 3-0 voorspong kwam geen moment in gevaar.

Hoe zou deze wedstrijd geweest zijn

Toen Joey Breed in de blessuretijd van

kwamen de Oudorpers niet gevaarlijk in de

wanneer Rachid El Kaddouri na een vrije

de eerste helft alerter reageerde dan de

buurt van doelman Freriks. De doelman

trap van Louwensley Martina de bal niet

Kolping-verdedigers was de wedstrijd

moest een keer alert zijn na een vrije trap

tegen de paal had geschoten? Eigenlijk

beslist. Want wie moest bij Kolping Boys

van El Kaddouri, die in de rust zijn zilver-

was dit het enige gevaarlijke moment voor

het tij doen keren? Rob Klanker wisselde in

kleurige schoenen had ingewisseld voor

het doel van Foresters-doelman Ramon

de rust Lorenzo Doesburg voor Kenneth Si-

een paar rode muiltjes.

Freriks.

mons en bracht acht minuten later ook Robin de Vries in het veld voor Wijdenbosch.

En dat was het wel. Foresters won in een

Kolping Boys, een ploeg die regelmatig

Kolping Boys ging een op een spelen en

uiterst saaie wedstrijd met 3-0 en heeft

lof kreeg voor hun goede spel, leek geen

hoewel De Foresters even zoekende was,

even wat lucht in de strijd om degradatie.

moment doordrongen van het belang
van de wedstrijd, laat staan dat de ploeg
bevestigde goed te kunnen voetballen.
De Foresters met ervaren spelers als
Jeroen Haanstra, Niels Kok (uitstekend op
dreef) en Dennis Dijkhuis won vrijwel ieder
duel. Daarnaast hebben de voetballers uit
Heiloo met Dennis Dijkhuis een spits die
toch wel makkelijk scoort.
Hoe anders is dat bij Kolping Boys?
Louwensley Martina, Fouad Charik en
Rachid El Kaddouri zijn ,zoals hun namen
al doen vermoeden, fijnbesnaarde voet

Dennis Nanne krijgt de bal niet langs Kolpingdoelman Mark Steenstra.

Joey Breed (rechts) is Saïd El Kaddouri te
snel af.

De Foresters-Kolping Boys 3-0.

De Foresters: Freriks; Blom, Haanstra,

7. Dijkhuis 1-0, 23. Nobbe 2-0, 45. Breed 3-0

Hoorn, Nobbe; Kok (88. Mulder), Nanne,

ballers, die eerder kiezen voor een artistiek
hakje dan een doeltreffende droge knal.
Mede door de uitstekende coaching van
routinier Jeroen Haanstra kreeg het drietal nauwelijks een poot aan de grond bij
Lennard Nobbe, Robin Hoorn en Carlos
Blom.
Vreemd was dat overigens niet. Kolping

Mossel (83. Admiraal), Meijer; Dijkhuis en
Scheidsrechter: E. van Os

Breed.
Kolping Boys: Steenstra; S. El Kaddouri,

Gele kaarten: Charik en R. El Kaddouri
(beiden Kolping Boys).

Smorenberg, Wijdenbosch (53. De Vries),
Kaandorp (76. Yilmiz), Pepping, Peetoom,
Doesburg (46. Simons); Martina, Charik en R.
El Kaddouri.

Boys koos vaak voor de lange bal, terwijl
Martina, Cahrik en El Kaddouri spelers zijn
die vanaf het middenveld moeten worden
aangespeeld.
Het elftal van Jos van Veelen bleef dus
kinderlijk eenvoudig op de been en had
natuurlijk het geluk dat het snel op voorsprong kwam. In de zevende minuut kreeg
Dennis Dijkhuis van het centrale duo
Patrick Smorenberg en Rodney Wijdenbosch veel te veel ruimte om de bal uit een
voorzet van Niels Mossel achter doelman
Mark Steenstra te koppen: 1-0.
De tweede treffer van Foresters was er een
om in te lijsten. Vanaf zo’n twintig meter
schoot linkervleugelverdediger Lennard
Nobbe een vrije trap met veel gevoel in de
kruising.

Tjeerd Meijer en Niels Kok bejubelen aanvoerder Dennis Dijkhuis na zijn goal.
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Foto: Michael Broekmeulen

De gemoedelijkheid viert hoogtij.

Voetbal, vertier en vedettes
Wat is een pinksterweekend in
Uitgeest zonder het Internationale Cor Groenewegen Toernooi en het Arie Bonkenburg
sr. Toernooi? Het evenement is
inmiddels uitgegroeid tot een
waar volksfeest dat zijn weerga
niet kent. Natuurlijk is het
Internationale Cor Groenewegen Toernooi met grote namen
als Ajax, Liverpool en Celtic
een blikvanger. Het Arie
Bonkenburg Toernooi waar
recreanten uit de regio in de
schaduw van de Robin van
Persies, Christiano Ronaldo’s
en Kaká’s van overmorgen
een balletje trappen is even
belangrijk, zo niet belangrijker.
Voetbal, vertier en vedettes.
En dat vier dagen lang.
pagina 8

Volgend jaar viert het Internationale
Cor Groenewegen Toernooi (ICGT)
zijn vijfentwintigste verjaardag.
Het Arie Bonkenburg sr. Toernooi
(ABT) staat het komende pinksterweekend voor de eenentwintigste
keer op de rol. Doet het ICGT met
jeugdelftallen van nationale en
internationale topclubs het hart
van vele voetballiefhebbers sneller kloppen; het Arie Bonkenburg
Toernooi laat de regionale actieve
voetballer niet aan zijn neus voorbij
gaan, zo blijkt uit het gemak waarmee de organisatie ieder jaar het
deelnemersveld rond krijgt.
Terwijl zijn collega van het ICGT,
Henk Kempers, heel wat vlieguren
maakt om aansprekende buitenlandse clubs te verleiden Uitgeest
te bezoeken, krijgt Vincent van
den Berg, de organisator van het

Arie Bonkenburg Toernooi, spontaan
aanmeldingen. De organisatie moet
dan ook ieder jaar ’nee’ verkopen
aan een aantal teams. Uitgeest is
met Pinksteren ook voor de mindere goden op voetbalschoenen the
place to be.
Vincent van den Berg kan ook deze
editie zesendertig teams verwelkomen. ‘Van die zesendertig teams
waren vierendertig ploegen vorig
jaar ook van de partij’, kenschetst
Van den Berg de sfeer van het toernooi. ‘Een vrouwenteam dat vorig
jaar meedeed, bestaat niet meer en
een team van ADO’20 is opgegaan
in een ander team van ADO’20.’
Waar het ICGT in de loop der
jaren steeds professioneler is geworden, viert de gemoedelijkheid
bij het ABT hoogtij. ‘En dat moet

vooral zo blijven’, vindt Van den
Berg. ‘Wat wij doen, kan bij het
ICGT niet. Bij dat toernooi zijn de
belangen natuurlijk veel groter.
Bij ons komt het voetbal eigenlijk
op de laatste plaats. Een wedstrijd
om de negende en tiende plaats
wordt soms beslist vanaf de strafschopstip of met kop of munt, want
dan zijn ze eerder in de feesttent.’

Berg opent waarschijnlijk op een
verloren zondagmiddag een excel
sheet en schuift wat met clubs uit
de verschillende poules om te voorkomen dat dezelfde clubs ieder jaar
tegen elkaar spelen en dat was het
wel. ‘Bescheidenheid past bij dit
toernooi. De verrassing moet hem
zitten in een extra metertje bier.’

verschenen er wel teams uit
Weesp of Heemstede binnen de
Uitgeester lijnen, maar Van den
Berg is daar niet zo happig op.
‘Vooral als ze personele problemen hebben, is het lastig.
Met een team uit de buurt is het
makkelijker om het aan te vullen
met spelers uit een ander team.

‘De verrassing moet hem zitten
in een extra metertje bier’

Het ICGT is het uithangbord van de
Stichting Voetbalpromotie Uitgeest
en dus is de loting een happening waar iedereen die in Uitgeest
belangrijk is, zijn gezicht laat zien.
Spreekstalmeester en Langs de
Lijn-verslaggever Andy Houtkamp
praat de avond met wat kwinkslagen aan elkaar, een belangrijk
persoon uit de voetballerij houdt
een praatje en twee spelers uit het
betaalde voetbal mogen uit de kom
de ballen grabbelen om de poules
in te delen.

Het wil overigens niet zeggen dat
Van den Berg het toernooi in een
vloek en een zucht rond heeft.
‘Vanaf november ben ik er toch druk
mee bezig. Het grootste probleem
is om voldoende scheidsrechters
te krijgen. Gelukkig heb ik goede
contacten met ODIN en ADO’20,
waardoor het tot nu toe ieder jaar
is gelukt om voldoende arbiters te
krijgen.’

Hoe anders is dat op het Arie
Bonkenburg Toernooi? Van den

Het ABT is vooral een regionale
aangelegenheid. In het verleden

Een speler van FC Uitgeest in actie tegen Vitesse’22.

Er doen bijvoorbeeld vier teams
van ADO’20 mee en drie van Vitesse’22. Die kunnen makkelijker met
spelers schuiven als dat nodig is’,
legt Van den Berg uit. Toch doet
er dit jaar één team van ’ver’ mee.
‘Voor Swift uit Amsterdam heb ik
dit jaar een uitzondering gemaakt.’
De kracht van het toernooi schuilt
ook in de opzet, denkt Van den Berg.
‘Met de poule-indeling houd ik
rekening met het niveau waarop de
teams spelen. De zogenaamde

Foto: Michael Broekmeulen
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AZ-speler Kees Luijckx husselt de ballen doorelkaar.

Foto: Elja Tepper

selectieteams hebben hun eigen
poules, maar er is ook een poule
voor teams uit de reserve vijfde
en zesde klasse en een poule met
ploegen die uitkomen in de reserve
zevende en achtste klasse.’
Het door Gerard Idema en Peter
de Groot bedachte Arie Bonkenburg Toernooi is niet meer weg te
denken. ‘Dit toernooi moet blijven

het Arie Bonkenburg Toernooi druk
bezocht’, weet Van den Berg.
Wanneer zaterdag de grote voetballers van de toekomst hun
dure benen in de dop na het laatste
fluitsignaal
laten
masseren,
zetten pleziervoetballers zonder
warming-up hun beste beentje
voor. Een dag eerder heeft de bal
zijn eerste omwentelingen al ge-

‘De feesttent is de
hoofdsponsor van het ICGT’
bestaan’, maakt Van den Berg een
statement. Daarin staat hij niet
alleen, want een aantal teams van
ODIN, De Kennemers, FC Velsenoord en FC Uitgeest hebben geen
jaargang overgeslagen.
Wat is het ICGT zonder het ABT?
Het zou een mooie reclame-slogan
kunnen zijn. ‘De feesttent is de
hoofdsponsor van het Internationale Cor Groenewegen Toenooi en
die feesttent wordt mede dankzij
pagina 10

De vierentwintigste editie van
het Internationale Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) heeft
in plaats van zestien deelnemers,
twaalf
deelnemende
ploegen. Vorige jaar kwam door
het mooie weer het feest in de
feesttent laat op gang en dat
had gevolgen voor de inkomsten en dus het aantal deelnemende teams. Kwalitatief is het
toernooi er niet op achteruitgegaan. Met de A-junioren van AZ,
FC Twente, Ajax en PSV is de
top van de eredivisie vertegenwoordigd. Met Liverpool, Celtic,
Australië onder 20, BK Kopenhagen en Belenenses, de derde
club van Lissabon met de beste
jeugdopleiding van Portugal,
valt er voor de voetballiefhebber weer genoeg te genieten.
Kees Luijckx en Andwelé Slory,
die in 2001 met Telstar nog verliezend finalist was, verrichtten
geassisteerd door een drietal
speelsters van FC Uitgeest MD1
de loting. Zij haalden de volgende
ballen uit de kom:

Poule A
FC Uitgeest
Celtic Glasgow
Ajax
Australië onder 20
PSV
Vitesse/AGOVV

maakt tijdens de clubavond in de
wedstrijd tussen oud-FC Uitgeest
en oud-Vitesse’22. Ook is dan
de finale en de wedstrijd om de
derde en vierde plaats van de
jong senioren competitie gespeeld.
Daarmee voldoet de organisatie
aan het motto ’om iedereen aan
het voetballen te krijgen’.

Poule B
FC Twente/Heracles
Liverpool FC
AZ
CF Os Belenenses
BK Kopenhagen
FC Utrecht

Vier dagen lang voetbal, vertier en
vedettes zorgen voor een uniek
evenement.

Op zaterdag 30 mei om twaalf uur
opent FC Uitgeest het toernooi
tegen Celtic.






















 


 




 









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

Wijkerstraatweg 191, Velsen

�
�
�
�
�
�
�

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

Groen Gras

Reiger Boys F14 - KSV F7
28 maart 2009 10.28 uur

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL

‘Met de periodetitel
hebben we meer bereikt
dan je van ons had
kunnen verwachten’
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FOTO’S Karel Delvoye

Routinier Ebbo Voorhout moest Alcmaria Victrix vorig seizoen
na de winterstop met een aantal ’laatste der Alcmarianen’
behoeden voor degradatie. Die missie mislukte, maar met een
periodetitel op zak klopt Alkmaars oudste voetbalclub deze
voetbaljaargang nadrukkelijk aan de poort van de tweede
klasse. ‘Daarmee hebben we meer bereikt dan je op voorhand
van ons had kunnen verwachten’, vindt Voorhout aan de stamtafel bij Van Ruysdael.
Jullie start was niet best. Heb je
daar een verklaring voor?
‘Na de degradatie vertrok een behoorlijk aantal spelers. Jeroen Kroes
kreeg een nieuwe en ook jonge groep
onder zijn hoede. We hadden het
de eerste vier, vijf wedstrijden heel
moeilijk. We wonnen weliswaar met
tien man van DSS, maar daarna verloren we twee keer. Dat heeft alles te
maken met ervaring. Ik geloof dat de
gemiddelde leeftijd van de spelersgroep drieëntwintig jaar is. Er zit
een paar spelers bij die volgens mij
net achttien zijn. We stonden laag,
maar voetballend zag je toch een
stijgende lijn. Vervolgens wonnen
we zeven van de acht wedstrijden,
soms met mazzel, dat wel en dat
geeft vertrouwen.’
Jullie hebben voor een ploeg die
derde staat belachelijk veel doelpunten tegen. Hoe komt dat?
‘Dat heeft voor een deel ook weer te
maken met de seizoensstart. Vooral
in het begin kregen we veel doelpunten tegen. Ik geloof dat we in de
eerste zes wedstrijden al iets van vijf-

tien goals tegen hadden. Dat kwam
doordat de verdediging veel te veel
vooruit voetbalde en de omschakeling
niet best was. Dat ging veel te traag.
In de uitwedstrijd tegen WSV ging dat
bijvoorbeeld helemaal mis. Ook het
positiespel hield niet over. Kennelijk
is daar in de jeugd toch weinig aandacht aan besteed. Met name waar en
wanneer je ergens moet gaan staan,
was voor veel spelers lastig.’
Nooit gedacht: waar zal dit eindigen?
‘Nee hoor, op de training zag je dat
er genoeg voetbal in de groep zit.
Dat moet eruit komen en dat is er dus
ook uitgekomen.’
Dus je hebt ook geen spijt gehad van
je rentree die toch wel opzienbarend
was?
‘Die was inderdaad opzienbarend.
Ik was gestopt met voetballen,
omdat we een dochtertje hadden gekregen en ik tijd aan het gezin wilde
besteden. Toen we vorig seizoen zo
slecht stonden, zijn oudgedienden als
Martijn Helder, Marcel Combee,
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schoppen of trappen na. Vooral dit
seizoen valt mij dat op. Ik vind dat
het niet kan. Ik sta bekend als een
harde speler, maar ik heb in mijn hele
carrière twee gele kaarten gehad,
waarvan één in een oefenwedstrijd
en nog nooit een rode kaart.’
Maar je vindt het nog wel leuk?

'Niemand heeft een rem
op wat geroepen mag worden.’

‘Ja, dat is eigenlijk raar. Ik vind het
gewoon fantastisch met een groep
lekker te voetballen.’
Jouw ploeggenoten kijken trouwens ook niet op een kaart meer of
minder.

Albert Hoes en ik in de winterstop teruggehaald om te proberen
Alcmaria in de tweede klasse te
houden. Die terugkeer was van korte duur, want in de vierde wedstrijd
tegen DEM brak ik mijn schouder.
Toen mocht ik helemaal niets doen
en ik werd kribbig. Ik had dan ook de
intentie om met het nieuwe seizoen
fit te zijn. Omdat ik nog te fanatiek
ben om in het derde, wat wel mijn
voorland is, te gaan spelen, heb ik
er nog een jaar aan vastgeplakt.’
Je bent gestopt en draaide vervolgens moeiteloos mee in de tweede
klasse. Dat zegt toch iets over het
niveau?
‘Wie zegt dat het moeiteloos was
haha. Ik denk niet dat het voor iedereen is weggelegd. Toen ik weer begon,
was ik nog behoorlijk fit. Ik vind
overigens wel dat het er tactisch
niet beter op is geworden.’
En dan ben je ook nog clubtop
scorer.
‘Dat had ik van tevoren niet verwacht.
Je moet op de goede plek staan en
ik heb mijn doelpunten natuurlijk
ook te danken aan mijn medespelers. Mijn gemiddelde ligt overigens
op vijftien, dus ik heb er nog een
paar te gaan.’
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Jullie spelen in de derde klasse B.
Is er een verschil met 3A?
‘Ik heb het idee dat het niveau in 3A
wat hoger is. Er zit wat meer voetbal
in en er wordt wat slimmer gespeeld.
Ik heb ook de indruk dat de clubs in
de derde klasse A herkenbaarder
voetballen, maar dat komt misschien
doordat je die clubs toch wat beter
kent. In 3B zijn veel clubs een doorgangshuis en in 3A hebben de meeste
clubs een vaste kern die elkaar goed
kent. Er is meer binding en dat komt
het voetbal vaak ten goede. Ook ons
team bestaat uit spelers die allemaal
uit de jeugd van Alcmaria voortkomen. Sommige spelers van de
huidige selectie zijn op het oude
nest teruggekeerd. Zij kiezen voor de
gezelligheid van de club in plaats van
euro’s. Je wordt hier behandeld als
een Alcmariaan.’
Je voetbalt zo’n vijftien jaar in
het eerste. Wat heb je zoal zien
veranderen?
‘Tegenwoordig wil iedereen wat
zeggen. Spelers coaches, niemand
heeft een rem op wat geroepen mag
worden. Dat stoort me. Scheidsrechters geven gele kaarten voor
praten, maar voor schelden krijg je
bijna nooit geel. Veel spelers raken
snel gefrustreerd en beginnen te

‘Ik praat het niet goed, maar dat heeft
voor een deel ook te maken met onervarenheid. Maar het zijn er veel,
ik heb dat in vijftien jaar ook niet
meegemaakt. Die kaartenlast kan je
nog opbreken.’
Wat is het aandeel van Jeroen
Kroes in het succes?
‘Hij had als opdracht een hechte
groep te creëren en daar is hij goed
in geslaagd. Hij loopt voorop als het
gaat om gezelligheid, maar als hij
mensen op hun donder moet geven,
doet hij dat ook. Hij is de tegenpool van zijn voorganger Juan Coto.
Jeroen is veel rustiger en dat werkt
uitstekend bij deze spelersgroep.’
Jullie spelen volgend seizoen weer
in de tweede klasse?
‘De vraag is of promotie niet te vroeg
komt. Als je kijkt naar Zilvermeeuwen en WSV’30 dan zie je dat zij een
stapje verder zijn dan wij. Wij zijn nog
te onervaren. De groep moet bijelkaar blijven en kan beter nog rijpen
in de derde klasse. Mochten we promoveren dan verwacht ik een moeilijk en zwaar jaar, vergelijkbaar met
Kolping Boys dit seizoen. Dat neemt
niet weg dat als je kunt promoveren,
je ervoor moet gaan.’

Foto Petra Hauwert

De topscorers

De lijst is bijgewerkt tot en met 29 maart
Topscorers Herenvoetbal

Topscorers Vrouwenvoetbal

Ramon den Nijs

Deniece Derlagen	SV Wijk aan Zee		 32

FC Uitgeest		 21

Miloud Weijers	Sint Adelbert		 20

Miriam Hopman

Zeevogels		 27

Raoul van der Wel

Jong Holland		 19

Elsa Dekker	

Zeevogels		 24

Niels Popping	

FC Castricum		 16

Annika Winkel	SV Wijk aan Zee		 22

Xander van der Eng	

Meervogels’31 (zat.)		 16

Natascha Niesten	

Maurice Gijzen	

Flamingo’s’64		 15

Nikki Eelting	Sint Adelbert		 13

De Kennemers		 13

Jim de Pagter	SV Wijk aan Zee		 15

Kim Vreeker	

De Kennemers		 12

Lennert Beentjes

Vitesse’22		 13

Corina Bakker	Sint Adelbert		 12

Jechi Wijk	

FC Uitgeest		 13

Roxanne Snijders

Egmondia		 12

Patrick Krop	

ADO’20		 12

Bonny Zwanenburg	

Egmondia		 12

Jan de Bruijn 	SVW’27		 12

Christa Schelvis

Reiger Boys		 11

Frank Stokman	

HSV		 12

Ilse Duineveld	

De Kennemers		 11

Reinier Hofman	

WMC		 12

Mariëlla Tesselaar	

ODIN’59		 11

Rik Stals

ODIN’59		 11

Martine Gul

Egmondia		 11

Michel Duineveld	

FC Velsenoord		 10

Wendy Zwijnenburg	

Zeevogels		 11

Satish Bishesar	

AFC’34 (zat.)		 10
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Flamingo’s in het seizoen ’93/94. Dolf Henschen staat zevende van links.

uit de oude doos
Dolf Henschen: exponent van
een unieke Flamingo’s-lichting
Dolf Henschen stond aan de basis van de opmars van Flamingo’s’64. Toen de aanvaller met een
vijftal ploeggenoten uit de A1 de selectie kwam versterken, speelde de huidige tweedeklasser
nog in de eerste klasse afdeling, de huidige zesde klasse. De talentvolle lichting stoomde op
naar de derde klasse waar het na het vertrek van Maurice Gijzen ook weer uit degradeerde.
‘Ik heb bij Flamingo’s een prachtige tijd gehad en nog steeds eigenlijk’, zegt Henschen, die in
het tweede zaterdagteam van de club voetbalt.
Zijn zoontje mag dan bij De Foresters
spelen, Flamingo’s zit Dolf Henschen
in het bloed. ‘Voorzitter Paul Gijzen
vindt dat mijn zoon bij Flamingo’s
moet voetballen, maar dat gaat mij net
iets te ver. We wonen in Heiloo en
hier kan Merlijn lekker met zijn
vriendjes voetballen.’ Met het huidige
eerste heeft de aanvaller uit vervlogen tijden minder binding. ‘Ik ken
alleen reservekeeper Peter Hoekstra,
Maurice Gijzen, Angel Sevillano en
Ed Schouten nog.’
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De lichting uit de A1 waar Dolf Henschen deel van uitmaakte, was talentvol
en opgeleid door Leo Vriend, die later
als hoofdtrainer de talentvolle voetballers opnieuw onder zijn hoede kreeg.
Onder Rinus van Wanrooy maakten
de Vriend-baby’s hun debuut. Van een
hecht team was toen geen sprake,
herinnert Henschen zich. ‘Er waren
twee kampen: de jonkies en de oudere
garde. Ons niveau lag hoger dus die
oudere jongens vielen uiteindelijk af.

In een tijdsbestek van een jaar of twee
is de gemiddelde leeftijd van het team
gezakt naar ongeveer twintig jaar.’
Dat team kende veel successen.
‘Vriendschap was de basis van de
goede resultaten’, is de overtuiging
van Henschen. ‘Maar we hadden
natuurlijk ook goede voetballers.’
Volgens Henschen speelde hij al die
jaren dat hij deel uitmaakte van het
eerste van Flamingo’s vier of vijf keer

nacompetitie. De barrage tegen PSCK
staat de vleugelaanvaller nog helder voor de geest. ‘We hadden thuis
met 2-1 gewonnen en in Zaandam
stonden we ook met 2-1 voor toen
Norbert de Jong en ik werden gewisseld. De bloemen werden al klaargezet, want de buit was binnen. PSCK
kwam terug tot 3-2, waardoor we penalty’s moesten nemen. Wij verloren
en PSCK promoveerde. Terug in de
bus heerste een grafstemming. Dat
was de eerste en meteen ook de laatste keer dat we met de bus naar een
uitwedstrijd gingen.’
Het kampioenschap van 1999 staat
de voetballer het meest bij, al moet
Henschen even zijn toenmalige en
ook huidige ploeggenoot én trainer
van Alkmaarsche Boys, Ron Weinbrecher, bellen voor het exacte jaartal.
’Kampioenschap Flamingo’s op wijze
die zelfs in een jongensboek niet voorkomt’ kopte de Alkmaarsche Courant
toen.‘Dat was echt ongelooflijk’, houdt
Henschen de spanning er nog even in.

en Jos was mensgericht, voor hem
ging je door het vuur. Ik heb het eigenlijk altijd goed kunnen vinden met
trainers, al zeg je dat al gauw als je
wordt opgesteld.’
Toch had Henschen een keer een
aanvaring met Cor Smit.‘Hij had een
keer een opstelling op het bord gezet en vroeg wie het er niet mee eens
was. Ik stak mijn hand op. Smit werd
woest. Ik denk dat hij had verwacht
dat iedereen ermee instemde.’
Onder Ron Weinbrecher beleeft Dolf
Henschen met Flamingo’s een zeer
succesvol bekeravontuur. ‘We kwamen ver. We wonnen van Hollandia
en werden uiteindelijk uitgeschakeld in de halve finale door ADO’20.
In dergelijke wedstrijden zag je trouwens pas echt hoe goed Maurice
Gijzen kon voetballen. In zijn eerste
jaar schoot Maurice er al bijna veertig in, spreekt Henschen nog altijd vol
bewondering over de spits, die nog
steeds scoort voor Flamingo’s.’

‘Dat was de eerste en meteen ook de laatste keer
dat we met de bus naar een uitwedstrijd gingen’
‘VVS’46 was onze directe concurrent en
de laatste wedstrijd speelden zij tegen
GVO en wij speelden uit bij Assendelft.
We hadden allebei evenveel punten.
Met de rust stonden we 3-0 achter en
tot overmaat van ramp stond VVS’46
1-0 voor. In blessuretijd maakten we
3-3. Inmiddels was het bij VVS’46GVO 1-1 geworden en zag het er naar
uit dat we een beslissingswedstrijd
moesten spelen. Die kwam er niet,
omdat Barry de Wit er ook nog in
slaagde in de extra tijd 3-4 te scoren.
Ja, dat was echt geweldig.’
Jos van Veelen was de trainer van
dat kampioensteam en hij werd opgevolgd door Ron Weinbrecher,
die met twee doelpunten een belangrijk aandeel had in die titel. ‘Ron was
een trainer die oog had voor details

Dolf Henschen weet ook wat Maurice
Gijzen zo goed maakt. ‘Hij is snel,
slim en scoort zeer makkelijk. Ik denk
alleen dat hij te lief was voor de absolute top en dat hij het daarom in
het betaalde voetbal niet heeft gered. Maurice is gewoon ook een fijne
jongen om mee te voetballen. Hij heeft
totaal geen kapsones.’

De succesvolle Jos van Veelen keerde in 2003 terug bij Flamingo’s,
dat toen in de derde klasse speelde.
‘Dat was een heel ander team met
verschillende nationaliteiten. De trainingsopkomst was lager en ook de
instelling van bepaalde spelers
was niet goed. Jos moest schipperen en dat heeft hem uiteindelijk opgebroken in het tweede jaar’,
weet de voormalige Flamingo’saanvaller. ‘Jos werd tegen het eind
van het seizoen ontslagen. Jan Dijk,
Jack van Baar en ik hebben het toen
nog overgenomen. We handhaafden ons na promotie degradatiewedstrijden.’

Als Dolf Henschen een elftal mocht samenstellen met spelers
waarmee hij bij Flamingo’s’64 speelde, ziet dat er als volgt uit:

Ben Stadegaard
Richard Kooge

Arjan Goudsblom		 Ron Weinbrecher	

Ed Schouten

Michel Vlak		

Ron Schuiten		

Norbert de Jong

Henk Kalkhaar		

Maurice Gijzen		

Dolf Henschen

Trainer: Jos van Veelen
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De stand is bijgewerkt tot en met 29 maart
1. Jaap Schilder
(AFC’34)
2. Ron Weinbrecher
(Alkmaarsche Boys)
Rowdy Bakker
(Odin’59)
4. Ron van Aanholt
(Vitesse’22)
5. Edwin Veenstra
(HSV)
Danny Brands
(FC Velsenoord)
7. 	Sem Wokke
(Limmen)
Peter de Groot
(KSV)
9. Pim Kaagman
(SVW’27)
Alex Beek
(Alcmaria Victrix zat.)
11. 	Sander Veraart
(De Kennemers vr.)
12. Herman Brethouwer
(RKVV DEM vr.)
Jeroen Kroes
(Alcmaria Victrix)
14. Han Visscher	
(Meervogels’31)
15. Annika Winkel
(SV Wijk aan Zee vr.)
16. Jan Oldenhove
(Sint Adelbert)
17. Wim van Kol
(ADO’20 vr.)
Fred Bischot
(SV Wijk aan Zee)
19. Mark Kranendonk
(FC Castricum)
20. Dick Slofstra
(ODIN’59 vr.)
21. Jos van Veelen
(De Foresters)
Jurg Bosman
(FC Uitgeest)
Wim Twisk
(Zeevogels vr.)
24. Arnold de Block
(Reiger Boys vr.)
Rob Klanker
(Kolping Boys)
26. Nico de Vries
(Flamingo’s’64 zat.)
27. Gerard van der Park
(WMC)
René van Marsbergen
(Meervogels’31 zat.)
29. Martin de Groot
(De Kennemers)
Ernst Ranzijn
(Zeevogels)
31. Raimondo Palmas
(Jong Holland vr.)
32. Ron Bouman
(RKVV DEM)
33. Gertjan Schaap
(HSV vr.)
34. Bertus Zwart
(Limmen vr.)
Rajesh Bishesar
(AFC’34 zat.)
36. Rob Hoff
(De Foresters vr.)
37. Rob de Kip
(Reiger Boys)
38. Marco van Petersen
(SV Beverwijk)
39. Albert van den Berg
(Kolping Boys vr.)
40. Nico van den Berghe
(Jong Hercules)
Mark Pauli
(Jong Holland)
42. Co van der Gulik
(Hugo Boys)
Jenneke Gul
(Egmondia vr.)
44. Delano Snijders
(Flamingo’s’64)
45. Kees Brink
(Egmondia)
46. Cock Vijzelaar
(WMC vr.)
Foeke Aarts
(KSV vr.)
* inclusief de punten van voorganger Frans Geurtsen
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177 punten
168 punten
168 punten
167 punten
165 punten
165 punten
162 punten
162 punten
161 punten
161 punten
160 punten
158 punten
158 punten
155 punten
154 punten
153 punten
152 punten
152 punten
151 punten
150 punten
149 punten
149 punten
149 punten
147 punten
147 punten
146 punten
145 punten
145 punten
143 punten
143 punten
141 punten
140 punten
138 punten
137 punten
137 punten
133 punten
132 punten
130 punten
126 punten
124 punten
124 punten
119 punten
119 punten
117 punten
116 punten *
115 punten
115 punten

Foto Karel Delvoye

bal

Wim van Kol (trainer ADO’20 vr.)

de glazen

een
Naam
Daniël Pala
Leeftijd
26 jaar
Club
SV Vrone
Positie
Linksback en reservekeeper.
Bal hooghouden
Meer dan 3 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Kampioen met de zaterdagselectie.
Sterke punten Daniël volgens Alie
Zijn no-nonsense-uitstraling en zijn inzet, maar vooral de
derde helft.
Zwakke punten Daniël volgens Alie
Zijn temperament.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.

Kan seks voor de wedstrijd?
Sex kan altijd!
Muziek voor een wedstrijd?
Liever geen muziek.
Ben je bijgelovig?
Nee.
Leukste voetbalhumor
Als wissel alle boxershorts stelen en in de kantine ophangen.
Hoe is het om een vrouw te hebben die voetbalt?
Handig, dan kan ze mij tenminste uitleggen wat buitenspel is
in plaats van andersom.
Kolping Boys vrouwen dit seizoen?
Het venijn gaat hem in de staart zitten, met nog een aantal
wedstrijden te gaan is het kampioenschap nog niet vergeven, al zal het erg lastig gaan worden.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Met een bak koffie en een sigaret.

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOE

FOTO Karel Delvoye

tweetje
Naam
Alie Pala
Leeftijd
30 jaar
Club
Kolping Boys
Positie
Laatste man
Bal hooghouden
Eén keer meer dan Daniël.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Kampioenschap in de tweede klasse waardoor we naar de
eerste klasse promoveerden.
Sterke punten Alie volgens Daniël
Haar gedrevenheid en inzet op het veld.
Zwakke punten Alie volgens Daniël
Haar chocoladebeen, dat heeft ze alleen gekregen om niet
om te vallen.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een string.

EN HET MET

Kan seks voor de wedstrijd?
Ja, daar ga je toch beter van voetballen…
Muziek voor een wedstrijd?
Vrolijke muziek.
Ben je bijgelovig?
Nee.
Leukste voetbalhumor
Kleedkamerhumor.
Hoe is het om een man te hebben die voetbalt?
Gezellig, hij weet waar ik het over heb en we gaan samen
naar wedstrijden toe, en ik kan hem vertellen wanneer
iemand buitenspel staat.
Vrone dit seizoen?
Als derde geëindigd een knappe prestatie gezien de vele
invallers die er dit seizoen mee hebben gedaan.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Haasten, de kleine man naar opa en oma brengen en dan
snel naar het veld.

VOETBALLERS DOEN HET MET

V

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

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

VOETBALLERS
DOEN HET MET

UW RISICO IS ONZE ZORG
WOONHUIS EN
INBOEDEL
VERZEKERING
ZEER SCHERPE PREMIE

VOOR EEN SNELLE
PREMIEBEREKENING
GA NAAR
WWW.WEEL.NL

AUTOMATISCH
ALTIJD EEN
GARANTIE TEGEN
ONDERVERZEKERING

ONLINE UW POLISSEN
UP TO DATE
BEKIJKEN!

MEEST UITGEBREIDE
DEKKING (SCHADE
HOE DAN OOK
ONTSTAAN)
ZONDER EIGEN RISICO

WWW.WEEL.NL

Sinds 1948 een begrip in Castricum.
Velen van u hebben al voor de ervaring
en service gekozen. Nog geen ervaring
met ons? Bel, fax, mail of kom langs voor
een zeer scherpe premieofferte of bezoek
onze 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

