
nr.03

Het ballenHok • all StarS rkVV DeM 9 • een-tweetje Met…

Neem 
gratismee! 

Jaargang 3 // april 2009 

AAn de stAmtAfel 
ebbo Voorhout had  
periodetitel Alcmaria
niet verwacht

RepoRtAge
Voetbal, vertier 
en vedettes 

Uit de oUde doos
dolf Henschen: exponent 
unieke flamingo’s-lichting 

gRoen gRAs
Reiger Boys f14 - KsV f7

de glAzen BAl VAn
sem Wokke



Adverteren? Bel 0251 67 46 47
Het volgende RegioVoetbalMagazine verschijnt op 20 mei

Zaan Reklame:

BROCHURES – LEAFLETS – POSTERS – HUISSTIJLEN – ADVERTENTIES – DRUKWERK – PRINTSERVICE – BELETTERING

VOOR AL UW
BROCHURES  •  LEAFLETS  •  MAILINGS  • 

POSTERS  •  HUISSTIJLEN  •  ADVERTENTIES 

•  NIEUWSBRIEVEN  •  PRODUCT- EN PRIJS-

KAARTEN • UITNODIGINGEN • SCHERPE 

DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN •  

DIGITALE PRINTSERVICE  •  BELETTERINGEN 

DOORDRUKBLOCKS  •  SPANDOEKEN  •  ETC.

Van alle markten thuis. Full-service reclamestudio voor 
directe communicatie 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



pag.04

pag.14 pag.18

pag.08

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, kap-
salons, 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.

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   

VOETBAL, VERTiER 
EN VEDETTES
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hetballenhok
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column ‘Japie’ 
Het huilen stond hem nader dan 
het lachen. Juichend en over el-
kaar rollend waren we de kleedka-
mer 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, voor-
tijdig van het veld gehaald door de 
trainer. Terecht, want Japie kwam 
nog geen lantaarnpaal voorbij deze 
wedstrijd.

Toch was Japie met afstand de beste 
voetballer die ik ooit heb meege-
maakt. 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.

Nu zat Japie daar met tranen in zijn 

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 opstel-
de. Op de club waren ze een beetje 
bang voor hem. Japie’s vader had het 
vaste voornemen om van hem een 
profvoetballer te maken.

Zelf was hij werkloos en handelde 
in zijn vele vrije tijd in auto-onder-
delen. 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. 

‘Neem die bal nu eens goed aan 

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 scheids-
rechter de mantel uitveegde. Ook 
niet netjes natuurlijk, maar het bleek 
zijn eigen zoon te zijn. Het jongetje 
keek bedremmeld. De wedstrijd vol-
gend 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  

PETER DE GROOT, 

DIRECTEuR 
DE GROOT GROEP, 

EEN VAN DE 
HOOFDsPONsORs

VAN FC uITGEEsT.

Wat is de reden van het sponsoren van  

FC uitgeest?
‘Maatschappelijke betrokkenheid, naamsbekendheid 

en ik ben een enthousiaste supporter van de club.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?

‘Daar doe ik geen uitspraken over. Wel zijn we al vijf-

endertig jaar sponsor van de club en zijn we lid van de 

business club. ik heb meer gedaan dan sponsoring 

alleen. Zo heb ik krantjes rondge-bracht, ben ik kantinemedewerker geweest, en ik heb de damesafdeling opgezet. Ook op organisatorisch  vlak heb ik mij met de club bezig-gehouden. ik heb voetbalreizen naar 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?  
‘ik heb geen idee. Het gaat vooral om de naamsbekendheid. Je hoopt dat iemand die een verzekering nodig heeft naar ons toekomt.’ 

Is het denkbaar dat u zich als 
hoofdsponsor bemoeit met 
het voetbaltechnisch beleid?   
‘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 thuis-

wedstrijden aanwezig te zijn, maar 

ik heb ook nog een pracht van een 

gezinsleven.’

Verwacht u dat FC uitgeest dit 
seizoen kampioen wordt? 
‘Ja, ze spelen goed en ik heb het 

idee dat de spelers en de techni-

sche staf er helemaal voor gaan  

en dat is in het verleden wel 
anders geweest. We hebben al-

leen de pech dat er nog een paar 

goede teams in de poule zitten.’
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All stARs
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column ‘Japie’  DE AFVAllENDE BAl

‘Geef de kinderen hun spel terug’.  
Onderzoek van het NiPO in dat 
jaar wees uit dat eenennegen-
tig procent van de ouders zich  
soms ergert aan het gedrag van 
andere ouders langs de lijn.  
Tegelijkertijd geeft veertig pro-
cent aan het ok te vinden om  
je kinderen op te jutten. 

Mijn zoon vond het verschrik-
kelijk, dat opjutten. Zelf dacht ik  
altijd dat hij er beter van ging  
voetballen. Pas jaren later ver-
telde hij me in een openhartige  
bui dat hij zich doodschaam-
de voor zijn vader, die langs de  
lijn luid schreeuwend aanwijzin-
gen 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.

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 negende  
van DEM.

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 - Reiger Boys  Derde klasse zat.   3-1
De Kennemers - Blauw Wit Amsterdam  Eerste klasse   2-0
Kolping Boys - RKVV DEM  Tweede klasse   1-0
FC uitgeest - Koedijk  Vierde klasse  3-1
sV Wijk aan Zee - sint Adelbert  Vijfde klasse   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 Glazenbalrang-
lijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

de glAzen

 BAl
van sem Wokke

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.
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• 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 behoorlij-
ke 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 twee-
de. 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 ver-
eniging. Volgend jaar is hij zestig jaar spelend lid.

• 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.

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

RKVV DeM 9
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eRVARing geeft de dooRslAg 

FOTO’s KAREl DElVOyE Doelman Mark Steenstra en rodney Wijdenbosch zijn hier nog de baas over Dennis Dijkhuis.

De wedstrijd De Foresters-Kolping Boys was 
verre van hoogstaand. Omdat het degradatie-
spook 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-

de, was even opmerkelijk, als dat Kolping Boys  
eigenlijk geen moment in de wedstrijd zat.  
Jammer genoeg bleef het bij die drie doel-
punten. De ervaring van de ploeg van trainer  
Jos van Veelen gaf de doorslag en de 3-0 voor-
spong kwam geen moment in gevaar.
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Hoe zou deze wedstrijd geweest zijn  

wanneer Rachid El Kaddouri na een vrije 

trap van Louwensley Martina de bal niet 

tegen de paal had geschoten? Eigenlijk 

was dit het enige gevaarlijke moment voor 

het doel van Foresters-doelman Ramon  

Freriks.

Kolping Boys, een ploeg die regelmatig 

lof kreeg voor hun goede spel, leek geen 

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-

ballers, die eerder kiezen voor een artistiek 

hakje dan een doeltreffende droge knal. 

Mede door de uitstekende coaching van 

routinier Jeroen Haanstra kreeg het drie-

tal nauwelijks een poot aan de grond bij  

Lennard Nobbe, Robin Hoorn en Carlos 

Blom. 

Vreemd was dat overigens niet. Kolping 

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 voor-

sprong kwam. in de zevende minuut kreeg 

Dennis Dijkhuis van het centrale duo  

Patrick Smorenberg en Rodney Wijdenbo-

sch 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. 

Toen Joey Breed in de blessuretijd van 

de eerste helft alerter reageerde dan de  

Kolping-verdedigers was de wedstrijd  

beslist. Want wie moest bij Kolping Boys  

het tij doen keren? Rob Klanker wisselde in 

de rust Lorenzo Doesburg voor Kenneth Si-

mons en bracht acht minuten later ook Ro-

bin de Vries in het veld voor Wijden bosch. 

Kolping Boys ging een op een spelen en 

hoewel De Foresters even zoekende was,  

kwamen de Oudorpers niet gevaarlijk in de 

buurt van doelman Freriks. De doelman 

moest een keer alert zijn na een vrije trap 

van El Kaddouri, die in de rust zijn zilver-

kleurige schoenen had ingewisseld voor 

een paar rode muiltjes. 

En dat was het wel. Foresters won in een  

uiterst saaie wedstrijd met 3-0 en heeft 

even wat lucht in de strijd om degradatie.

tjeerd Meijer en niels kok bejubelen aanvoerder Dennis Dijkhuis na zijn goal.

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

Dennis Nanne krijgt de bal niet langs Kolping-
doelman Mark steenstra.

De Foresters-Kolping Boys 3-0. 

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

scheidsrechter: E. van Os

Gele kaarten: Charik en r. El Kaddouri  

(beiden Kolping Boys). 

De Foresters: Freriks; Blom, Haanstra, 

Hoorn, nobbe; Kok (88. Mulder), nanne,  

Mossel (83. admiraal), Meijer; Dijkhuis en 

Breed.  

Kolping Boys: Steenstra; S. El Kaddouri, 

Smorenberg, Wijdenbosch (53. De Vries), 

Kaandorp (76. Yilmiz), pepping, peetoom, 

Doesburg (46. Simons); Martina, Charik en r. 

El Kaddouri.
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FOTO: Michael Broekmeulen

VoetBAl, VERTiER en VeDetteS
Volgend jaar viert het internationale 
Cor Groenewegen Toernooi (iCGT) 
zijn vijfentwintigste verjaardag.  
Het Arie Bonkenburg sr. Toernooi 
(ABT) staat het komende pinkster-
weekend voor de eenentwintigste 
keer op de rol. Doet het iCGT met 
jeugdelftallen van nationale en  
internationale topclubs het hart 
van vele voetballiefhebbers snel-
ler kloppen; het Arie Bonkenburg 
Toernooi laat de regionale actieve 
voetballer niet aan zijn neus voorbij 
gaan, zo blijkt uit het gemak waar-
mee de organisatie ieder jaar het 
deelnemersveld rond krijgt.

Terwijl zijn collega van het iCGT, 
Henk Kempers, heel wat vlieguren 
maakt om aansprekende buiten-
landse 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 min-
dere goden op voetbalschoenen the 
place to be.

Vincent van den Berg kan ook deze 
editie zesendertig teams verwelko-
men. ‘Van die zesendertig teams 
waren vierendertig ploegen vorig 
jaar ook van de partij’, kenschetst 
Van den Berg de sfeer van het toer-
nooi. ‘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 ge-
worden, viert de gemoedelijkheid 
bij het ABT hoogtij. ‘En dat moet 

Wat is een pinksterweekend in 
Uitgeest zonder het Internatio-
nale Cor Groenewegen Toer-
nooi 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 Groenewe-
gen 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.

De gemoedelijkheid viert hoogtij.
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Een speler van FC Uitgeest in actie tegen Vitesse’22.

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 straf-
schopstip of met kop of munt, want 
dan zijn ze eerder in de feesttent.’ 

Het iCGT is het uithangbord van de 
Stichting Voetbalpromotie Uitgeest 
en dus is de loting een happe-
ning waar iedereen die in Uitgeest  
belangrijk is, zijn gezicht laat zien. 
Spreekstalmeester en Langs de 
Lijn-verslaggever Andy Houtkamp 
praat de avond met wat kwink-
slagen 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. 

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

Berg opent waarschijnlijk op een 
verloren zondagmiddag een excel 
sheet en schuift wat met clubs uit 
de verschillende poules om te voor-
komen 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.’

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.’

Het ABT is vooral een regionale 
aangelegenheid. in het verleden 

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 pro-
blemen hebben, is het lastig.  
Met een team uit de buurt is het 
makkelijker om het aan te vullen 
met spelers uit een ander team.  

Er doen bijvoorbeeld vier teams 
van ADO’20 mee en drie van Vites-
se’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     

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

FOTO: Michael Broekmeulen
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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 Bonken-
burg Toernooi is niet meer weg te 
denken. ‘Dit toernooi moet blijven 

bestaan’, maakt Van den Berg een 
statement. Daarin staat hij niet  
alleen, want een aantal teams van 
ODiN, De Kennemers, FC Velsen-
oord 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 internatio-
nale Cor Groenewegen Toenooi en 
die feesttent wordt mede dankzij 

het Arie Bonkenburg Toernooi druk  
bezocht’, weet Van den Berg.

Wanneer zaterdag de grote voet-
ballers 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-

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

‘De feesttent is de  
hoofdsponsor van het iCgT’

De vierentwintigste editie van  
het Internationale Cor Groe-
newegen toernooi (ICGt) heeft 
in plaats van zestien deelne-
mers, twaalf deelnemende 
ploegen. Vorige jaar kwam door 
het mooie weer het feest in de 
feesttent laat op gang en dat 
had gevolgen voor de inkom-
sten en dus het aantal deelne-
mende teams. kwalitatief is het 
toernooi er niet op achteruitge-
gaan. Met de a-junioren van aZ,  
FC twente, ajax en PSV is de 
top van de eredivisie vertegen-
woordigd. Met liverpool, Celtic, 
australië onder 20, bk kopen-
hagen en belenenses, de derde 
club van lissabon met de beste 
jeugdopleiding van Portugal, 
valt er voor de voetballiefheb-
ber weer genoeg te genieten. 
kees luijckx en andwelé Slory, 
die in 2001 met telstar nog ver-
liezend 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 

poUle B
FC twente/Heracles 
liverpool FC 
aZ
CF os belenenses
bk kopenhagen
FC Utrecht

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

aZ-speler Kees luijckx husselt de ballen doorelkaar. 

FOTO: Elja Tepper
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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

Wijkerstraatweg 191, Velsen
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AAn de stAmtAfel…  
BiJ VAn RUYsdAel

‘Met de periodetitel  
hebben we meer bereikt 

dan je van ons had  
kunnen verwachten’

FOTO’s Karel Delvoyepagina 14



Jullie start was niet best. Heb je 
daar een verklaring voor?

‘Na de degradatie vertrok een be-
hoorlijk 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 ver-
loren we twee keer. Dat heeft alles te 
maken met ervaring. ik geloof dat de  
gemiddelde leeftijd van de spelers-
groep 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 doel-
punten tegen. Hoe komt dat?

‘Dat heeft voor een deel ook weer te 
maken met de seizoensstart. Vooral 
in het begin kregen we veel doel-
punten 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 aan-
dacht aan besteed. Met name waar en  
wanneer je ergens moet gaan staan, 
was voor veel spelers lastig.’

Nooit gedacht: waar zal dit eindi-
gen?

‘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 ge-
kregen en ik tijd aan het gezin wilde 
besteden. Toen we vorig seizoen zo 
slecht stonden, zijn oudgedienden als 
Martijn Helder, Marcel Combee,     

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 STaM-

TaFEl BiJ Van rUYSDaEl.
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Albert Hoes en ik in de winter-
stop teruggehaald om te proberen  
Alcmaria in de tweede klasse te 
houden. Die terugkeer was van kor-
te 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 vervol-
gens 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 ieder-
een 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 medespe-
lers. Mijn gemiddelde ligt overigens 
op vijftien, dus ik heb er nog een  
paar te gaan.’

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 door-
gangshuis 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 voort-
komen. 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. Scheids-
rechters geven gele kaarten voor 
praten, maar voor schelden krijg je 
bijna nooit geel. Veel spelers raken 
snel gefrustreerd en beginnen te 

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?

‘Ja, dat is eigenlijk raar. ik vind het  
gewoon fantastisch met een groep 
lekker te voetballen.’

Jouw ploeggenoten kijken trou-
wens ook niet op een kaart meer of 
minder.

‘ik praat het niet goed, maar dat heeft 
voor een deel ook te maken met on-
ervarenheid. 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 tegen-
pool 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 Zilvermeeu-
wen en WSV’30 dan zie je dat zij een 
stapje verder zijn dan wij. Wij zijn nog 
te onervaren. De groep moet bijel-
kaar blijven en kan beter nog rijpen 
in de derde klasse. Mochten we pro-
moveren dan verwacht ik een moei-
lijk en zwaar jaar, vergelijkbaar met 
Kolping Boys dit seizoen. Dat neemt 
niet weg dat als je kunt promoveren, 
je ervoor moet gaan.’ 

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

RAMON DEN NIJs FC uITGEEsT  21

MIlOuD WEIJERs sINT ADElBERT  20

RAOul VAN DER WEl JONG HOllAND  19

NIEls POPPING FC CAsTRICuM  16

XANDER VAN DER ENG MEERVOGEls’31 (ZAT.)  16

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64  15

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE  15

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22  13

JECHI WIJK FC uITGEEsT  13

PATRICK KROP ADO’20  12

JAN DE BRuIJN  sVW’27  12

FRANK sTOKMAN HsV  12

REINIER HOFMAN WMC  12

RIK sTAls ODIN’59  11

MICHEl DuINEVElD FC VElsENOORD  10

sATIsH BIsHEsAR AFC’34 (ZAT.)  10

TOPsCORERs VROuWENVOETBAl

DENIECE DERlAGEN sV WIJK AAN ZEE  32

MIRIAM HOPMAN  ZEEVOGEls  27

ElsA DEKKER ZEEVOGEls  24

ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE  22

NATAsCHA NIEsTEN DE KENNEMERs  13

NIKKI EElTING sINT ADElBERT  13

KIM VREEKER DE KENNEMERs  12

CORINA BAKKER sINT ADElBERT  12

ROXANNE sNIJDERs EGMONDIA  12

BONNy ZWANENBuRG EGMONDIA  12

CHRIsTA sCHElVIs REIGER BOys  11

IlsE DuINEVElD DE KENNEMERs  11

MARIëllA TEssElAAR ODIN’59  11

MARTINE Gul EGMONDIA  11

WENDy ZWIJNENBuRG ZEEVOGEls  11

De topscorers 
De lijst is bijgewerkt tot en met 29 maart

FOTO petra Hauwert
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uit de OUDE DOOS

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 ver- 
vlogen tijden minder binding. ‘ik ken  
alleen reservekeeper Peter Hoekstra,  
Maurice Gijzen, Angel Sevillano en  
Ed Schouten nog.’

De lichting uit de A1 waar Dolf Hen-
schen deel van uitmaakte, was talentvol 
en opgeleid door Leo Vriend, die later 
als hoofdtrainer de talentvolle voetbal-
lers 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 

Dolf Henschen: exponent van  
een unieke Flamingo’s-lichting

Flamingo’s in het seizoen ’93/94. Dolf Henschen staat zevende van links.
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nacompetitie. De barrage tegen PSCK 
staat de vleugelaanvaller nog hel-
der 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 gewis-
seld. De bloemen werden al klaar-
gezet, want de buit was binnen. PSCK 
kwam terug tot 3-2, waardoor we pe-
nalty’s moesten nemen. Wij verloren 
en PSCK promoveerde. Terug in de 
bus heerste een grafstemming. Dat 
was de eerste en meteen ook de laat-
ste 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 Wein- 
brecher, bellen voor het exacte jaartal. 
’Kampioenschap Flamingo’s op wijze 
die zelfs in een jongensboek niet voor-
komt’ kopte de Alkmaarsche Courant 
toen.‘Dat was echt ongelooflijk’, houdt 
Henschen de spanning er nog even in. 

‘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’46- 
GVO 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 op-
gevolgd door Ron Weinbrecher,  
die met twee doelpunten een belang-
rijk aandeel had in die titel. ‘Ron was 
een trainer die oog had voor details 

en Jos was mensgericht, voor hem 
ging je door het vuur. ik heb het ei-
genlijk 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 ge-
zet 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 kwa-
men ver. We wonnen van Hollandia 
en werden uiteindelijk uitgescha-
keld in de halve finale door ADO’20.  
in dergelijke wedstrijden zag je trou-
wens pas echt hoe goed Maurice 
Gijzen kon voetballen. in zijn eerste 
jaar schoot Maurice er al bijna veer-
tig in, spreekt Henschen nog altijd vol 
bewondering over de spits, die nog 
steeds scoort voor Flamingo’s.’

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 ab-
solute top en dat hij het daarom in 
het betaalde voetbal niet heeft ge-
red. Maurice is gewoon ook een fijne  
jongen om mee te voetballen. Hij heeft 
totaal geen kapsones.’  

De succesvolle Jos van Veelen keer-
de in 2003 terug bij Flamingo’s,  
dat toen in de derde klasse speelde. 
‘Dat was een heel ander team met 
verschillende nationaliteiten. De trai-
ningsopkomst was lager en ook de  
instelling van bepaalde spelers 
was niet goed. Jos moest schip-
peren en dat heeft hem uiteinde-
lijk opgebroken in het tweede jaar’,  
weet de voormalige Flamingo’s- 
aanvaller. ‘Jos werd tegen het eind 
van het seizoen ontslagen. Jan Dijk,  
Jack van Baar en ik hebben het toen 
nog overgenomen. We handhaaf-
den ons na promotie degradatie- 
wedstrijden.’

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      

‘Dat was de eerste en meteen ook de laatste keer 
dat we met de bus naar een uitwedstrijd gingen’
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de glAzen

 BAl
DE STAND iS BiJGEWERKT TOT EN MET 29 MAART 
1. JAAP sCHIlDER  (AFC’34)  177 PuNTEN
2.    RON WEINBRECHER  (AlKMAARsCHE BOys)  168 PuNTEN   
       ROWDy BAKKER  (ODIN’59)  168 PuNTEN
4.    RON VAN AANHOlT  (VITEssE’22)  167 PuNTEN
5.    EDWIN VEENsTRA  (HsV)  165 PuNTEN  
       DANNy BRANDs  (FC VElsENOORD)  165 PuNTEN
7.    sEM WOKKE  (lIMMEN)  162 PuNTEN
       PETER DE GROOT  (KsV)  162 PuNTEN
9.   PIM KAAGMAN  (sVW’27)  161 PuNTEN
       AlEX BEEK  (AlCMARIA VICTRIX ZAT.)  161 PuNTEN
11.  sANDER VERAART  (DE KENNEMERs VR.)  160 PuNTEN
12.  HERMAN BRETHOuWER  (RKVV DEM VR.)  158 PuNTEN 
  JEROEN KROEs  (AlCMARIA VICTRIX)  158 PuNTEN
14.  HAN VIssCHER (MEERVOGEls’31)  155 PuNTEN
15.  ANNIKA WINKEl  (sV WIJK AAN ZEE VR.)  154 PuNTEN
16.  JAN OlDENHOVE  (sINT ADElBERT)  153 PuNTEN
17.  WIM VAN KOl  (ADO’20 VR.)  152 PuNTEN
       FRED BIsCHOT  (sV WIJK AAN ZEE)  152 PuNTEN
19.  MARK KRANENDONK  (FC CAsTRICuM)  151 PuNTEN
20.  DICK slOFsTRA  (ODIN’59 VR.)  150 PuNTEN
21.  JOs VAN VEElEN  (DE FOREsTERs)  149 PuNTEN
       JuRG BOsMAN  (FC uITGEEsT)  149 PuNTEN
       WIM TWIsK  (ZEEVOGEls VR.)  149 PuNTEN
24.  ARNOlD DE BlOCK  (REIGER BOys VR.)  147 PuNTEN
       ROB KlANKER  (KOlPING BOys)  147 PuNTEN
26.  NICO DE VRIEs  (FlAMINGO’s’64 ZAT.) 146 PuNTEN
27.  GERARD VAN DER PARK  (WMC)  145 PuNTEN
       RENé VAN MARsBERGEN  (MEERVOGEls’31 ZAT.)  145 PuNTEN
29.  MARTIN DE GROOT  (DE KENNEMERs)  143 PuNTEN
       ERNsT RANZIJN  (ZEEVOGEls)  143 PuNTEN
31.  RAIMONDO PAlMAs  (JONG HOllAND VR.)  141 PuNTEN
32.  RON BOuMAN  (RKVV DEM)  140 PuNTEN
33.  GERTJAN sCHAAP  (HsV VR.)  138 PuNTEN
34.  BERTus ZWART  (lIMMEN VR.)  137 PuNTEN
       RAJEsH BIsHEsAR  (AFC’34 ZAT.)  137 PuNTEN
36.  ROB HOFF  (DE FOREsTERs VR.)  133 PuNTEN
37.  ROB DE KIP  (REIGER BOys)  132 PuNTEN
38.  MARCO VAN PETERsEN  (sV BEVERWIJK)  130 PuNTEN
39.  AlBERT VAN DEN BERG  (KOlPING BOys VR.)  126 PuNTEN
40.  NICO VAN DEN BERGHE  (JONG HERCulEs)  124 PuNTEN
       MARK PAulI  (JONG HOllAND)  124 PuNTEN
42.  CO VAN DER GulIK  (HuGO BOys)  119 PuNTEN
       JENNEKE Gul  (EGMONDIA VR.)  119 PuNTEN
44.  DElANO sNIJDERs  (FlAMINGO’s’64)  117 PuNTEN
45.  KEEs BRINK  (EGMONDIA)  116 PuNTEN *
46.  COCK VIJZElAAR  (WMC VR.)  115 PuNTEN
       FOEKE AARTs  (KsV VR.)  115 PuNTEN

* iNCLUSiEF DE PUNTEN VAN VOORGANGER FRANS GEURTSEN
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een

VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET

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 verge-
ven, al zal het erg lastig gaan worden. 
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Met een bak koffie en een sigaret.



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.

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.
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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

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

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


