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Beste voetballiefhebber,

Het voetbalseizoen nadert zijn einde. nog wat toernooien, waarvan het internationale Cor groenewegen Toernooi en het 
rafael van der Vaart Straatvoetbaltoernooi de grote publiekstrekkers zijn en nog wat wedstrijden voor de nacompetitie en 
de ballen gaan voor een aantal maanden in het ballenhok.
Kolping Boys redde knap het vege lijf en egmondia ontsnapte op wonderbaarlijke wijze aan degradatie. in het oog sprin-
gend waren ook het kampioenschap van ODin’59, dat volgend seizoen in de hoofdklasse potten hoopt te breken, en de titel 
voor FC Castricum. Ook opmerkelijk waren de veertig (!) doelpunten van Deniece Derlagen van Wijk aan Zee. geproduceerd 
in de vijfde klasse vrouwen, maar toch. 
ik ben nu al benieuwd wie er komend seizoen allemaal in de spotlights zullen staan.

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

DE VOETBALWiEG VAN  
RAfAEL VAN DER VAART
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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

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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hetballenhok all staRs

foto: SHANTA SCHREUDERde g ldsCHI t R

column Vlaggenschip  DE AFVAllENDE BAl

Zelf heb ik maar enkele keren in 
het eerste gespeeld. Mijn vader ja-
ren. Bij Laakkwartier in Den Haag.  
Hij was mijn held. Je was wat als 
je in het eerste voetbalde. Je werd 
met ontzag bekeken en mensen 
hadden het over je. Dan kwam je 
bij je eigen ‘clubbakker’ en spraken 
de klanten uitgebreid met je over 
de wedstrijd van afgelopen zondag. 
Drie krentenbollen en een halfje 
wit. ‘ik schrijf het wel op’, zei de 
bakker.

in mijn jeugd was het niet onge-
woon als er bij een willekeurige 
thuiswedstrijd van het hoogste elf-
tal een kleine duizend man langs 
de lijn stond. Bij een beetje streek-
derby al gauw het dubbele aantal. 
Als kleine jongen had je maar één 
droom en dat was daar te staan. 
Opgesteld in het eerste. Je deed en 
liet er alles voor en niet alleen jij. 

De concurrentie was moordend en 
de competitie meedogenloos. 

Zou dat nu nog zo zijn? ik weet dat 
er veel verenigingen zijn die op 
alle mogelijke manieren spelers in 
een selectie aan zich binden. Vaak 
maakt het niet uit of het nu club-
jongens zijn of spelers van bui-
tenaf. Alles voor het heilige doel:  
een eerste dat zo hoog mogelijk 
speelt. Woon je in Hoofddorp en 
wil je bij ons komen voetballen?  
We bieden je een riante reisver-
goeding en je mag één keer per 
jaar gratis winkelen bij onze hoofd-
sponsor.

in mijn tijd was er een speler die 
zijn hele jeugd bij onze club had 
gespeeld en hij besloot naar de 
concurrerende vereniging te gaan. 
‘Schande’, riep het volk. ‘Er wordt 
betaald’, schreeuwde men. Naar de 

bakker durfde hij niet meer. 

Tegenwoordig als in juni de lijst 
met overschrijvingen wordt gepu-
bliceerd, kijkt niemand meer op 
van een ‘transfertje’ meer of min-
der. Zo ziet iedere club elk jaar wel 
met lede ogen een speler vertrek-
ken die zijn hele jeugd bij de club 
heeft doorgebracht. Tien mooie 
doelpunten gemaakt in het seizoen, 
toch gedegradeerd en ze verlaten 
het zinkende vlaggenschip. 

Moeten we daar niet iets aan doen? 
We kunnen natuurlijk het volgende 
afspreken. Alle clubs mogen maxi-
maal maar twee ‘buitenlanders’ 
opstellen. Deze jongens moe-
ten in de gemeente waar ze gaan 
voetballen, verplicht worden een  
inburgeringsprogramma te volgen.  
Onderdelen daarvan zijn: oefenen 
in het dialect, op huisbezoek gaan 

bij de burgemeester, een rondje 
geven in de plaatselijke kroeg en 
één keer per jaar meedoen aan 
een specifieke plaatselijke acti-
viteit. Bijvoorbeeld prutlopen in 
Akersloot of slootje springen in 
Heemskerk. Op deze wijze krijg 
je ‘eigen jeugd eerst’. Betalen 
mag, maar dan in consumptie-
bonnen en de speler heeft iedere 
week recht op een gratis broodje 
bal in de kantine.

Dan staan wij toeschouwers weer 
met plezier langs de lijn. ‘Wat is 
die jongen goed. Wie is dat dan? 
Dat is Klaas, de zoon van Piet, 
die getrouwd is met Nel van de 
overkant, weet je wel.’ Het zijn 
weer jongens van ’ons’. We ken-
nen ze weer.
 
Het vlaggenschip meert aan in de 
thuishaven. Dat zou mooi zijn.

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 veteranen-
team van FC Castricum.

Vanwege het internationale Cor Groenewegen Toernooi (iCGT) in het vierde 
nummer van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Jurg Bosman,  
trainer van fC Uitgeest. Bosman coacht ook het team van fC Uitgeest dat 
op het iCGT probeert de plaatselijke eer hoog te houden. Bosman voorspelt   
de uitslagen van de volgende wedstrijden op het iCGT:   

FC uitgeest A1 - Celtic A1  1-1
AZ A1 - liverpool A1  0-1
FC Twente/Heracles A1 - FC utrecht A1 2-1
FC Kopenhagen A1 - Belenenses A1  0-0
PsV A1 - Ajax A1  0-0 

de glazen

 bal
van Jurg Bosman

staand v.l.n.r.: ronald Krom, Martin Visser,  
Henk Smit, pieter Dijker, philip Breedveld, Bob Oudega, 
rob gaartman en nico Kuijs.
Gehurkt v.l.n.r.: Louis van Duivenvoorde, Jan Kuijs,  
gijs Schreuder, Frank Leonard, Jort gaartman en  
Hans van groeningen. 
Op de foto ontbreken: peter van Splunter, Jan Weenink, 
paul Wendt, Cor Beentjes, roel ploeger, Jan Meijne,  
Jan plasse en Olly Satour.

• Het veteranenteam van FC Castricum is in 1994 opge-
richt. De selectie bestond uit acht betalende spelers en 
werd aangevuld met zonen, schoonzonen, buurmannen, 
vrienden, bekenden, onbekenden en illegalen. Vijf jaar 
later was de selectie uitgegroeid tot twintig betalende 
spelers. Het team heeft nu een gemiddelde leeftijd van 
ongeveer vijfenvijftig jaar. Logisch dat spelers vergeten 
te scoren en soms ook de tas met kleding laten staan. 
   
• In 1998 speelde het veteranenteam Europees voet-
bal tegen het brandweerteam uit het franse plaatsje  
Menat. iedereen was uitgelopen om het spektakel te aan-
schouwen. Na de volksliederen verloren de veteranen na 
een heroïsche strijd met weergaloos voetbal uiteindelijk  
geflatteerd met 6-2.

• De ’Skutters’ heet de door de veteranen opgerichte 
zanggroep. Met  nummers als ’Texaco, ik kom er graag, 
de prijs is laag’, ’Hectoliters lucht verplaatst hij in zijn 
vlucht’ en niet te vergeten de megahit van Jan Weenink 
getiteld ’Sorry veteranen,  ik kan het echt niet alleen’ 
bestormden zij de hitparade. Er zijn in totaal drie cd’s 
uitgebracht.

• Het overlijden van doelman Ad Soeters en zijn vrouw 
en de dood van rechtsbuiten en latere vlaggenist  
Hans Dijkens beschouwt het team als dieptepunt.

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

COR JONGEJANs, 
DIRECTEuR AssuMBuRG 

KOElTECHNIEK, 
DE HOOFDsPONsOR VAN 

HET INTERNATIONAlE 

COR GROENEWEGEN 

TOERNOOI.

Wat is de reden van het sponsoren van het 

Internationale Cor Groenewegen Toernooi?

´ik vind het mooi dat we met een groep gedreven 

mensen niet alleen een groot toernooi, maar ook een 

fantastisch feest  organiseren. Als clubman ben ik 

daar trots op.´

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

´Jaren geleden hebben we aardig geïnvesteerd om 

het toernooi op dit niveau te krijgen. Betere muziek 

en een grotere tent waren daar een belangrijke basis 

voor. Nu wordt het toernooi door een groep grote 

sponsors gedragen waar Assumburg 
Koeltechniek er één van is.´

Wordt uw bedrijf van de sponso-
ring zakelijk veel wijzer? 
´We laten als bedrijf zien dat we 
sociaal betrokken zijn bij onze om-
geving. Dat heeft altijd een positief 
effect.´

Wat is uw beste herinnering  
aan het toernooi? 
´De tijd dat de Oostbloklanden voor 
het eerst naar Uitgeest kwamen.
We lieten deze jongens iets van de 
omgeving zien en gaven ze wat zak-
geld om in Amsterdam iets te  
kunnen kopen. We gaven ze ook  
spijkerbroeken, sportkleding en
Edammer kazen cadeau. En als ik 
zeg ’we’ dan bedoel ik vele Uitgeesters.’
 

Welke club gaat het toernooi 
winnen en waarom?  
´Eigenlijk moet je zo’n vraag  
stellen aan toernooidirecteur  
Henk Kempers. Die weet precies 
wie er nu het beste voorstaat in  
de competitie. Als ik dan toch iets  
moet zeggen dan zeg ik Liverpool.´ 

Welke club wilt u graag een 
keer op het toernooi begroeten 
en waarom?
´ik ben een keer op uitnodiging  
bij een competitiewedstrijd van  
AC Milan geweest. De supporters 
daar leven intens mee. Dus laat  
AC Milan maar eens komen.´

Wat verwacht u van FC  
uitgeest op het toernooi? 
´Van Uitgeest weet ik dat ze altijd 
enorm hun best doen. Als ze een 
puntje pakken tegen die grote clubs 
vind ik het al knap. Die jongens 
moeten vooral sportief spelen en 
genieten van de mooie ervaring.´

Fc castricum veteranen

pagina 4 pagina 5



 
 
 

feliciteert de kampioenen
van de regio

FOTO elja Tepper

FOTO elja Tepper

ODIN’59

ODIN’59

FC CAsTRICuM

FC CAsTRICuM

FC CAsTRICuM

ODIN’59

FOTO elja Tepper

FOTO erik gevaert

FOTO erik gevaert

FOTO erik gevaert

EREGAlERIJ 
deR kampIoenen
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FOTO: archief familie Van der Vaart

DE VOETBALWiEG VAN Rafael van deR vaaRt

Het spraakmakende team van De Kennemers. William de Lang staat naast trainer Jur Zandbergen, die uiterst rechts staat. rafael van der Vaart 
zit met een bal voor zich. Links van hem Jeroen pletting. rechts van rafael zit ronald Struve.

pioenswedstrijd en ADO’20 was er 
zeker van dat ze kampioen werden’,  
verhaalt Struve. En De Lang vult aan: 
‘Ze hadden van alles geregeld en de 
wedstrijd werd opgenomen op video, 
maar wij wonnen en waren kampi-
oen.’ Ronald Struve herinnert zich een 
andere wedstrijd waarin Rafael een 
absolute hoofdrol voor zich opeiste.  
‘We stonden een keer met 4-1 achter 
en Rafael stond wissel. in de twee-
de helft kwam hij erin. We wonnen 
met 10-4. Rafael scoorde er negen.’ 
Bij William de Lang staan Rafaels  
corners nog op zijn netvlies. ‘Hij schoot 
vaak een corner in ene in het doel.’

De kleine Rafael van der Vaart stak 
er met kop en schouders bovenuit,  
maar hij voetbalde niet alleen voor 
zichzelf. Pletting: ‘Het was niet zo dat 
hij de bal bij de keeper ophaalde en 
pas stopte wanneer de bal aan de an-
dere kant in het doel lag. Wij hadden 
ook onze acties. We konden goed met 
elkaar opschieten.’

Als iemand het ontluikende talent van 

Rafael van der Vaart op juiste waar-
de kan schatten, dan is het wel Jur  
Zandbergen, toen en nu jeugdtrainer 
van De Kennemers. ’Wat mij opviel 
was dat hij niet overal stond waar de 
bal was. De rest stond op een kluitje, 
hij niet.’

Buiten zijn toen al opmerkelijke in-
zicht, was de kleine Rafael zeer tech-
nisch. ‘ik kwam wel eens op het kamp 
aan de Jan Ligthartstraat en dan was 
hij met een tennisballetje bierflesjes 
aan het omschieten. Rafael is gewoon 
met de bal geboren’, concludeert oud-
trainer Zandbergen. Hij onderstreept 
dat met een mooi verhaal. ‘ik liet de 
jongens altijd de bal hooghouden en 
de winnaar kreeg aan het eind van het 
seizoen een beker. Toen Rafael zes 
jaar was, hield hij al vijfenzestig keer 
de bal hoog.’ William de Lang herin-
nert zich nog dat Rafael altijd veel 
plezier had op de trainingen. ‘Hij was 
enorm gedreven.’

Hoe goed Rafael van der Vaart ook 
kon voetballen, hij liep er niet mee te 
koop. ‘Hij was een rustige bescheiden 
jongen. Hij liep niet voorop en had 
geen praatjes’, zegt William de Lang. 
‘Als ik hem nu op televisie zie, heb ik 
niet de indruk dat hij is veranderd.’ 

Jur Zandbergen bevestigt dat 
beeld. ‘De weinige keren dat hij bij 
De Kennemers komt, komt hij al-
tijd naar mij toe. Hij noemt mij nog  
steeds trainer. ik weet ook nog dat ik 
een keer bij de Chinees zat en mij een 
biertje werd aangeboden. ik dacht nog 
wat aardig en bedankte de Chinees 
hartelijk. Bleek het van Rafael te zijn,  
die daar ook zat.’

Rafael van der Vaart is met afstand 
de beste speler die De Kennemers 
ooit heeft voortgebracht, maar ook  
Van der Vaart had zo zijn tekortkomin-
gen, volgens De Lang. ‘Met zijn rech-
terbeen kon hij helemaal niks.’    

Geen Wilhelmus, open doekjes of  
erger, striemende fluitconcerten voor 
William de Lang, Jeroen Pletting en 
Ronald Struve. Struve voetbalt hele-
maal niet meer. ‘in de B-junioren ben 
ik gestopt. ik had te veel last van mijn 
enkel.’ De Lang en Pletting spelen in 
het derde van De Kennemers tegen 
onder andere het tweede van Sprit’30, 
uit altijd lastig, het tweede van  
Grasshoppers en het derde van KGB.

Zullen spelers van deze clubs,  
wanneer zij op een winderige herfst-

ochtend een van de bijvelden betreden 
om tegen De Kennemers te voetbal-
len, er weet van hebben dat zij tegen 
twee spelers spelen die kleedkamer, 
vreugde en verdriet hebben gedeeld 
met Rafael van der Vaart, die ver weg 
van nog door alcohol bedwelmde  
tegenstanders met knotwilgknieën 
zijn voetbalkunsten vertoont met 
spelers die vaker van voetbalschoe-
nen wisselen dan een baby van luier? 
Waarschijnlijk niet.

Net zoals William de Lang, Jeroen 

Pletting en Ronald Struve in 1987 niet 
beseften dat ene Rafael van der Vaart, 
hun nieuwe nog geen vijfjarige ploeg-
genoot in de f-pupillen, zou uitgroei-
en tot aanvoerder van Ajax en HSV 
en actief zou zijn op EK’s en WK’s.  
‘We waren te jong om dat te kunnen 
zien’, maakt Pletting duidelijk. ‘Maar 
we hadden ook een goede lichting’, 
weet De Lang.

Zo herinneren De Lang en Struve 
zich nog een memorabele wedstrijd 
tegen ADO’20 E1. ‘Het was een kam-

‘Toen rafael zes jaar was, hield hij al  
vijfenzestig keer de bal hoog’ 

Wat is de overeenkomst 
tussen William de Lang, 
Jeroen Pletting, Ronald 
Struve, Zlatan Ibrahimovic, 
Vincent Kompany en Ivica 
Olic?  Het zou een mooie 
vraag voor een voetbalquiz 
kunnen zijn. Zij zijn name-
lijk allemaal oud-ploegge-
noten van Rafael van der 
Vaart. De Lang, Pletting en 
Struve voetbalden ooit sa-
men met Van der Vaart bij  
De Kennemers, de club 
waar de voetbalwieg van  
de geboren Heemskerker 
stond. Met het Rafael van 
der Vaart Straatvoetbal-
toernooi voor de deur 
voelde RegioVoetbal 
Magazine zijn oude mak-
kers bij De Kennemers  
en jeugdtrainer Jur  
Zandbergen aan de tand.  
En wat weet Rafael zelf 
eigenlijk nog van die tijd?

rafael van der Vaart in het shirt van De Kennemers.

FOTO: archief familie Van der Vaart
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Ronald Struve doet ook nog een duit 
in het zakje. ‘Koppen was ook niet zijn 
sterkste punt. Dat vond hij eng.’
De hoofdpersoon zelf is zijn oude 

ploeggenoten ook niet vergeten.  
‘Van Ronald weet ik nog dat hij bijna 
niet was te passeren hoe groot de  
tegenstander ook was. Datzelfde gold  
voor Jeroen, die een fantastische  
sliding had. William was verschrik-
kelijk snel en stond vaak laatste man, 
maar eigenlijk kon je hem overal  
neerzetten.’

Rafael van der Vaart bewaart war-
me herinneringen aan de amateur-
club waar zijn voetbalwieg stond. 
‘ik heb een hele fijne tijd gehad bij  
De Kennemers. Zo staan de toernooi-
en en dan vooral de toernooien van  
De Kennemers zelf mij nog goed bij.’

En dan komen de verhalen los.  
Het uitstapje naar Groet bijvoorbeeld 
zijn de jongens niet vergeten. ‘We gin-
gen met het team een weekendje naar 

Groet en we hadden een vossenjacht. 
Op een gegeven moment waren we 
een beetje verdwaald en kwamen we 
in een weiland terecht. ik weet nog 

dat Rafael verschrikkelijk bang was’,  
vertelt Pletting onder grote hilariteit.

‘Weet je nog toen we naar Parijs 
gingen?’, vult Ronald Struve aan.  
‘Dat moest schitterend zijn, maar het 
was een drama. We moesten voetbal-
len op grind en er was niets geregeld. 
We hadden niet eens slaapplaat-
sen. We sliepen in de bus. Er waren 
ook ouders mee onder wie Rafaels  
ouders. Rafael sliep bij hun in het 
hotel.’ Jeroen Pletting kan zich 
nog een amoureus avontuur van de  
negenjarige Rafael van der Vaart in 
Parijs heugen. ‘Samen met Elmore 
fleeth zat Rafael nog achter een frans 
meisje van een jaar of dertien aan.’
 
Vervolgens heeft De Lang een  
spraakmakende onthulling. ‘Hoewel 
Rafael van der Vaart en Elmore fleeth 

‘ik weet nog dat rafael verschrikkelijk bang was’

FOTO: Karel Delvoye

boezemvrienden waren, was er tussen 
hen een zekere rivaliteit. Elmore was 
namelijk voor Ajax en Rafael voor PSV. 
Hij was gek van Romario.’

De naam Elmore fleeth is geval-
len. in die tijd boezemvriend van  
Rafael en ook een begenadigd talent. 
Beiden meldden zich op de open dag 
van Ajax. Rafael van der Vaart werd 
goed genoeg bevonden en Elmore 
fleeth, die een jaar ouder was,  
werd gewogen en te licht bevonden. 
De rest van het verhaal is bekend.

Rafael van der Vaart groeide uit tot  
een wereldster, maar is zijn oude  
amateurclub niet vergeten. Op 14 juni 
wordt bij De Kennemers voor de  
zevende keer het Rafael van der Vaart 
Straatvoetbaltoernooi gehouden. 
Uiteraard is Van der Vaart zelf ook 
aanwezig. Ondanks de beslomme-
ringen bij Real Madrid kijkt de mid-
denvelder er al naar uit: ’ik verwacht 
in tegenstelling tot vorig jaar mooi  
weer. Het wordt zoals ieder jaar een 
fantastische dag en ik hoop dat het  
weer lekker druk en vooral gezellig 
wordt.’ 

ronald Struve, Jur Zanbergen, William de Lang en Jeroen pletting kijken met plezier terug op hun voetbaltijd met rafael.
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Groen Gras 
FC Castricum F6 - ODin'59 F7
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aan de stamtafel…  
bIJ van RUYsdael

Heb je net besloten om door te gaan 
en dan degraderen jullie naar de 
derde klasse.

‘We zaten in een beslissende fase 
van de competitie en het werd erg 
rumoerig. Ook spelers vroegen aan 
mij of ik zou stoppen. Om de druk wat 
weg te halen, heb ik drie wedstrijden 
voor het eind kenbaar gemaakt dat ik 
er nog een jaar aan vastplak. ik heb 
alle wedstrijden gespeeld en trek het  
fysiek nog prima, al merk ik op maan-
dag natuurlijk wel dat ik heb gevoet-
bald. Daar komt bij dat als je eenmaal 
gestopt bent het moeilijk is weer aan 
te pikken.’

Omdat jij nog een seizoen doorgaat 
is de storm gaan liggen en dan wordt 
Jos van Veelen twee wedstrijden 
voor het einde weggestuurd.

‘Laat ik voorop stellen dat niemand 
problemen had met Jos. Er is gepro-
beerd een schokeffect te creëren. 
Door het gedwongen vertrek van Jos 
lag de druk bij de spelersgroep en 
daar konden we kennelijk niet goed 
mee omgaan. We hebben ook een vrij 
jonge spelersgroep.’

Toch blijft het vreemd. Een aantal 
spelers wilde dat er wat gebeurde, 
maar jij als aanvoerder wist nergens 
van. Is er dan geen tweespalt in een 
spelersgroep? 

‘ik wist dat er wat speelde en het was 
uiteindelijk een unanieme beslissing. 
Achteraf kun je je afvragen of het een 
goede beslissing is geweest.’

Komt zo’n actie twee wedstrijden 
voor het einde uit de lucht vallen?

‘Vlak voor de wedstrijd tegen Kolping 
Boys hebben we als spelersgroep 
met elkaar gesproken en daar is een 
aantal zaken besproken. Ook hoe Jos 
bepaalde dingen aanpakte.’

Wat kwam daar dan uit?

‘Je merkte dat jongens die er buiten 
vielen, minder gemotiveerd waren, 
wat logisch is als je al een tijd weet 
dat de trainer aan het eind van het 
seizoen vertrekt. Er werd soms te 
makkelijk afgezegd. Wat Jos betreft 
vonden we dat de trainingen feller 
konden. Omdat we een erg smalle  
selectie hebben, probeerde Jos     

DENNiS DiJKHUiS LEEK BEZiG AAN ZiJN LAATSTE SEiZOEN 
BiJ DE fORESTERS. HOEWEL HET SEiZOEN MET DE DEGRADA-
TiE NAAR DE DERDE KLASSE EiNDiGDE iN EEN ANTiCLiMAx,  
BESLOOT DE 35-JARiGE AANVALLER TOCH NOG EEN JAARTJE 
DOOR TE GAAN. ZiTTEND AAN DE STAMTAfEL BiJ VAN RUySDAEL 
ZEGT HiJ: ‘DOOR DE WEEK iS HET VAAK HAASTEN, MAAR DE ZONDAG 
MAAKT ALLES GOED. ZOLANG HET GEVOEL VAN DE ZONDAG OVER-
HEERST, BLiJf iK DOORGAAN.’

‘Zolang het  
gevoel van de  

zondag overheerst,  
blijf ik doorgaan’

FOTO’s Karel Delvoyepagina 14 pagina 15



iedereen fit te houden. Tijdens de 
wedstrijdbespreking was Jos con-
flictmijdend. De kritiek die hij had, 
was te algemeen, niet specifiek 
gericht tegen een persoon, terwijl 
sommige spelers juist een schop 
tegen hun reet moeten krijgen.  
Maar wat duidelijk naar voren kwam, 
laat ik dat benadrukken, de bal lag 
bij ons. Als groep moesten we zor-
gen dat we erin bleven. Dat resul-
teerde in een 3-0 overwinning tegen  
Kolping Boys.’

Toen hadden jullie met nog drie 
wedstrijden te spelen vijf punten 
voorsprong op de concurrenten. 
Waarom ging het dan toch nog mis? 

‘We konden niet doordrukken. Jos zei 
ook dat we nog via de nacompetitie 
konden promoveren. De verschil-
len in de tweede klasse zijn immers 
klein. Die week daarop speelden we 
tegen SVW’27, een ploeg waar we 
het traditioneel moeilijk tegen heb-
ben. in die wedstrijd bleek dat we in 
de hoek zaten waar de klappen val-
len. Een corner die werd weggekopt, 
schoten ze vanaf vijfendertig meter  
in de kruising. Tegen VSV hetzelfde 
verhaal. We spelen het eerste half 
uur gewoon goed. Zij krijgen een 
corner en koppen raak. Vlak na rust 

schieten ze vanaf een meter of veertig 
de bal in de kruising. Toen we tegen 
Hellas Sport speelden, was het niet 
anders. We eindigden de wedstrijd 
met negen man, doordat spelers ge-
blesseerd uitvielen.’

Vorig seizoen misten jullie de pro-
motie op een haar en nu eindigen 
jullie als laatste. Hoe kan dat?

‘Vorig seizoen waren we het  
Volendam van de tweede klasse.  
We waren, doordat er veel spelers 
waren vertrokken, wat we moesten 
opvullen met spelers uit het tweede,  
degradatiekandidaat nummer één. 
De doelstelling was om er alles uit 
te halen. Elk punt was een gewon-
nen punt. We pakten vier punten van  
De Kennemers dat kampioen werd 
en zes van Vitesse’22, maar we 
verloren ook van Zeeburgia en  
Alcmaria Victrix, die beide de-
gradeerden. Vorig seizoen scoor-
den we snel en dat is makkelijker 
voetballen. We speelden ook het 
hele seizoen in vrijwel dezelfde sa-
menstelling, dat was dit seizoen 
door blessures en schorsingen 
wel anders. We waren veel fitter.  
Door het lange seizoen dat we achter 
de rug hadden, had bijna niemand 
voor zichzelf getraind. ik denk ook 

dat de tegenstanders dit seizoen 
meer rekening met ons hielden.  
Vorig seizoen wonnen we de laatste 
drie wedstrijden, nu verloren we de 
laatste drie wedstrijden. Als ik nu  
terugkijk was de eerste wedstrijd 
tegen Vitesse die we met 1-4 ver-
loren illustratief voor het seizoen.  
Misschien heeft de leegloop van 
twee jaar terug ons dit seizoen opge-
broken. Dat ik vorig seizoen achttien 
keer scoorde en nu negen maal is 
ook wel typerend voor dit seizoen.’

Wanneer had je het gevoel dat het 
fout ging?

‘De wedstrijd tegen SVW is cruciaal 
geweest. Alle concurrenten wonnen 
en de week daarop verloor SVW van 
onze concurrent VSV. Wij dachten 
vanwege de nacompetitie van vorig 
seizoen gewend te zijn aan het spe-
len van finales, maar blijkbaar was 
de druk te groot.’

En dan straks na acht jaar de derde 
klasse.

‘Dat heeft ook wel weer zijn char-
mes. We spelen dan de dorpsderby 
tegen HSV, waar onze oud-trainer  
Edwin Veenstra werkt. ik heb nog 
een keer in een competitiewedstrijd 
met 1-4 gewonnen en ik scoorde drie 
keer. Limmen met Jos van Veelen 
op de bank is ook een leuke tegen-
stander. Het eerste seizoen onder  
fred Bischot werden we kampioen 
van de vierde klasse en ik scoorde 
tweeëntwintig goals en het eerste 
jaar met Edwin Veenstra promo-
veerden we naar de tweede klasse.  
in Jos van Veelens eerste con-
tractjaar misten we op een haar na  
promotie naar de eerste klasse, dus 
we weten wat ons met de nieuwe 
trainer Marcel faber te doen staat.’

Dit wordt je laatste seizoen?

‘Als we kampioen worden, is het 
mooi geweest.’ 

TOPsCORERs HERENVOETBAl 

MIlOuD WEIJERs sINT ADElBERT  26

RAOul VAN DER WEl JONG HOllAND  23

RAMON DEN NIJs FC uITGEEsT  23

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64  22

NIEls POPPING FC CAsTRICuM  18

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE  17

RIK sTAls ODIN’59  16

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

JAN DE BRuIJN  sVW’27  15

sATIsH BIsHEsAR AFC’34 (ZAT.)  15

FRANK sTOKMAN HsV  14

PATRICK KROP ADO’20  13

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22  13

JEROEN VElDT lIMMEN    13

PATRICK VAN DER lINDEN JONG HERCulEs  13

JECHI WIJK FC uITGEEsT  13

TOPsCORERs VROuWENVOETBAl

DENIECE DERlAGEN sV WIJK AAN ZEE  40

MIRIAM HOPMAN  ZEEVOGEls  39

ElsA DEKKER ZEEVOGEls  32

ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE  26

NATAsCHA NIEsTEN DE KENNEMERs  23

KIM VREEKER DE KENNEMERs  21

MARTINE Gul EGMONDIA  15

BONNy ZWANENBuRG EGMONDIA  15

WENDy ZWIJNENBuRG ZEEVOGEls  15

WENDy BERKHOuT FC uITGEEsT  14

sAsKIA VADER KsV  14

NIKKI EElTING sINT ADElBERT  14

CORINA BAKKER sINT ADElBERT  14

MARIëllA TEssElAAR ODIN’59  14

ROXANNE sNIJDERs EGMONDIA  14

CHRIsTA sCHElVIs REIGER BOys  13

sAMANTHA PEITER ODIN’59  13

De topscorers

FOTO Karel Delvoye

‘De wedstrijd tegen SVW is cruciaal geweest’
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uit de OUDE DOOS

waren niet de beste spelers waar-
mee De Waard bij Zeevogels speelde.  
‘Dat was Edwin de Waard’, zegt de 
man die geen familie van deze Waard 
is met grote stelligheid. ‘Edwin heeft 
in de jeugd van AZ gespeeld, maar hij 
had geen goede mentaliteit. Hij was 
een soort Cruijff, niet van de bal te krij-
gen.’

in het seizoen ’89/90 viel alles op zijn 
plaats: Zeevogels werd kampioen van 
de tweede klasse. ‘Het hoogtepunt 
van mijn carrière’, zegt De Waard stel-
lig. ‘Je promoveert met een dorpsclub 
met dertien, veertien vrienden naar de 
eerste klasse. Dat is heel bijzonder.  
We gingen op een vrachtwagen van 
Sprenkeling door het dorp. Als jonge 
jongen vond je dat prachtig.’ 

De Waard weet dan ook nog precies 
hoe dat seizoen verliep. ‘Volendam 
stond vrijwel het hele seizoen bo-
venaan. Vitesse’22 haakte af in de  
titelstrijd en wij wonnen de laatste 
wedstrijd tegen SEW met 6-1. SEW 
bleef er ternauwernood in.’

Volgens de oud-prof was een enor-
me teamgeest de sleutel tot succes. 
‘We waren een hecht team dat bij 
wijze van spreken dag en nacht bij el-
kaar was. Kolping Boys, Volendam en  
Vitesse hadden een veel betere ploeg, 
maar onze kameraadschap maakte 
ons ijzersterk. Daarnaast hadden we 
in trainer Hans Ursem een geweldige 
sfeermaker die het niet al te inge-
wikkeld maakte. Geen linkspoten op 
rechts en al die onzin. Gewoon 4-3-3 
en voetballen.’

De aanvaller speelde een seizoen in 
de eerste klasse tegen ambitieuze 
grootmachten als fC Hilversum en 
fC De Sloterplas, dat in Karel Bou-
wens, Stanley MacDonald en Rini de  

Meijer opvallende spelers had. ‘ik weet 
nog dat we na afloop van de wedstrijd  
tegen Hilversum met oud-Ajacied en 
Hilversum-speler Piet Wijnberg zaten 
te praten. Hij wilde wel weten hoe het 
bij ons reilde en zeilde. Toen we hem 
vertelden dat we zo’n honderdtwintig 
gulden contributie betaalden en dat 
we de tribune hadden opgeknapt en  
bestratingswerkzaamheden hadden 
verricht, wist Wijnberg niet wat hij  
hoorde. Daar werd wel wat geschoven.’

De resultaten waren dat eerste sei-
zoen niet slecht, herinnert De Waard 
zich. ‘Tegen De Sloterplas speelden we 
thuis 2-2 en uit verloren we met 1-0. 
ik weet ook nog goed dat we met 4-1 
van AfC’34 wonnen’, diept De Waard 
nog een hoogtepunt uit zijn geheugen 

op. ‘ik vond het prachtig dat we ons 
tegen die grote clubs staande konden 
houden.’ 

Met fred de Waard zelf ging het ook 
goed, want na een seizoen in de eer-
ste klasse haalde AZ de linkspoot naar  
De Hout. ‘We hadden een keer ge-
oefend tegen AZ en ik speelde tegen  
Richard Goulooze. Dat ging wel aardig. 
ik had toen ook een goede periode bij 
Zeevogels. Van het een kwam het an-
der.’ 

Het avontuur bij de huidige landskam-

pioen bleef slechts beperkt tot een sei-
zoen. Een ervaring rijker en een illusie 
armer keerde De Waard terug bij Zee-
vogels; de club waar hij als achttien-
jarige in de hoofdmacht debuteerde 
tegen HBC. 

De terugkeer naar Zeevogels na het uit-
stapje naar AZ was volgens De Waard 
niet meer dan logisch; ook al speelde de 
plaatselijke trots inmiddels weer in de 
tweede klasse. ‘ik heb altijd gezegd dat 
ik niet naar een andere club zou gaan.’ 
Toen Zeevogels met De Waard degra-
deerde naar de derde klasse verbrak 
de aanvaller zijn belofte. ‘AfC’34 wilde 
mij graag hebben en ik wilde graag op 
niveau blijven voetballen. Toen was de 
keus snel gemaakt. Na drie seizoenen 
ben ik weer teruggekomen.’

Als FRED DE WAARD EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs  
WAARMEE HIJ BIJ ZEEVOGEls sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT:

FERRy ulJEE

 KEEs KlIJBROEK  TOON KlIJBROEK  ARJEN KOsTER PETER GROOT

 JAN HOPMAN  EDWIN DE WAARD  ARTHuR KAsTANJE

 RON DE WAARD  MARK ZWART  FRED DE WAARD

TRAINER: ERNsT RANZIJN

De naam De Waard en de club Zeevogels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al jaren prijkt 
de naam De Waard bij de club uit Egmond aan den Hoef op het wedstrijdformulier. Fred de Waard 
schreef geschiedenis met Zeevogels. Met de meest succesvolle lichting die de dorpsclub ooit had, 
speelde De Waard in de eerste klasse. Dat deed hij zo goed dat de linksbuiten een seizoen bij AZ 
speelde. Toen keerde De Waard terug bij Zeevogels om na een jaar te verkassen naar AFC’34, 
waarna hij zich na drie seizoenen weer in het witte tricot van Zeevogels hulde.

in de jaren tachtig was de opmars van 
Zeevogels niet te stuiten. De dorpsclub 
promoveerde van de afdelingshoofd-
klasse naar de derde klasse. ‘Zeevogels 
had toen een paar goede lichtingen 
achterelkaar’, is De Waards verklaring 
voor het sprookje van Egmond aan den 
Hoef.

Mark Zwart, Jan Hopman en fred de 
Waard waren de volgende A-junioren, 
die de stap naar de senioren maak-
ten. Trainer Hans Ursem had zijn oog  

laten vallen op het talentvolle trio en zij 
lieten de droom van Ursem werkelijk-
heid worden. ‘Zeevogels was inmiddels 
tweedeklasser, maar speelde daar 
geen rol van betekenis’, zegt De Waard 
als zijn debuut ter sprake komt. ‘Ursem 
wilde hoog eindigen en zelfs promotie 
naar de eerste klasse bewerkstelligen, 
maar in de eerste jaren leek dat geen 
reële doelstelling. We streden vaak  
tegen degradatie.’
 
Als de huidige assistent-trainer van 

Zeevogels terugdenkt aan zijn eerste 
jaar in het eerste van de club komt hij 
tot de volgende conclusie: ‘Het was 
wel even wennen. ik was gewend een 
beetje te pingelen, maar dat ging in 
de tweede klasse niet zo makkelijk. 
Van jongens als Jos Twisk en Kees en 
Toon Klijbroek heb ik ook wel het een 
en ander geleerd. Ze leerden mij hoe je 
moest staan en hoe je moest terugver-
dedigen.’ 

Maar Twisk en de gebroeders Klijbroek 

Fred de Waard schreef  
geschiedenis met Zeevogels       

Fred de Waard (wit shirt) is onderuit gehaald door een verdediger van West Frisia Dp.

‘Hij was een soort Cruijff, niet van de bal te krijgen’

Foto Kees Blokker 
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de glazen

 bal
1.   JAAP sCHIlDER (AFC’34)  215 PuNTEN
2.   ROWDy BAKKER  (ODIN’59)   200 PuNTEN
       DANNy BRANDs  (FC VElsENOORD)  200 PuNTEN
4.    RON WEINBRECHER  (AlKMAARsCHE BOys)  198 PuNTEN   
5.    EDWIN VEENsTRA  (HsV)  196 PuNTEN  
6.    RON VAN AANHOlT  (VITEssE’22)  194 PuNTEN
7.    PIM KAAGMAN  (sVW’27)  192 PuNTEN
8.    HAN VIssCHER (MEERVOGEls’31)  190 PuNTEN
9.    PETER DE GROOT  (KsV)  189 PuNTEN
       JOs VAN VEElEN  (DE FOREsTERs)  189 PuNTEN
11.  JEROEN KROEs  (AlCMARIA VICTRIX)  188 PuNTEN
12.  HERMAN BRETHOuWER  (RKVV DEM VR.)  187 PuNTEN
13.  ANNIKA WINKEl  (sV WIJK AAN ZEE VR.)  186 PuNTEN
14.  AlEX BEEK  (AlCMARIA VICTRIX ZAT.)  185 PuNTEN
15.  sANDER VERAART  (DE KENNEMERs VR.)  183 PuNTEN
       sEM WOKKE  (lIMMEN)  183 PuNTEN
       MARK KRANENDONK  (FC CAsTRICuM)  183 PuNTEN
18.  JuRG BOsMAN  (FC uITGEEsT)  181 PuNTEN
19.  JAN OlDENHOVE  (sINT ADElBERT)  180 PuNTEN
20.  ARNOlD DE BlOCK  (REIGER BOys VR.)  179 PuNTEN
21.  ERNsT RANZIJN  (ZEEVOGEls)  175 PuNTEN
22.  WIM TWIsK  (ZEEVOGEls VR.)  174 PuNTEN
23.  FRED BIsCHOT  (sV WIJK AAN ZEE)  173 PuNTEN
       DICK slOFsTRA  (ODIN’59 VR.)  173 PuNTEN
25.  WIM VAN KOl  (ADO’20 VR.)  172 PuNTEN
26.  NICO DE VRIEs  (FlAMINGO’s’64 ZAT.)  170 PuNTEN
27.  RENé VAN MARsBERGEN  (MEERVOGEls’31 ZAT.)  169 PuNTEN
       GERARD VAN DER PARK  (WMC)  169 PuNTEN
29.  ROB KlANKER  (KOlPING BOys)  167 PuNTEN
       BERTus ZWART  (lIMMEN VR.)  167 PuNTEN
       RAIMONDO PAlMAs  (JONG HOllAND VR.)  167 PuNTEN
32.  GERTJAN sCHAAP  (HsV VR.)  164 PuNTEN
33.  MARTIN DE GROOT  (DE KENNEMERs)  161 PuNTEN            
34.  ROB DE KIP  (REIGER BOys)  159 PuNTEN      
35. RAJEsH BIsHEsAR  (AFC’34 ZAT.)  158 PuNTEN  
 RON BOuMAN  (RKVV DEM)  158 PuNTEN  
 MARCO VAN PETERsEN  (sV BEVERWIJK)  158 PuNTEN
38. ROB HOFF  (DE FOREsTERs VR.)  157 PuNTEN
39. JENNEKE Gul  (EGMONDIA VR.)  155 PuNTEN
40. NICO VAN DEN BERGHE  (JONG HERCulEs)  153 PuNTEN
41. MERIJN VAN MERKENsTEIN  (KOlPING BOys VR.)  151 PuNTEN **      
42. DElANO sNIJDERs  (FlAMINGO’s’64)  145 PuNTEN
43. CO VAN DER GulIK  (HuGO BOys)  143 PuNTEN  
 KEEs BRINK  (EGMONDIA)  143 PuNTEN *
45. MARK PAulI  (JONG HOllAND)  142 PuNTEN
46. FOEKE AARTs  (KsV VR.)  138 PuNTEN      
 COCK VIJZElAAR  (WMC VR.)  138 PuNTEN
* iNCLUSiEf DE PUNTEN VAN VOORGANGER fRANS GEURTSEN 
** iNCLUSiEf DE PUNTEN VAN ZiJN VOORGANGER ALBERT VAN DEN BERG ed
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24E INTERNATIONALE COR GROENEWEGEN TOERNOOI • 30 MEI + 1 JUNI 2009
EN HET 21E ARIE BONKENBURG TOERNOOI • 30 + 31 MEI 2009

WWW.ICGT.NL

FEESTTENT PROGRAMMA
 VRIJDAG TOUR DE FUNK
 ZATERDAG GIGA LIVE + DJ MERIJN
 ZONDAG PARADISE + DJ TOINE
  DANNY LUKASSEN

FINALE JONG SENIOREN TOERNOOI

ODIN’59 - AFC’34
VRIJDAG 29 MEI

AANVANG 20.00 UUR

SPORTCOMPLEX FC UITGEEST • VRIJ ENTREE
hoofdsponsor

LIVERPOOL FC
AJAX
CELTIC FC
AZ
PSV
AUSTRALIË
FC KOPENHAGEN
CF BELENENSES
FC TWENTE/HERACLES
FC UTRECHT
VITESSE/AGOVV
FC UITGEEST
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sms €0,70

VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET

Wie Wordt het mooiste een-tWeetje Van het 
seizoen en Wint een diner Voor tWee personen?

Stem nu en maak kanS op  
een Dinerbon Van Van Ruysdael  

teR waaRde Van € 25,-

Voor Ilse Blekkenhorst & Jeroen Voortmeijer sms rVm5     naar 7878

Voor Stefanie van der Klein & raffaela Wolfswinkelsms rVm6     naar 7878

Voor Daniël Pala & Alie Pala 

sms rVm7  naar 7878

stem peR sms* 
* € 0,70 peR sms

Voor Linda van Zutphen & Ester van Hoolwerff

sms rVm3     naar 7878
Voor Liande Visscher & Nathalie van Excelsms rVm4     naar 7878

Voor Tom Damstra & Tanita van Ham 

sms rVm2     naar 7878

Voor mike van Leusden & Joyce Lubbers sms rVm1     naar 7878



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

De TrompeT 1930 • 1967 DB HeemSKerK • T: 0251 - 20 70 70 
f: 0251 - 20 70 79 • info@SwaTverTiSing.nl • www.SwaTverTiSing.nl

Gezocht:
(junior) .NET webdeveloper
Zoek jij een bedrijf waarin creatieve en heldere bron-
code centraal staat en waar jij graag jouw steentje wilt 
bijdragen? Dan bieden wij jou een kans om in een jong, 
dynamisch team te werken. 

Wat voor collega zoeken wij? 
•	Gedegen	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? 
•	Een	geheel	verzorgde	vakantie		 voor	2	personen*	
•	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	:-)
*	Vraag	naar	de	voorwaarden

Ook toe aan vakantie?
Stuur	een	e-mail	(ikwilopvakantie@swatvertising.nl)	 
of	bezoek	onze	website	voor	jouw	scoringskansen:	
www.swatvertising.nl

Begin jij  ?
        Bij ons begin je met vakantie!  

VOETBALLERS
DOEN HET MET

UW RISICO IS ONZE ZORG

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

WOONHUIS EN 
INBOEDEL

VERZEKERING
ZEER SCHERPE PREMIE

AUTOMATISCH
ALTIJD EEN

GARANTIE TEGEN 
ONDERVERZEKERING

MEEST UITGEBREIDE
DEKKING (SCHADE 

HOE DAN OOK 
ONTSTAAN)

ZONDER EIGEN RISICO

VOOR EEN SNELLE
PREMIEBEREKENING

GA NAAR

WWW.WEEL.NL

ONLINE UW POLIS-
SEN

UP TO DATE
BEKIJKEN!

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


