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Beste voetballiefhebber,
De Topklasse en de daarmee samenhangende versterkte promotiemogelijkheden, maken de beleidsbepalers nu al
nerveus. Immers, niet promoveren houdt eigenlijk degradatie in. De invoering van deze eliteklasse heeft in de regio zijn
eerste slachtoffer al geëist. Een teleurstellend verlopen bekertoernooi heeft ertoe geleid dat bij ADO’20 technisch manager
Simon Kistemaker in de dug-out plaatsneemt. Trainer Dick-Jan Ente liet zich niet kisten en stapte een paar dagen na dit
besluit op. Het zal mij niet verbazen als er in de ratrace naar promotie meer trainers gaan sneuvelen. Laten we hopen dat de

Scoor meer…

realiteitszin zegeviert.

met doelgerichte reclame

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

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

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: Kees Blokker, Karel Delvoye, Dewi Koelman, Carole Modderman en Elja Tepper.
ColumnisT: René Vermeer. DRUK Ten Brink, Meppel 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, Koedijk, Sint Pancras, Egmond aan den Hoef, Egmond aan
Zee, Egmond-Binnen, Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Verdere verspreiding vindt plaats via
benzinestations, kapsalons, snackbars, diverse wachtruimten en grand cafés.
Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere
belanghebbenden.
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All Stars
Wijk aan Zee 4
FOTO: Dewi Koelman

8 in het eerste te krijgen maar het
is nog niet gelukt.’
dit seizoen krijgt door het 75-jarig
jubileum.’
Wordt uw bedrijf van de sponsoring
zakelijk veel wijzer?
‘Dat is niet ons uitgangspunt bij de
sponsoring van amateurverenigingen, want wij leveren overwegend
diensten aan het bedrijfsleven. Maar
wij zijn met de nieuwe shirts al vrij
veel in beeld geweest in de kranten,
met name door de wedstrijd AFC’34AZ, dus wij zijn hier zeer tevreden
over.’
Is het denkbaar dat u zich als hoofdsponsor bemoeit met het voetbaltechnisch beleid?
‘Jazeker, wij proberen al weken onze
collega Sander Brouwer van AFC’34

Bent u bereid in de buidel te tasten
om spelers naar AFC’34 te halen?
‘Nee, wij sponsoren alleen de
kleding.’
Gaat u alle wedstrijden van het
eerste bezoeken?
‘Ieder heeft zijn eigen netwerk bij
De Hooge Waerder, dus namens
ons neemt Sander Brouwer die rol
op zich. ‘
Wat verwacht u van AFC’34 dit
seizoen?
‘Vanwege de derde plek in het
vorig seizoen en de resultaten in
de beker verwacht ik eigenlijk wel
promotie naar de hoofdklasse.’

RegioVoetbalMagazine zet iedere
maand zo’n team in de schijnwerpers. Deze maand het vierde elftal
van Wijk aan Zee .
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

‘let op de B1 dit jaar, zij gaan vast pro-

‘Het wedstrijdsecretariaat wijst er met

‘Waarom moest mijn zoon gewisseld

lijk had je ze al in juli op de camping.

moveren’.

nadruk op dat boetes voortvloeiend uit

worden? Hij heeft de vorige wedstrijd

gele en rode kaarten door de speler zelf

ook al een helft in de wissel gestaan.

betaald dienen te worden’.

Jouw zoon speelt iedere week. En

doen en dan al die bal goed raken. ‘Dit

Over promotie gesproken. Dat moet dit

wordt mijn seizoen’, schiet er door je

jaar voor de zogenaamde ‘vlaggensche-

heen. Na terugkomst de tent uitpakken

pen’ van de clubs toch haalbaar zijn.

Een kleedkamer vol met troep, na af-

rechtsback spelen?’ ‘Leider gezocht

en de volgende dag gelijk een duurloopje

Door de komst van de zogenaamde Top-

loop van een training. De vrijwilliger die

voor de F3’, lees ik in de digitale

doen in de duinen. Nee, ‘steigerungen’,

klasse is er een riante promotierege-

steunend en gefrustreerd de verstopte

clubkrant.

dat is nog beter voor je conditie.

ling, waarbij afhankelijk van de klasse

toiletpot verschoont van de drie rollen

de eerste vier tot en met de eerste twee

toiletpapier die erin zijn gepropt. La-

Nieuwe voetbalschoenen gekocht,

ploegen rechtstreeks kunnen promove-

chen… !

goudkleurig en met speciale nop-

gras. Lekker voetballen op een biljartla-

ren. Het kan toch niet waar zijn dat ‘ons’

ken met nieuwe, zijdezachte shirts aan,

eerste daar niet bij is.

pen. Ik leg aan voor de vrije trap op
‘Het vinden van vrijwilligers baart het

de rand zestien. De aanloop. Ik raak

bestuur zorgen. We verwijzen naar een

de bal iets rechts onderin. Je ziet de

Na afloop het broodje bal en wijsheden

Maar ook: ‘Het bestuur zal dit jaar streng

overzicht van de vacatures verderop in

curve en weet het. Op weg naar de

over Rafael van der Vaart, die toch bij

optreden tegen wangedrag van de eigen

de clubkrant’. Een clubkrant die we

kruising. De keeper graait maar weet

Real Madrid blijft. Kan een mens geluk-

leden. Het aantal incidenten rijst de pan

overigens met ingang van dit seizoen

dat ie verslagen is. Bollend net en

kiger zijn?

uit’. Op mijn club eind vorig seizoen nog:

hebben afgeschaft. Voor al het vereni-

verstomde spelers. Ik kijk op de wek-

een grote matpartij tot in de kleedkamer

gingsnieuws kunt u vanaf nu terecht op

ker: 04.45 uur. Nog een paar uur en

De voorbeschouwing. ‘Linkerrijtje mm…,

aan toe na afloop van wedstrijd van de A-

www. …nl. ‘We doen een dringend be-

dan is het zover. Kriebels.

eerst maar eens kijken waar we met de

junioren. Een scheidsrechter die een klap

roep op de aanvoerders om na afloop

herfst staan’, ‘nacompetitie moet haal-

in het gezicht kreeg. Hoezo, kort lontje?

een kort wedstrijdverslag te sturen

Het voetbalseizoen 2009-2010 kan

baar zijn’, ‘de meiden zijn er klaar voor’,

Dit seizoen fluit hij maar even niet.

naar…’

beginnen!
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• Het vierde elftal van Wijk aan Zee ontstond toen vijf
jaar geleden een groep voetbalgelijkgezinden het plan
opvatte een vriendenteam op te richten. Het grootste
deel van de spelers van toen speelt nu nog steeds. Door
de jaren heen hebben verschillende gastspelers de gelederen versterkt.
• Na een tweede plaats in het seizoen 2007/2008, werd
vorig seizoen toch eindelijk het felbegeerde kampioenschap binnengesleept, zodat het team ’de klassieke
ronde op de platte kar door het dorp’ kon houden.

• Dit kampioenschap werd echter niet zonder slag of
stoot bereikt. Tijdens de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd
tegen ADO’20 vielen twee spelers uit met een zware
blessure. In de eerste helft moest voorstopper Sipke
Fluitman het veld ruimen wegens een gebroken onderarm en in de tweede helft liep spits Kevin Janson een
zweepslag op. Laatste man Dave Rentenaar gaf Kevin
Janson nog een goede tip: ‘Als je opschiet kun je nog
met Sipke meefietsen naar het ziekenhuis; dan kan hij
trappen en jij sturen.’

de glazen

bal

nog wat? Waarom moet hij altijd

De oefenwedstrijd. Ruik!!! Versgemaaid

voorzien van een andere sponsornaam.

Gehurkt v.l.n.r.: Michel de Pagter, Job de Boer,
Sander van Zijl, Wouter Bol, Dennis Steenvoorde en
Sipke Fluitman.
Op de foto ontbreken: Kevin Janson en Bas Mohr

In augustus krijg je de kriebels. EigenEen partijtje campingvoetbal, even mee-

Staand v.l.n.r.: René Koelman, Dave Rentenaar,
Paul ten Westeneinde, Lex Rentenaar, Bas Hickmann,
Barry Janson, John Bol, Ferry Huttinga en Jos Hummel.

Foto Petra Hauwert

column Jetzt geht’s los

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 Edwin Veenstra

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 HSV-trainer Edwin Veenstra. Veenstra voorspelt de uitslagen van de
volgende wedstrijden van 12 en 13 september:

Jong Holland
AFC’34
SVW’27
Limmen
Meervogels’31

-

Reiger Boys
De Kennemers
DWS
De Foresters
FC Uitgeest

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

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

Een goed voorspelde uitslag levert vijf punten op. Wanneer alleen de totouitslag 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 Erik Gevaert
Foto’s Elja Tepper

Met die 2-0 overwinning kreeg Zeevogels

Die opluchting was dus van korte duur,

speelde breed op De Waard die de meege-

veel te veel. Het elftal van Ernst Ranzijn

want De Waard schoot op de rand van het

lopen Jong de kans gaf de score te verdub-

Dennis de Waard speelde twee seizoenen bij AFC’34,

liep tegen KSV, dat een handvol basisspe-

strafschopgebied een vrije trap akelig pre-

belen. Daarmee kreeg Zeevogels-trainer

maar keerde dit seizoen terug bij Zeevogels, de club

lers miste, lange tijd achter de feiten aan.

cies langs de zesmansmuur en de tever-

de start die hij zich wenste, maar het ver-

waar het voor hem allemaal begon. Dat De Waard een

De debutant uit ’t Kruis stapte dan ook als

geefs duikende Van Ruiven: 1-0. Ruim in

toonde spel stemde hem niet vrolijk. Voor

uitstekende voetballer is, liet de aanvaller tegen het

morele winnaar van het veld in Egmond

blessuretijd had De Waard ook een aandeel

zijn collega Peter de Groot gold precies het

aan den Hoef. Bij Zeevogels ontbrak het

in de tweede Zeevogels-treffer. De Waal

tegenovergestelde.

in de vierde klasse debuterende KSV lange tijd sporadisch zien. De frêle technicus maakte bij vrijwel iedere
overtreding tegen hem veel misbaar en liet pas zo’n

aan ideeën en aan voetbalintelligentie om
de zwakke plekken bij het gehavende KSV
bloot te leggen.

tien minuten voor tijd zijn voeten spreken. En hoe: met
veel gevoel schoot hij een vrije trap achter doelman

De Waard
goud waard

Erik Kuiper en Mike Beers oogden traag,
maar het centrale verdedigingsduo van
KSV bleef door hun uitstekende inzicht
soeverein overeind. Eenmaal in balbezit
voetbalde KSV makkelijker. Beers beschikt
over een goede lange pass en Kevin van Etten, Danny Konijn en Laurens Vredenburg
zijn handige voetballers die de Zeevogels-

Raymond van Ruiven, waardoor de thuisclub onver-

defensie handenvol werk bezorgden.

diend op een 1-0 voorsprong kwam. In de blessuretijd

KSV had pech in de afronding. In de be-

bepaalde Jan Jong de eindstand op 2-0. De Waard was

ginfase had rechtermiddenvelder Konijn

tegen KSV goud waard.

de score kunnen openen toen hij de bal
uit een vrije trap van Vredenburg tegen de

Mike Beers klimt in de rug van Jorrit Groot

paal schoot. Halverwege de tweede helft
kreeg Konijn een nog grotere kans. De
oude en lepe invaller Pieter Klingers -ooit

Arno Tromp wint een kopduel van Danny Konijn.
Nick Minneboo en doelman Joris de Waard kijken toe.

Zeevogels-KSV 2-0.

Zeevogels: J. de Waard; Groot, P. Gerrits

81. D. de Waard 1-0, 94. Jong 2-0.

(18. B. Tromp), Minneboo (74. Grippeling), A.

een gevaarlijke spits bij SVW’27- zette voor
vanaf de linkerkant. De bij de tweede paal
opgedoken Konijn kopte de bal naast het
doel van de uitstekend keepende Joris de
Waard.

Tromp; M. Gerrits, De Waal, Wijker (62. Van de
Scheidsrechter: R. van Putten

Werf); M. de Waard, D. de Waard en Jong.

Gele kaarten: Minneboo, Jong en De Waard

KSV: Van Ruiven; Visser (73. Van Tunen),

(allen Zeevogels) en Beers (KSV).

Kuiper, Beers, Hoffer; Konijn, Van Cappelle
(33. Klingers), Vredenburg, Biersteker, Van
Etten en Oudhuis (62. Visser).

In die tweede helft deed Zeevogels in ieder geval meer van zich spreken dan in de
eerste vijfenveertig minuten. Na de kopkans van Konijn was Zeevogels een aantal
keren dicht bij het openingsdoelpunt. Jan
Jong wilde de bal na een combinatie tussen Dennis de Waard en Hans van de Werf
met zijn linkervoet achter doelman Raymond van Ruiven glijden, maar had beter
zijn mindere rechter tegen de bal kunnen
duwen.
Na Jongs misser redde Van Ruiven uitstekend op een inzet van Dennis de Waard
die zich in het strafschopgebied knap had
vrijgespeeld. Een paar tellen later was de
KSV-doelman wél kansloos. Gijs de Waal
legde een vrije trap breed op De Waard die
verwoestend uithaalde. Tot opluchting van
heel KSV spatte de bal op de lat uiteen.
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Jorrit Groot passeert Mike Beers.

Erik Kuiper in de achtervolging op Dennis de Waard.
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Kranendonk is een trainer die vrijwel
niets aan het toeval overlaat en dus heeft
hij de statistieken in de tweede klasse
zaterdag er maar eens op nageslagen.
Zijn conclusie: de afgelopen tien jaar
waren zo’n drieëndertig punten voldoende voor een klassering tussen de vierde
en zesde plaats. ‘Door de komst van de
Topklasse speel je dan nacompetitie.
Dat moet voor ons haalbaar zijn’, bekent
de gedreven oefenmeester kleur.
Kranendonk baseert zijn vertrouwen op
datgene wat zijn ploeg tot nu toe heeft
laten zien. ‘Het vertoonde spel in de
voorbereiding stemt mij zeer tevreden.
Ik vond dat wij voor een kampioensploeg

Castricum-trainer Mark Krandendonk (rechts) mikt in de tweede klasse
op de nacompetitie. Foto: karel Delvoye

vorig seizoen te veel doelpunten tegen
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ODIN’59 aanvoerder Richard Klijn mag
in de hoofdklasse zijn kunsten vertonen.
Foto: Karel Delvoye

Rafael van der Vaart
in het shirt van De
Kennemers.

Met de intrede van de Topklasse verandert het voetballandschap bij de amateurs. Hoewel bij vrijwel elke club
ieder seizoen optimistische geluiden nog voor de aftrap de boventoon voeren, ruikt met de invoering van de
Topklasse iedere ploeg zijn kans. In alle klasses zijn dit
seizoen meer prijzen te winnen dan ooit. Met een plek in
het linkerrijtje is promotie binnen handbereik. Onder het
motto nieuwe ronde nieuwe kansen, peilde RegioVoetbal
Magazine de verwachtingen bij de gepromoveerde clubs.

kregen. Dat ziet er nu een stuk beter

en we hebben er een paar spelers uit

goede serie kan neerzetten. ‘Misschien

uit.’

de zondagselectie bijgekregen. Daarom

halen we dan de nacompetitie.’

denk ik dat we bovenin de middenmoot
Hoewel optimistisch gestemd, beseft

moeten kunnen eindigen. Als ze maar

De zaterdagvoetballers van WMC spelen

Kranendonk het belang van een goede

niet verzaken. De mentale weerbaar-

in de vierde klasse B waar trainer Werner

start. 'Als we de eerste drie wedstrij-

heid van een aantal spelers kan beter’,

Hoekstra waarschijnlijk de enige coach

den verliezen, ziet de wereld er natuur-

concludeert Homan.

is waar een toernooi naar vernoemd is.

lijk ineens heel anders uit. Maar laten

Hoe schat hij de kansen van zijn ploeg

wij maar de verrassing van het seizoen

Na een afwezigheid van een jaar

in? ‘Als het gaat lopen kunnen we hoog

worden. We hebben genoeg potentie.’

keert Vrone terug in de vierde klasse.

eindigen’, spreekt Hoekstra verwach-

Met Alkmaarsche

Boys treffen de

tingsvol. ‘Ik sluit dan zelfs een plek bij

helft de meeste punten moeten pak-

Ver weg van de ambities van FC Castri-

voetballers uit Sint Pancras een tegen-

de eerste vier niet uit. We hebben een

‘Ik denk dat we in de eerste seizoensken. We zijn dan nog een beetje de grote

cum spelen Alkmaarsche Boys, Vrone

stander die ze nog kennen uit de vijfde

jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd

onbekende. Het lijkt alsof gepromo-

en WMC dit seizoen in de vierde klasse.

klasse. ‘Met Alkmaarsche Boys hebben

van twintig jaar. De vraag is in hoeverre

veerde clubs het in het eerste jaar wat

Met vrijwel allemaal clubs die ook een

we nog een appeltje te schillen’, is de

wij het hogere tempo aankunnen en of

makkelijker hebben.’

zondagteam hebben, geldt de vierde

reactie van Vrone-oefenmeester Misja

we fysiek tegen bepaalde ploegen zijn

klasse toch meer als een recreatieve

Goesinne. ‘Nadat wij van hen hadden

opgewassen.’

Tegen ploegen als Volendam, Zwaluwen’30, LRC en Jodan Boys moeten
de Heemskerkers hun punten pakken.
‘Wij zijn niet minder dan die ploegen’,

‘Met Alkmaarsche Boys hebben we nog
een appeltje te schillen’

Succesvoller dan het afgelopen seizoen
kan het voor WMC haast niet worden,
want naast het zaterdagelftal promo-

verwacht de keeper die op voorhand

afdeling. Recreatief of niet ook de kers-

verloren in de nacompetitie zongen zij

veerde ook het zondagteam naar de

tevreden is met vijfendertig tegendoel-

verse vierdeklassers hebben zo hun

helemaal niets helemaal niets helemaal

vierde klasse. Oud-speler en assis-

Waar voor ADO’20 de Topklasse een

‘Het moet goed komen dit jaar’, stelt

punten. ‘Als we uit de eerste vijf wed-

dromen.

niets in Sint Pancras.’

tent-trainer Benito van der Berg is de

must is, is voor de kersverse Heems-

Van Dijk vol vertrouwen. ‘We spelen tot

strijden negen punten halen doe je het

kerkse zaterdaghoofdklasser ODIN’59

nu toe aardig. Verdedigend staat het

goed denk ik.’

Richard Homan, die als trainer van

Ook voor Goesinne en zijn spelers geldt

naar het podium van de vierde klasse.

de nieuwe elite-afdeling een utopie vindt

goed en we creëren kansen. Tegen clubs

Alkmaarsche Boys uitkijkt naar de der-

dat ze uitkijken naar de confronta-

‘Ik verwacht dat we goed mee kunnen

ook doelman Barry van Dijk. ‘Als we in

als Spakenburg, IJsselmeervogels en

Van ODIN naar FC Castricum is een

by’s tegen Alcmaria Victrix en AFC’34,

ties tegen Alcmaria Victrix en AFC’34.

komen in de vierde klasse’, concludeert

het linkerrijtje eindigen dan zou dat mooi

Hoek hebben we geen schijn van kans.

kleine stap. Trainer Mark Kranendonk

ziet wel mogelijkheden voor zijn ploeg

‘Ook is het uit nostalgisch oogpunt

Van der Berg. ‘We staan er beter voor

zijn, maar het doel is handhaven’, zegt de

Zij smijten met geld. Wij zijn een echte

heeft een verleden bij ODIN en was

die in het eerste jaar van zijn bestaan via

leuk dat we tegen Asonia en Op-

dan vorig seizoen. Er wordt veel beter

Heemskerkse doelman die vorig seizoen

vriendenploeg. Dat kunnen denk ik

vorig seizoen vaak eerder op de hoog-

de nacompetitie promoveerde. ‘Ik weet

perdoes spelen, twee ploegen die

gevoetbald. Daarnaast gaat de bank

slechts zestien doelpunten hoefde te

weinig ploegen in de hoofdklasse zeg-

te van de uitslag van zijn oude club

niet hoe hoog het niveau in de vierde

mee zullen doen om het kampioen-

bepalen of je het goed doet en wij heb-

cultuurbewaker van de club en kijkt uit

incasseren en daarmee een belangrijk

gen. Daar moeten we ons voordeel mee

dan van het resultaat van BOL, de

klasse is, maar wij zijn er vergeleken

schap. Zij hebben nog een oud com-

ben een sterke bank. Het is interessant

aandeel had in het successeizoen van de

doen.’ Onderschatting moet ook een

enige ploeg die de Castricummers lange

met vorig seizoen sterker op geworden.

plex en dat heeft zo zijn charme’, vindt

dat er veel prijzen te verdelen zijn, maar

Heemskerkers.

aantal punten opleveren, hoopt Van Dijk.

tijd kon bijhouden in de kampioensrace.

Jordi Negenman is terug uit Amerika

Goesinne, die hoopt dat zijn ploeg een

handhaven is het primaire doel.’
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Vrone
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De Kennemers
De Meern
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Hellas Sport
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Hollandia T
KSV
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KSV viert het kampioenschap. Dit seizoen hoopt de
promovendus op een plek in het linkerrijtje. Foto Karel Delvoye

Van der Berg spreekt van een boei-

vierde klasse beter tot ons recht. LSVV,

middenvelder. ‘Je moet ons niet onder-

ende competitie, omdat naast WMC ook

Alkmaarsche Boys en BKC zijn voor

schatten’, zegt Kramer strijdbaar. 'We

Sint Adelbert, BKC en KSV afkomstig zijn

mij de titelkandidaten en dan volgt een

hebben een voetballende ploeg en daar-

uit de vijfde klasse.

brede middenmoot. Wij mikken op het

om ligt de vierde klasse ons wel. Alleen

linkerrijtje.’

de smalle selectie kan ons opbreken.’

een mooie derby. ‘Altijd leuk’, vindt Nar-

Sint Adelbert speelde negen jaar te-

Koedijk degradeerde in 2006 naar de

dy Velseboer, bestuurslid technische za-

rug voor het laatst in de vierde klas-

vierde klasse en keert nu terug naar

ken van KSV. KSV promoveerde voor de

se. Dankzij de nacompetitie spelen

de derde klasse. Net zoals veel van zijn

tweede keer op rij en daarmee is aan de

de voetballers uit Egmond-Binnen deze

collega’s, bestempelt trainer Gerrit

Met WMC-KSV krijgt de vierde klasse

Koedijk-trainer Gerrit Boerman: ‘Eén goede wedstrijd is
leuk, maar je moet een heel seizoen goed zijn.'
doelstelling voldaan. ‘Op korte termijn

voetbaljaargang tegen ’buur’ Zeevogels.

Boerman dit seizoen door de versterk-

moeten we naar de vierde klasse kunnen

Een wedstrijd waar Nick Kramer naar

te promotie naar de tweede klasse als

promoveren’ sprak Velseboer vorig sei-

uitkijkt. Kramer is na het vertrek van

‘zeer interessant.’ Boerman vindt het

zoen in de kolommen van dit blad. Een

dragende spelers als Miloud Weijers,

leuk voor zijn spelers dat zij eens tegen

jaar later is het al zover. Ondanks een

Carlo Smit en Patrick Molenaar een be-

andere clubs spelen. ‘En als iedereen fit

matige voorbereiding is het bestuurs-

langrijke pion in het elftal van trainer

is, kunnen we een rol van betekenis spe-

lid technische zaken niet bang voor wat

Jan Oldenhove. ‘Ik wil het ook laten zien’,

len. Eén goede wedstrijd is leuk, maar

de ploeg in de vierde klasse te wachten

toont Kramer zijn ambities. Wie Sint

je moet een heel seizoen goed zijn. In

staat. ‘We hebben een goede mix van

Adelbert weinig kans geeft in de vierde

maart en april moet je er staan. Hopelijk

routine en jeugdig elan en komen in de

klasse, krijgt repliek van de talentvolle

zijn we in de breedte sterk genoeg.’
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Vrone
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Andijk
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Olympia Haarlem
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Foto Karel Delvoye

Foto Kees Blokker

Alkmaarsche Boys seizoen ‘82/83. Leo van Meene zit vijfde van links.

uit de oude doos
Leo van Meene vierde
titel Alkmaarsche Boys
week te vroeg
Alkmaarsche Boys heeft een roemrucht verleden. Na een succesvolle periode trad het verval in.
Leo van Meene maakte de neerwaartse spiraal bewust mee. Op zeventienjarige leeftijd debuteerde
Van Meene in het eerste elftal dat toen nog tweede klasse speelde, maar een aantal jaren later
voetbalde Van Meene in de hoofdklasse afdeling. ‘Een triest dieptepunt’, vindt de Alkmaarder nog
steeds. ‘We werden dat seizoen wel direct kampioen, al vierden we het kampioenschap een week
te vroeg.’

Aanpassingsproblemen heb ik niet gehad’,

goed georganiseerd. We gingen op vrijdag

bezweert de toenmalige linksbuiten, die

op trainingskamp in Schoorl om de saam-

het volgens eigen zeggen meer van zijn

horigheid te vergroten. Toen de wedstrijd

snelheid dan van zijn techniek moest heb-

begon, bleef het lang 0-0, maar toen we op

ben. ‘Ik had een aardige voorzet en pikte

achterstand kwamen, klapten we helemaal

regelmatig mijn doelpuntjes mee. Later

in elkaar. Uiteindelijk verloren we met 6-0,

speelde ik vanwege mijn loopvermogen op

waardoor we uit de vierde klasse degra-

het middenveld.’

deerden. Dat was een hard gelag.’

Jos Cornelisse, vader van de profvoetbal-

In die afdelingshoofdklasse speelde Alk-

lers Yuri en Tim Cornelisse, was een van

maarsche Boys een paar hilarische wed-

de spelers die Alkmaarsche Boys de rug

strijden. De Alkmaarse derby tegen het in-

toekeerde. Hoewel Van Meene het rood-

middels ter ziele gegane Go Ahead’18 staat

wit geblokte shirt altijd trouw bleef, had hij

Leo van Meene nog bij. ‘De scheidsrechter

wel begrip voor Cornelisses overstap naar

liet wel dertig minuten te lang doorspelen

AFC’34. ‘Hij was echt goed. Als een speler

om Go Ahead te laten winnen. Wat zijn be-

meer in zijn mars heeft, dan moet hij gaan.

weegredenen hiervoor waren, weet ik niet.’

Dat zeg ik nu ook tegen jeugdspelers. Maar

Dat seizoen had Alkmaarsche Boys het

‘Als een speler meer in zijn mars heeft,
dan moet hij gaan’
van een aantal andere jongens vond ik dat

aanvankelijk moeilijk, maar in december

ze de ploeg in de steek lieten.’

kwam de ommekeer. 'Het was tegen een

Jos Cornelisse was in de optiek van Van

club uit de Zaanstreek.' En dan na enige

Meene de beste van allemaal. ‘Hij heeft

bedenktijd: 'Volgens mij was het tegen

ook nog bij Volendam gevoetbald, waar een

Assendelft. Er kon eigenlijk niet worden

knieblessure een einde maakte aan zijn

gespeeld, want er lag ijs op het veld. Zij

profavontuur. 'Als Jos dezelfde kansen had

stonden vrij hoog en wilden perse spelen.

pioenschap kleeft wel een leuk verhaal. De

gehad als zijn zoons, had hij het ver kunnen

Vreemd genoeg vond de scheidsrechter

week ervoor konden we kampioen worden

schoppen.’

het prima. Met de rust stonden we met 2-1

als onze concurrent niet won. Toen we hen

achter. Uiteindelijk wonnen we met 2-3.

opbelden, hoorden we dat ze hadden ver-

Cornelisse was niet de enige speler die

Daarna verloren we bijna niet meer waar-

loren. Je begrijpt het was groot feest. De

aardig een bal kon raken. ‘Rob Schutz was

door we kampioen werden.’

volgende dag lazen we in de krant dat zij

onze keeper. Hij had ook een verleden in het

helemaal niet hadden verloren en wij dus

betaalde voetbal. Tegen hem keek je toch

De kampioenswedstrijd werd door ’de

nog geen kampioen waren. We vierden het

een beetje op. En dan hadden we nog Leo

Boys’ met 4-0 gewonnen. ‘Wie de tegen-

feestje te vroeg. Gelukkig maakten we die

Schats, ook een oud-prof, en Klaas Schot’,

stander was? Het was volgens mij tegen

week daarop geen fout en waren we dus

Er zijn voetballers die allerlei feiten uit hun

macht maakte, moet de huidige jeugdcoör-

de successen uitbleven, vertrok een aan-

somt Van Meene een paar illustere namen

QSC’, klinkt het aarzelend. ‘Aan dat kam-

alsnog kampioen.’

eigen carrière exact kunnen oplepelen

dinator van de club uit Overdie het antwoord

tal ploeggenoten onder meer naar AFC’34

op. ‘Later speelde ik met André Boekel,

en spelers die moeite hebben de hoogte-

schuldig blijven. Van Meene herinnert zich

dat toen aan haar opmars begon. Anderen

Rob Bijl en Gerard Beentjes. Dat waren ook

en dieptepunten uit hun geheugen op te

wel dat hij de enige jongeling was. ‘Het

stopten vanwege hun leeftijd. Je moet dan

geen verkeerde spelers.’

diepen. Leo van Meene, Alkmaarsche Boys-

was een hechte groep die al jaren samen

terugvallen op mindere jeugd met alle ge-

man in hart en nieren, behoort duidelijk

speelde.’

volgen van dien.’

tot die laatste categorie. ‘Ik heb het nooit

Toch konden deze spelers Alkmaarsche

Rob Schutz

Boys geen nieuwe successen brengen met

bewust bijgehouden. Ik heb ook nooit kran-

Het weinige verloop heeft een belangrijke

Hoewel Leo van Meene een jonkie was,

als triest dieptepunt de degradatie naar

tenknipsels bewaard’, klinkt het enigszins

rol gespeeld bij de vrije val van de Alkmaar-

voelde hij zich op zijn gemak bij zijn

de afdelingshoofdklasse, vandaag de dag

verontschuldigend uit Van Meenes mond.

se club, is Van Meenes stellige overtuiging.

oudere ploeggenoten. ‘Ik vond het best wel

omgedoopt tot vijfde klasse. Die degradatie

‘We hadden goede jeugdelftallen, maar de

spannend, maar ze probeerden je gerust te

staat Van Meene nog helder voor de geest.

Op de vraag tegen welke club Van Meene

spelers stroomden niet door naar het eer-

stellen. Spelers als Flip Benjamin en Jos

‘We moesten, meen ik, uit tegen SRC’, start

voor het eerst zijn opwachting in de hoofd-

ste elftal en zochten hun heil elders. Toen

Cornelisse vingen me goed op.

de Alkmaarder zijn verhaal. ‘Alles leek
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Als Leo van Meene een elftal mocht samenstellen met spelers
waarmee hij bij Alkmaarsche Boys speelde, ziet dat er als volgt uit:

Jaap Wapstra

Frank Schaddenhorst	

Jan Prins		

André Boekel

Klaas Schot		

Gerard Beentjes			Leo Schats

Jos Cornelisse		

Frans Heijmans			Leo van Meene	

			
Trainer: Paul Verra
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AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL
Vrijwel alle hoofdklassers azen op een plekje in de nieuw te vormen Topklasse. ADO’20 vormt daarop geen uitzondering. De selectie werd versterkt met
ervaren profs als Michel Kruijer, Patrick Zonneveld en Frank van der Geest.
De Heemskerkers shopten ook bij vierdeklasser FC Uitgeest en haalden daar
tot ontsteltenis van zo’n beetje het hele dorp Mike Brantjes en topscorer
Ramon den Nijs op. Hoewel de stap groot is, brandt bij Den Nijs het vuur om het ook
in de hoofdklasse te laten zien. ‘Ik heb niet het gevoel dat ADO’20 te hoog gegrepen
is’, zegt de aanvaller aan de stamtafel bij Van Ruysdael.

Lig je nog weleens wakker van het
afgelopen seizoen?

‘Ik heb niet
het gevoel dat
het te hoog
gegrepen is’

‘Dat was natuurlijk een zuur afscheid. Zo had ik het mij ook niet
voorgesteld. Het begon nog leuk,
want ik scoorde vlak voor tijd 2-1,
waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Dat was
wel een kippenvelmomentje. Ik
miste een strafschop en uiteindelijk
stonden we met lege handen. Weg
promotie. ’s Avonds lag ik wel te woelen in mijn bed, maar ook dit hoort
bij voetbal. Je moet je erover heen
kunnen zetten, uiteindelijk moet je
vooruit blijven kijken.’
Wanneer nam ADO’20 contact met
je op?

FOTO’S Karel Delvoye
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‘Twee jaar terug hebben ze al een
keer bij mij aangeklopt, maar toen
wilden ze mij halen voor het tweede
en dan zou ik later de sprong naar
het eerste kunnen maken. Dat vond
ik niet interessant. Begin mei in-

formeerde mijn ploeggenoot bij FC
Uitgeest en oud-prof Juan Viedma
op verzoek van Kistemaker of ik
wat voelde voor een overgang naar
ADO’20. Dat leek mij wel een mooie
uitdaging. Een dag later belde meneer Kistemaker mij en toen heb ik
met hem en voorzitter technische
zaken Cees Baltus een gesprek gehad. Meneer Kistemaker vertelde
dat hij mij een paar keer had zien
spelen en ze spiegelden mij voor wat
ze voor dit seizoen voor ogen hebben.
Belangrijk voor mij was dat ik deel
ging uitmaken van de A-selectie.
Dat was natuurlijk een flinke verbetering in vergelijking met het aanbod
van twee jaar terug.’
Heb je geen gesprek gehad met
trainer Dick-Jan Ente?
‘De trainer heb ik later gesproken en
ook hij was blij met mijn komst.’
Lennert Beentjes, die Ente nog
kent van zijn tijd bij Vitesse’22,

zou ook benaderd zijn. Je hebt niet
het gevoel tweede keus te zijn?
‘Als dat zo zou zijn, zegt mij dat niet
zoveel. Het blijft toch een uitdaging.
Natuurlijk is Lennert een goede
spits, maar als hij niet wil, dan houdt
het op. Voor mij maakt het niets uit.’
Financieel is de stap natuurlijk ook
aantrekkelijk.
'Voor mij telt het sportieve aspect.
Voor het geld ben ik niet naar ADO’20
gegaan.’
Heb je nog advies ingewonnen?
‘Ik heb het er kort met Juan Viedma
over gehad, maar met mijn ouders en
mijn vriendin heb ik het uitgebreid besproken. Zij staan er volledig achter.’
Je trainer Jurg Bosman heb je niet
om zijn mening gevraagd?
‘Ik heb hem wel verteld dat ik
pagina 19

bij Uitgeest en we kennen elkaar
natuurlijk langer, maar ik trek niet
naar hem toe. We zitten een beetje in
hetzelfde schuitje en we praten over
onze ervaringen. Het is niet zo dat ik
steun zoek bij hem.’

‘Als ik tien
doelpunten
maak, ben ik
dik tevreden’

En de mensen in het dorp?
‘Dat viel erg mee. Ik heb mijn hele
jeugd bij Uitgeest gespeeld en tweeënhalf jaar in het eerste. De meeste
mensen respecteren mijn keuze.
Als ik het niet red bij ADO’20, dan ben
ik van harte welkom. Dat gevoel heb
ik wel.’
Hoe is de aanpassing verlopen?
‘Ik ben goed opgevangen door de
groep, het zijn allemaal aardige
jongens. Ze wensten me allemaal
succes toe en ook voetballend moet
ik het aankunnen. Ik merk wel dat
het tempo veel hoger ligt. Mijn hanpagina 20

delingssnelheid
moet
omhoog.
Een bal aannemen en hem dan nog
even goed leggen; dat kan niet meer.
Ook moet ik meer bewegen en minder in één tempo voetballen. Daar ga
ik aan werken en ik denk dat het wel
goed komt. Ik luister ook goed naar
Giso Beemer, Frank van der Geest
en Michel Kruijer. Dat zijn de grote
jongens. Ze willen mij echt beter
maken. Alle jongens gaan honderd
procent voor het voetbal en je hebt
te maken met een moordende concurrentie. Dat weet je vantevoren,
ik loop daar ook niet voor weg.’
Wat leer je van collega-spits
Patrick Krop?
‘Patrick heeft de jeugdopleiding van
Haarlem doorlopen en je ziet dat hij
meer heeft meegekregen dan ik. Als
ik hem observeer, dan zie je dat terug.
Hij is bijvoorbeeld erg doelgericht.’
In hoeverre is de aanwezigheid van
Mike Brantjes prettig voor je?
‘Vorig seizoen speelde ik met Mike

Van Westerop pakt

de handschoen op

Wanneer is voor jou het seizoen geslaagd?
‘Ik wil zoveel mogelijk aan spelen toekomen. Als ik tien doelpunten maak,
ben ik dik tevreden. Misschien is dat
te hoog gegrepen voor een eerste
seizoen in de hoofdklasse. Patrick
Krop scoorde vorig seizoen dertien
keer. Na dit seizoen kijk ik hoever ik
ben. Overigens zijn doelpunten leuk,
maar de teamprestatie is natuurlijk
het belangrijkst.’
Waaraan merk je dat je bij een grote
club speelt?

benaderd was en ik serieus met een
overgang naar ADO’20 bezig was.
Hij had daar alle begrip voor.
Hij zei mij wel er goed over na te denken, omdat een dergelijke stap kan
uitlopen op een teleurstelling.
Uiteindelijk vond hij mijn beslissing
niet meer dan logisch. Hij is een trainer met ambities en begrijpt dat een
speler ook ambities heeft.’

- advertorial -

‘De manier waarop alles is geregeld. Voor de training hoef je alleen
een schone onderbroek en voetbalschoenen mee te nemen. Dat was ik
niet gewend. Niets ten nadele van FC
Uitgeest, want daar waren de zaken
ook goed geregeld, maar het is hier
natuurlijk allemaal net even professioneler. Ik heb nu ook een clubkostuum. ADO is wel een gezellige club,
al ben ik hier niet voor de gezelligheid gekomen. Als er gewonnen
wordt, is het hier net zo gezellig als
bij Uitgeest.’
En er zal vaak gewonnen moeten
worden, want jullie willen bij de
eerste vier eindigen. Is zo’n doelstelling realistisch?
‘Ik heb de hoofdklasse niet echt op
de voet gevolgd. De verwachtingen zijn hier inderdaad hoog, maar
als zowel de trainer als meneer
Kistemaker zegt dat een plek bij de
eerste vier haalbaar is, dan zal dat
wel. Je moet ook voor het hoogst
haalbare gaan. Ik wil daar graag een
bijdrage aan leveren.’

Oud AZ-keeper Robert van Westerop, begon zijn carrière bij Kolping
Boys en stond ook nog bij Volendam
en Emmen onder de lat. Van Westerop keept nu voor het derde seizoen bij Helmond Sport en runt een
internetwinkel voor keepersspullen: Keepershandschoenen.nl
Natuurlijk is het een fabeltje dat je
met een paar goede keepershandschoenen ineens een goede keeper bent. ‘Maar het helpt wel’, zegt
keeper Robert van Westerop (31) van
Helmond Sport. ‘Met een paar goede
handschoenen kan een doelman beter voelen en de bal klemmen. Dat is
toch zekerder dan wanneer hij een
schot op doel moet wegboksen.’
Keepershandschoenen.nl is meer
dan een internetwinkel voor doelmannen en –vrouwen. ‘Het voordeel
bij mij is dat mijn klanten advies krijgen van een professionele keeper.
Ik keep zelf met handschoenen van
het merk Valk, een jong Nederlands
merk, dat een geweldige handschoen
voor mij heeft. Maar via de site bied
ik acht merken aan, dat zie je in
een sportwinkel nooit. Ik heb onder
andere Adidas, Stanno, Nike, Reusch
en Uhlsport in het assortiment,
maar ook het relatief nieuwe merk
Valk, dat een erg goede prijs-kwaliteitverhouding heeft. En sinds 2008
voer ik exclusief het handschoenen-

merk van oud AZ- en PSV keeper
Ronald Waterreus; R23.’
‘Bovendien kan ik klanten ook op
andere vlakken helpen. Ik krijg mailtjes van moeders die zeggen dat hun
zoontje van veertien al een paar keer
zijn vingers ernstig heeft gekneusd
of ik daar iets op weet. Ik geef dus
ook een stukje persoonlijke begeleiding op het gebied van blessures,
revalidatie en dergelijke.’
‘Het keepen bij Helmond Sport en
het runnen van een internetwinkel is
een prima combinatie. Uiteraard doe
ik niet alles zelf; de administratie,
facturatie en magazijnwerkzaamheden zijn uitbesteed en zelf doe ik de
inkoop en promotie van de site. Zo
kan ik op alle fronten goed presteren.
Om alles gladjes te laten verlopen
lever ik alleen maar uit voorraad;
binnen 48 uur na ontvangst van de
betaling heeft de klant zijn handschoenen of keepersbroek al in huis.
Dat is een service waar ik trots op
ben, omdat heel veel concullega’s dit
niet kunnen waarmaken.’
De internetwinkel loopt boven verwachting goed. ‘Mijn site had een
soort sneeuwbaleffect, werd steeds
groter en ik heb al een aantal keer
een verbeterde webshop in gebruik

genomen om de klanten nog beter te
kunnen helpen. We hebben al meer
dan 2.000 vaste klanten en dat aantal
groeit met de week.’
Sterk punt van de webshop is ook dat
de klanten hun eigen ervaring kunnen delen met andere keepers. Zijn
ze tevreden over een handschoen of
juist niet; alle reacties worden bij het
desbetreffende model getoond om
zo een onafhankelijk beeld te krijgen
van de plus- en minpunten van de
handschoenen.
Is er nóg meer wat de site uniek
maakt? ‘Ja eigenlijk wel: bijzonder
bij ons is de professionele drukservice die keepershandschoenen.
nl biedt. Veel keepers willen op de
handschoenen of op het keepersshirt hun naam gedrukt hebben, net
als de profkeepers. Dit kan bij ons al
vanaf vijf euro.’
De zaken gaan goed bij keepershandschoenen.nl, maar er is geen
reden om te gaan genieten. ‘We zijn
constant op zoek naar mooie aanbiedingen voor de klanten. Zodat ze
voor een mooie prijs, goede kwaliteit
krijgen.'
'Als de service en kwaliteit goed zijn,
zullen steeds meer keepers inzien
dat ze bij ons aan het goede adres
zijn voor hun complete outfit!’
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een
Naam
Marga Admiraal
Leeftijd
23 jaar
Club
FC Castricum
Positie
Voorstopper
Bal hooghouden
Ehm, -3?
Hoogtepunt voetbalcarrière
Het kampioenschap.
Sterke punten Marga volgens Bjorn
Marga kan goed verdedigen.
Zwakke punten Marga volgens Bjorn
De bal naar een medespeler spelen, zodra ze hem heeft veroverd. Gelukkig verovert ze de bal altijd weer snel.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een string of een boxer.

Kan seks voor de wedstrijd?
Tuurlijk.
Muziek voor een wedstrijd?
War Machine van AC/DC.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?
Nee, daar geloof ik niet in.
Leukste voetbalhumor
De gesprekken in de kleedkamer.
Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt?
Erg gezellig in de kantine.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Ehh, niet?
Passie buiten het voetbal
Volleybal en de meiden!
FC Castricum dit seizoen?
Gaan voor het kampioenschap!

VOETBALLERS DOEN HET MET

tweetje
Naam
Bjorn Adrichem
Leeftijd
29 jaar
Club
FC Castricum
Positie
Rechtsback of voorstopper.
Bal hooghouden
Niet veel, ben al blij als dat ding niet van m’n poot afspringt.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Dat we met het eerste kampioen werden in de zesde klasse.
Sterke punten Bjorn volgens Marga
Bjorn kan goed verdedigen.
Zwakke punten Bjorn volgens Marga
Bjorn kan beter het spel niet maken.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd?
Voor, na, in de rust, als ik wissel zit, altijd!

VOETBALLERS DOEN HET MET

Muziek voor een wedstrijd?
Het liefst een mix van het paprika-lied en Kim Wilde.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?
Ik kom nooit op de helft van de tegenstander. Als ik dat doe
ben ik bang dat ik wat breek.
Leukste voetbalhumor
Een speler maakte altijd opmerkingen over de bos rode
schaamhaar van een teamgenoot. Na een training vond deze
speler deze bos in zijn broekzak.
Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt?
Wel leuk, heb ik in ieder geval geen gezeur tijdens de 3de helft!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Ik ga vroeg naar bed, sta vroeg op, eet goed en drink genoeg.
Passie buiten het voetbal
Wedstrijden van AZ bezoeken, zaalvoetbal en alles wat
gezelligheid brengt.
FC Castricum dit seizoen?
Op het oog zit het tweede in een sterke poule. Toch verwacht
ik een kampioenschap. Anders rollen er koppen.

VOETBALLERS DOEN HET MET
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Profiteer nu
van 5,25%*
hypotheekrente
voor 10 jaar vast met NHG

De juiste hypotheek is afgestemd op uw persoonlijke
voorwaarden en biedt zekerheden voor de toekomst. Vertel
ons daarom tijdens een adviesgesprek wat u belangrijk vindt.
Dan zoeken wij daar een passende hypotheek bij. Profiteer
nu ook van een hypotheekrente van 5,25%*. Kom langs of
bel onderstaand Fortis Bank-kantoor voor een afspraak.
Heemskerk, Deutzstraat 4-6, (0251) 25 76 00
* Voor 10 jaar vast met NHG. 5,47% effectieve rente.
Rentewijzigingen voorbehouden.
Het actietarief is geldig tot 21 september 2009.

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

Wijkerstraatweg 191, Velsen

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

