
nr.06

Het ballenHok • all stars Vitesse’22 3  • een-tweetje met…

Jaargang 3 // oktober 2009 

Neem 
gratismee! 

De Glazen Bal van 
Rajesh BishesaR 

RepoRtaGe
RoDDels, 
RoKjes en RosÉ 

Uit De oUDe Doos
ivaR BoeReBachs 
GloRieDaGen Bij 
sv BeveRwijK 

aan De stamtafel 
De thUisKomst van 
RaDe tRifKovic

GRoen GRas
De foResteRs f8 - 
alKmaaRsche Boys f3



pag.04

pag.08
 

 
Roddels,  
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Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt acht keer per jaar.
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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.

Beste voetballiefhebber,

Ik ben blij dat we erin zijn geslaagd de topscorerslijst meer allure te geven. kartworld in Limmen heeft aan het eind van 

het seizoen voor de mannelijke en vrouwelijke topscorer en zijn/haar ploeggenoten een arrangement beschikbaar gesteld.  

en nu maar hopen dat de scoringsdrift nog meer toeneemt, al zullen de regionale keepers daar heel anders over denken, 

want keepershandschoenen.nl schenkt iedere maand een paar handschoenen aan de minst gepasseerde mannelijke doel-

man van die maand. Het maakt het er allemaal nog leuker op.

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

    

Arthur Oosthoek

Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

MiniMAle insPAnninG, 
MAxiMAAl ResUlTAAT
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hetballenhok all staRs

foto: dAVid jonkeRde G lDschi t R

 DE AFVAllENDE BAl

Ze zijn overal. de deskundigen. ken-
ners van ’t spelletje. langs de lijn, 
op het werk, op zondagavond bij  
jack van Gelder, in Voetbal interna-
tional en in de kantine. Zelf wil ik ook 
graag deskundig gevonden worden.  
ik moet dat ook zijn, vind ik, want ik 
schrijf over voetbal en dan ben je al  
snel deskundig. daarom vragen ze  
vaak wat ik van de wedstrijd vond. dat 
streelt mij. ik ga dan heel deskundig 
praten in een taal die alleen ’kenners’ 
kennen namelijk  ’voetbaltaal’. Taal die 
bestaat uit begrippen, waarvan niet  
iedereen altijd even goed begrijpt waar 
de woorden vandaan komen, laat staan 
wie de uitdrukking geïntroduceerd 
heeft, maar die mij wel de status van 
kenner bezorgen. 

een verovering van de bal door de mid-
denvelder die vervolgens de midvoor 
aanspeelt die op zijn beurt afgeeft op 

de naar binnenkomende linksbuiten 
en met een mooi schot de 1-0 binnen-
schiet, wordt door mij beschreven als:  
‘japie, de controlerende middenvelder 
joeg de tegenstander op door scherp  
op de bal te jagen waarna over de as  
van het veld midvoor kees hard in de 
voeten werd gespeeld. deze kaatste 
de bal naar de naar binnen knijpende 
en links in de zone opererende Peter, 
die vervolgens de achterlijn opzocht 
en met een stiffie de keeper wist te  
verschalken.’ 
 
Zo, die heeft er verstand van denken 
de mensen dan. ik doe u een bekente-
nis. niets van waar. ik snap er eigenlijk 
niets van. 

laatst hoorde ik een trainer na afloop 
zeggen dat het ‘mijn bedoeling was om 
de tegenstanders naar het centrum te 
lokken door de backs aan de buitenkant 

te laten dekken om zo de tegenstander 
te dwingen binnendoor te gaan waar ze 
vervolgens gestaffeld moesten worden 
opgevangen. die van ons waren te laat 
met terugsluiten. daarom kon de te-
genstander scoren’. 

ik wilde graag deskundig lijken, knikte, 
begreep er geen snars van en vroeg  
naïef of hij vond dat de mandekking 
niet in orde was? oei, oei fout! dat had 
ik helemaal verkeerd gezien. ik be-
sloot terstond ’het’ te begrijpen, want  
voordat je het weet wordt er door zo ie-
mand getwijfeld aan je deskundigheid 
en gaat het verhaal de ronde dat ’de  
afvallende bal’ niets van ’t spelletje 
snapt.  dat nu, zou dodelijk zijn voor  
mijn status als deskundige.

ik ga daarom maar de voetbaltaal 
verrijken met mijn eigen woorden.  
Zo kan ik de trainer overbluffen 

met termen die hij niet kent. de 
aanval is de beste verdediging. 
‘Zeg trainer, goed om de twee 
achterste mensen asymmetrisch 
te laten spelen, zodat er ruimte  
lag voor de parabool op het midden-
veld waarbinnen de creativiteit van 
de middenvelder die met de punt 
naar achteren speelde optimaal kon 
renderen. Trainen jullie daar ook op?’ 
‘ja, want we doen vaak rondo’tjes en 
degene die in het midden staat is 
dan de lummel. en, dat mag je ge-
rust weten, dan ben er ik best trots 
op als je dat op zondag terugziet in 
het veld.’  
 
snap je nu waarom ze mij respec-
teren als deskundige en kenner van 
’t spelletje terwijl, toegegeven, ik  
eigenlijk niets van ’t spelletje begrijp. 
Maar ja, niemand die het merkt.  
ik lul maar wat aan.

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

RegioVoetbalMagazine zet iedere 
maand zo’n team in de schijnwer-
pers. Deze maand het derde elftal 
van Vitesse'22 .

Welke hoofdtrainer is de grootste kenner van het voetbal in deze regio en 
wordt winnaar van de glazen bal? de hoofdtrainers van de clubs in het ver-
spreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine kijken in hun glazen bal en 
voorspellen de uitslagen van vijf wedstrijden. in dit nummer de Glazen Bal 
van Rajesh Bishesar, trainer van AFC’34 zaterdag. Bishesar voorspelt de  
uitslagen van de volgende wedstrijden van 10 en 11 oktober:

Meervogels’31 - Alcmaria Victrix  Vierde klasse zat.  4-1
DZs - sV WMC  Vierde klasse zat.   2-0
ADO’20 - AFC  Hoofdklasse 1-2
Vitesse’22 - RKVV DEM  Tweede klasse  1-3
Hugo Boys - Winkel  Vijfde klasse 4-2  

een goed voorspelde uitslag levert vijf punten op. Wanneer alleen de toto-
uitslag juist is, wordt dit beloond met drie punten. 

Kijk voor de voorspellingen van alle trainers en de Glazenbalranglijst 
 iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

De Glazen

 Bal
van Rajesh Bishesar

staand v.l.n.r.: Wilco van pinxteren, Hans Veldt,  
erik glim, peter Scheerman, Wim twisk, timo Huisman, 
Dennis Wit en David Jonker.

Gehurkt v.l.n.r.: Ferdy baltus, Christ Maas,  
Jan Verhulst, ernst nielen, pieter piepers (69),
remko de beer en Hendri rouw. 

Op de foto ontbreken: Marcel Cotteleer, Mauro brenna, 
Marc Vermorken en niels de Wit.

• De kern van het derde van Vitesse’22 speelt acht jaar 
samen. Het team komt uit in de reserve derde klasse en 
bestaat uit een aantal voormalige vedetten van de  club, 
aangevuld met een aantal goedwillende, wat dommige 
krachten. de gemiddelde leeftijd ligt zo rond de veertig, 
maar de humor is nogal puberaal. Met name vaste vlag-
ger jan blinkt uit in het maken van hilarische poep- en 
piesgrappen. 

• Beroemd zijn de uitjes van dit illustere gezelschap. 
Vooral het bezoek aan een wedstrijd van Wigan Athletic 
(waar een voormalig ploeggenoot van een aantal spe-
lers, Arjan de Zeeuw, destijds furore maakte) staat in 
het geheugen gegrift. lokale roem heeft het team  
vergaard met het organiseren van de Puikman open,  
het jaarlijkse golftoernooi. 

• Donderdagavond is de vaste trainingsavond van de 
mannen. in de zomer wordt er in de ’bosjes’ getraind, 
een mooi veldje in het duingebied. na een uurtje bal-
len, wordt de training aan de bar (of in de bosjes) nog 
een paar uurtjes voortgezet. onder het genot van het 
goudgele vocht worden voetbalwijsheden uitgewisseld. 
Als er zo gevoetbald zou worden als dat er aan het eind 
van een trainingsavond geluld wordt, was het team het 
niveau van de derde klasse allang ontstegen!

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

HENNIE sTAM ,  
RElATIEMANAGER OHV 

VERMOGENsBEHEER, 

DE HOOFDsPONsOR  

VAN ODIN’59. 

Wat is de reden van het sponsoren van ODIN’59?

‘oHV Vermogensbeheer draagt sport in het alge-

meen en voetbal in het bijzonder een warm hart toe. 

sport is van groot maatschappelijk belang.  

Het draagt bij aan het bouwen van multiculturele 

bruggen en iedereen kan op haar of zijn niveau 

ergens goed in zijn. iemand die sport, leert spe-

lenderwijs in teamverband te opereren, te winnen 

en tegenslagen te incasseren. dit komt van pas in 

iemands maatschappelijke loopbaan. dit ondersteu-

nen wij en daarom verbindt oHV Vermogensbeheer 

daar graag haar naam aan.’

Hoe hoog is de jaarlijkse  
sponsorbijdrage? 
‘onze bijdrage ondersteunt de 
continuïteit van het door odin’59 
gevoerde beleid. Verder helpt het bij 
de teambuilding binnen de selectie, 
zodat de spelers met elkaar het 
beste resultaat kunnen neerzetten.’

Wordt uw bedrijf van de sponsoring 
zakelijk veel wijzer? 
‘Primair wordt een bedrijf alleen 
maar wijzer van de kwaliteit die het 
levert. omdat onze dienstverlening 
van een kwalitatief hoog niveau is, 
hebben wij besloten nog wat extra’s 
te doen voor het maatschappelijk 
belang. iets meer naamsbekendheid 
is meegenomen, maar beslist niet 
het doel van deze sponsoring.’
 
Is het denkbaar dat u zich als  
hoofdsponsor bemoeit met het  
voetbaltechnisch beleid? 
‘odin is een goed georganiseerde 
vereniging en heeft z’n zaakjes dus-

danig op orde dat de trainersstaf 
het technisch beleid uitstekend kan 
uitvoeren. een sponsor moet zich 
daar niet mee bezighouden.’

Bent u bereid in de buidel te  
tasten om spelers naar ODIN’59 
te halen?    
‘de doelstelling van sponsoring 
heb ik al genoemd. Het collectief 
is belangrijk. individueel belang 
is verder taboe. dus een duidelijk 
nee.’

Gaat u alle wedstrijden van het 
eerste bezoeken? 
‘Vele medewerkers van oHV zijn 
in het weekend ook sportief actief. 
Als het uitkomt wordt er een wed-
strijd bezocht.’
 
Wat verwacht u van ODIN’59 dit 
seizoen?  
‘na de promotie naar de hoofd-
klasse is het parool handhaven. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit  
gaat lukken.’

Vitesse'22 3
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De derby Vrone-Koedijk kende nau-
welijks opwindende momenten. Wie  
negentig minuten naar een aquarium 
had zitten turen, had waarschijnlijk 
meer gezien dan de toeschouwers 
bij deze wedstrijd. Al na zes minuten 
kwam het superieure Koedijk op een 
0-1 voorsprong, waarna de ploeg van 
trainer Gerrit Boerman verzuimde het 
gaspedaal in te drukken. Het bleef bij 
0-1. Zo leverde een minimale inspan-
ning een maximaal resultaat op.      

FOTO’s KAREl DElVOyE

koedijk-doelman benny godijn reikt hoger 
dan rené rootlieb en Dwight Vis (rechts).

richard rijsterborgh in de achtervolging op matchwinner Lars Lenaerts.

minimale  
inspanning,  
maximaal 
ResUltaat 

Het kan verkeren. Vorig seizoen eindigde 

Vrone als tweede achter kampioen VVW, 

deze voetbaljaargang vinden de voetballers 

uit sint Pancras zich terug op de laatste 

plaats van de ranglijst. koedijk werd vorig 

seizoen kampioen en is de trotse koploper 

in de derde klasse A. 

Het kwaliteitsverschil was op het veld in  

sint Pancras overduidelijk. koedijk was op 

alle fronten beter. de promovendus beheers-

te het positiespel beter, was technisch vaar-

diger en agressiever in de duels. dat Vrone 

er pas na een uur in slaagde echt dreigend 

voor het doel van Benny Godijn te verschij-

nen, zegt in feite genoeg. de lange Richard  

Rijsterborgh schoot de bal op aangeven van 

jorrit Bergwerff in het zijnet.

Het enige wat Boerman zijn elftal kon ver-

wijten was de magere productie van zijn 

ploeg. koedijk kreeg in de eerste helft 

vier uitgespeelde mogelijkheden en be-

nutte er slechts een. Vooral lars lenaerts 

had in het ’post-Hofkamptijdperk’ in de 

voetsporen van deze topschutter kunnen  

treden. 

lenaerts leek in eerste instantie net zo 

trefzeker als Hofkamp, die vanwege zaal-

voetbalverplichtingen bij FC Marlène 

niet meer voor koedijk uitkomt. sjoerd  

jehee speelde zich knap vrij en stuur-

de Bart schotten, die wel erg makkelijk  

Ronald Hemelrijk buitenom passeerde, 

de diepte in. schottens voorzet schoof  

lenaerts akelig precies langs de tevergeefs 

duikende xander snoek.

daarna viel lenaerts op door het missen 

van kansen. Acht minuten na de 0-1 kreeg 

sonny Aartsen een zee van ruimte. de 

steekpass die volgde, bood lenaerts een 

niet te missen kans. de aanvaller slaagde 

erin de bal naast het doel te schuiven. in 

die eerste helft kreeg lenaerts nog een 

mogelijkheid de score te verdubbelen. 

op aangeven van jim dijkhuizen miste  

lenaerts inzet de juiste richting. overigens 

had ook dijkhuizen in die eerste helft de 

wedstrijd na een knappe individuele actie 

kunnen beslissen, maar ook hij wilde de 

spanning er kennelijk in houden.

de derby bleef in de tweede helft echter  

van iedere spanning ontbloot. Vrone wek-

te geen moment de indruk iets aan de 

achterstand te willen doen. de wedstrijd 

kabbelde maar wat voort en koedijk ge-

loofde het wel. eigenlijk ontstond nog de 

meeste opwinding wanneer scheidsrechter  

ligtvoet in het nadeel van Vrone floot, want  

dan was er altijd wel een speler van de 

thuisclub, die het niet met die beslissing 

eens was.

Tien minuten voor tijd liet koedijk, waar 

Willem van der Gaauw vanwege een ham-

stringblessure niet inzetbaar was, nog een 

keer zien waar het wel én niet toe in staat 

is. een fraaie combinatie tussen jorrit van 

Hoorn en Bart schotten had lenaerts als 

eindstation. de spits deed wat hij al twee 

keer eerder deed: niet scoren. Tegen Vrone 

brak dat koedijk niet op. dat kan in de loop 

van de competitie anders zijn. Maar mis-

schien is alles dan wel anders.

sV Vrone-sV Koedijk 0-1.  

6. lenaerts 0-1. 

scheidsrechter: 

j. ligtvoet

Gele kaarten: 

Bergwerff en Hemelrijk (beiden Vrone).  

sV Vrone: snoek; Reijne, Gerdes, Verduin, 

Hemelrijk; de Vries (66. duijvelshoff), Root-

lieb, Bergwerff (60.schuit), Groenenboom; 

Rijsterborgh en Vis

 

sV Koedijk:  Godijn; jehee, Carli, kunst, 

loos; kabalt, Aartsen, Van Hoorn, schotten 

(Gurowitsch); dijkhuizen en lenaerts.

Sonny aartsen houdt zich Vrone-middenvelder rené rootlieb van het lijf.

Vrone-aanvoerder Jos Verduin verliest een kopduel van bart Schotten.
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Marieke Brouwer, aanvoerder van  
de Foresters, is het met Hopman 
eens. ‘Het mag best wat sexyer.’ en 
zo krijgt de ooit door Ruud Gullit ge-
bezigde term ’sexy voetbal’ een hele 
andere lading. 

en zoals Gullit ooit sprak: ‘ik ben 
niet te benijden’, zo is het team van 
Brouwer ook niet te benijden, want 
de Foresters is een beetje het lelijke 
eendje van de vijfde klasse B. in het 
driejarig bestaan, hebben de vrou-
wen uit Heiloo nog weinig wedstrijden  
gewonnen. ‘Het is er niet minder  
gezellig om, benadrukt Brouwer. ‘We 
drinken onder de douche lekker een 
rosétje.’ 

Frustrerend vindt Brouwer de vele 
nederlagen wel. ‘ik zie het team wel 
groeien, daar haal ik mijn voldoening 
uit.’ Tot nu toe won de Foresters dit 
seizoen een bekerwedstrijd en een 
competitiewedstrijd. Wie denkt dat de 
meiden na deze zeges de polonaise 
liepen, komt bedrogen uit. ‘eigenlijk 
zaten we door het harde werken uit-
geteld in de kantine. kennelijk gaan 
overwinningen ten koste van de ge-
zelligheid’, grijnst Brouwer, die reik-
halzend uitkijkt naar de duels tegen 
dorpsgenoot HsV. ‘die wedstrijden 
leven erg, omdat we die meiden goed 
kennen. We willen dan niet al te dik 
worden ingemaakt.’

We laten Heiloo even achter ons en 
koersen richting Alkmaarsche Boys, 
dat sinds dit seizoen weer over een 
vrouwenelftal beschikt dankzij een 
initiatief van samantha Witte. We snij-
den bij haar direct de kledingproble-
matiek aan. een getailleerd shirt ziet 
ook zij wel zitten. ‘nike heeft mooie 
getailleerde shirts, maar daar hangt 
ook een prijskaartje aan. een rokje 
hoeft van mij niet zo.’

Vrouwenvoetbal is een serieuze aange-
legenheid bij de Boys. ‘Voor de wedstrijd 
hebben we een tactische bespreking 

in de bestuurskamer. ook tijdens de  
trainingen en wedstrijden gaat het 
er serieus aan toe,’ benadrukt Witte. 
Punten heeft het tot dusverre niet op-
geleverd en dat is volgens Witte lich-
telijk frustrerend. desalniettemin leidt 
het enthousiasme er niet onder. ‘We 
trainen twee keer in de week en bijna  
iedereen is er. dat verbaast mij wel.’

Cock Vijzelaar is trainer van de vrou-
wen van WMC. Hoe zijn zijn ervarin-
gen? ‘Gezelligheid is belangrijker dan  
winnen’, zet Vijzelaar direct de toon. 
‘Maar de inzet is er wel. Ze zijn op en 
top gemotiveerd.’

WMC is de competitie goed begonnen. 
Volgens Vijzelaar heeft dat te maken 

met een aantal nieuwe speelsters die 
gekomen zijn. ‘daardoor is de kwa-
liteit toegenomen. Het zou mooi zijn 
als we dit seizoen promoveren.’ Maar 
promotie of niet, de gezelligheid zal er 
niet minder om zijn. ‘Voor de wedstrijd 
is er veel social talking waardoor het 
even duurt, voordat ze in de kleedka-
mer zijn. en in de kleedkamer is er 
natuurlijk muziek. Toch zijn ze in het 
veld serieus, dus ik heb niets te kla-
gen. ik vind vrouwenvoetbal ook een 
verrijking voor je club. We trekken ook 
steeds meer publiek.’

FC Castricum moest vorig seizoen 
na een paar wedstrijden het eerste 
team uit de competitie halen, maar 
deze voetbaljaargang valt er weer    

Alkmaarsche Boys, de Foresters,  
egmondia, HsV, Zeevogels, WMC en 
FC Castricum hebben allemaal een 
vrouwenteam dat uitkomt in de vijfde 
klasse, waar uitslagen met dubbele 
cijfers vaker voorkomen dan een zand-
storm in de sahara. de vijfde klasse 
lijkt een ’Mickey Mouse competitie’ in 
de overtreffende trap.

Zeevogels speelt met egmondia,  
Alkmaarsche Boys, HsV en de  
Foresters in de vijfde klasse B en 
geldt als een van de favorieten voor de 

titel. niet zo verwonderlijk als je een 
spits hebt die in één seizoen een hoe-
veelheid doelpunten maakt, waar pak 
’m beet suarez van droomt. Miriam  
Hopman was vorig seizoen goed voor 
negenendertig doelpunten. Ambitieus 
is de 21-jarige Hopman zeker. ‘ik wil 
bij AZ voetballen’, stelt ze onomwon-
den.

Vooralsnog wint de gezelligheid het 
van die ambitie, want ondanks haar 
ongekende doelpuntenproductie heeft 
Hopman niet echt de drang om het ho-

‘We drinken onder de douche lekker een rosétje ’

rafael van der Vaart 
in het shirt van De 
kennemers.

Roddels, 
rokjes en rosé

Met de deelname van het Nederlands vrouwenelftal aan het EK 
heeft het vrouwenvoetbal een enorme boost gekregen. Wie een blik 
werpt op de clubs die in de vijfde klasse actief zijn, kan niet anders 
concluderen dan dat kwantiteit boven kwaliteit gaat. Sommige wed-
strijden worden uitgesteld, omdat er niet genoeg speelsters zijn, 
een aantal clubs doet dienst als kanonnenvoer en een beetje spits 
komt tot dertig doelpunten. RegioVoetbalMagazine nam poolshoog-
te in de donkere spelonken van het vrouwenvoetbal. Welkom in de 
wereld van roddels, rokjes en rosé 

Samantha Witte wacht met 
alkmaarsche boys op de eerste punten. Foto erik gevaert

Miriam Hopman vergelijkt zichzelf met 
Danny koevermans. ‘alleen dan wat 
minder sloom.’ Foto erik gevaert

gerop te proberen of om op een open 
dag van hoofdklasser Reiger Boys 
haar talenten te tonen. ‘ik voetbal bij 
Zeevogels met allemaal vriendinnen 
en dat is erg gezellig. sfeer is voor mij 
belangrijk.’

in de kleedkamer viert de gezellig-
heid dan ook hoogtij. ‘Voor en na de 
wedstrijd gaat het niet over voetbal, 
maar over de avond daarvoor en over 
jongens. Als er een feestje is geweest, 
wordt er helemaal wat afgeroddeld’, 
onthult Hopman, die zichzelf verge-
lijkt met danny koevermans, ‘alleen 
dan wat minder sloom’.  

Hopman zou wel met Zeevogels ho-
gerop willen, maar daar zijn de me-
ningen binnen het team over verdeeld. 
‘een aantal spelers is bang, dat als we 
een klasse hoger spelen we alles ver-
liezen.’ Promotie is dus wel degelijk 
een gespreksonderwerp, net als de 
voetbalkleding. ‘We dragen dezelfde 
kleding als de mannen. ik vind dat we 
in een getailleerd shirtje en een hoc-
keyrokje moeten spelen. dat ziet er 
een stuk beter uit.’
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een vrouwenteam te bewonderen in  
Castricum. linda Pol is een van de 
speelsters en zij vergelijkt het team 
van nu met het elftal van toen. ‘Het 

vorige team was meer een vriendin-
nenteam en dit team is zeg maar sa-
mengesteld. daardoor is het nu veel 
serieuzer. We willen allemaal iets  
bereiken’, geeft Pol blijk van de Cas-
tricumse ambities. in het Castricumse 
kleedlokaal dus geen diepgravende 
analyses over de gebeurtenissen van 
de zaterdagavond. ‘Maar na de wed-
strijd is het bij ons erg gezellig’, geeft 
Pol aan, die ook van mening is dat de 
kleding wel wat vrouwelijker kan. ‘die 
shirts zijn natuurlijk wel een beetje 
lomp.’

Bianca Vermaat woont in eg-
mond aan den Hoef, maar voetbalt 
een paar kilometer verderop bij  
egmondia in egmond aan Zee. Voor 

haar en haar ploeggenoten is de derby 
tegen Zeevogels de wedstrijd van het 
jaar. ‘die willen we natuurlijk win-
nen’, blikt Vermaat alvast vooruit.  

‘Hoewel het moeilijk zal worden, wil-
len we dit jaar proberen kampioen te 
worden.’ 

Bij egmondia gaan gezelligheid en 
prestaties hand in hand. Volgens  
Vermaat gaat een feestje op zater-
dag wel voor. ‘We houden er dan geen  
rekening mee dat we de volgende 
dag moeten spelen. Gezelligheid gaat  
boven alles.’

en dus wekt het geen verbazing dat 
er geen tactische verhandelingen  
worden gehouden. ‘We nemen even de 
opstelling door en nemen vervolgens 
de belevenissen van zaterdagavond 
door’, geeft Vermaat een egmonds 
kleedkamergeheim prijs.

Voor de meiden van HsV is de wed-
strijd tegen de Foresters niet het be-
langrijkste duel van het seizoen. de 
ontmoeting tegen het tweede team 

van HsV brengt het beste en slechtste 
bij de vrouwen boven. Als we Anouk 
Robert mogen geloven verbleekt zelfs 
Galatasaray-Fenerbahce bij deze 
’zustermoord’. Robert spreekt zelfs 
van een ’grote oorlog’ om de verhou-
dingen even weer te geven. ‘Als we 
tegen het tweede moeten, gaan we de 
avond ervoor ook niet uit.’

Verder is het beregezellig in Heiloo. 
in de kleedkamer gaat het vooral over 
jongens, uitgaan en winkelen. ‘echte 
meidendingen' noemt Robert dat. 
‘Als de coach binnenkomt, dan zijn we 
wel serieus’, bezweert Robert die ook 
graag zou willen voetballen in een wat 
meer vrouwelijke outfit. ‘Maar een 
hockeyrokje gaat wel wat ver.’ 

De wedstrijd HSV-HSV 2 is ’een grote oorlog’
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Soul Town
 

Live optreden met uitsluitend 
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AKERSLOOT- s.v. Meervogels’31 komt met een 

unieke spaaractie genaamd ‘voetbalhelden’.  

Er zijn verzamelplaatjes gemaakt van alle jeugd-

leden van s.v. Meervogels’31 en huntrainers.  

Op zaterdag 10 oktober tart s.v. Meervogels’31 

deze unieke actie in samenwerking met de  

Winkeliers Akersloot. Tijdens de aftrap op sport-

park Cloppenburgh ontvangen alle jeugdleden van 

de vereniginggratis een schitterend spaaralbum 

en het eerste zakje voetbalplaatjes. 

Een bekend persoon rond AZ (wie zal het zijn?)  

zal op 10 oktober om 13.00 uur de aftrap verzorgen.  

Vanaf 12 oktober starten de deelnemende winke-

liers met de unieke actie. Je ontvangt de plaatjes 

als je bij de winkeliers aankopen doet. Je kunt 

ook een zakje voetbalplaatjes kopen voor €1,00 bij  

onder meer Veldt’s Toko en Novy. Ieder zakje bevat 

4 voetbalplaatjes. Naast de 370 voetbalplaatjes die 

je kunt verzamelen zijn er 3 gouden, 5 zilveren en  

10 bronzen kaarten in het spel. Deze kaarten kun-

nen bij Nico Adrichem, Bachstraat 19 worden in-

gewisseld tegen mooie prijzen. Natuurlijk kunnen 

degene die geen lid zijn van s.v. Meervogels’31 

meesparen. Voor €5,00 kun je een spaaralbum  

kopen bij Veldt’s Toko en Novy. Van de opbrengst 

van deze unieke spaarac-

tie worden nieuwe speel-

toestellen gekocht voor de 

kleinste jeugd! De actie 

loopt in ieder geval tot en 

met 5 december 2009.

HSV-speelster Cato de Haan houdt het overzicht. Foto erik gevaert
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Groen Gras 
De Foresters F8 - alkmaarsche boys F3
19 september 2009 9.14 uur FOTO karel delvoye 



Bij van RUysDael

Na vijftien jaar ben je weer thuis.

‘Zo voelt dat wel een beetje. ik heb 
hier in de jeugd gevoetbald en nu 
ik terug ben, is de cirkel rond.  
Angel sevillano, erik schouten en 
Maurice Gijzen ken ik nog uit de jeugd 
en zitten nu nog steeds bij de selectie. 
de vader van Maurice is voorzitter.  
Alles bijelkaar maakt dat het extra 
leuk.’  
 
Is de club erg veranderd in de loop 
der jaren?

‘ja en nee. doordat de jeugd van AZ 
ook op ons complex speelt, is de ac-
commodatie wel veranderd. die zou 
bij een eersteklasser niet misstaan. 
de uitstraling is nu veel professione-
ler. Ze koesteren ook het verleden. 
in de kantine hangen nog steeds  
de foto’s van vroegere jeugdteams. 
de mensen die hier vroeger rondlie-
pen, zijn er nog steeds. Als je thuis 
speelt, speel je ook echt thuis.’    

Waarom hield je het na één seizoen 
al voor gezien bij young Boys?
 
‘Young Boys heeft sportief een 
stormachtige ontwikkeling doorge-
maakt. daardoor is het organisa-
torisch nog niet op het niveau wat 
vereist is om in de eerste klasse en 
hoger goed voor de dag te komen. 
emoties wonnen het nog weleens 
van het gezonde verstand. Als we  
gelijk hadden gespeeld, kon er in-
eens niets meer. overigens weet ik 
zeker dat Young Boys echt aan de  
weg gaat timmeren. Het is alleen  
allemaal wat te snel gegaan.’

Iemand met jouw kwaliteiten en 
staat van dienst heeft de clubs toch 
voor het uitzoeken. Waarom koos je 
dan voor Flamingo’s?

‘dat ik terug zou keren, speelt al  
jaren. ik sprak erik schouten  
regelmatig en dan was een terug-
keer bij Flamingo’s altijd onder-

werp van gesprek. Aan de andere 
kant wilde ik op een zo hoog mo-
gelijk niveau voetballen. nu heeft  
Flamingo’s een goed beleidsplan 
waar ambitie uit spreekt. Ze willen 
dit seizoen naar de eerste klasse 
promoveren en dan doorstoten naar 
de hoofdklasse. in de winterstop 
had ik al besloten bij Young Boys te  
vertrekken en toen werd Flamingo’s 
een serieuze optie. ik heb nog wel een 
gesprek gehad met Zwaluwen’30,  
maar koos uiteindelijk voor mijn 
oude club. ook heb ik nog gespro-
ken met simon kistemaker, maar 
dat was meer oriënterend. Ado’20 
had de selectie al zo goed als rond. 
ik vind kistemaker echt een topper.  
Bij Türkiyemspor was hij mijn  
trainer en hij heeft er echt een een-
heid van gemaakt. dat is razend 
knap, want de spelers hadden een 
grote staat van dienst en kwamen  
uit alle windstreken. ik weet ze-
ker dat hij met Ado’20 bij de eerste  
vier gaat eindigen.’   

RAde TRiFkoViC GenooT Zijn jeUGdoPleidinG Bij FlAMinGo’s’64. oP Zijn neGenTiende 
ZoCHT Hij HeT HoGeRoP Bij kolPinG BoYs, dAT Toen in de eeRsTe klAsse sPeelde. nA 
kolPinG BoYs VolGde een VoeTBAlAVonTUUR dAT HeM lAnGs HollAndiA en sToRMVo-
Gels leidde, WAARnA TRiFkoViC PRoF WeRd Bij AdMiRA WACkeR in oosTenRijk. eenMAAl 
PRoFVoeTBAlleR AF koos de AlkMAARdeR VooR HeT AMBiTieUZe TüRkiYeMsPoR en HeT 
Al eVen eeRZUCHTiGe YoUnG BoYs. nA VijFTien jAAR is VoeTBAlnoMAde TRiFkoViC TeRUG 
Bij de ClUB WAAR HeT AlleMAAl BeGon. GeZeTen AAn de sTAMTAFel Bij VAn RUYsdAel 
HeeFT TRiFkoViC de RUsT GeVonden. ‘FlAMinGo’s is Mijn lAATsTe ClUB.’

‘Flamingo’s is 
mijn laatste club’

FOTO’s karel Delvoye

aan De stamtafel…
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FOTO erik gevaert

Is Delano snijders ook een top- 
trainer?

‘ik vind delano heel sociaal en hij 
luistert ook naar de ervaren spelers. 
Uiteindelijk maakt hij de opstelling 
en neemt alle beslissingen. Zo hoort 
het ook. ook tactisch en qua oefen-
stof vind ik hem goed. Wel vind ik dat 
er dingen op papier moeten worden 
vastgelegd. ik ben het gewend dat 
het zwart op wit staat hoe er gehan-
deld moet worden bij standaardsitu-
aties. Wie doet wat bij corners, wie 
staan er in principe in de muur, dat 
soort zaken. je kunt elkaar dan ook 
makkelijker erop aanspreken, is mijn 
ervaring.’

Wat kunnen we van Flamingo’s ver-
wachten dit seizoen?

‘Voetballend doen we in de tweede 
klasse voor niemand onder, tactisch 
is een ander verhaal. daar valt nog 
een hoop winst te boeken. de meeste 

jongens kunnen echt goochelen met 
een bal, waardoor de tegenstander 
zich nooit op een of twee spelers 
kan focussen. Maar ze moeten leren 
nog meer voor het team te voetbal-
len. Het vrijlopen of ruimte maken 
voor een ander, kan nog veel beter. 
ook moeten ze leren wanneer je een 
paar meter naar links of naar rechts 
moet lopen. dat proces is nu in volle 
gang en ik speel daar als aanvoer-
der een rol in. ik ben iemand die  
andere spelers beter kan laten  
functioneren. een speler moet inves-
teren in zichzelf. Hoewel je ons over 
een paar maanden pas echt kunt  
beoordelen, willen we bij de eerste 
vier eindigen. dat moet mogelijk zijn. 
Zeker als we nog meer een team 
worden. Flamingo’s gaat voor alles. 
daar moet iedereen van doordron-
gen zijn. je lacht met elkaar, huilt 
met elkaar en drinkt met elkaar.  
Zo was het bij Türkiyemspor en je 
kunt niet zeggen dat die club niet 
succesvol was.’

Was de periode bij Türkiyemspor 
het mooist?

‘Met Türkiyemspor hebben we een 
hoop gewonnen. Türkiyemspor was 
extreem, het was een warme club, 
we waren echt een familie. Maar ook 
de vier seizoenen in oostenrijk bij 
Admira Wacker waren fantastisch. 
ook daar ben ik kampioen geworden. 
Maar eigenlijk waren de jaren in de 
jeugd bij Flamingo’s het mooist. We 
waren een kleine club, maar hadden 
in de jeugd een fantastisch elftal 
met negen nationaliteiten. je speel-
de met je vrienden in een team. je 
kon vrijuit voetballen zonder al te-
veel opdrachten. in de A1 wonnen we 
gewoon van clubs als AFC’34. in de 
jeugd heb ik vijf kampioenschappen 
meegemaakt. Wat mij betreft kun-
nen daar nog een paar titels bij.’

Je hebt jarenlang op topniveau  
gespeeld. Is het niet verschrikke-
lijk wennen voor je?

‘ja, ik was gewend om met de bus 
naar uitwedstrijden te gaan en nu ga 
je met je eigen auto. nee joh, onzin,  
ik heb het waanzinnig naar mijn zin. 
ik was dat reizen ook een beetje zat.  
nu zijn de uitwedstrijden lekker  
dichtbij en kan ik op de fiets naar  
de training. Het enige wat wennen 
is, is dat je op dit niveau eerder een  
tik krijgt.’

Je bent vierendertig jaar. schuilt er 
een trainer in jou?

‘Zolang ik het fysiek aankan, blijf 
ik voetballen. op dit moment ben 
ik topfit. Het laatste seizoen bij  
Türkiyemspor kreeg ik een schop  
tegen mijn enkel, waardoor ik een 
tijd alleen wedstrijden kon spelen. 
of ik trainer word, weet ik nog niet. 
Misschien word ik wel scheidsrech-
ter. Ben ik al te oud om de top te  
halen? o, laat dan maar zitten.’ 

‘Je lacht met elkaar, huilt met 
elkaar en drinkt met elkaar’ 

topscorerslijst is bijgewerkt tot en met 27 september. 
KaRtwoRlD in limmen stelt een aRRanGement 

BeschiKBaaR vooR het team van De mannelijKe  
en vRoUwelijKe topscoReR van het seizoen.

TOPsCORERs HerenVoetbaL 

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE  6

JAN DE BRuIJN sVW’27  5

BuRAK BulDuK FlAMINGO’s’64  5

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64  5

JORDy DE VET RKVV DEM  5

NIEls POPPING FC CAsTRICuM  5

DANNy GOuWENTAK AlKMAARsCHE BOys  5

PATRICK KROP ADO’20  4

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22  4

TOM HOFKAMP sV KOEDIJK  4

DANIël OOsTERMAN FC VElsENOORD   4

TOPsCORERs VrouWenVoetbaL
lINDA POl FC CAsTRICuM  8MICHEllE sTEEHOuWER FC CAsTRICuM  7sAsKIA VADER KsV   6IRIs GROOT FC CAsTRICuM  6sHAMIRA DE BONTE sV WMC  6MIRIAM HOPMAN ZEEVOGEls  6MARJOlEIN BuTTER KOlPING BOys  5sHAuNI sCHAFT FC CAsTRICuM  5sTEllA GROEN FC CAsTRICuM  5lIEKE VlAAR FC CAsTRICuM  5 

De minst 
GepasseeRDe 
doelman 

meerVogels’31-doelman jack laan Hoefde geen enkel 

tegendoelpunt te incasseren. daardoor is Hij de 

minst gepasseerde doelman Van de maand september. 

laan Verdient Hiermee een paar Valk keepersHand-

scHoenen met zijn naam erop gedrukt, bescHikbaar 

gesteld door keepersHandscHoenen.nl 

De topscorers
De topscorers
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uit de oUde doos

laat Boerebach ongevraagd weten dat in 
dat jaar ook Ado’20 door Beverwijk uit 
het bekertoernooi werd geknikkerd.

Zoals wel vaker bij succesvolle teams, 
ontstaat een bijna onverslaanbaar elftal 
bij toeval. Het elftal van Beverwijk dat in 
het seizoen ’96/97 de successen aaneen 
reeg, vormt daarop geen uitzondering. 
‘ik was van origine linkshalf, maar omdat 
Wout de Vries een keer geschorst was, 
kwam ik in de spits terecht en dat pakte 
goed uit. daarna vormde ik een goed 
spitsenduo met de Vries.’

de gevreesde aanvaller van weleer weet 
nog precies tegen wie Beverwijk in dat 
seizoen de kampioenswedstrijd speelde. 
‘dat was tegen de amateurs van Haar-
lem. We wonnen met 3-1’, klinkt het alsof 
zojuist het eindsignaal heeft geklonken.

de amateurtak van de profs uit de 
noord-Hollandse hoofdstad neemt bij  
Boerebach een aparte plaats in, want 
toen Beverwijk na de degradatie in 1999 
twee jaar later weer kampioen van de 
derde klasse werd, was Haarlem op-
nieuw de tegenstander. en ook die  
titel staat Boerebach nog helder voor 
de geest. ‘We speelden die wedstrijd in 
het stadion van Haarlem, wat natuur-
lijk op zich al vreemd is, want zoveel 
publiek trekt zo’n wedstrijd niet’, voert  
Boerebach de spanning op. ‘Het ging 
tussen kFC en ons. Bij ons stond het 
vlak voor tijd nog gelijk. kFC was al 
klaar en de spelers liepen met bloemen 
op het veld. in de 97ste minuut maakte 
earl oostburg de winnende goal. dat was 
prachtig.’

de wedstrijden tegen Haarlem hebben 
voor Boerebach niet alleen vanwege 
de twee behaalde kampioenschappen 
een apart tintje. ‘de eerste keer dat we 
kampioen werden van de derde klasse,  
mocht ik tegen Haarlem twee keer een 

penalty overnemen en pas bij de laatste 
poging zat die erin. de eerste schoot ik 
naast en bij de tweede poging stopte 
de keeper de strafschop. Beide keren  
bewoog hij volgens de scheidsrechter te 
vroeg. de derde keer was het wel raak.’      
 
de tweede titel van Beverwijk volgde op 
een kortstondig uitstapje van Boerebach 
naar deM. Boerebach legt uit waarom. 
‘nadat ik een jaar met Beverwijk in de 
tweede klasse had gespeeld, vertrok ik 
naar deM, dat toen in de eerste klasse 
speelde. je wilt toch weten waar je top 
ligt. ik heb daar twee jaar gespeeld en 
keerde toen terug naar Beverwijk. Qua 
voetbal is dat toch meer mijn club.’

Boerebach stopte al op zijn achtentwin-
tigste met voetballen. ‘ik ben zeven keer 
aan mijn rechterknie geopereerd’, klinkt 

het droogjes. inmiddels was Beverwijk in 
zwaar weer terecht gekomen. Met Henk 
van santen aan het roer stond de ploeg 
tijdens de winterstop stijf onderaan in 
de vierde klasse. ‘Ze vroegen of ik wilde 
helpen en uiteindelijk konden we ons 
handhaven. Tegen Waterloo speelde ik 
mijn laatste wedstrijd. je kunt dus zeg-
gen dat ik tegen Waterloo mijn Waterloo 
vond. Toen ben ik elftalleider geworden. 
omdat de selectie erg smal was, heb 
ik nog in een wedstrijd tegen limmen 
meegedaan. in dat jaar degradeerden we 
naar de vijfde klasse. dat is zonde, want 

Beverwijk hoort eigenlijk gewoon in de 
derde klasse thuis.’

Boerebach moet even nadenken als de 
beste spelers waarmee hij heeft ge-
voetbald ter sprake komen. ‘Als je bij 
het nederlands elftal onder vijftien met 
jongens als kluivert en seedorf hebt ge-
speeld, verbleekt natuurlijk alles’, zegt 
hij na een korte stilte. ‘Bij deM vond ik 
Carlos Bellod altijd een uitstekende spe-
ler en bij Beverwijk waren earl oostburg, 
ed Gerrits en laurens Heermans goede 
spelers. en dan vergeet ik dennis Beek-
huizen nog. Hij beseft zelf niet hoe goed 
die is.’ 

de carrière van Boerebach begon veel-
belovend, maar was tekort en eindigde 
toch een beetje in mineur. ‘Misschien 
heb ik er wel te  weinig uitgehaald’, con-
stateert Boerebach.

Als IVAR BOEREBACH EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs WAARMEE  
HIJ BIJ sV BEVERWIJK sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT:

RICHARD VAN DER MEIJ

 NICO VAN DEN BERGHE    lAuRENs HEEREMANs REMKO TEllEMAN MICHAEl FRANKlIN

  PETER HuTTER ED GERRITs EARl OOsTBuRG 

  DENNIs BEEKHuIZEN WOuT DE VRIEs IVAR BOEREBACH 

 TRAINER: MICHEl DOEsBuRG

Ivar Boerebach was ooit een groot talent. Als jeugdspeler van DEM speelde hij in het Nederlands 
elftal onder 15 met latere wereldsterren als Patrick Kluivert en Clarence seedorf. Boerebach 
maakte uiteindelijk geen furore in Camp Nou of san siro, maar sleet een groot deel van zijn voet-
balleven als lokale held op sportpark Aagtenbos, waar hij tijdens de gloriejaren van sV Beverwijk 
een van de hoofdrolspelers was.

Twaalf jaar geleden promoveerde  
Beverwijk, dat dit jaar graag de vijfde 
klasse wil inruilen voor de vierde, naar 
de tweede klasse. Het was het eerste 
seizoen voor de toen eenentwintigjarige 
Boerebach, die na zijn vertrek bij Telstar 
eerst twee jaar zijn geluk had beproefd bij 
deM. ‘Michel doesburg was samen met 
Ruud van de Watering trainer. doesburg 
vroeg me of ik er wat voor voelde om bij 
Beverwijk te voetballen’, blikt Boerebach 

terug. ‘ik viel met mijn neus in de boter, 
want we werden dat seizoen kampioen. 
de kennemers was onze grote concur-
rent. Zij eindigden als tweede.’

Zijn officiële competitiedebuut staat  
Boerebach ook nog helder voor de geest. 
‘Het was de eerste wedstrijd van het sei-
zoen toevallig ook tegen de kennemers. 
We wonnen die wedstrijd met 5-1 of 5-2. 
ik viel in en maakte er één.’ 

dat doelpunt vormde de opmaat voor 
een uiterst succesvol seizoen, ook voor  
Boerebach persoonlijk, want de huidige 
elftalleider van Beverwijk kon zich die 
voetbaljaargang kronen tot topscorer 
van de ijmond. ‘ik liep dat seizoen een 
op een. ik maakte er twintig’, zegt de 
voormalige aanvaller met enige trots.  
‘Het was sowieso een topseizoen, we  
hadden ook een heel goede ploeg’, bena-
drukt Boerebach. om dat te onderstrepen 

De gloriejaren van 
Ivar Boerebach bij sV Beverwijk

Ivar boerebach (rechts) geeft aanwijzingen.

‘als je met jongens als kluivert en Seedorf 
hebt gespeeld, verbleekt natuurlijk alles’

Foto: kees blokker
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allereerst zal ik mezelf even voorstellen. 

mijn naam is Hennie stam en ik ben relatie-

manager bij oHV Vermogensbeheer. als on-

derneming bestaat oHV al meer dan 60 jaar 

en zijn we actief als financieel intermediair 

en vermogensbeheerder. 

wat het voetbal betreft, heb ik mijn actieve 

carrière na zo'n 40 jaar afgesloten. ik heb 

deze sport altijd met heel veel plezier be-

oefend. maar ook ben ik er in al die jaren 

achter gekomen, dat alleen goede wil en en-

thousiasme geen garantie is voor een goed 

resultaat. op soms pijnlijke wijze kwam 

het gebrek aan inzicht en techniek aan de 

oppervlakte. dit resulteerde na jaren van 

ontkenning in een soort berusting, waarbij 

de hoogtepunten misschien niet heel talrijk 

waren maar des te uitbundiger gevierd wer-

den.

Bij het beheren van vermogen, al dan niet 

verkregen met keihard werken, zijn de over-

eenkomsten met de voetballerij te over. ook 

hier zijn kwaliteit en informatieverwerking 

van doorslaggevend belang. Het verschil met 

voetbal is echter dat je je bij vermogensbe-

heer  geen zeperd kunt veroorloven, om ver-

volgens de schouders op te halen en met een 

biertje de nederlaag te ’vieren’.

Toch zullen een heleboel mensen met ge-

mengde gevoelens terugkijken op de laatste 

beleggingsjaren, in het bijzonder 2008. enor-

me verliezen door een gebrek aan inzicht en 

het volgen van verkeerde strategieën. dit 

nooit meer, zal menigeen gedacht hebben en 

ook wij van oHV denken dat het anders kan. 

omdat we binnen oHV met pensioenfondsen, 

banken, overheden en nutsbedrijven spre-

ken, zien we economische ontwikkelingen 

net iets sneller en beter dan de gemiddelde 

vermogensbeheerder dit kan. Het inzicht in 

de keukens van deze grote spelers biedt ons 

daarom een groot voordeel. door het inzicht 

in de handelsstromen en het gedrag tus-

sen deze grote spelers kunnen wij voor onze 

klanten tijdig belangrijke stappen maken ter 

ondersteuning van een hoger rendement en 

een lager risico.

ook dient het vermogen van klanten met 

de grootste toewijding te worden beheerd. 

Hierbij kan geen doping worden gebruikt. 

’doping?’ zult u wellicht denken. Helaas is in 

2008 aan het licht gekomen dat vermogens-

beheerders ’doping’ hebben gebruikt door 

het berekenen van provisie die klanten in de 

regel niet gemakkelijk kunnen terug vinden. 

deze provisie loopt jaarlijks al snel op van 2 

tot 5% over het totale vermogen. 

Als vermogensbeheerder en voetballer weet 

ik, zoals in de media vaak wordt geuit, dat het 

gebruik van doping op de lange termijn niet 

leidt tot bevredigende prestaties. Als u meer 

informatie wenst over verborgen provisies 

schroom dan niet mij een mail te sturen via 

h.stam@ohv.nl

Was getekend,

Hennie stam

- advertorial -

De Glazen

 Bal
1. TRIsTAN OOMs HuGO BOys  41 PuNTEN
2. EDWIN VEENsTRA HsV  36 PuNTEN
3. COCK VIJZElAAR sV WMC (VR.)  35 PuNTEN
 ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE (VR.) 35 PuNTEN
5. MARCEl FABER DE FOREsTERs  34 PuNTEN
 RAIMONDO PAlMAs KsV (VR.)  34 PuNTEN
  HAN VIssCHER MEERVOGEls’31  34 PuNTEN
8. WERNER HOEKsTRA sV WMC (ZAT.)  31 PuNTEN
 WIM TWIsK ZEEVOGEls (VR.)  31 PuNTEN
10. RENé VAN MARsBERGEN MEERVOGEls’31 (ZAT.)  30 PuNTEN
 RON WEINBRECHER AlKMAARsCHE BOys  30 PuNTEN
12. RICHARD HOMAN AlKMAARsCHE BOys (ZAT). 29 PuNTEN
 ED NOORlANDER KOlPING BOys (VR.)  29 PuNTEN
 ERWIN RöMER sV WMC  29 PuNTEN
 WIllEM ROEMER FC CAsTRICuM  29 PuNTEN
 WIM VAN KOl ADO’20 (VR.)  29 PuNTEN
17. ARNOlD DE BlOCK REIGER BOys (VR.)  28 PuNTEN
 sANDER VERAART DE KENNEMERs (VR.)  28 PuNTEN
19. ROB DE KIP REIGER BOys  27 PuNTEN
  DANNy BRANDs FC VElsENOORD  27 PuNTEN
 ERNsT RANZIJN ZEEVOGEls  27 PuNTEN
 PIM KAAGMAN sVW’27  27 PuNTEN
 MARK KRANENDONK FC CAsTRICuM  27 PuNTEN
24. IHAB MATTA HsV (VR.)  26 PuNTEN
 AlEx BEEK AlCMARIA VICTRIx (ZAT.) 26 PuNTEN
 JOHAN RuTZ EGMONDIA  26 PuNTEN
 JEROEN KROEs AlCMARIA VICTRIx  26 PuNTEN
28. HERMAN BRETHOuWER RKVV DEM (VR.)  25 PuNTEN
29. JAN OlDENHOVE sINT ADElBERT  24 PuNTEN
 IVAR BOEREBACH sV BEVERWIJK  24 PuNTEN
 JORT VAN DER MEulEN VITEssE’22  24 PuNTEN
32. NICO VAN DER BERGHE JONG HERCulEs  23 PuNTEN
 JOs VAN VEElEN lIMMEN  23 PuNTEN
 DElANO sNIJDERs FlAMINGO’s’64  23 PuNTEN
 MIsJA GOEsINNE sV VRONE (ZAT.)  23 PuNTEN
 JENNEKE Gul EGMONDIA (VR.)  23 PuNTEN
37. MARTIN DE GROOT DE KENNEMERs  22 PuNTEN
38. PETER DE GROOT KsV  21 PuNTEN
 MARK PAulI JONG HOllAND  21 PuNTEN
 FAOuZI BEssAIs  sV KOEDIJK (VR.)  21 PuNTEN 
 JORGEN HEuRTER sV VRONE  21 PuNTEN
 JuRG BOsMAN FC uITGEEsT  21 PuNTEN
 RON BOuMAN RKVV DEM  21 PuNTEN
 GERRIT BOERMAN sV KOEDIJK  21 PuNTEN
45. RAJEsH BIsHEsAR AFC’34 (ZAT.)  20 PuNTEN
 JAAP sCHIlDER AFC’34     20 PuNTEN
 FRED BIsCHOT sV WIJK AAN ZEE  20 PuNTEN
 ROWDy BAKKER ODIN’59  20 PuNTEN
 PETER VAN DER slIKKE ODIN’59 (VR.)  20 PuNTEN
50. ROBIN ERNEsT KOlPING BOys  18 PuNTEN
 MARK NIJHOlT AlKMAARsCHE BOys (VR.) 18 PuNTEN
52. PIM BOERsEN lIMMEN (VR.)  17 PuNTEN
53. ROB HOFF DE FOREsTERs (VR.)  16 PuNTEN
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Naam 
Robert Munnik
leeftijd 
28 jaar
Club  
s.V. Wijk aan Zee
Positie  
laatste man, voorstopper of verdedigende middenvelder.
Bal hooghouden 
Zeker tien keer, met het hoofd...
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Het winnen van de supercup met Ado’20.
sterke punten Robert volgens Arlette    
Robert houdt rust in het spel en kan dit goed overdragen naar 
het team.
Zwakke punten Robert volgens Arlette 
nu hij weer voetbalt, is hij wel weer vaak laat thuis... ;)
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
een lekkere strakke boxershort. 

Kan seks voor de wedstrijd? 
Voor of na de warming-up?
Muziek voor een wedstrijd? 
dance/Trance, lekker hard uit het hok van ’opa’!
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
nee!
leukste voetbalhumor  
kijken naar vrouwenvoetbal.
Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt? 
Wel grappig! Maar of het voetbal is...

Wijk aan Zee dit seizoen 
kampioen worden uiteraard!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Gewoon relaxed! ik hoef niet drie keer van te voren te  
poepen ofzo...
Passie buiten het voetbal   
Arlette natuurlijk! 

een tweetje

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

FOTO karel Delvoye

Naam 
Arlette Warmerdam
leeftijd 
26 jaar
Club  
s.V. Wijk aan Zee
Positie  
Rechtsachter of rechtsmidden. 
Bal hooghouden 
-2 keer!
Hoogtepunt voetbalcarrière 
in het eerste seizoen gescoord van dertig meter afstand. 
daarna nooit meer... 
sterke punten Arlette volgens Robert   
dat ze er toch goed uit blijft zien!
Zwakke punten Arlette volgens Robert    
Af en toe is ze net een schildpad, ze trekt haar hoofd in bij het 
koppen!
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
dat gaat je niets aan.

Kan seks voor de wedstrijd? 
daar heb ik geen problemen mee.
Muziek voor een wedstrijd? 
lekkere dancemuziek vanuit het hok van de verzorger, zodat 
het in elke kleedkamer te horen is.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
nope.
leukste voetbalhumor  
de ’Wistjedatjes’ in het clubblad van Wijk aan Zee, vooral als 
ze door de meiden zijn aangeleverd. 
Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt? 
Voor hem ben ik op voetbal gegaan!

Wijk aan Zee dit seizoen 
Het seizoen afsluiten in de middenmoot van de vierde klasse.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Zaterdagavond houd ik er vaak al rekening mee dat ik de 
volgende dag moet voetballen.
Passie buiten het voetbal  
Robert natuurlijk? Hahaha...
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Sinds 1948 een begrip in Castricum. 
Velen van u hebben al voor de ervaring 
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Dorpsstraat 32  
1901 EL Castricum  
T 0251-657050  
F 0251-654165   
E info@weel.nl
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