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Beste voetballiefhebber,

Scoor meer…

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.

met doelgerichte reclame

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 doelman 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

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
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fotografie: Kees Blokker, Karel Delvoye, Erik Gevaert, David Jonker en pr-afdeling OHV.
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VERSPREIDING RegioVoetbalMagazine wordt verspreid via de voetbalclubs in Heerhugowaard, Alkmaar, Koedijk, Sint Pancras, Egmond aan den Hoef, Egmond aan
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Hennie Stam ,
relatiemanager OHV
Vermogensbeheer,
de hoofdsponsor
van ODIN’59.
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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 wedstrijd bezocht.’
Wat verwacht u van ODIN’59 dit
seizoen?
‘Na de promotie naar de hoofdklasse is het parool handhaven.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit
gaat lukken.’

Ze zijn overal. De deskundigen. Kenners van ’t spelletje. Langs de lijn,
op het werk, op zondagavond bij
Jack van Gelder, in Voetbal International 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 middenvelder die vervolgens de midvoor
aanspeelt die op zijn beurt afgeeft op
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de naar binnenkomende linksbuiten
en met een mooi schot de 1-0 binnenschiet, 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 bekentenis. 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

Vitesse'22 3
FOTO: David Jonker

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 schijnwerpers. Deze maand het derde elftal
van Vitesse'22 .
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

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 tegenstander 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 besloot terstond ’het’ te begrijpen, want
voordat je het weet wordt er door zo iemand 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 middenveld 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 gerust weten, dan ben er ik best trots
op als je dat op zondag terugziet in
het veld.’
Snap je nu waarom ze mij respecteren 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.

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.

• 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 vlagger 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 spelers, 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.

Op de foto ontbreken: Marcel Cotteleer, Mauro Brenna,
Marc Vermorken en Niels de Wit.

• 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 ballen, 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!

de glazen

bal

Foto Karel Delvoye

column ’t Spelletje

All Stars

van Rajesh Bishesar

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 Rajesh Bishesar, trainer van AFC’34 zaterdag. Bishesar voorspelt de
uitslagen van de volgende wedstrijden van 10 en 11 oktober:

Meervogels’31
DZS	
ADO’20
Vitesse’22
Hugo Boys

- Alcmaria Victrix
-	SV WMC
- AFC
- RKVV DEM
- Winkel

Vierde klasse zat.
Vierde klasse zat.
Hoofdklasse
Tweede klasse
Vijfde klasse

4-1
2-0
1-2
1-3
4-2

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’s Karel Delvoye

De derby Vrone-Koedijk kende nauwelijks 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 inspanning een maximaal resultaat op.

Het kan verkeren. Vorig seizoen eindigde

De derby bleef in de tweede helft echter

Tien minuten voor tijd liet Koedijk, waar

Vrone als tweede achter kampioen VVW,

van iedere spanning ontbloot. Vrone wek-

Willem van der Gaauw vanwege een ham-

deze voetbaljaargang vinden de voetballers

te geen moment de indruk iets aan de

stringblessure niet inzetbaar was, nog een

uit Sint Pancras zich terug op de laatste

achterstand te willen doen. De wedstrijd

keer zien waar het wel én niet toe in staat

plaats van de ranglijst. Koedijk werd vorig

kabbelde maar wat voort en Koedijk ge-

is. Een fraaie combinatie tussen Jorrit van

seizoen kampioen en is de trotse koploper

loofde het wel. Eigenlijk ontstond nog de

Hoorn en Bart Schotten had Lenaerts als

meeste opwinding wanneer scheidsrechter

eindstation. De spits deed wat hij al twee

Ligtvoet in het nadeel van Vrone floot, want

keer eerder deed: niet scoren. Tegen Vrone

Het kwaliteitsverschil was op het veld in

dan was er altijd wel een speler van de

brak dat Koedijk niet op. Dat kan in de loop

Sint Pancras overduidelijk. Koedijk was op

thuisclub, die het niet met die beslissing

van de competitie anders zijn. Maar mis-

alle fronten beter. De promovendus beheers-

eens was.

schien is alles dan wel anders.

in de derde klasse A.

te het positiespel beter, was technisch vaardiger en agressiever in de duels. Dat Vrone
er pas na een uur in slaagde echt dreigend
voor het doel van Benny Godijn te verschijnen, zegt in feite genoeg. De lange Richard
Rijsterborgh schoot de bal op aangeven van

Richard Rijsterborgh in de achtervolging op matchwinner Lars Lenaerts.

Minimale
inspanning,
maximaal
resultaat

Jorrit Bergwerff in het zijnet.
Het enige wat Boerman zijn elftal kon verwijten was de magere productie van zijn
ploeg. Koedijk kreeg in de eerste helft
vier uitgespeelde mogelijkheden en benutte er slechts een. Vooral Lars Lenaerts
had in het ’post-Hofkamptijdperk’ in de
voetsporen van deze topschutter kunnen
treden.
Sonny Aartsen houdt zich Vrone-middenvelder René Rootlieb van het lijf.

Lenaerts leek in eerste instantie net zo
trefzeker als Hofkamp, die vanwege zaal-

SV Vrone-SV Koedijk 0-1.

SV Vrone: Snoek; Reijne, Gerdes, Verduin,

voetbalverplichtingen bij FC Marlène

6. Lenaerts 0-1.

Hemelrijk; De Vries (66. Duijvelshoff), Root-

niet meer voor Koedijk uitkomt. Sjoerd
Koedijk-doelman Benny Godijn reikt hoger
dan René Rootlieb en Dwight Vis (rechts).

lieb, Bergwerff (60.Schuit), Groenenboom;

Jehee speelde zich knap vrij en stuur-

Scheidsrechter:

de Bart Schotten, die wel erg makkelijk

J. Ligtvoet

Ronald Hemelrijk buitenom passeerde,

Rijsterborgh en Vis
SV Koedijk:

Godijn; Jehee, Carli, Kunst,

de diepte in. Schottens voorzet schoof

Gele kaarten:

Loos; Kabalt, Aartsen, Van Hoorn, Schotten

Lenaerts akelig precies langs de tevergeefs

Bergwerff en Hemelrijk (beiden Vrone).

(Gurowitsch); Dijkhuizen en Lenaerts.

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.

pagina 6

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 gebezigde term ’sexy voetbal’ een hele
andere lading.
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d
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e
rokjes
Rafael van der Vaart
in het shirt van De
Kennemers.

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 wedstrijden 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 poolshoogte in de donkere spelonken van het vrouwenvoetbal. Welkom in de
wereld van roddels, rokjes en rosé
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 zandstorm in de Sahara. De vijfde klasse
lijkt een ’Mickey Mouse competitie’ in
de overtreffende trap.

titel. Niet zo verwonderlijk als je een
spits hebt die in één seizoen een hoeveelheid 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 onomwonden.

Zeevogels speelt met Egmondia,
Alkmaarsche Boys, HSV en De
Foresters in de vijfde klasse B en
geldt als een van de favorieten voor de

Vooralsnog wint de gezelligheid het
van die ambitie, want ondanks haar
ongekende doelpuntenproductie heeft
Hopman niet echt de drang om het ho-
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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 vrouwen uit Heiloo nog weinig wedstrijden
gewonnen. ‘Het is er niet minder
gezellig om, benadrukt Brouwer. ‘We
drinken onder de douche lekker een
rosétje.’
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 gezelligheid 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 vergelijkt met Danny Koevermans, ‘alleen
dan wat minder sloom’.
Hopman zou wel met Zeevogels hogerop willen, maar daar zijn de meningen binnen het team over verdeeld.
‘Een aantal spelers is bang, dat als we
een klasse hoger spelen we alles verliezen.’ 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 hockeyrokje moeten spelen. Dat ziet er
een stuk beter uit.’

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 uitgeteld in de kantine. Kennelijk gaan
overwinningen ten koste van de gezelligheid’, grijnst Brouwer, die reikhalzend 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 snijden bij haar direct de kledingproblematiek 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 aangelegenheid bij de Boys. ‘Voor de wedstrijd
hebben we een tactische bespreking

Samantha Witte wacht met
Alkmaarsche Boys op de eerste punten.

Foto Erik Gevaert

‘We drinken onder de douche lekker een rosétje ’
in de bestuurskamer. Ook tijdens de
trainingen en wedstrijden gaat het
er serieus aan toe,’ benadrukt Witte.
Punten heeft het tot dusverre niet opgeleverd en dat is volgens Witte lichtelijk 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 vrouwen van WMC. Hoe zijn zijn ervaringen? ‘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 kwaliteit 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 kleedkamer zijn. En in de kleedkamer is er
natuurlijk muziek. Toch zijn ze in het
veld serieus, dus ik heb niets te klagen. 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
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Zaan Reklame:
Van alle markten thuis. Full-service
reclamestudio voor directe communicatie en uitvoering van alle voorkomende
werkzaamheden ten behoeve van uw
bedrijfsvoering!

Zaterdag 7 nov

VOOR AL UW

Soul Town

BROCHURES • LEAFLETS • MAILINGS • POSTERS • HUISSTIJLEN
ADVERTENTIES • NIEUWSBRIEVEN • PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN
UITNODIGINGEN • SCHERPE DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN
DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN • DOORDRUKBLOCKS
SPANDOEKEN • RECLAMEBORDEN • ETC.

Live optreden met uitsluitend
heerlijke soul- en dansmuziek !

Voor de meiden van HSV is de wedstrijd tegen De Foresters niet het belangrijkste duel van het seizoen. De
ontmoeting tegen het tweede team
em
Tom Adrich
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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 winkeliers 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
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10 bronzen kaarten in het spel. Deze kaarten kunnen bij Nico Adrichem, Bachstraat 19 worden in-
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gewisseld tegen mooie prijzen. Natuurlijk kunnen
degene die geen lid zijn van s.v. Meervogels’31

Marit

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.’

e
Tiebi

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.

deze unieke actie in samenwerking met de
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meesparen. Voor €5,00 kun je een spaaralbum
kopen bij Veldt’s Toko en Novy. Van de opbrengst
van deze unieke spaarac-
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toestellen gekocht voor de
kleinste jeugd! De actie
loopt in ieder geval tot en
met 5 december 2009.
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‘voetbalhelden’.

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

n Te

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

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 verhoudingen even weer te geven. ‘Als we
tegen het tweede moeten, gaan we de
avond ervoor ook niet uit.’

genaamd

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

Sem

Bianca Vermaat woont in Egmond aan den Hoef, maar voetbalt
een paar kilometer verderop bij
Egmondia in Egmond aan Zee. Voor

‘Hoewel het moeilijk zal worden, willen we dit jaar proberen kampioen te
worden.’

spaaractie

Er zijn verzamelplaatjes gemaakt van alle jeugd-

Dea

vorige team was meer een vriendinnenteam en dit team is zeg maar samengesteld. Daardoor is het nu veel
serieuzer. We willen allemaal iets
bereiken’, geeft Pol blijk van de Castricumse ambities. In het Castricumse
kleedlokaal dus geen diepgravende
analyses over de gebeurtenissen van
de zaterdagavond. ‘Maar na de wedstrijd 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.’
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g

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

AKERSLOOT- s.v. Meervogels’31 komt met een

er En
van d
Niek

haar en haar ploeggenoten is de derby
tegen Zeevogels de wedstrijd van het
jaar. ‘Die willen we natuurlijk winnen’, blikt Vermaat alvast vooruit.

Witte Paardweg 52 – 1521 PV Wormerveer
(T) 075 - 642 78 63 – (F) 075 - 642 78 65
(E) info@zaanreklame.nl – (I) www.zaanreklame.nl

www.grandcafevanruysdael.nl
Heemskerk 0251 232232
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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

Foto Erik Gevaert

an der
Feike v

HSV-speelster Cato de Haan houdt het overzicht.

Groen Gras

De Foresters F8 - Alkmaarsche Boys F3
19 september 2009 9.14 uur

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL
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 Stormvogels 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.’

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.’

‘Flamingo’s is
mijn laatste club’

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 accommodatie wel veranderd. Die zou
bij een eersteklasser niet misstaan.
De uitstraling is nu veel professioneler. Ze koesteren ook het verleden.
In de kantine hangen nog steeds
de foto’s van vroegere jeugdteams.
De mensen die hier vroeger rondliepen, 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 doorgemaakt. Daardoor is het organisatorisch 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 ineens 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 terugkeer bij Flamingo’s altijd onder-

werp van gesprek. Aan de andere
kant wilde ik op een zo hoog mogelijk 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 gesproken 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 eenheid van gemaakt. Dat is razend
knap, want de spelers hadden een
grote staat van dienst en kwamen
uit alle windstreken. Ik weet zeker dat hij met ADO’20 bij de eerste
vier gaat eindigen.’

FOTO’S Karel Delvoye
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Foto Erik Gevaert

Was de periode bij Türkiyemspor
het mooist?

‘Je lacht met elkaar, huilt met
elkaar en drinkt met elkaar’
Is Delano Snijders ook een toptrainer?
‘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 oefenstof 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 gehandeld moet worden bij standaardsituaties. 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 verwachten 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
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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 voetballen. 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 aanvoerder een rol in. Ik ben iemand die
andere spelers beter kan laten
functioneren. Een speler moet investeren 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 doordrongen 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.’

‘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 speelde met je vrienden in een team. Je
kon vrijuit voetballen zonder al teveel opdrachten. In de A1 wonnen we
gewoon van clubs als AFC’34. In de
jeugd heb ik vijf kampioenschappen
meegemaakt. Wat mij betreft kunnen daar nog een paar titels bij.’
Je hebt jarenlang op topniveau
gespeeld. Is het niet verschrikkelijk 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 scheidsrechter. Ben ik al te oud om de top te
halen? O, laat dan maar zitten.’
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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.

Linda Pol

FC Castricum		
8
FC Castricum		
7
Saskia Vader	
KSV 		
6
Iris Groot	
FC Castricum		
6
Shamira de Bonte	S
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6
Marjolein Butter	
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5
Shauni Schaft	
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5
Stella Groen	
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5
Lieke Vlaar	
FC Castricum		
5
Michelle Steehouwer	
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gepasseerde
doelman

Laan hoefde geen enkel
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en. Daardoor is hij de
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van de maand september.
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p
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schoenen met zijn
choenen.nl
gesteld door keepershands

Ivar Boerebach (rechts) geeft aanwijzingen.

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.’

Foto: Kees Blokker

uit de oude doos
De gloriejaren van
Ivar Boerebach bij SV Beverwijk
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 voetballeven 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
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terug. ‘Ik viel met mijn neus in de boter,
want we werden dat seizoen kampioen.
De Kennemers was onze grote concurrent. Zij eindigden als tweede.’
Zijn officiële competitiedebuut staat
Boerebach ook nog helder voor de geest.
‘Het was de eerste wedstrijd van het seizoen 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’, benadrukt Boerebach. Om dat te onderstrepen

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

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 achtentwintigste met voetballen. ‘Ik ben zeven keer
aan mijn rechterknie geopereerd’, klinkt

‘Als je met jongens als Kluivert en Seedorf
hebt gespeeld, verbleekt natuurlijk alles’
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 opnieuw de tegenstander. En ook die
titel staat Boerebach nog helder voor
de geest. ‘We speelden die wedstrijd in
het stadion van Haarlem, wat natuurlijk 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

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 zeggen 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 gevoetbald ter sprake komen. ‘Als je bij
het Nederlands elftal onder vijftien met
jongens als Kluivert en Seedorf hebt gespeeld, verbleekt natuurlijk alles’, zegt
hij na een korte stilte. ‘Bij DEM vond ik
Carlos Bellod altijd een uitstekende speler en bij Beverwijk waren Earl Oostburg,
Ed Gerrits en Laurens Heermans goede
spelers. En dan vergeet ik Dennis Beekhuizen nog. Hij beseft zelf niet hoe goed
die is.’
De carrière van Boerebach begon veelbelovend, maar was tekort en eindigde
toch een beetje in mineur. ‘Misschien
heb ik er wel te weinig uitgehaald’, constateert 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
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Column Voetbal en vermogensbeheer
Allereerst zal ik mezelf even voorstellen.

van doorslaggevend belang. Het verschil met

ondersteuning van een hoger rendement en

Mijn naam is Hennie Stam en ik ben relatie-

voetbal is echter dat je je bij vermogensbe-

een lager risico.

manager bij OHV Vermogensbeheer. Als on-

heer geen zeperd kunt veroorloven, om ver-

derneming bestaat OHV al meer dan 60 jaar

volgens de schouders op te halen en met een

Ook dient het vermogen van klanten met

en zijn we actief als financieel intermediair

biertje de nederlaag te ’vieren’.

de grootste toewijding te worden beheerd.

en vermogensbeheerder.

Hierbij kan geen doping worden gebruikt.

Wat het voetbal betreft, heb ik mijn actieve

Toch zullen een heleboel mensen met ge-

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

carrière na zo'n 40 jaar afgesloten. Ik heb

mengde gevoelens terugkijken op de laatste

2008 aan het licht gekomen dat vermogens-

deze sport altijd met heel veel plezier be-

beleggingsjaren, in het bijzonder 2008. Enor-

beheerders ’doping’ hebben gebruikt door

oefend. Maar ook ben ik er in al die jaren

me verliezen door een gebrek aan inzicht en

het berekenen van provisie die klanten in de

achter gekomen, dat alleen goede wil en en-

het volgen van verkeerde strategieën. Dit

regel niet gemakkelijk kunnen terug vinden.

thousiasme geen garantie is voor een goed

nooit meer, zal menigeen gedacht hebben en

Deze provisie loopt jaarlijks al snel op van 2

resultaat. Op soms pijnlijke wijze kwam

ook wij van OHV denken dat het anders kan.

tot 5% over het totale vermogen.

oppervlakte. Dit resulteerde na jaren van

Omdat we binnen OHV met pensioenfondsen,

Als vermogensbeheerder en voetballer weet

ontkenning in een soort berusting, waarbij

banken, overheden en nutsbedrijven spre-

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

de hoogtepunten misschien niet heel talrijk

ken, zien we economische ontwikkelingen

gebruik van doping op de lange termijn niet

waren maar des te uitbundiger gevierd wer-

net iets sneller en beter dan de gemiddelde

leidt tot bevredigende prestaties. Als u meer

den.

vermogensbeheerder dit kan. Het inzicht in

informatie wenst over verborgen provisies

het gebrek aan inzicht en techniek aan de

Rob de Kip, trainer Reiger Boys

Tristan Ooms
Hugo Boys		41 punten
Edwin Veenstra	
HSV		36 punten
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

Foto: Karel Delvoye

de glazen

- advertorial -

De stand is bijgewerkt tot en met 27 september.

de keukens van deze grote spelers biedt ons

schroom dan niet mij een mail te sturen via

Bij het beheren van vermogen, al dan niet

daarom een groot voordeel. Door het inzicht

h.stam@ohv.nl

verkregen met keihard werken, zijn de over-

in de handelsstromen en het gedrag tus-

eenkomsten met de voetballerij te over. Ook

sen deze grote spelers kunnen wij voor onze

Was getekend,

hier zijn kwaliteit en informatieverwerking

klanten tijdig belangrijke stappen maken ter

Hennie Stam

FOTO Karel Delvoye

een
Naam

Kan seks voor de wedstrijd?

Arlette Warmerdam

Daar heb ik geen problemen mee.

Leeftijd

Muziek voor een wedstrijd?

26 jaar

Lekkere dancemuziek vanuit het hok van de verzorger, zodat

Club

het in elke kleedkamer te horen is.

S.V. Wijk aan Zee

Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?

Positie

Nope.

Rechtsachter of rechtsmidden.

Leukste voetbalhumor

Bal hooghouden

De ’Wistjedatjes’ in het clubblad van Wijk aan Zee, vooral als

-2 keer!

ze door de meiden zijn aangeleverd.

Hoogtepunt voetbalcarrière
In het eerste seizoen gescoord van dertig meter afstand.

Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt?
Voor hem ben ik op voetbal gegaan!

Daarna nooit meer...

Wijk aan Zee dit seizoen

Sterke punten Arlette volgens Robert

Het seizoen afsluiten in de middenmoot van de vierde klasse.

Dat ze er toch goed uit blijft zien!

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?

Zwakke punten Arlette volgens Robert

Zaterdagavond houd ik er vaak al rekening mee dat ik de

Af en toe is ze net een schildpad, ze trekt haar hoofd in bij het

volgende dag moet voetballen.

koppen!

Passie buiten het voetbal

Onder mijn voetbalbroek draag ik

Robert natuurlijk? Hahaha...

tweetje
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!

Dat gaat je niets aan.

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOEN HET MET

V

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

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

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

