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Beste voetballiefhebber,

De topscorerslijst levert zo nu en dan discussie op. Het is immers lastiger om in de hoofdklasse een doelpunt te maken dan 
in de vijfde klasse. Zet aDo’20-spits Patrick Krop bij Hugo boys in de voorhoede en hij scoort waarschijnlijk aan de lopende 
band.
bij het vrouwenvoetbal is het niveauverschil nog groter. aanvallers van een topploeg in de vijfde klasse vrouwen scoren er 
lustig op los.
Je zou er voor kunnen kiezen om tot aan een bepaalde klasse een wegingsfactor aan de score toe te kennen. Dus doelpunten 
tot aan de vierde klasse tellen 1½ keer. maar ook dit leidt tot discussie. De vierde klasse zaterdag bijvoorbeeld is qua niveau 
bij lange na niet te vergelijken met de vierde klasse zondag. Kortom: welke methodiek je ook kiest. er zal altijd voer voor 
discussie blijven. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een normale telling te hanteren. misschien is dit een inspiratiebron 
voor alle spitsen die op een hoger niveau spelen. en laten we eerlijk zijn. Iemand die in de vijfde klasse dertig doelpunten 
maakt, kan er wat van.      

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

FLamingo’s De pUnten,  
koLping Boys De compLimenten
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LEVEND TAFELVOETBAL – Weer eens wat anders...
Aan het einde van het seizoen stelt Fun Center Kart World Limmen een arrangement beschikbaar voor het team  
(ook het vrouwenteam) van de topscorer. Maar wat valt er precies te beleven?
Fun Center Kart World Limmen biedt meer dan karten alleen. Met totaal vijftien spetterende activiteiten is er genoeg  
te beleven voor jong en oud! Of het nu gaat om familiefeestjes, bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten of uitjes voor sport- 
verenigingen, iedereen kan er terecht!

Voor de voetbal liefhebbers is het Levend Tafelvoetbal een leuke manier om aan de teamspirit te werken. Het spel wordt
gespeeld in twee teams van zes personen, die allen worden vastgesnoerd aan het plafond. Op deze manier wordt de be- 
wegingsvrijheid zeer beperkt, net zoals bij de poppetjes uit het echte tafelvoetbal spel. Om nu te kunnen winnen zul je  
goed samen moeten spelen, terwijl er tegelijkertijd veel wordt gevraagd van je lachspieren!

Uiteraard zal het Levend Tafelvoetbal niet ontbreken in het arrangement voor de topscorers, maar wat daar nog meer bij  
zit blijft een verrassing. Wil je toch alvast weten wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan even op www.kartworld.nl

   ...voor
het betere
kopwerk..!

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Scoor punten 
bij de dames !

Leuk om te geven,
Leuk om te krijgen 

Dinerbon
www.grandcafevanruysdael.nl

Heemskerk  0251 232232
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hetballenhok All stARs

de g ldscHi t R

 DE AFVAllENDE BAl

Wie wil er nu keeper zijn? ik vroeg me 
dat af, nadat ik Dida van ac milan in 
de wedstrijd tegen real madrid voor 
de champions League afschuwelijk 
had zien blunderen. Die moet zich op 
dat moment knap eenzaam hebben 
gevoeld. Dat is volgens mij ook de es-
sentie van het keepen, eenzaam zijn.  
en daar moet je tegen kunnen.  
ondanks dat je deel uitmaakt van een 
team sta je daar eenzaam tussen de 
palen. held of schlemiel, je bent het in 
je eentje.

ik herinner me dat vroeger bij een par-
tijtje nooit iemand op doel wilde staan, 
met als gevolg dat in de goal natuur-
lijk altijd ’t lulletje van de straat stond. 
vaak ontbeerde ’lulletje’ ook nog eens 
de motoriek om goed te kunnen kee-
pen, waarop wij, erkende ‘niet-lullen’, 
het ‘lulletje’ weer verrot scholden.  
Daar werd ‘lulletje’ niet gelukkiger 
van en bleef dus de volgende keer 

maar weg. De grote jongens daar-
mee achterlatend met een probleem:  
wie moest er nu ‘op keep?’. 

goede vraag. Wie gaat er nu uitein-
delijk ‘op keep’? ik denk vooral sterke 
persoonlijkheden. Jongens of meisjes 
die zich op jonge leeftijd, ondanks  de 
scheldkanonnades van hun zoge-
naamde vriendjes, niet van de wijs la-
ten brengen en weten dat het uit het 
doel ranselen van ballen voor hen is 
voorbestemd. De opgroeiende keeper 
ontwikkelt zich in de puberteit al tot 
een sterke en vastberaden persoon-
lijkheid die zich niet snel iets zal laten 
zeggen. moet ook, want keepers moe-
ten heersen in hun strafschopgebied 
en altijd de juiste beslissingen nemen.  
keepers zijn eigenwijs, eigenzinnig en 
soms een ‘hufter’. 

mooi voorbeeld van een dergelijke 
keeper is Frans de munck bijgenaamd  

‘De Zwarte panter’. Frans beleefde 
zijn gloriejaren bij het roemruchte  
Fortuna’54 in de jaren vijftig.  
De munck stopte zomaar een paar 
maanden vanwege een conflict over 
een contract en ging bij het plaatse-
lijke handbalteam op doel staan. 

trots, eigenwijs en eigenzinnig, maar 
ook een grote sterke, knappe kerel.  
in 1958 was seksbom Jayne mans-
field op bezoek in nederland bij een 
wedstrijd van Dos. Jayne was voor 
die tijd het prototype van een ‘lekker 
wijf’. Blond haar en grote borsten.  
Frans was de enige die haar mocht 
kussen. en hij was niet eens aanvoer-
der. 

Frans kleedde zich ook altijd helemaal 
in het zwart. Dat deed hij om met zijn 
imposante gestalte de tegenpartij nog 
meer te intimideren. Frans de munck, 
een ‘echte keep’. 

Bij mijn club zal ik voortaan het  
advies geven in de jeugd al te zoe-
ken naar jongens of meisjes die:  
opvallend zijn gekleed, eigenzin-
nig en eigenwijs zijn, rust uitstra-
len (zet bijvoorbeeld nooit een  
aDhD’er in de goal) en altijd met 
keepershandschoenen naar de  
training komen. 

Benader ze voorzichtig, want voor 
hun naderende en onafwendbare 
keeperscarrière schamen ze zich 
nog een beetje tegenover hun  
omgeving. Zich niet bewust als ze 
zijn van hun lotsbestemming.  
Ze durven nog niet uit de kast te 
komen. 

Zet ze net iets vaker op doel dan 
de anderen en zie dan hoe in de 
goal een innerlijke rust over hen 
gaat komen. Ze accepteren het.  
Ze horen  ‘op keep’.

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 vijfde elftal 
van De Kennemers.

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 Danny Brands, trainer van Fc velsenoord. Brands voorspelt de uit-
slagen van de volgende wedstrijden van 14 en 15 november:

Meervogels’31 - Alkmaarsche Boys  vierde klasse zat.  1-1
JOs/Watergraafsmeer - AFC’34  eerste klasse  3-1
Vitesse’22 - sVW’27  tweede klasse  2-1 
Alkmaarsche Boys - sint Adelbert  vierde klasse  3-1
sint Adelbert - KsV  vierde klasse vr.  1-5  

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 Danny Brands

staand v.l.n.r.: nato gentile, elbert van Leeuwen, 
Harald Pot, Wim barelds, Henk vander Hoff,  
Louis van Houten, erik Hittema en Hans van der Horst.

Gehurkt v.l.n.r.: angelo gentile, arjan bosscher,  
Wim Duiveman, ramon van der vaart, marcel Herwegh, 
Fabio vasquez, rene meijer en John nieuwenhuizen. 

Op de foto ontbreken: Cindy de veen, gerrit moerman 
en ed Tegel.

• Net als bij de andere elftallen in deze rubriek  
spelen deze mannen al een groot aantal jaren met 
elkaar. nu in de vijfde klasse 505. een groot gedeelte 
speelde jaren samen in het eerste en tweede en er 
zijn er zelfs een paar die in de jeugd (lang, lang gele-
den) samen speelden. De gemiddelde leeftijd ligt op 
begin veertig, maar er zijn al twee opa's in het veld 
waar te nemen. hun rollators staan in de dug-out. 

• De groep bestaat uit een man of zeventien, maar 
dit is niet altijd genoeg, omdat werk en pijntjes soms 
spelbreker zijn. De derde helft wordt druk bezocht; 
ook door de partners en kinderen. altijd gezellig met 
een hapje en drankje en soms een zanger. Ze sluiten 
nog net niet af. 

• Tijdens het seizoen wordt er geregeld met z’n al-
len een restaurant of feest bezocht en de afsluiting 
van het seizoen vindt plaats bij een driedaags 32+ 
toernooi in het oosten van het land. Daarbij is het 
team volledig self-supporting (tap en hap). altijd een 
succes.

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

RENé VAN Os ,  
DIRECTEuR  
MEDIA MARKT AlKMAAR,  

DE HOOFDsPONsOR  

VAN sV KOEDIJK 

Wat is de reden van het sponsoren van sV Koedijk?

‘media markt is een decentrale organisatie, waardoor iedere 

vestiging kan inspelen op de eigen lokale behoeften. met de 

sponsoring van sv koedijk laten we zien dat wij midden in 

de lokale samenleving staan en interesse hebben in wat er 

speelt op lokaal niveau. het stukje goodwill dat we kweken 

bij de club en de supporters is een leuke bijkomstigheid.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘naast een financiële bijdrage sponsoren wij shirts en geven 

we korting op de aanschaf van elektronische producten die 

gebruikt worden door de vereniging. Wanneer het eerste 

van koedijk een periodetitel behaalt of 
kampioen wordt, dan sponsoren we graag 
een fust bier. Want naast het zakelijke 
stimuleren we ook graag de onderlinge 
gezelligheid.’

Wordt uw bedrijf van de sponsoring zake-
lijk veel wijzer?  
‘De sponsoring van sv koedijk brengt met 
zich mee dat velen die affiniteit hebben 
met sv koedijk, ook meer affiniteit krijgen 
met ons. als wij door sponsoring een 
voorkeurspositie kunnen behalen, dan 
wordt sv koedijk er beter van en wij ook. 
De ideale win-win situatie.’
 
Is het denkbaar dat u zich als hoofdspon-
sor bemoeit met het voetbaltechnisch 
beleid? 
‘nee, geen sprake van. ik heb me gericht 
op een heel ander vakgebied. alhoewel ik 
graag naar een voetbalwedstrijd mag kij-
ken, ben ik voetbaltechnisch niet heel goed 
onderlegd. Binnen de club zijn er personen 
aanwezig die hier veel beter advies over 
kunnen uitbrengen.’

Bent u bereid in de buidel te tasten om 
spelers naar sV Koedijk te halen?    
‘het aankopen van spelers komt niet ter 
sprake. sv koedijk is heel toegankelijk 
voor iedereen, net zoals media markt 
voor alle mensen haar deuren opent.’ 

Bezoekt u alle wedstrijden van het 
eerste?  
‘ik kom graag bij een wedstrijd van 
het eerste kijken, maar het is zeker 
niet haalbaar voor mij om met grote 
regelmaat hun wedstrijden bij te wonen. 
soms kom ik even een half uurtje langs, 
toch even kijken hoe onze mannen het 
er van af brengen.’
 
Wat verwacht u van sV Koedijk dit 
seizoen?  
‘afgelopen seizoen zijn er naast het eer-
ste nog twee teams kampioen gewor-
den. Daar zijn we trots op. als dit jaar 
eenzelfde prestatie wordt neergezet, 
dan regel ik een extra fust bier voor de 
volwassenen!’ 

De Kennemers 5
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De old firm van Alkmaar tussen Flamingo’s’64 
en Kolping Boys was verre van een goede  
wedstrijd. Het spectaculaire scoreverloop ver-
goedde veel, zo niet alles. Kolping Boys waande 
zich na een 0-2 ruststand al winnaar en ver-
diende de overwinning ook wel op basis van 
het betere veldspel. uiteindelijk eiste invaller  
Burak Bulduk een hoofdrol voor zich op door een 
goal voor te bereiden en tweemaal te scoren. 
Maurice Gijzen bepaalde vanaf de strafschop-
stip de eindstand op 5-3. Flamingo’s kreeg de 
punten en Kolping Boys mocht de complimen-
ten in ontvangst nemen.

FOTO’s: ERIK GEVAERT

Flamingo’s-aanvoerder rade Trifkovic duelleert met Dennis nicolai.

Doelman gerjan Stet is volstrekt kansloos op de vrije trap van rens Langedijk.

flAmingo’s  
De punten,  
kolping Boys  
De complimenten 

Flamingo’s heeft de naam de beschikking 

te hebben over een aantal fijnbesnaarde 

voetballers die met ragfijne combinaties 

elke ploeg zoek kan spelen. tegen kolping 

Boys grossierde het elftal van Delano  

snijders in foute passes. het was opvallend 

dat kolping Boys veel gemakkelijker de bal 

van voet tot voet liet gaan. Flamingo’s had 

zichtbaar moeite met het middenveld van 

kolping Boys, dat continu in beweging was 

en met het behendige spitsenduo neville 

schaken en Jalel Benahmed, dat overigens 

niet uitblonk in effectiviteit.

Doordat bij kolping Boys de eindpass veelal 

niet goed was, waren de oudorpers vooral 

dreigend. Dat de openingstreffer voort-

kwam uit een dood spelmoment was dan 

ook niet verwonderlijk. een overtreding van  

rechtervleugelverdediger randy esajas op 

Benahmed, leverde kolping Boys een vrije 

trap op. rens Langedijk schoot de bal met 

zijn linkervoet akelig precies langs de muur 

en de tevergeefs duikende doelman gerjan 

stet: 0-1. terwijl Langedijk de felicitaties van 

zijn ploeggenoten in ontvangst nam, mocht 

esajas van zijn trainer de gang naar de  

dug-out maken.

na de openingstreffer deelde Flamingo’s wat 

speldenprikjes uit. kolping Boys bleef echter 

het betere van het spel houden, al kwam de 

0-2 op slag van rust met het nodige geluk tot 

stand. aan de rechterzijlijn op zo’n twintig 

meter van het doel mocht Langedijk aanleg-

gen voor een vrije trap. De bal leek houdbaar, 

maar stet verkeek zich volledig op het schot.

een ploeg die achterstaat, komt vaak als 

herboren uit de kleedkamer. voor Flamingo’s 

ging die vlieger niet op. vijf minuten na rust 

kreeg een fraaie kolping-aanval niet de be-

loning die het verdiende. Uit een vrije trap 

vanaf rechts van Langedijk kwam de bal op 

de linkerflank bij Benahmed, die zich handig 

van een paar tegenstanders ontdeed. er was 

alleen niemand voor het doel om de breedte-

pass het beslissende tikje te geven.

na tien minuten verscheen de licht gebles-

seerde Burak Bulduk in het veld en dat bleek 

een uitstekende zet van trainer snijders.  

het duel veranderde in een knotsgekke  

wedstrijd. enigszins uit het niets bracht 

hoessein kamal de stand op 1-2. Flamingo’s 

was nauwelijks uitgejuicht of rik klaver, een 

van de uitblinkers, gooide de wedstrijd naar 

het leek definitief in het slot. na een pass 

van henk Zeegers door het midden kaatste  

Benahmed de bal op de oprukkende klaver 

die alleen voor stet geen fout maakte.

acht minuten na de 1-3 bracht Flamingo’s in 

een tijdsbestek van een minuut de stand in 

evenwicht. eerst kopte de geheel vrijstaan-

de ibrahim sabili raak na een corner van  

Bulduk, waarna Bulduk in twee pogingen 

voor 3-3 zorgde.

ook de 4-3 kwam van de voet van Bulduk. 

Doelman mark steenstra keerde de inzet van 

de aanvaller in eerste instantie, maar in de 

rebound was de aanvaller opnieuw trefzeker. 

vlak voor tijd benutte de vrijwel onzichtbare 

maurice gijzen nog een strafschop, nadat de 

aanvaller door Jeroen koenis tegen het gras 

was gewerkt.

Flamingo’s’64-Kolping Boys 5-3. 

20. Langedijk 0-1, 45. Langedijk 0-2, 60.  kamal 

1-2, 61. klaver 1-3, 69. sabili 2-3, 70. Bulduk 

3-3, 76. Bulduk 4-3, 87. gijzen 5-3 (pen.).  

scheidsrechter: p. andré

Gele kaarten: esajas, Zwagerman en elbou-

azzati (Flamingo’s’64). kaandorp en Lange-

dijk (kolping Boys).  

Flamingo’s’64: 

stet; esajas (21. el-messaoudi), malouk, 

promes, alper; sabili, Zwagerman (56.  

Bulduk), trifkovic, elbouazatti; gijzen en kamal.

 

Kolping Boys:  

steenstra; koenis, Zeegers, Langedijk,  

nicolai; pepping (82. Duineveld), klaver  

(63. cappai),  van de oord, kaandorp;  

schaken en Benahmed.

randy esajas wekt de bal weg, voordat mark Kaandorp (8) de bal kan controleren. 

Kolping-aanvaller Jalel benahmed houdt zich Patrick Promes van het lijf.
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liere trainingen niet voldoende aandacht 
aan techniek kunt geven. Je kunt het er 
niet inslijpen, terwijl het een automatis-
me moet worden.’

vanwege zijn achtergrond als inspan-
ningsfysioloog zijn de trainingen van kok 
meer dan techniek alleen. ‘ik noem het 
fit en techniek, omdat ik ook aandacht 
besteed aan bewegingsvaardigheden’, 
doceert kok, die zijn trainingen voor alle 
kinderen tot en met de c-junioren open-
stelt. ‘kinderen schrijven zich bij mij in 
en krijgen een keer per week, zo’n der-
tig weken lang fit en techniektraining.  
ik pas de oefenstof aan aan het niveau 
van de speler.' 

kok is niet specifiek opgeleid als tech-
niektrainer. ‘ik heb wel trainingen van 
charles van altena bekeken. hij heeft 
een voetbaltechniekschool opgericht. 
verder heb ik dvd’s van rené meulen-
steen bestudeerd en heb ik natuurlijk 
mijn ervaring als voetballer. Daarmee 
kom je een heel eind.’

net zoals Luijckx weerlegt ook kok het 
misverstand dat techniektraining niet 
meer is dan ‘vier scharen en er langs’. 
‘Bij techniektraining hoort ook het aan-
nemen van de bal, het passen en het 
goed afschermen van de bal.’

Jaap meijland geeft sinds dit seizoen 
techniektraining aan de jeugdspelers 
van oDin’59. meijland, die zich een week 
in papendal heeft opgesloten om zich te 
laten inwijden in de geheimen van rené 
meulensteen, zegt dat het belangrijk is 
dat een techniektrainer de oefeningen 
goed voor kan doen. ‘Je moet kwaliteit 
bieden.’

Dat ook oDin de techniek van spelers 
wil verbeteren, vindt technisch jeugd-
coördinator Willem de vries logisch.  
‘techniek is een belangrijk onderdeel 
van het spel’, zegt hij met veel gevoel 

voor understatement. ‘en dus maakt 
techniektraining ook deel uit van ons  
beleidsplan.’

De e1 en e2 kregen tot en met oktober 
techniektraining en nu is de D1 aan de 
beurt. na de winterstop volgt de c1.  
De keuze om bij de e-junioren te begin-
nen is een bewuste keuze in heemskerk. 
‘het leren begrijpen begint bij de e-juni-
oren’, weet meijland uit ervaring. en De 
vries vult aan: ‘eigenlijk krijgen de F’jes 
ook techniektraining, want daar begint 
het leren voetballen.’

De ervaringen in heemskerk zijn po-
sitief. ‘het is opvallend hoe snel kinde-
ren zich de bewegingen eigen maken’, 
klinkt het verbaasd uit meijlands mond. 
Die ervaring benadrukt in de ogen van 
meijland het belang van techniektrai-
ning voor iedere jeugdspeler. net zo-
als al zijn collega-techniektrainers is 
meijland ervan overtuigd dat techniek-
training niet alleen zinvol is voor de 
meer getalenteerde voetballer. ‘ik weet  

uit ervaring dat iedere speler op ieder 
niveau beter wordt van techniektraining.’ 
Willem de vries kan dat alleen maar be-
amen, maar stipt wel een probleem aan. 
‘Je moet wel de mensen en de ruimte 
hebben om dat te doen.’

Bij ksv in ’t kruis aan de rand van  
heerhugowaard zijn die mensen en de 
ruimte er. ‘voetbaldieren’, zoals marcel 
groenveld, de drijvende kracht achter 
de techniektraining bij ksv, ze noemt. 
patrick de vries, herman de vries en 
ruben harding assisteren groenveld op 
zondagochtend. ‘verder heb ik nog hulp 
van ouders. ik filter die ouders. Dat zijn 
ook voetbaldieren.’

groenveld, vroeger zelf een begenadigd 
voetballer, vindt dat er dringend behoefte 
is aan technische scholing van jeugdspe-
lers. ‘Waar zie je nog een speler met een 
actie?’, vraagt groenveld zich hardop af. 
‘het is belangrijk dat kinderen baas wor-
den over de bal.’

met die gedachte startte hij bij ksv 
techniektraining waar spelers uit de F 
en e zich voor konden opgeven. ‘het is 
toch belachelijk dat een speler naar pak 
‘m beet almere moet om aan zijn tech-
niek te werken. ik wilde hier een soort 
voetbalschool zoals aZ die vroeger had,  
alleen dan in het klein.’ 

groenveld wil vooral de kinderen en-
thousiast maken. plezier staat dan 
ook voorop bij de techniektraining.  
‘De prestatiedruk is al zo groot bij kinde-
ren. Daarom verplicht ik ze niet, maar ik 
daag ze wel uit. ik doe meer voor dan dat ik 
praat. toch wil ik dat ze fanatiek trainen, 
het is hier geen stuif es in,’ zegt groen-
veld, die niet specifiek is opgeleid    

everard Luijckx is hoofd jeugdopleiding 
bij Limmen en heeft dit seizoen de tech-
niektraining bij Limmen geïntroduceerd. 
cock van Dijk, erkend techniekgoeroe 
en vorig seizoen techniektrainer bij de 
jeugd van aZ, leidde op initiatief van 
Luijckx een zestal trainers op. het hoofd 
jeugdopleiding van Limmen betrok ook 
de zusterverenigingen meervogels,  
vitesse’22 en Fc castricum bij de tech-
niekcursus van van Dijk. ‘Zo konden we 
de techniekcursus dichter bij huis halen 
en konden meer clubs hiervan profite-
ren. Dat scheelde ook in de kosten’, legt 
Luijckx uit.

Luijckx constateerde dat de technische 
vaardigheden van de jeugdspelers bij 

Limmen over de hele breedte matig wa-
ren. ‘Door gericht te trainen, kun je de 
techniek van iedere speler verbeteren’, 
is de stellige overtuiging van Luijckx.  
‘kinderen moeten plezier in voetbal-
len hebben en je hebt meer plezier als 
je de  technische vaardigheden beter 
beheerst. een speler krijgt dan meer 
zelfvertrouwen en hij durft daardoor 
meer initiatief te nemen. toen dacht ik: 
ik haal de cursus van cock van Dijk naar  
Limmen, zodat we techniektraining kun-
nen geven aan de jeugd van Limmen.’

na de stoomcursus (twaalf uur inten-
sieve praktijk) van cock van Dijk krijgen 
alle spelers in de jeugdselectie een keer 
per maand techniektraining. eerste elf-

'Techniektraining is meer dan vier 
scharen en dan er langs'

De opkomst van de techniekgoeroe
toon Gerrits geldt in de ijmond als de ’godfather van het kappen en 
draaien’. in de jaren tachtig gaf Gerrits al onderricht in de oefen-
stof van wiel coerver. rené meulensteen staat te boek als een van 
coervers volgelingen en was techniektrainer bij manchester united. 
nu is hij veldtrainer bij de club van edwin van der sar. met het suc-
ces van meulensteen is de techniekgoeroe in opkomst. steeds meer 
amateurclubs in de regio hebben hun eigen rené meulensteen. 
techniektraining is hot.

De jeugd van oDIn’59 schaaft aan hun  
techniek onder leiding van Jaap meijland FOTO: Willem de vries

everard Luijckx (midden) in actie tijdens 
de techniektraining van Cock van Dijk.

talspelers en oud-eerste elftalspelers 
geven de techniektraining bij Limmen. 
Deze trainingen worden voortgezet in de 
reguliere veldtrainingen. ‘Wellicht gaan 
we de lagere teams ook techniektraining 
geven’, neemt het hoofd opleidingen al-
vast een voorschot op de toekomst.

Luijckx moet altijd lachen als clubs 
zeggen dat ze ook aan techniektraining 
doen. ‘het is namelijk niet alleen kap-
pen en draaien en een schaar. het is 
veel meer. het gaat ook om de juiste  
lichaamshouding, coördinatie, balge-
voel, het aan- en meenemen van de bal. 
een speler met een goede techniek heeft 
meer tijd om tactisch de juiste keuze te 
maken. spelers kunnen zich individueel 
beter ontwikkelen. Dat is uiteindelijk het 
doel’, benadrukt Luijckx.

ook bij De Foresters krijgt de jeugd on-
derricht in techniek. niels kok, eerste 
elftalspeler bij de heilooër derdeklas-
ser en trainer van de a-junioren, is de 
initiator. Zijn praktijkervaring als trainer 
bracht hem op het idee om jeugdspe-
lers van Foresters de mogelijkheid te 
bieden om aan hun techniek te werken.  
’als trainer merkte ik dat je in de regu-
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tot techniektrainer, maar wel een groot 
bewonderaar is van rené meulensteens 
methodiek. ‘ik put volledig uit eigen  
arsenaal.’

Bart Zijp is een van de schrijvers van 
een beleidsplan en in dat plan komen 
ook technische vaardigheden ter sprake. 
‘techniek is niet alleen een schaar en  
we gaan weer naar huis. techniek is een 
hulpmiddel om wedstrijden te winnen. 
Daarom is het belangrijk dat trainers 
hun spelers kunnen leren hoe je tech-
niek gebruikt in een wedstrijd, hoe inte-
greer je het in je reguliere trainingen en 
hoe coach je dat dan. Zo willen wij ksv 
naar een hoger plan tillen.’

‘techniek is jarenlang een ondergescho-
ven kindje geweest’, constateert mark 
abcouwer. samen met onder meer Fons 
van haastrecht volgde hij een cursus 
techniektraining bij charles van altena 
om de jeugdspelers van hsv de fijne 
kneepjes van de techniek bij te brengen. 
‘Wij hebben weer twaalf trainers opge-
leid, zodat we eind 2008 zo’n honderd-
zestig kinderen techniektraining konden 

geven. persoonlijke aandacht is bij tech-
niektraining erg belangrijk.’

abcouwer steekt niet onder stoelen of 
banken hoe belangrijk hij het vindt dat 
een club techniektraining aanbiedt.  
‘als je als club er geen aandacht aan 
besteedt, zak je af naar een beden-
kelijk niveau. met de opmars van het 
kunstgras wordt het spel sneller en 
een goede techniek dus nog belangrij-
ker’, is abcouwers stellige overtuiging.  
‘De progressie die de kinderen boeken, 
is echt spectaculair, vooral bij de D, e en 
F-junioren. Doordat ze technisch beter 
worden, neemt het zelfvertrouwen toe. 
De kinderen hebben er echt plezier in.’

abcouwer is besmet met ’het techniek-
virus', net zoals zijn companen. ‘Je wordt 
er echt door gegrepen. De mensen die 
de techniektraining geven, zijn allemaal 
voetbalgekken. als vereniging ben je van 
dat soort mensen afhankelijk, anders 
moet je er niet aan beginnen.’

hoewel hsv geen doelstelling aan de 
techniektraining heeft gekoppeld, moet 

de techniektraining een bijdrage leveren 
aan een betere doorstroming.
 
charles van altena, zijn naam is door 
een aantal betrokkenen genoemd.  
hoe kijkt hij aan tegen de initiatieven die 
de verschillende clubs ontplooien? is hij 
als oprichter van voetbalschool tech-
niek niet bang dat het zijn school klanten 
kost?

‘Daar heb ik geen enkel probleem mee, 
als het goed gebeurt. Bij heel veel clubs 
wordt de techniektraining gegeven door 
trainers die door ons zijn opgeleid, want 
dat doen wij namelijk ook’, deelt van 
altena mee. ‘het gevaar schuilt hem in 
mensen die de oefeningen niet goed be-
heersen. Je moet niet denken dat je de 
oefeningen van een dvd’tje kunt halen. 
het is echt een vak apart’, waarschuwt 
van altena.

ook van altena geeft aan dat de vorde-
ringen van spelers spectaculair zijn. 
‘Jongens die bij ons trainingen heb-
ben gevolgd, zijn in de jeugdopleiding 
van een betaalde club terechtgekomen. 
maar spelers die van een D8 zijn door-
gestroomd naar een jeugdselectie van 
hun eigen club, dat is eigenlijk nog veel 
leuker. het geeft maar aan dat tech-
niektraining voor iedere speler nuttig is.  
maar nogmaals: het moet wel door de 
juiste persoon worden gegeven.’ 

marcel groenveld geeft de jeugd van KSv het goede voorbeeld. FOTO: erik gevaert

‘Je moet niet denken dat je de oefeningen 
van een dvd’tje kunt halen.’

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine 

Je ontvangt 25 euro korting op CheapTickets.nl 
bij een volgende boeking van een vlucht of 
zonvakantie naar een willekeurige bestemming. 
Indien je de code VOET* invult in het boekingsproces 
bij het veld ‘Actie-code’, wordt er direct 25 euro 
verrekend op het totaalbedrag. 

Wil je snel en eenvoudig het allergoedkoopste 
vliegticket naar het WK voetbal in Zuid-Afrika? Op 
CheapTickets.nl vind je een groot aanbod van de 
meest voordelige vluchten naar steden over de 
hele wereld. 

CheapTickets.nl wenst je alvast een goede reis!

Op de website vind je in één overzicht de beste deals naar de mooiste bestemmingen. 

Ben jij erbij in  
Zuid-Afrika?

* Deze code is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties of voor chartervluchten, hotels of autohuur.

€ 25 korting!

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine 

25 euro korting op CheapTickets.nl

bij een volgende boeking van een vlucht of 
zonvakantie naar een willekeurige bestemming. 

* invult in het boekingsproces 
’, wordt er direct 25 euro 

Wil je snel en eenvoudig het allergoedkoopste 
vliegticket naar het WK voetbal in Zuid-Afrika? Op 
CheapTickets.nl vind je een groot aanbod van de 
meest voordelige vluchten naar steden over de 
hele wereld. 

Ben jij erbij in  
Zuid-Afrika?
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oDIn’59 F10-Jong Hercules F2
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BiJ vAn RuysdAel

Als eerstejaars senior heb je een 
basisplaats veroverd. Is dit een 
droom die uitkomt?

‘ik had totaal geen verwachtingen, 
maar in de voorbereiding ging het 
goed. ik had geen moeite met de 
omschakeling, al had mijn trainer 
in de a-junioren phuong nguyen 
mij verteld dat het wennen zou zijn.  
in de oefen- en bekerwedstrijden  
heb ik blijkbaar een goede indruk 
achtergelaten. het is niet echt een 
droom die uitkomt, maar het is na-
tuurlijk wel mooi. toen ik jong was, 
droomde ik ervan profvoetballer te 
worden.’ 
 
Hoe is dat als eerstejaars senior bij 
de selectie?

‘ik ben goed opgevangen en ik 
leer veel van ervaren spelers als  
richard Fortes rodrigues, Jelle 
schut en arjen van Langen. Ze leggen 
mij uit wanneer het beter is om het 
veld breed te houden en wanneer ik  

erover heen moet gaan voor een  
lange bal. Dat moet ik nog beter  
gaan inschatten.’

Je hebt deel uitgemaakt van de 
jeugdopleiding van AZ, maar moest 
daar weg. Waarom mocht je ver-
trekken?
 
‘ik was fysiek niet sterk genoeg.  
ik was ook klein, toen ik op veer-
tienjarige leeftijd weg moest, was ik  
één meter vijftig. het was wel even 
slikken toen ik hoorde dat aZ niet 
met mij verder wilde, maar mijn  
wereld stortte niet in.’

Waarom ging je vervolgens naar 
AFC’34?

‘ik speelde voordat ik naar aZ ver-
trok ook bij aFc’34. ik ging liever te-
rug naar een vertrouwde omgeving. 
een aantal jongens dat het bij an-
dere bvo’s niet had gered, koos ook 
voor aFc’34. Dat speelde ook een 
rol. ik merkte wel dat ik bij aZ veel 

had geleerd, want het ging allemaal  
gemakkelijker.’

Heb je jezelf nog een doelstelling 
opgelegd?

‘aan het begin van het seizoen had ik 
totaal geen verwachtingen. ik scoor 
nu bijna iedere wedstrijd. ik wil dan 
ook proberen één op één te lopen.’

Dan eindig je op tweeëntwintig 
doelpunten.

‘als het aan mijn dromen ligt wel.’

En speel je volgend seizoen bij een 
profclub.

‘Daarom, haha.’ 

Dus je hebt een carrière in het be-
taalde voetbal nog niet uit je hoofd 
gezet?

‘ik hoop er nog wel een beetje op.  
ik wil in ieder geval zo hoog    

tim rUDer speeLDe vorig seiZoen nog in De a1 van aFc’34. De aanvaLLer Was in ZiJn 
Laatste Jaar aLs JUnior goeD voor negen DoeLpUnten. Dit seiZoen staat De teLLer 
aL op Zes. aLs rookie BiJ De senioren verrast hiJ meDespeLers, tegenstanDers en 
BovenaL ZichZeLF. met ZiJn scoringsDriFt is rUDer nU aL een ZekerheiDJe in het eLF-
taL van Jaap schiLDer. aan De stamtaFeL BiJ van rUysDaeL vaLt op hoe ZeLFBeWUst De 
aanvaLLer is. DesonDanks haD ook rUDer niet verWacht Dat hiJ en een BasispLaats 
ZoU heBBen en topscorer van De aLkmaarse eerstekLasser ZoU ZiJn. ‘het gaat tot 
nU toe WeL Lekker. ik haD het aLLemaaL veeL ZWaarDer verWacht.’

‘Het gaat tot nu
 toe wel lekker’

FOTO Karel Delvoye

FOTO's erik gevaert

AAn de stAmtAfel…
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FOTO erik gevaert

mogelijk voetballen, dus de komen-
de jaren zijn cruciaal. als ik sportief  
een stap omhoog kan, dan zal ik dat 
zeker overwegen. ik kan bij aFc’34 
doorgroeien en zoals het er nu uit-
ziet, speel ik ook volgend seizoen 
bij aFc’34. ik vind het ook niet erg 
als ik mijn hele carrière hier speel,  
maar het zou mooi zijn als ik op 
een nog hoger niveau zou kunnen  
voetballen.’

Hoe belangrijk is scoren voor je?

‘scoren is natuurlijk mooi. ik ge-
niet ook meer van een doelpunt dan 
van een assist. het is niet zo dat ik 
persé liever zelf scoor, dat ik geen 
assist wil geven om zelf te scoren.’

In je laatste jaar als A-junior 
scoorde je negen keer en was je 
topscorer. Nu staat de teller na 
negen wedstrijden al op zes doel-
punten. Heb je daar een verklaring 
voor?

‘in de senioren wordt sneller de 

diepte gezocht en kennelijk ligt 
mij dat wel. het spel is duidelijk  
sneller en daardoor kom ik beter tot 
mijn recht. in de a-junioren kwamen 
er ook veel minder bruikbare bal-
len vanaf de rechterkant dan nu het  
geval is.’

Het gaat nu allemaal voorspoedig. 
Ben je niet bang voor een terug-
slag?

‘Daar ben ik niet bang voor. het kan 
altijd dat je een tijdje wat minder in 
vorm bent, maar daar moet je niet 
bij stilstaan.’

Je komt zelfbewust over. Ken je 
voor een wedstrijd geen zenu-
wen?

‘ik ben niet zenuwachtig, maar er  
is wel sprake van een gezonde  
spanning. misschien komt het ook 
omdat Jaap schilder mij weinig 
opdrachten meegeeft, waardoor 
ik vrij onbevangen kan voetballen.  
hij hamert er vooral op wanneer 

ik een bal in mijn voeten moet 
krijgen of wanneer ik in de diepte 
moet worden aangespeeld. als een  
tegenstander op een bepaalde  
manier speelt, moet ik letten op de 
crosspass.’

Waar ligt jouw kracht?

‘in mijn snelheid en wendbaar-
heid. omdat ik tweebenig ben, 
kan ik tegenstanders verrassen.  
van origine ben ik wel rechtsbenig,  
maar mijn linkerbeen is bijna net 
zo sterk. Wanneer het echt op ge-
richt schieten aankomt, zoals bij 
een vrije trap, dan is mijn rechter-
been sterker. Doordat ik vanaf de 
linkerkant speel, kan ik de tegen-
stander gemakkelijker verrassen. 
ik kan binnendoor passeren, maar 
ook buitenom. als ik vanaf de rech-
terkant speel, gaat dat toch minder 
makkelijk.’

Wat is voor verbetering vatbaar?

‘ik was nooit een koele afmaker en 
ben wel koelbloediger geworden.  
ik denk alleen dat dat nog beter 
kan. en als je een hoger niveau na-
streeft, moet misschien alles wel 
beter.’

Met welke speler ben je te verge-
lijken?

‘pfff, daar vraag je me wat. ik weet 
het echt niet. misschien ben ik een 
unieke speler. vrienden zeggen dat 
mijn spel wel iets wegheeft van  
Dennis Bergkamp of robin van  
persie.’

Jullie zijn een van de favorieten 
voor de titel. Brengt dat geen ex-
tra druk met zich mee?

‘ik geloof dat we -sinds we weer in 
de eerste klasse spelen- ieder sei-
zoen bij de eerste vier zijn geëindigd, 
dus dan is het logisch dat wij een 
van de favorieten zijn. Je moet er 
ook niet voor weglopen. Wij hebben 
een uitstekende ploeg. in alle linies  
hebben we goede spelers en we  
hebben een uitstekende keeper.’ 

‘Als je een hoger niveau nastreeft, 
moet misschien alles wel beter’

De topscorerslijst is bijGewerkt tot en met 1 november. 
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  13

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22  11

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64    9

DANIEl OOsTERMAN FC VElsENOORD    9

JAN DE BRuIJN sVW’27    8

NIEls POPPING FC CAsTRICuM    8

NICK KRAMER sINT ADElBERT    8

AlI KARAGOZ AFC’34 (ZAT.)    8

DENNIs BEEKHuIZEN sV BEVERWIJK    8

BuRAK BulDuK FlAMINGO’s’64    7

PATRICK VAN DER lINDEN JONG HERCulEs    7

DANNy GOuWENTAK AlKMAARsCHE BOys    7

MAARTEN TROMP FC uITGEEsT    7

TOPsCORERs vrouWenvoeTbaL
sAsKIA VADER KsV   15lINDA POl FC CAsTRICuM  15ElsA DEKKER ZEEVOGEls  15MIRIAM HOPMAN ZEEVOGEls  12IRIs GROOT FC CAsTRICuM    9CHEyENNE DIx sV WMC    9MARIT ROEMER HsV    8MICHEllE VAN DER HEIDEN DE KENNEMERs    7KRIsTy sIlVER KsV    7CATO DE HAAN HsV    7MICHEllE sTEEHOuWER FC CAsTRICuM    7sHAMIRA DE BONTE sV WMC    7

De minst 
gepAsseeRde 
Doelman 

svw’27-Doelman ricHarD commanDeur incasseerDe 

slecHts twee teGenDoelpunten. DaarDoor is Hij De 

minst GepasseerDe Doelman van De maanD oktober.  

commanDeur verDient Hiermee een paar valk kee-

persHanDscHoenen met zijn naam erop GeDrukt, 

bescHikbaar GestelD Door keepersHanDscHoenen.nl

de topscorers
de topscorers

FOTO Karel Delvoye
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uit de oUDe Doos

bepaald mee. ‘in de laatste competitie-
wedstrijd scoorde velsen vlak voor tijd, 
waardoor ze die beslissingswedstrijd uit 
het vuur sleepten’, kijkt de middenvel-
der nog een keer terug. ‘maar we had-
den nog meer pech’, vervolgt Bakker.  
‘na de wedstrijd Dco-velsen werden 
er penalty’s genomen om uit te maken 
wie de derde periodetitel zou winnen.  
Dco won dat, anders hadden wij de 
periodetitel van velsen overgenomen.  
nu hadden we na de verloren beslis-
singswedstrijd helemaal niets.’

hoewel de voetbalcarrière voor Bak-
ker eindigde in een anti-climax, twij-
felde Bakker er toen geen moment aan 
om er een punt achter te zetten. ‘nee, 
het was goed zo. Dat richard min en  
gerard Louwen ook hun laatste wed-
strijd hadden gespeeld, speelde daarin 
ook een kleine rol.’

vergeleken met deze domper waren de 
twee degradaties uit de eerste klasse 
niet meer dan een krasje op de ziel.  
‘eigenlijk heb ik met de club veel succes-
sen meegemaakt’, concludeert Bakker. 
‘ik debuteerde toen kolping Boys in de 
vierde klasse speelde. Uiteindelijk heb 
ik met kolping Boys vijf seizoenen in 
de eerste klasse gespeeld. ik vond het 
verschil tussen de eerste en de tweede 
klasse erg groot. Dat viel me wel op.’

in die eerste klasse speelde Bakker niet 
tegen de minste ploegen. Zo was holland 
een van de tegenstanders. ‘Daar speelde 
een man of vier die met Fc Utrecht in 
de eredivisie hadden gespeeld. verder 
had je natuurlijk Fc sloterplas dat later 
Zwarte schapen werd. Dat was ook zo’n 
club met een heel leger aan oud-profs.’

De wedstrijden tegen vitesse’22 koestert 
Bakker toch het meest. ‘Dat zullen er 
heel wat zijn geweest’, zegt hij lachend. 
‘Ze hadden altijd een goed voetballende 

ploeg en waren in staat een tegenstan-
der onder druk te zetten. het waren ook 
allemaal spelers uit de eigen jeugd net 
zoals bij ons.’

De opmars van kolping Boys be-
gon onder leiding van Jan visscher.  
visscher bracht de voetbalploeg uit  
oudorp van de vierde naar de tweede 
klasse, waarna hans geerking de ploeg 
naar de eerste klasse bracht. met de 
amsterdammer had Bakker een beetje 
een haat-liefdeverhouding. ‘ik vond  
hans qua discipline en motivatie erg 
goed. hij kon ook goed een team neer-
zetten, maar ik had altijd het idee dat 
hij het niet helemaal in me zag zitten,  
al speelde ik onder hem wel altijd.  
voor mij persoonlijk was charles van 
altena een betere trainer. Zijn oefenstof 
was goed.’

van de spelers waarmee Bakker op het 
veld stond, vond de alkmaarder richard 
min de beste van allemaal. ‘richard was 
een complete voetballer. hij had een 
goed inzicht, was technisch en hij had 
veel kracht. rade trifkovic was de bes-
te aanvaller waarmee ik heb gespeeld.  
hij had geweldige passeerbewegingen 
en hij was snel.’    

De tweede promotie in 1993 naar de 
eerste klasse staat Bakker nog helder 
voor de geest. ‘We speelden de laatste 

wedstrijd thuis tegen kBv. Die wed-
strijd verloren we met maar liefst 1-4, 
waardoor we samen met kBv en WFc 
(het huidige Fortuna Wormerveer, red.) 
gedeeld eerste eindigden. We moesten 
toen in een halve competitie uitmaken 
wie er kampioen werd. We wonnen de 
laatste wedstrijd van kBv, omdat geer-
king een uitstekende analyse van kBv 
had gemaakt.’

toch was dat kampioenschap niet de 
mooiste titel  die Bakker op zijn palmares 
heeft staan. ‘De titel in de derde klasse is 
mij toch het dierbaarst. We wonnen van 
alcmaria victrix, nadat we achter hadden 
gestaan.’

Bakker beseft dat hij deel heeft uit-
gemaakt van een unieke generatie.  
‘We hadden een leuke groep, een soci-
ale groep ook. een aantal van ons had 
gestudeerd en een aantal spelers ook 
niet, maar we konden prima met elkaar 
opschieten. We hadden respect voor 
elkaar. apart was ook wel dat door de  
jaren heen jongens maanden weg waren, 
omdat ze lange reizen maakten. ook dat 
kenmerkte wel een beetje de ploeg van 
die tijd’, vindt Bakker.

Als MARCO BAKKER EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs WAARMEE HIJ  
BIJ KOlPING BOys sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT:

ARMAND REus

 FRANK VAlK JAN lOuWEN GERARD lOuWEN KEEs VAN DEN lANGENBERG

 MARCO BAKKER RICHARD MIN JAN VRAsDONK RONAlD KEIJNER

 RADE TRIFKOVIC RENé KORPERsHOEK

TRAINER: HANs GEERKING

Marco Bakker was een van de hoofdrolspelers in het succesverhaal van Kolping Boys. Zonder een 
cent te betalen, begonnen de Oudorpers aan een opmars die eindigde in de eerste klasse. In 1998 
hield Bakker het voor gezien bij de Oudorpse hoofdmacht. Een verloren beslissingswedstrijd om 
promotie naar de eerste klasse tegen Velsen was Bakkers laatste optreden in het shirt van het  
eerste elftal. Bakker, die pas eenendertig was toen hij besloot om af te bouwen in het derde, kreeg 
niet het afscheid dat hij wenste.

’achteraf gezien was dat wel jong denk 
ik’, zegt Bakker tussen twee slokken kof-
fie door. ‘maar ik was er wel een beetje 
klaar mee. het viel me steeds zwaarder 
om twee keer per week te trainen. ik kon 
dat steeds minder opbrengen.’

Bakker geeft toe dat hij ook wel moeite 
had met de beleving van een aantal me-
despelers. ‘ik wilde op de training ook 
alles winnen. Zo was ik dat gewend.  
De groep waar ik zeg maar mee op-
groeide, ging allemaal voor hetzelfde.  

Later kwamen er jongens bij die dat min-
der hadden. in die zin waren we verwend’, 
klinkt het met enige weemoed.

Waar anderen stoppen op hun hoogte-
punt, beëindigde marco Bakker zijn car-
rière als eerste elftalspeler in mineur.  
De beslissingswedstrijd om promotie 
naar de eerste klasse tegen velsen ver-
loor kolping Boys met 1-2. ‘Die wedstrijd 
blijft mij altijd bij’, begint Bakker zijn 
verhaal. ‘het was op het veld van Dem.  
in mijn beleving had het niet de entou-

rage die hoort bij een promotiewedstrijd. 
om een of andere reden haalden we ons 
normale niveau niet. het liep voor geen 
meter. Dat was balen, want ik wist dat het 
mijn laatste wedstrijd zou zijn. We had-
den onder charles van altena een goed 
seizoen, maar stonden aan het eind van 
de rit met lege handen.’

Wie niet in toeval gelooft, had de offday 
van kolping Boys kunnen voorzien, want 
aan het slot van de competitie zat het 
marco Bakker en zijn ploeggenoten niet 

Marco Bakker kreeg bij Kolping Boys 
niet het afscheid dat hij wenste

marco bakker (wit shirt) in actie tegen SvW’27. 
roderik van amerongen gaat in de achtervolging.

‘bij Holland speelde een man of vier die met 
FC utrecht in de eredivisie hadden gespeeld’

Foto: Kees blokker
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iedere markt heeft haar eigen graadmeter. Zo publiceert het centraal Bureau voor de statistiek maandelijks het prijs- 
indexcijfer voor de consumentenmarkt. hiermee wordt aangegeven wat de prijsontwikkeling van onze boodschappen-
mand in de supermarkt is. alle prijzen van de artikelen waaraan wij ons maandloon besteden, worden gewogen en ver-
pakt tot een cijfer. Je kunt hieruit afleiden of je voortaan meer of minder moet betalen aan de kassa. De aandelenmarkt 
heeft ook zo’n cijfer. in nederland is de meest bekende de aeX-index. hoe meer de winstverwachting voor de onder- 
nemingen zal zijn, des te hoger het dividend aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd, des te liever de effectenbezit-
ters dit aandeel in hun bezit willen hebben. toch kun je niet echt veel met zulke cijfers. het is vaak een weergave van de 
bestaande situatie. als belegger loop je liever op dit soort feiten vooruit. elementaire feiten uit het dagelijks leven geven 
vaak een goede indicatie wat er staat te gebeuren. Wat verkoopt bijvoorbeeld de bakker op de hoek, of de slager van hier-
naast. consumentengedrag staat aan de basis van de vorming van de aeX. ik gebruik dan ook, naast alle economische 
gegevens en technische analyses, mijn eigen opgezette ‘kleedkamer-index’ . als er na een potje voetbal,  onder het dou-
chen gesproken wordt over het kopen van aandelen, weet je in ieder geval dat het positivisme omtrent de economische 
verbetering een actueel onderwerp is waar menigeen zich mee bezighoudt. De particuliere belegger wordt vaak mee-
gesleept door het enthousiasme van een reeds bestaande situatie en verhoogt daardoor de index door haar koopgedrag. 
Dat die index de werkelijke waarde al niet meer vertegenwoordigt, gaat aan menigeen voorbij. vaak is dit dan een signaal 
voor de professionele partijen om hun aandelenbezit al weer enigszins af te bouwen. gevolg, de index zakt. in onze kleed-
kamer hoor ik de laatste vier weken alweer de woorden, aandelen en opties vallen..... tijd om voorzichtig te worden !!

Was getekend,

hans rosenberg

- advertorial -

de glAzen

 BAl
1. HAN VIssCHER MEERVOGEls’31  79 PuNTEN 
2. TRIsTAN OOMs HuGO BOys  76 PuNTEN
3. RAIMONDO PAlMAs          KsV (VR.)  72 PuNTEN
4. EDWIN VEENsTRA HsV  70 PuNTEN
 ERNsT RANZIJN ZEEVOGEls 70 PuNTEN
6. WIllEM ROEMER FC CAsTRICuM (VR.)  69 PuNTEN
 RENé VAN MARsBERGEN MEERVOGEls’31 (ZAT.)  69 PuNTEN
8. JOs VAN VEElEN lIMMEN  66 PuNTEN
9. ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE (VR.)  64 PuNTEN
 WIM VAN KOl ADO’20 (VR.)  64 PuNTEN
11. PETER VAN DER slIKKE ODIN’59 (VR.)  63 PuNTEN
12. ERWIN RöMER sV WMC  62 PuNTEN
 NICO VAN DER BERGHE JONG HERCulEs  62 PuNTEN
14. COCK VIJZElAAR sV WMC (VR.)  61 PuNTEN
15. DANNy BRANDs FC VElsENOORD  60 PuNTEN
16. PIM KAAGMAN sVW’27  59 PuNTEN
 AlEx BEEK AlCMARIA VICTRIx (ZAT.)  59 PuNTEN
 JORT VAN DER MEulEN VITEssE’22  59 PuNTEN
19. sANDER VERAART DE KENNEMERs (VR.)  58 PuNTEN
 FAOuZI BEssAIs  sV KOEDIJK (VR.)  58 PuNTEN
21. ROBIN ERNEsT KOlPING BOys  57 PuNTEN
 ARNOlD DE BlOCK REIGER BOys (VR.)  57 PuNTEN
 GERRIT BOERMAN sV KOEDIJK  57 PuNTEN
24. MIsJA GOEsINNE sV VRONE (ZAT.)  56 PuNTEN
 JAAP sCHIlDER AFC’34     56 PuNTEN
26. WERNER HOEKsTRA sV WMC (ZAT.)  55 PuNTEN
 IHAB MATTA HsV (VR.)  55 PuNTEN
28. MARCEl FABER DE FOREsTERs  54 PuNTEN
 WIM TWIsK ZEEVOGEls (VR.)  54 PuNTEN
 FRED BIsCHOT sV WIJK AAN ZEE  54 PuNTEN
 JORGEN HEuRTER sV VRONE  54 PuNTEN
 JOHAN RuTZ EGMONDIA  54 PuNTEN
33. RON BOuMAN RKVV DEM  53 PuNTEN
34. JEROEN KROEs AlCMARIA VICTRIx  52 PuNTEN
 ROWDy BAKKER ODIN’59  52 PuNTEN  
36. RON WEINBRECHER AlKMAARsCHE BOys  51 PuNTEN
 ED NOORlANDER KOlPING BOys (VR.)  51 PuNTEN
 ROB DE KIP REIGER BOys  51 PuNTEN
 HERMAN BRETHOuWER RKVV DEM (VR.)  51 PuNTEN
40. RICHARD HOMAN AlKMAARsCHE BOys (ZAT).  50 PuNTEN
 RAJEsH BIsHEsAR AFC’34 (ZAT.)  50 PuNTEN
42. JuRG BOsMAN FC uITGEEsT  48 PuNTEN 
 MARTIN DE GROOT DE KENNEMERs  48 PuNTEN
44. JAN OlDENHOVE sINT ADElBERT  47 PuNTEN
 PETER DE GROOT KsV  47 PuNTEN
46. JENNEKE Gul EGMONDIA (VR.)  46 PuNTEN  
 PIM BOERsEN lIMMEN (VR.) 46 PuNTEN
48. MARK KRANENDONK FC CAsTRICuM  45 PuNTEN
 MARK NIJHOlT AlKMAARsCHE BOys (VR.)  45 PuNTEN
 IVAR BOEREBACH sV BEVERWIJK  45 PuNTEN
51. DElANO sNIJDERs FlAMINGO’s’64  44 PuNTEN  
52. MARK PAulI JONG HOllAND  39 PuNTEN
53. ROB HOFF DE FOREsTERs (VR.)  36 PuNTEN     
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Naam 
nick kramer
leeftijd 
22 jaar
Club  
sint adelbert
Positie  
midmid.
Bal hooghouden 
1032 keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
vijf jaar cambuur Leeuwarden jeugd, drie jaar heerenveen 
jeugd, nederlands elftal onder 21 zaalvoetbal en uiteraard 
de promotie van vorig seizoen met sint adelbert.
sterke punten Nick volgens Nikki    
nick is een goede spelverdeler en is  sterk aan de bal.  
ook heeft hij veel scorend vermogen.
Zwakke punten Nick volgens Nikki 
hij kan niet altijd z’n mond houden. 

Onder mijn voetbalbroek draag ik 
een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Ja natuurlijk.
Muziek voor een wedstrijd? 
De cd van vroemen.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
ik draag de aanvoerdersband altijd om m’n rechterarm.
leukste voetbalhumor  
tijdens het douchen de gitaar van Willempie.
Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt? 
primaaaaaaaa.

sint Adelbert dit seizoen 
ik wil bij de eerste vijf eindigen en misschien promoveren 
we wel.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Zaterdagavond rustig aan doen en zondag rond twaalf uur 
een lekkere kom kippensoep.
Passie buiten het voetbal   
nikki. 

een tweetje

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

FOTO Karel Delvoye

Naam 
nikki eeltink 
leeftijd 
18 jaar
Club  
sint adelbert
Positie  
rechterspits. 
Bal hooghouden 
Zestien keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Dat ik vorig seizoen topscorer was.  
sterke punten Nikki volgens Nick   
nikki is snel en kan zowel met links als met rechts goals maken.
Zwakke punten Nikki volgens Nick 
Ze kan niet zo heel goed koppen.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
een slidingbroekje.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Dat moet kunnen.

Muziek voor een wedstrijd? 
maakt niet zo veel uit. top 40-muziek is altijd goed.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
rucola sla.
leukste voetbalhumor  
het is gewoon altijd erg gezellig met z’n allen. 
Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt? 
hartstikke leuk.

sint Adelbert dit seizoen 
We gaan voor het kampioenschap.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
thee met veel suiker.
Passie buiten het voetbal  
nick natuurlijk.
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VERZEKERING
ZEER SCHERPE PREMIE
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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

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

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


