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Beste voetballiefhebber,

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 sportverenigingen, 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 bewegingsvrijheid 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

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

Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt acht keer per jaar.
RegioVoetbalMagazine Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47 redactie@regiovoetbalmagazine.nl www.regiovoetbalmagazine.nl
HOOFDREDACTIE Arthur Oosthoek (arthur@regiovoetbalmagazine.nl)
ART DIRECTION EN VORMGEVING SWATvertising, Heemskerk
fotografie: Claudia Bali, Kees Blokker, Karel Delvoye, Erik Gevaert, Elja Tepper en Willem de Vries.
ColumnisT: René Vermeer. DRUK Ten Brink, Meppel SALES&MARKETING Arthur Oosthoek (sales@wowpublishing.nl)
REALISATIE WOW Publishing, Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47, info@wowpublishing.nl, www.wowpublishing.nl
VERSPREIDING RegioVoetbalMagazine wordt verspreid via de voetbalclubs in Heerhugowaard, Alkmaar, Koedijk, Sint Pancras, Egmond aan den Hoef, Egmond aan
Zee, Egmond-Binnen, Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Verdere verspreiding vindt plaats via
benzinestations, kapsalons, snackbars, diverse wachtruimten en grand cafés.
Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere
belanghebbenden.

pagina 3

hetballenhok

FOTO: Claudia Bal

i

t r
i
h
c
s
d
l
G
e
d

René van Os ,
directeur
Media Markt Alkmaar,
de hoofdsponsor
van SV Koedijk

n van SV Koedijk?
Wat is de reden van het sponsore
nisatie, waardoor iedere
orga
e
‘Media Markt is een decentral
le behoeften. Met de
loka
n
eige
de
op
elen
insp
vestiging kan
dat wij midden in
zien
we
sponsoring van SV Koedijk laten
hebben in wat er
esse
inter
en
n
staa
ving
enle
de lokale sam
dat we kweken
will
good
je
stuk
speelt op lokaal niveau. Het
bijkomstigheid.’
e
leuk
een
is
s
orter
supp
de
en
bij de club
ijdrage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorb
soren wij shirts en geven
‘Naast een financiële bijdrage spon
tronische producten die
we korting op de aanschaf van elek
Wanneer het eerste
g.
nigin
gebruikt worden door de vere

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 zakelijk 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 hoofdsponsor 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 kijken, ben ik voetbaltechnisch niet heel goed
onderlegd. Binnen de club zijn er personen
aanwezig die hier veel beter advies over
kunnen uitbrengen.’

All Stars
De Kennemers 5

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 eerste nog twee teams kampioen geworden. Daar zijn we trots op. Als dit jaar
eenzelfde prestatie wordt neergezet,
dan regel ik een extra fust bier voor de
volwassenen!’

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 vijfde elftal
van De Kennemers.
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

Wie wil er nu keeper zijn? Ik vroeg me

maar weg. De grote jongens daar-

‘De Zwarte Panter’. Frans beleefde

Bij mijn club zal ik voortaan het

dat af, nadat ik Dida van AC Milan in

mee achterlatend met een probleem:

zijn gloriejaren bij het roemruchte

advies geven in de jeugd al te zoe-

de wedstrijd tegen Real Madrid voor

wie moest er nu ‘op keep?’.

Fortuna’54

vijftig.

ken naar jongens of meisjes die:

De Munck stopte zomaar een paar

opvallend zijn gekleed, eigenzin-

de Champions League afschuwelijk

in

de

jaren

had zien blunderen. Die moet zich op

Goede vraag. Wie gaat er nu uitein-

maanden vanwege een conflict over

nig en eigenwijs zijn, rust uitstra-

dat moment knap eenzaam hebben

delijk ‘op keep’? Ik denk vooral sterke

een contract en ging bij het plaatse-

len (zet bijvoorbeeld nooit een

gevoeld. Dat is volgens mij ook de es-

persoonlijkheden. Jongens of meisjes

lijke handbalteam op doel staan.

ADHD’er in de goal) en altijd met

sentie van het keepen, eenzaam zijn.

die zich op jonge leeftijd, ondanks de

En daar moet je tegen kunnen.

scheldkanonnades van hun zoge-

Trots, eigenwijs en eigenzinnig, maar

Ondanks dat je deel uitmaakt van een

naamde vriendjes, niet van de wijs la-

ook een grote sterke, knappe kerel.

team sta je daar eenzaam tussen de

ten brengen en weten dat het uit het

In 1958 was seksbom Jayne Mans-

Benader ze voorzichtig, want voor

palen. Held of schlemiel, je bent het in

doel ranselen van ballen voor hen is

field op bezoek in Nederland bij een

hun naderende en onafwendbare

je eentje.

voorbestemd. De opgroeiende keeper

wedstrijd van DOS. Jayne was voor

keeperscarrière schamen ze zich

ontwikkelt zich in de puberteit al tot

die tijd het prototype van een ‘lekker

nog een beetje tegenover hun

Ik herinner me dat vroeger bij een par-

een sterke en vastberaden persoon-

wijf’. Blond haar en grote borsten.

omgeving. Zich niet bewust als ze

tijtje nooit iemand op doel wilde staan,

lijkheid die zich niet snel iets zal laten

Frans was de enige die haar mocht

zijn

met als gevolg dat in de goal natuur-

zeggen. Moet ook, want keepers moe-

kussen. En hij was niet eens aanvoer-

Ze durven nog niet uit de kast te

lijk altijd ’t lulletje van de straat stond.

ten heersen in hun strafschopgebied

der.

komen.

Vaak ontbeerde ’lulletje’ ook nog eens

en altijd de juiste beslissingen nemen.

de motoriek om goed te kunnen kee-

Keepers zijn eigenwijs, eigenzinnig en

Frans kleedde zich ook altijd helemaal

Zet ze net iets vaker op doel dan

pen, waarop wij, erkende ‘niet-lullen’,

soms een ‘hufter’.

in het zwart. Dat deed hij om met zijn

de anderen en zie dan hoe in de

het ‘lulletje’ weer verrot scholden.

keepershandschoenen

naar

de

training komen.

van

hun

lotsbestemming.

imposante gestalte de tegenpartij nog

goal een innerlijke rust over hen

Daar werd ‘lulletje’ niet gelukkiger

Mooi voorbeeld van een dergelijke

meer te intimideren. Frans de Munck,

gaat komen. Ze accepteren het.

van en bleef dus de volgende keer

keeper is Frans de Munck bijgenaamd

een ‘echte keep’.

Ze horen ‘op keep’.
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• 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 geleden) 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.

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.

• Tijdens het seizoen wordt er geregeld met z’n allen 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.

de glazen

bal

Foto Elja Tepper

column ’Op keep’

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.

van Danny Brands

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 Danny Brands, trainer van FC Velsenoord. Brands voorspelt de uitslagen van de volgende wedstrijden van 14 en 15 november:

Meervogels’31
- Alkmaarsche Boys
JOS/Watergraafsmeer - AFC’34
Vitesse’22
-	SVW’27
Alkmaarsche Boys -	Sint Adelbert
Sint Adelbert
- KSV

vierde klasse zat.
eerste klasse
tweede klasse
vierde klasse
vierde klasse vr.

1-1
3-1
2-1
3-1
1-5

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: Erik Gevaert

Flamingo’s heeft de naam de beschikking

De old firm van Alkmaar tussen Flamingo’s’64
en Kolping Boys was verre van een goede

wedstrijd. Enigszins uit het niets bracht

de Ibrahim Sabili raak na een corner van

te hebben over een aantal fijnbesnaarde

Hoessein Kamal de stand op 1-2. Flamingo’s

Bulduk, waarna Bulduk in twee pogingen

voetballers die met ragfijne combinaties

was nauwelijks uitgejuicht of Rik Klaver, een

voor 3-3 zorgde.

elke ploeg zoek kan spelen. Tegen Kolping

van de uitblinkers, gooide de wedstrijd naar

wedstrijd. Het spectaculaire scoreverloop ver-

Boys grossierde het elftal van Delano

het leek definitief in het slot. Na een pass

goedde veel, zo niet alles. Kolping Boys waande

Snijders in foute passes. Het was opvallend

van Henk Zeegers door het midden kaatste

Doelman Mark Steenstra keerde de inzet van

zich na een 0-2 ruststand al winnaar en ver-

dat Kolping Boys veel gemakkelijker de bal

Benahmed de bal op de oprukkende Klaver

de aanvaller in eerste instantie, maar in de

van voet tot voet liet gaan. Flamingo’s had

die alleen voor Stet geen fout maakte.

rebound was de aanvaller opnieuw trefzeker.

diende de overwinning ook wel op basis van
het betere veldspel. Uiteindelijk eiste invaller

zichtbaar moeite met het middenveld van

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

Vlak voor tijd benutte de vrijwel onzichtbare

Kolping Boys, dat continu in beweging was

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

Maurice Gijzen nog een strafschop, nadat de

Burak Bulduk een hoofdrol voor zich op door een

en met het behendige spitsenduo Neville

een tijdsbestek van een minuut de stand in

aanvaller door Jeroen Koenis tegen het gras

goal voor te bereiden en tweemaal te scoren.

Schaken en Jalel Benahmed, dat overigens

evenwicht. Eerst kopte de geheel vrijstaan-

was gewerkt.

Maurice Gijzen bepaalde vanaf de strafschopstip de eindstand op 5-3. Flamingo’s kreeg de

niet uitblonk in effectiviteit.
Doordat bij Kolping Boys de eindpass veelal

punten en Kolping Boys mocht de complimen-

niet goed was, waren de Oudorpers vooral

ten in ontvangst nemen.

dreigend. Dat de openingstreffer voortkwam uit een dood spelmoment was dan

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

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.

Randy Esajas wekt de bal weg, voordat Mark Kaandorp (8) de bal kan controleren.

Na de openingstreffer deelde Flamingo’s wat

Flamingo’s’64-Kolping Boys 5-3.

Flamingo’s’64:

speldenprikjes uit. Kolping Boys bleef echter

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

Stet; Esajas (21. El-Messaoudi), Malouk,

het betere van het spel houden, al kwam de

1-2, 61. Klaver 1-3, 69. Sabili 2-3, 70. Bulduk

Promes, Alper; Sabili, Zwagerman (56.

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

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

Bulduk), Trifkovic, Elbouazatti; Gijzen en Kamal.

Scheidsrechter: P. André

Kolping Boys:

Gele kaarten: Esajas, Zwagerman en Elbou-

Nicolai; Pepping (82. Duineveld), Klaver

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

(63. Cappai),

dijk (Kolping Boys).

Schaken en Benahmed.

stand. Aan de rechterzijlijn op zo’n twintig
meter van het doel mocht Langedijk aanleggen voor een vrije trap. De bal leek houdbaar,
maar Stet verkeek zich volledig op het schot.
Een ploeg die achterstaat, komt vaak als

Steenstra;

Koenis,

Zeegers,

Langedijk,

Van de Oord, Kaandorp;

herboren uit de kleedkamer. Voor Flamingo’s
ging die vlieger niet op. Vijf minuten na rust
kreeg een fraaie Kolping-aanval niet de beloning 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 breedtepass het beslissende tikje te geven.
Na tien minuten verscheen de licht geblesseerde Burak Bulduk in het veld en dat bleek
een uitstekende zet van trainer Snijders.
Het duel veranderde in een knotsgekke
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Kolping-aanvaller Jalel Benahmed houdt zich Patrick Promes van het lijf.
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liere trainingen niet voldoende aandacht

voor understatement. ‘En dus maakt

Bij KSV in ’t Kruis aan de rand van

aan techniek kunt geven. Je kunt het er

techniektraining ook deel uit van ons

Heerhugowaard zijn die mensen en de

niet inslijpen, terwijl het een automatis-

beleidsplan.’

ruimte er. ‘Voetbaldieren’, zoals Marcel

me moet worden.’
Vanwege zijn achtergrond als inspan-

Groenveld, de drijvende kracht achter
De E1 en E2 kregen tot en met oktober

de techniektraining bij KSV, ze noemt.

techniektraining en nu is de D1 aan de

Patrick de Vries, Herman de Vries en

ningsfysioloog zijn de trainingen van Kok

beurt. Na de winterstop volgt de C1.

Ruben Harding assisteren Groenveld op

meer dan techniek alleen. ‘Ik noem het

De keuze om bij de E-junioren te begin-

zondagochtend. ‘Verder heb ik nog hulp

fit en techniek, omdat ik ook aandacht

nen is een bewuste keuze in Heemskerk.

van ouders. Ik filter die ouders. Dat zijn

besteed aan bewegingsvaardigheden’,

‘Het leren begrijpen begint bij de E-juni-

ook voetbaldieren.’

doceert Kok, die zijn trainingen voor alle

oren’, weet Meijland uit ervaring. En De

kinderen tot en met de C-junioren open-

Vries vult aan: ‘Eigenlijk krijgen de F’jes

Groenveld, vroeger zelf een begenadigd

stelt. ‘Kinderen schrijven zich bij mij in

ook techniektraining, want daar begint

voetballer, vindt dat er dringend behoefte

en krijgen een keer per week, zo’n der-

het leren voetballen.’

is aan technische scholing van jeugdspe-

tig weken lang fit en techniektraining.

De opkomst v
an de
techniekgoe
roe
Toon Gerrits geldt in de IJmond als de ’godfather van het kappen en
draaien’. In de jaren tachtig gaf Gerrits al onderricht in de oefenstof 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 succes van Meulensteen is de techniekgoeroe in opkomst. Steeds meer
amateurclubs in de regio hebben hun eigen René Meulensteen.
Techniektraining is hot.

Ik pas de oefenstof aan aan het niveau
van de speler.'

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

lers. ‘Waar zie je nog een speler met een
De ervaringen in Heemskerk zijn po-

actie?’, vraagt Groenveld zich hardop af.

sitief. ‘Het is opvallend hoe snel kinde-

‘Het is belangrijk dat kinderen baas wor-

ren zich de bewegingen eigen maken’,

den over de bal.’

Kok is niet specifiek opgeleid als tech-

klinkt het verbaasd uit Meijlands mond.

niektrainer. ‘Ik heb wel trainingen van

Die ervaring benadrukt in de ogen van

Met die gedachte startte hij bij KSV

Charles van Altena bekeken. Hij heeft

Meijland het belang van techniektrai-

techniektraining waar spelers uit de F

een voetbaltechniekschool opgericht.

ning voor iedere jeugdspeler. Net zo-

en E zich voor konden opgeven. ‘Het is

Verder heb ik dvd’s van René Meulen-

als al zijn collega-techniektrainers is

toch belachelijk dat een speler naar pak

talspelers en oud-eerste elftalspelers

steen bestudeerd en heb ik natuurlijk

Meijland ervan overtuigd dat techniek-

‘m beet Almere moet om aan zijn tech-

geven de techniektraining bij Limmen.

mijn ervaring als voetballer. Daarmee

training niet alleen zinvol is voor de

niek te werken. Ik wilde hier een soort

Deze trainingen worden voortgezet in de

kom je een heel eind.’

meer getalenteerde voetballer. ‘Ik weet

voetbalschool zoals AZ die vroeger had,

reguliere veldtrainingen. ‘Wellicht gaan
we de lagere teams ook techniektraining
geven’, neemt het hoofd opleidingen alvast een voorschot op de toekomst.

alleen dan in het klein.’

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

Groenveld wil vooral de kinderen enthousiast maken. Plezier staat dan
ook voorop bij de techniektraining.

Luijckx moet altijd lachen als clubs

Net zoals Luijckx weerlegt ook Kok het

uit ervaring dat iedere speler op ieder

‘De prestatiedruk is al zo groot bij kinde-

zeggen dat ze ook aan techniektraining

misverstand dat techniektraining niet

niveau beter wordt van techniektraining.’

ren. Daarom verplicht ik ze niet, maar ik

doen. ‘Het is namelijk niet alleen kap-

meer is dan ‘vier scharen en er langs’.

Willem de Vries kan dat alleen maar be-

daag ze wel uit. Ik doe meer voor dan dat ik

pen en draaien en een schaar. Het is

‘Bij techniektraining hoort ook het aan-

amen, maar stipt wel een probleem aan.

praat. Toch wil ik dat ze fanatiek trainen,

Everard Luijckx is hoofd jeugdopleiding

Limmen over de hele breedte matig wa-

veel meer. Het gaat ook om de juiste

nemen van de bal, het passen en het

‘Je moet wel de mensen en de ruimte

het is hier geen Stuif es in,’ zegt Groen-

bij Limmen en heeft dit seizoen de tech-

ren. ‘Door gericht te trainen, kun je de

lichaamshouding, coördinatie, balge-

goed afschermen van de bal.’

hebben om dat te doen.’

veld, die niet specifiek is opgeleid

niektraining bij Limmen geïntroduceerd.

techniek van iedere speler verbeteren’,

voel, het aan- en meenemen van de bal.

Cock van Dijk, erkend techniekgoeroe

is de stellige overtuiging van Luijckx.

Een speler met een goede techniek heeft

Jaap Meijland geeft sinds dit seizoen

en vorig seizoen techniektrainer bij de

‘Kinderen moeten plezier in voetbal-

meer tijd om tactisch de juiste keuze te

techniektraining aan de jeugdspelers

jeugd van AZ, leidde op initiatief van

len hebben en je hebt meer plezier als

maken. Spelers kunnen zich individueel

van ODIN’59. Meijland, die zich een week

Luijckx een zestal trainers op. Het hoofd

je de

beter ontwikkelen. Dat is uiteindelijk het

in Papendal heeft opgesloten om zich te

doel’, benadrukt Luijckx.

laten inwijden in de geheimen van René

technische vaardigheden beter

jeugdopleiding van Limmen betrok ook

beheerst. Een speler krijgt dan meer

de

Meervogels,

zelfvertrouwen en hij durft daardoor

Vitesse’22 en FC Castricum bij de tech-

meer initiatief te nemen. Toen dacht ik:

Ook bij De Foresters krijgt de jeugd on-

dat een techniektrainer de oefeningen

niekcursus van Van Dijk. ‘Zo konden we

ik haal de cursus van Cock van Dijk naar

derricht in techniek. Niels Kok, eerste

goed voor kan doen. ‘Je moet kwaliteit

de techniekcursus dichter bij huis halen

Limmen, zodat we techniektraining kun-

elftalspeler bij de Heilooër derdeklas-

bieden.’

en konden meer clubs hiervan profite-

nen geven aan de jeugd van Limmen.’

ser en trainer van de A-junioren, is de

zusterverenigingen

ren. Dat scheelde ook in de kosten’, legt
Luijckx uit.

Meulensteen, zegt dat het belangrijk is

initiator. Zijn praktijkervaring als trainer

Dat ook ODIN de techniek van spelers

Na de stoomcursus (twaalf uur inten-

bracht hem op het idee om jeugdspe-

wil verbeteren, vindt technisch jeugd-

sieve praktijk) van Cock van Dijk krijgen

lers van Foresters de mogelijkheid te

coördinator Willem de Vries logisch.

Luijckx constateerde dat de technische

alle spelers in de jeugdselectie een keer

bieden om aan hun techniek te werken.

‘Techniek is een belangrijk onderdeel

vaardigheden van de jeugdspelers bij

per maand techniektraining. Eerste elf-

’Als trainer merkte ik dat je in de regu-

van het spel’, zegt hij met veel gevoel
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De jeugd van ODIN’59 schaaft aan hun
techniek onder leiding van Jaap Meijland

Foto: Willem de Vries
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Ben jij erbij in
Zuid-Afrika?
€ 25 korting!
Marcel Groenveld geeft de jeugd van KSV het goede voorbeeld. Foto: Erik Gevaert

de techniektraining een bijdrage leveren
aan een betere doorstroming.

tot techniektrainer, maar wel een groot

geven. Persoonlijke aandacht is bij tech-

Charles van Altena, zijn naam is door

bewonderaar is van René Meulensteens

niektraining erg belangrijk.’

een aantal betrokkenen genoemd.

methodiek. ‘Ik put volledig uit eigen
arsenaal.’

Hoe kijkt hij aan tegen de initiatieven die
Abcouwer steekt niet onder stoelen of

de verschillende clubs ontplooien? Is hij

banken hoe belangrijk hij het vindt dat

als oprichter van Voetbalschool Tech-

Bart Zijp is een van de schrijvers van

een club techniektraining aanbiedt.

niek niet bang dat het zijn school klanten

een beleidsplan en in dat plan komen

‘Als je als club er geen aandacht aan

kost?

ook technische vaardigheden ter sprake.

besteedt, zak je af naar een beden-

‘Techniek is niet alleen een schaar en

kelijk niveau. Met de opmars van het

‘Daar heb ik geen enkel probleem mee,

we gaan weer naar huis. Techniek is een

kunstgras wordt het spel sneller en

als het goed gebeurt. Bij heel veel clubs

hulpmiddel om wedstrijden te winnen.

een goede techniek dus nog belangrij-

wordt de techniektraining gegeven door

Daarom is het belangrijk dat trainers

ker’, is Abcouwers stellige overtuiging.

trainers die door ons zijn opgeleid, want

hun spelers kunnen leren hoe je tech-

‘De progressie die de kinderen boeken,

dat doen wij namelijk ook’, deelt Van

niek gebruikt in een wedstrijd, hoe inte-

is echt spectaculair, vooral bij de D, E en

Altena mee. ‘Het gevaar schuilt hem in

greer je het in je reguliere trainingen en

F-junioren. Doordat ze technisch beter

mensen die de oefeningen niet goed be-

hoe coach je dat dan. Zo willen wij KSV

worden, neemt het zelfvertrouwen toe.

heersen. Je moet niet denken dat je de

naar een hoger plan tillen.’

De kinderen hebben er echt plezier in.’

oefeningen van een dvd’tje kunt halen.
Het is echt een vak apart’, waarschuwt

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

Van Altena.
Ook Van Altena geeft aan dat de vorderingen van spelers spectaculair zijn.

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine

Wil je snel en eenvoudig het allergoedkoopste

Je ontvangt 25 euro korting op CheapTickets.nl

vliegticket naar het WK voetbal in Zuid-Afrika? Op

bij een volgende boeking van een vlucht of

CheapTickets.nl vind je een groot aanbod van de

zonvakantie naar een willekeurige bestemming.

meest voordelige vluchten naar steden over de

* invult in het boekingsproces
Indien je de code VOET*

hele wereld.

‘Techniek is jarenlang een ondergescho-

Abcouwer is besmet met ’het techniek-

‘Jongens die bij ons trainingen heb-

bij het veld ‘Actie-code’,
’, wordt er direct 25 euro

ven kindje geweest’, constateert Mark

virus', net zoals zijn companen. ‘Je wordt

ben gevolgd, zijn in de jeugdopleiding

Abcouwer. Samen met onder meer Fons

er echt door gegrepen. De mensen die

van een betaalde club terechtgekomen.

verrekend op het totaalbedrag.

van Haastrecht volgde hij een cursus

de techniektraining geven, zijn allemaal

Maar spelers die van een D8 zijn door-

techniektraining bij Charles van Altena

voetbalgekken. Als vereniging ben je van

gestroomd naar een jeugdselectie van

om de jeugdspelers van HSV de fijne

dat soort mensen afhankelijk, anders

hun eigen club, dat is eigenlijk nog veel

kneepjes van de techniek bij te brengen.

moet je er niet aan beginnen.’

leuker. Het geeft maar aan dat tech-

‘Wij hebben weer twaalf trainers opge-

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

niektraining voor iedere speler nuttig is.

leid, zodat we eind 2008 zo’n honderd-

Hoewel HSV geen doelstelling aan de

Maar nogmaals: het moet wel door de

zestig kinderen techniektraining konden

techniektraining heeft gekoppeld, moet

juiste persoon worden gegeven.’
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CheapTickets.nl wenst je alvast een goede reis!

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

Groen Gras

ODIN’59 F10-Jong Hercules F2
10 oktober 2009 9.36 uur

Foto Karel Delvoye

FOTO's Erik Gevaert

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL

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 elftal 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’

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

‘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 natuurlijk wel mooi. Toen ik jong was,
droomde ik ervan profvoetballer te
worden.’

Je hebt deel uitgemaakt van de
jeugdopleiding van AZ, maar moest
daar weg. Waarom mocht je vertrekken?

Hoe is dat als eerstejaars senior bij
de selectie?

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

‘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

‘Ik was fysiek niet sterk genoeg.
Ik was ook klein, toen ik op veertienjarige 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 vertrok ook bij AFC’34. Ik ging liever terug naar een vertrouwde omgeving.
Een aantal jongens dat het bij andere 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 betaalde voetbal nog niet uit je hoofd
gezet?
‘Ik hoop er nog wel een beetje op.
Ik wil in ieder geval zo hoog
pagina 15

FOTO Karel Delvoye

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.’

Foto Erik Gevaert

Waar ligt jouw kracht?

‘Als je een hoger niveau nastreeft,
moet misschien alles wel beter’
mogelijk voetballen, dus de komende 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 uitziet, 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.’

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 ballen vanaf de rechterkant dan nu het
geval is.’

Hoe belangrijk is scoren voor je?

‘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.’

‘Scoren is natuurlijk mooi. Ik geniet 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 doelpunten. Heb je daar een verklaring
voor?
‘In de senioren wordt sneller de
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Het gaat nu allemaal voorspoedig.
Ben je niet bang voor een terugslag?

Je komt zelfbewust over. Ken je
voor een wedstrijd geen zenuwen?
‘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

‘In mijn snelheid en wendbaarheid. 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 gericht schieten aankomt, zoals bij
een vrije trap, dan is mijn rechterbeen sterker. Doordat ik vanaf de
linkerkant speel, kan ik de tegenstander gemakkelijker verrassen.
Ik kan binnendoor passeren, maar
ook buitenom. Als ik vanaf de rechterkant 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 nastreeft, moet misschien alles wel
beter.’
Met welke speler ben je te vergelijken?
‘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 extra druk met zich mee?
‘Ik geloof dat we -sinds we weer in
de eerste klasse spelen- ieder seizoen 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.’
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Kartworld in Limmen stelt een arrangement
beschikbaar voor het team van de mannelijke
en vrouwelijke topscorer van het seizoen.
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een paar Valk keemee
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beschikbaar gesteld door kee

Marco Bakker (wit shirt) in actie tegen SVW’27.
Roderik van Amerongen gaat in de achtervolging.

Foto: Kees Blokker

bepaald mee. ‘In de laatste competitiewedstrijd scoorde Velsen vlak voor tijd,
waardoor ze die beslissingswedstrijd uit
het vuur sleepten’, kijkt de middenvelder nog een keer terug. ‘Maar we hadden 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 beslissingswedstrijd helemaal niets.’

uit de oude doos
Marco Bakker kreeg bij Kolping Boys
niet het afscheid dat hij wenste
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 koffie 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 medespelers. ‘Ik wilde op de training ook
alles winnen. Zo was ik dat gewend.
De groep waar ik zeg maar mee opgroeide, ging allemaal voor hetzelfde.
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Later kwamen er jongens bij die dat minder hadden. In die zin waren we verwend’,
klinkt het met enige weemoed.
Waar anderen stoppen op hun hoogtepunt, beëindigde Marco Bakker zijn carrière als eerste elftalspeler in mineur.
De beslissingswedstrijd om promotie
naar de eerste klasse tegen Velsen verloor 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-

Hoewel de voetbalcarrière voor Bakker eindigde in een anti-climax, twijfelde 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 wedstrijd hadden gespeeld, speelde daarin
ook een kleine rol.’

ploeg en waren in staat een tegenstander onder druk te zetten. Het waren ook
allemaal spelers uit de eigen jeugd net
zoals bij ons.’
De opmars van Kolping Boys begon 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 neerzetten, 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.’

‘Bij Holland speelde een man of vier die met
FC Utrecht in de eredivisie hadden gespeeld’
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 successen 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.’

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 hadden onder Charles van Altena een goed
seizoen, maar stonden aan het eind van
de rit met lege handen.’

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.’

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

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

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 beste 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 wedstrijd 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 Geerking 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 uitgemaakt van een unieke generatie.
‘We hadden een leuke groep, een sociale 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	
Marco Bakker	

Jan Louwen	

Gerard Louwen	

Richard Min	

Rade Trifkovic	

Kees van den Langenberg

Jan Vrasdonk	

Ronald Keijner

René Korpershoek
Trainer: Hans Geerking
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DE KLEEDKAMER-INDEX
Iedere markt heeft haar eigen graadmeter. Zo publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek maandelijks het prijsindexcijfer voor de consumentenmarkt. Hiermee wordt aangegeven wat de prijsontwikkeling van onze boodschappenmand in de supermarkt is. Alle prijzen van de artikelen waaraan wij ons maandloon besteden, worden gewogen en verpakt 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 ondernemingen zal zijn, des te hoger het dividend aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd, des te liever de effectenbezitters 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 hiernaast. 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 douchen 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 meegesleept 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 kleedkamer hoor ik de laatste vier weken alweer de woorden, aandelen en opties vallen..... Tijd om voorzichtig te worden !!

Was getekend,
Hans Rosenberg

Jorgen Heurter, trainer SV Vrone

Han Visscher	
Meervogels’31		79 punten
Tristan Ooms
Hugo Boys		76 punten
Raimondo Palmas
KSV (vr.)		72 punten
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

Foto: Karel Delvoye

de glazen

- advertorial -

De stand is bijgewerkt tot en met 1 NOVEmber.

FOTO Karel Delvoye

een
Naam

Muziek voor een wedstrijd?

Nikki Eeltink

Maakt niet zo veel uit. Top 40-muziek is altijd goed.

Leeftijd

Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?

18 jaar

Rucola sla.

Club

Leukste voetbalhumor

Sint Adelbert

Het is gewoon altijd erg gezellig met z’n allen.

Positie
Rechterspits.

Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt?
Hartstikke leuk.

Bal hooghouden

Sint Adelbert dit seizoen

Zestien keer.

We gaan voor het kampioenschap.

Hoogtepunt voetbalcarrière

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?

Dat ik vorig seizoen topscorer was.

Thee met veel suiker.

Sterke punten Nikki volgens Nick

Passie buiten het voetbal

Nikki is snel en kan zowel met links als met rechts goals maken.

Nick natuurlijk.

Zwakke punten Nikki volgens Nick
Ze kan niet zo heel goed koppen.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een slidingbroekje.
Kan seks voor de wedstrijd?

tweetje
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.

Dat moet kunnen.

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOEN HET MET

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.

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

