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Beste voetballiefhebber,
Wie de verschillende standen bekijkt, ziet dat veel clubs in de regio door de komst van de topklasse en de daarmee
samenhangende versterkte promotieregeling, er goed voor staan. De competitie is halverwege en na de winterstop is
voor veel clubs het uur u aangebroken. Want de eerste wedstrijden na de winterstop zijn cruciaal, zegt een voetbalwet
van ver voor het topklassetijdperk.
In maart worden de prijzen verdeeld, is ook al zo’n heerlijk voetbalcliché. Maar weet u wat het mooie is: het is waar. Ik ben
benieuwd welke clubs er straks met de prijzen vandoor gaan. Het kan nog een mooie tweede seizoenshelft worden.

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: Karel Delvoye, Carola van Doorn, Erik Gevaert, Petra Hauwert en Walter Oliemans.
ColumnisT: René Vermeer. DRUK Ten Brink, Meppel SALES&MARKETING Arthur Oosthoek (sales@wowpublishing.nl)
REALISATIE WOW Publishing, Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47, info@wowpublishing.nl, www.wowpublishing.nl
VERSPREIDING RegioVoetbalMagazine wordt verspreid via de voetbalclubs in Heerhugowaard, Alkmaar, Koedijk, Sint Pancras, Egmond aan den Hoef, Egmond aan
Zee, Egmond-Binnen, Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Verdere verspreiding vindt plaats via
benzinestations, kapsalons, snackbars, diverse wachtruimten en grand cafés.
Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere
belanghebbenden.
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Danny Hogers,
algemeen manager
van Ulteam,
de hoofdsponsor van
Alcmaria Victrix.
n van
Wat is de reden van het sponsore
Alcmaria Victrix?
ren, maar achteraf
‘Dat was een beetje uit nood gebo
ties. Het is natuurgezien zijn wij heel blij met de reac
zien in de regio
lijk altijd goed om je naam te laten
waar je sterk bent.’
ijdrage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorb
betalen dat
‘Laten we zeggen dat wij het bedrag
wij als sponsor
Alcmaria nodig heeft en wellicht doen

nog iets extra’s. Laten ze maar bij de
eerste drie eindigen, dan zullen we de
mannen verrassen.’

Wordt uw bedrijf van de sponsoring
zakelijk veel wijzer?
‘Wat word je wijzer? Over het algemeen is naamsbekendheid altijd
welkom. In deze regio is Ulteam een
begrip. De laatste jaren werd dat wat
minder en juist door de shirtsponsoring is het duidelijk dat Ulteam er nog
steeds is.’
Is het denkbaar dat u zich als hoofdsponsor bemoeit met het voetbaltechnisch beleid?
‘Dat zou ik graag willen, temeer
omdat ik een enorme voetballiefhebber ben. Maar helaas ik bemoei me
nergens mee.’

Bent u bereid in de buidel te tasten
om spelers naar Alcmaria Victrix
te halen?
‘Dat is niet echt aan de orde. Wij
hebben geen middelen hiervoor,
maar ik denk ook niet dat de aspiraties van Alcmaria Victrix hierom
vragen.’
Bezoekt u alle wedstrijden van het
eerste?
‘Nee, niet alle.’
Wat verwacht u van
Alcmaria Victrix dit seizoen?
‘Dat ze het snot voor de ogen spelen en gewoon kampioen worden.
Niet omdat ze een mooi shirt hebben, maar omdat de mannen van
het eerste gewoon willen winnen!’

Vrone 5
FOTO: Carola van Doorn

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 van
Vrone.
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

Je hebt het of niet. Waarom is de ene

Een aanvoerder moet ook goed in de

mijnerzijds aan het serieus verwonde

projecten in achterstandswijken van

speler nu aanvoerder en de ander niet?

groep liggen anders accepteert nie-

geslacht leidde alleen maar tot meer

Liverpool en in het veld de absolu-

Of het nu de D6 is of het eerste, de

mand hun leiderschap. Daarnaast ver-

bloed en gekrijs. De eerste hulp van

te leider. Ik had het geluk hem een

keuze van een leider of trainer is bijna

langt men van hen voorbeeldgedrag

het ziekenhuis bood uiteindelijk met

keer in levende lijve te mogen aan-

altijd onomstreden, logisch en zelden

zowel in als buiten het veld. Tot slot

tang en pincet uitkomst. Met twaalf

schouwen op bezoek bij Liverpool

voor discussie vatbaar. Over de kwali-

moeten ze, op een lager niveau, ook

hechtingen kwam hij er genadig af.

tegen Manchester City op Anfield

teiten van een aanvoerder denken we

altijd bereid zijn zaken te regelen zo-

Bovendien hadden wij de dienstdoende

Road. Hij dirigeert, spelers leveren

blijkbaar onbewust hetzelfde.

als: het wedstrijdformulier invullen, de

zusters een onvergetelijke middag be-

bij hem de bal in, praat met coach

spelerspasjes aan de scheidsrechter

zorgd. Ook in dit soort zaken wordt van

Benitez bij de zijlijn en helpt zijn

De jongen van de B1 had een brede

geven, de fruitmand voor de gebles-

een aanvoerder leiderschap verwacht.

ploeg over dode momenten heen.

rode aanvoerdersband om over een te

seerde linksback van het team kopen

lange witte mouw waarop met grote

én brengen, de wasbeurten verdelen

Eerlijk gezegd heeft het aanvoerder-

letters ‘captain’ stond. De band had

en bij onderbezetting spelers regelen.

schap mij geen windeieren gelegd.

ik niet echt nodig om te zien dat hij de

Een modelaanvoerder. Of toch niet
helemaal?

Ik ben er mede door gevormd en

Maandag

29

december

2008.

onbetwiste aanvoerder was. De speler

Of handelend optreden bij een mede-

misschien daarom wel in een hoge lei-

Liverpool wint met 5-1 van New-

straalde het uit. Hij nam de vrije trap-

speler, in geval van een wel heel curi-

dinggevende functie terecht gekomen.

castle United. Gerrard en vrien-

pen, de corners, spoorde zijn mede-

euze verwonding, namelijk aan het ge-

Vaak zie je dat ex-aanvoerders coach

den vieren de overwinning in een

spelers aan, gaf commando’s om de

slacht, zoals mij ooit eens overkwam.

worden in het voetbal. Aanvoerder, een

nachtclub. Enkele uren later zit

geboren leider.

Gerrard vast in een politiecel in

broekloos in zijn jeans, haalde al

In het topvoetbal van nu is Steven

handeling van de dienstdoende DJ.

Aanvoerders behoren vrijwel nooit tot

pratend zijn ritssluiting omhoog en

Gerrard van Liverpool mijn favoriete

de beste spelers van het veld, maar

gilde het vervolgens uit van de pijn.

aanvoerder. Rolmodel in en buiten

Aanvoerders verdienen een stand-

zijn vaak wel bepalende spelers.

Penis vast in rits. Wat nu? Enig gesjor

het veld. Betrokken bij allerlei sociale

beeld maar zijn soms net mensen!

tegenstander vast te zetten en praatte
met de leider langs de lijn.
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De speler in kwestie stapte onder-

Liverpool op verdenking van mis-

Staand v.l.n.r.: Ed ’Peer’ Peereboom, Tim Anes,
Ton Meijer (coach), Walter Veldt, Daniel Pala, Mike de Wit,
Daan Valkering, Arjan van der Oord en Nanno Kamper.
Gehurkt v.l.n.r.: Ronald Leek, Dennis Roos
(aanvoerder), Bryan Bekker, Rene Kieft en Peter Leijen.
• Het vijfde van Vrone is zo’n zes jaar geleden ontstaan toen
het derde en het vierde werd samengevoegd. Het team
bestaat voor een groot deel uit oud-selectiespelers. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de dertig en veertig jaar.
• 29 april 2007 roept gemengde gevoelens op bij deze voetballers uit Sint Pancras. Om de kampioenswedstrijd van
AZ te kunnen aanschouwen, hadden zij hun eigen kampioenswedstrijd vervroegd. Maar wat Vrone 5 dat seizoen
wel lukte, daar slaagde AZ toen niet in. Er was extra bier
voor nodig om het kampioensfeest van Vrone 5 goed op
gang te krijgen.
• En feesten kunnen de mannen van Vrone 5. Het jaarlijkse boottochtje naar Alkmaar is een belevenis op zich.

Op de foto ontbreken: Robert Groenenboom,
Daan Keijning en Ruben Mathot.
Daarnaast heeft het vijfde van Vrone een goede band met
een elftal van ’buur’ Kolping Boys. Na hun traditionele oefenwedstrijd volgt altijd een gezellige avond met een door
Kolping Boys beschikbaar gestelde barbecue.

• Het elftal heeft in de loop der jaren veel hilarische momenten meegemaakt. Zo was er een keer een speler te laat
voor het vertrek, waarna hij zijn eigen auto pakte om zich
naar Bergen te spoeden. Na de wedstrijd stond zijn auto
keurig in de sloot geparkeerd. Hij was vergeten zijn voertuig op de handrem te zetten.

de glazen

bal

Foto: Karel Delvoye

column Aanvoerder

All Stars

van Gerrit Boerman

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 Gerrit Boerman, trainer van SV Koedijk. Boerman voorspelt de
uitslagen van de volgende wedstrijden van 19 en 20 december:

SV Vrone
Kolping Boys
VSV
Sint Adelbert
SDOB

- Alcmaria Victrix
- RKVV DEM
-	Limmen
-	LSVV
- Hugo Boys

Vierde klasse zat.
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

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

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

Daan van der Eng troeft Paul Groen af in de lucht.
Dave Pekel slaat de bal in het doel. Zijn treffer wordt terecht geannuleerd.

Alleen de
tenues van
FC Uitgeest
en Meervogels
geven topper
wat kleur
Met het vertrek van Ramon den
Nijs en Jechi Wijk leverde FC
Uitgeest doelpunten in, veel doelpunten. Tegendoelpunten incasseert het elftal van Jurg Bosman
dit seizoen nauwelijks. Ook de
Meervogels-defensie doet dit seizoen niet onder voor die van een
ploeg uit de Serie A. Wanneer
doelpunten uitblijven, kan spanning veel goed maken, maar ook
van spanning was bij FC UitgeestMeervogels nauwelijks sprake.
Slechts de tenues van beide ploegen gaven nog enige kleur aan
deze fletse topper, die werd beslist
door -het kan haast niet anderseen doelpunt van een verdediger.
Thijs Putter was er verantwoordelijk voor dat FC Uitgeest juichend
de warme douches opzocht.

op is geworden, is ook dit seizoen promotie

die volgens een aantal Meervogels-spelers

front. De druk leidde tot een aantal corners

de doelstelling. Meervogels vindt zich deze

de bal met zijn hand controleerde, haalde

die voor onrust zorgden in de afweer van FC

voetbaljaargang, enigszins verrassend, ook

uit. Het verraderlijke stuitje in het diagonale

Uitgeest. Ook doelman Jack Laan meldde

terug in de top van het klassement, waar-

schot was Laan te machtig: 1-0.

zich in het strafschopgebied.

Met nog meer dan veertig minuten op de

FC Uitgeest wankelde. Een inzet werd op de

klok had Meervogels nog genoeg tijd iets te-

lijn gekeerd, maar vlak voor tijd was het toch

Die glans was er dus alleen op het affiche,

rug te doen en daar handelde de ploeg ook

raak. Pekel scoorde uit een corner, alleen

want op het gras regeerde vooral de angst,

naar. Meervogels bleef wachten op dat ene

beschikt de verdediger niet over de hand

door de derby FC Uitgeest-Meervogels extra
glans kreeg.

zo leek het. FC Uitgeest-trainer Jurg Bos-

kansje, dat altijd komt. In het laatste kwart

van God, maar over een gewone hand en dus

man hoopte op een vroeg doelpunt, omdat

van de wedstrijd verschenen de verdedigers

keurde scheidsrechter Paschedag de goal

Meervogels dan meer ruimte zou wegge-

Daan van der Eng en Dave Pekel aan het

terecht af wegens hands.

ven. Gabe van Wijk en Pim Molenaar wilden
hun trainer in de beginfase wel tegemoet
komen. Van Wijks schot en Molenaars kopbal zeilden voor het doel langs. Toch kreeg
Meervogels-aanvaller Tim Koelman in de
beginfase de beste kans. Na een uittrap van
doelman Jack Laan tilde Koelman de bal tegen de lat.
FC Uitgeest voetbalde in de eerste helft in
een tempo dat niet bepaald paste bij het
weer. Veel te traag ging de bal van voet tot
voet, ook omdat er nauwelijks beweging
zonder bal was. Slechts rechtervleugelverdediger Joost Brandjes stoomde langs de
lijn een aantal keren op, maar dan was de

Meervogels-doelman Jack Laan plukt de bal uit de lucht voordat Martin Hollenberg (5) gevaarlijk kan worden. Laans ploeggenoten Pekel, Van der Eng en Beukers halen opgelucht adem.

pass weer te onnauwkeurig.
Meervogels zocht het meer in de lange bal,

FC Uitgeest-Meervogels’31 1-0.

FC Uitgeest:

48. Putter 1-0.

Van Marsbergen; Brandjes, Putter, Janssen,

waardoor fijnbesnaarde voetballers als

Hollenberg (72. De Gans); Den Nijs, Van Tol,

Daniel de Jong en Mick Kerssens nimmer

Scheidsrechter:

Groen (80. Admiraal); De Wit; Molenaar (61.

hun stempel op de wedstrijd konden druk-

C. Paschedag.

Winter), van Wijk.

lijks in enig gevaar te stichten, al was er bij

Gele kaarten:

Meervogels’31:

corners altijd dreiging, omdat dan de lucht-

Kramer en Kerssens (Meervogels’31).

Laan; Pekel, Zoon, Van der Eng, Kruijenaar;

macht van Akersloot, Dave Pekel en Daan

Janssen en De Gans (FC Uitgeest).

ken. Ook Meervogels slaagde er nauwe-

van der Eng, zich in de buurt van het doel

Kramer, (66. Krom), Van den Brink, De Jong,
Kerssens; Koelman, Beukers.

van René van Marsbergen meldde.
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In het kleedlokaal is ongetwijfeld nog wat

De 0-0 ruststand wekte geen verwondering

harder gejuicht toen de uitslagen van de

en na vijfenveertig minuten was het ook dui-

concurrenten OSV en Zaanlandia door-

delijk dat één doelpunt weleens genoeg voor

klonken. Doordat zowel OSV als Zaanlandia

de overwinning zou kunnen zijn. FC Uitgeest

gelijkspeelde, kon ook het verliezende

leek daarvan het meest doordrongen, want

Meervogels nog een beetje lachen. De scha-

het elftal van Bosman startte met goede be-

de bleef immers beperkt voor de voetballers

doelingen aan die tweede helft en kreeg al

uit Akersloot.

snel in klinkende munt uitbetaald.

FC Uitgeest klopt al twee seizoenen aan de

Paul Groen dwong Laan na een fraaie vol-

poort van de derde klasse. Hoewel het elftal

ley al snel tot een prima reactie, maar even

van Jurg Bosman er dit seizoen niet sterker

later was Laan volstrekt kansloos. Putter,

Gabe van Wijk zoekt het duel op met Roy Kruijenaar. Lennart Beukers kijkt toe.
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René Kaandorp van Nacional ontfutselt Harry van den Boogaard
(Fluminense) met een sliding de bal.

voetballen en in mei schieten, door
allerlei toernooien, onze eigen wedstrijden erbij in’, legt Mulder uit.
De Sevens League is bij FC Castricum
uitgegroeid tot een begrip. ‘We hebben nu vier teams, maar we hebben er
ooit zes gehad. Dat was eigenlijk teveel, omdat je het overzicht een beetje kwijt was. Nu heb je aan een veld
genoeg, met zes teams heb je twee
velden nodig’, rekent Mulder voor.
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Een aantal clubs in de regio biedt een alternatief voor de reguliere competities van de KNVB. Ver weg van competities die beheerst
worden door schuimbekkende voetballers op felgekleurde voetbalschoenen trappen voetballiefhebbers bij FC Velsenoord, HSV en
FC Castricum onder de naam ’Vriendenvoetbal’, ‘Mooi weer voetbal’
of het meer prestigieus klinkende Sevens League voor de lol een
balletje. De spelers zijn voor het leven vrienden met de bal.
Misschien ligt het aan de naam, maar
toen Jasper Mulder in 2004 bij het
bestuur van FC Castricum onder het
prestigieus klinkende Sevens League
een interne zeven tegen zevencompetitie lanceerde, kreeg hij direct alle
steun. ‘Het bestuur regelde gelijk
tenues voor ons’, herinnert Mulder
zich.
De verplichtingen van het gewone
voetbal was de kiem voor het ontstaan
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van de Sevens League. ‘Wij hebben
spelers benaderd waarmee we vroeger hadden gevoetbald en inmiddels
waren gestopt en die reageerden zeer
enthousiast. Zelfs een jongen die inmiddels in Breda woonde, heeft vier
jaar meegespeeld. Tot onze verbazing
begonnen we in ons eerste jaar met
vijf teams, die we namen gaven van
Schotse clubs. We spelen ook echt
een competitie, alleen speel je altijd
thuis.’

Nu de Sevens League zijn zesde seizoen is ingegaan, realiseert Mulder
zich dat ook deze competitie zich
heeft geëvalueerd. ‘In het tweede
seizoen hebben we een schietlijn
geïntroduceerd, want er werd toch
wel vaak vanaf eigen helft gescoord.
Later was er een team dat altijd min of
meer met een soort keeper speelde’,
noemt Mulder nog een aspect.

Foto's: Karel Delvoye

De Sevens League start in september
en loopt tot ongeveer half november.
De wedstrijden duren twee keer een
half uur. Eind februari pakken de
voetballers, die dit jaar in teams spelen met namen van Zuid-Amerikaanse clubs, de draad weer op.
‘Ter afsluiting van de najaarscompetitie hebben we in december een
zaalvoetbaltoernooi, wat eigenlijk
een doorstart is van het oliebollenen biertoernooi dat twintig jaar heeft
bestaan. De Sevens-spelers Daan
Termeer en René Kaandorp hebben
dit toernooi gereanimeerd en we sluiten het seizoen altijd af met een bekercompetitie. We spelen dan op een
zondag in mei een halve competitie.
Dat is een beetje uit nood geboren.
Veel spelers hebben ook kinderen die

Ook qua spelers is er een ontwikkeling zichtbaar. ‘De echte recreatieve
voetballer is toch afgehaakt. Van de
zesenveertig spelers die we nu hebben, heeft toch zo’n vijfenzeventig
procent bij een club in de selectie gevoetbald’, denkt Mulder. ‘Het niveau
is denk ik zeer behoorlijk. Zo heeft
ook Michel Vonk, toen hij assistenttrainer was bij Sparta, een paar keer
meegedaan.’

'Mooi weer voetballer' Bert Schelhaas (links) in een verbeten duel
met Fred Benner. Frank Pronk volgt het van een afstandje.

Bij HSV in Heiloo spelen de kinderen
met Pinksteren een luilakwedstrijd,
gevolgd door een wedstrijd voor ouders. ‘Van het een kwam het ander’,
zegt Anita Leek samen met Marianne
Pluijmers de enige vrouwelijke deelnemer aan het ’Mooi weer voetbal’
dat sinds een jaar of drie op sportpark Het Maalwater plaatsvindt.
‘Een aantal van ons vond het leuk om
vaker een balletje te trappen en zo is
het ’Mooi weer voetbal’ geboren.’
De naam ‘Mooi weer voetbal’ heeft te
maken met de periode waarin wordt
gevoetbald. Leek: ‘We spelen op zaterdagmiddag vier wedstrijden in de

'We hebben nog net geen jassen als doel’
FC Castricum is volgens Mulder blij
met de Sevens League. ‘Het heeft de
club al zo’n € 18.000 aan contributie
opgeleverd en voor de jaarlijkse veiling regelen we ook altijd een paar
kavels. We hebben ons dit seizoen
ook voor drie jaar verbonden als
shirtsponsor van het laagste F-team
en veel Sevens-leden zijn op een of
andere manier wel actief voor de club.
Dus volgens mij is deze opzet voor
iedereen een uitkomst.’

maanden oktober/november en halen
in april/mei de voetbalschoenen voor
nog eens vier wedstrijden opnieuw uit
de tas.’
Het principe van het ’Mooi weer voetbal' is simpel volgens Leek. ‘Het is
een beetje het straatvoetbal van vroeger. Twee mensen kiezen een partij
en voetballen maar. We hebben nog
net geen jassen als doel’, laat de oud
speelster van AFC’34 en Reiger Boys

met een glimlach weten.
Hoewel de opzet aanslaat, is een
uitbreiding van het aantal wedstrijden niet aan de orde. ‘Als het weer
slechter wordt, neemt de animo toch
af’, denkt Leek. ‘Als je echt meer wilt
voetballen, dan kun je bij de veteranen terecht. Nu kun je ook nog op een
zaterdagmiddag met je vrouw naar
Ikea.’
Door het vrijblijvende karakter is het
plezier groot. ‘We spelen zeven tegen
zeven of acht tegen acht. Er zijn altijd genoeg mensen om twee partijen
te vormen. Sommigen zijn er altijd.
Er is zelfs iemand die inmiddels naar
Alkmaar is verhuisd, maar iedere
keer informeert wanneer we weer beginnen. Het is allemaal gemoedelijk,
het gaat niet hard tegen hard. Er zijn
bijna nooit blessures.’
Maar hoe zit het met het niveau? ‘Dat is
heel hoog. Fons van Haastrecht, oudspeler van AZ, is ook altijd van de
partij. Nee hoor, er is wel niveauverschil, maar dat is geen enkel probleem. Je moet wel een beetje een
bal kunnen trappen, anders loop je er
voor spek en bonen bij en dan heb je
er ook geen lol in’, weet Leek.
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Ben jij erbij in
Zuid-Afrika?

Peter van Huffel komt niet aan de bal bij Philip de Wolf

€ 25 korting!

HSV is -hoewel de deelnemers geen
contributie betalen- in zijn nopjes
met het ’Mooi weer voetbal’ beweert
Leek. ‘Het vergroot de saamhorigheid binnen de club en de meeste
van ons doen ook vrijwilligerswerk.
Alle mannen vinden het leuk. Het
is ook een beetje een mannending.
De derde helft is ook belangrijk.
Dan laten we nog eens alle hoogtepunten de revue passeren.’

waren het een beetje zat om uit bij
Wieringermeer tegen steeds jongere
binken met 8-0 te verliezen en als je
eindelijk terug was in Velsen-Noord,
dan was de kantine al dicht.’
FC Velsenoord telt op papier zo’n vijfendertig vriendenvoetballers. ‘Het zijn
allemaal oud-voetballers. Van die vijf-

Daar is de KNVB inmiddels ook van
overtuigd, want die heeft een dergelijke opzet geadopteerd. En dat vindt
Van Huffel wel grappig. ‘Toen wij
hiermee begonnen, hebben wij
de KNVB benaderd, want wij wil-

‘Als je eindelijk terug was in Velsen-Noord
dan was de kantine al dicht’

Bij FC Velsenoord doen ze niet aan
’Mooi weer voetbal’. ‘Wij spelen altijd
weer of geen weer. Iedere zaterdagmiddag om half drie. Dat is vaste prik’,
klinkt het enthousiast uit de mond van
Peter van Huffel, een van de trekkers
van het Vriendenvoetbal zoals het alternatief op de KNVB-competitie bij
de fusieclub uit Velsen-Noord wordt
genoemd.

endertig man komt minimaal de helft,
zodat we altijd wel acht tegen acht
kunnen spelen. Omdat we redelijk
goede velden hebben, kunnen we altijd wel voetballen. En anders spelen we op het trainingsveld. We hebben aan een half veld genoeg’, legt
Van Huffel uit.

Vijf jaar geleden zag het voetballen met vrienden het levenslicht.
Van Huffel vertelt de ontstaansgeschiedenis. ‘We speelden eerst in een
zaterdagteam van FC Velsenoord en

Het bestuur van FC Velsenoord keek
in eerste instantie de kat uit de boom.
‘Ze waren niet echt enthousiast’,
herinnert Van Huffel zich. ‘Later veranderde dat. Logisch, want je bindt
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toch mensen aan je club, die anders
waren gestopt. We betalen ook gewoon contributie dus de club heeft
ook inkomsten. Overigens hebben
we nu een nieuw bestuur en daar zitten jongens in die bij ons voetballen.
Het vriendenvoetbal heeft zich wel
bewezen.’

den een minicompetitie opzetten met clubs uit de regio zoals
De Kennemers en DEM. De KNVB
zag hier niets in, maar heeft inmiddels een dergelijke competitie ontwikkeld. Overigens vinden wij het
wel prima zo. Wij houden rekening
met elkaar en als je tegen andere
clubs speelt, is dat toch anders.
Wij kennen geen incidenten. Er wordt
hooguit een keer stevig gevloekt.
Als er iets gebeurt, dan los je dat op.
Dat is de kracht van het vriendenvoetbal.’

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.

bij het veld ‘Actie-code’,
’, wordt er direct 25 euro
verrekend op het totaalbedrag.

CheapTickets.nl wenst je alvast een goede reis!

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

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

Groen Gras

Hugo Boys F3-Alcmaria Victrix F6
14 november 2009 10.34 uur

Foto Karel Delvoye

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL

Daniel Oosterman was ooit een talentvolle speler bij DEM, maar waar zijn oudploeggenoot Nick Goyers bij ODIN’59 op het hoogste amateurniveau acteert, speelde Oostermans carrière zich af bij Wijk aan Zee en Beverwijk, in de kelder van het
amateurvoetbal. Na twee rode kaarten werd Oosterman zelfs weggestuurd bij
Beverwijk en leek hij zijn talenten nog slechts te tonen binnen de muren van een
recreatieve zaalvoetbalcompetitie. Een telefoontje van FC Velsenoord-trainer
Danny Brands bracht Oosterman op andere gedachten. Bij de vierdeklasser komt
de aanvaller op zesentwintigjarige leeftijd tot wasdom. ‘Ik ben niet meer opgefokt’, spreekt Oosterman wijs aan de stamtafel bij Van Ruysdael.

Waar ging het mis?
‘Toen ik bij Beverwijk voetbalde, zat
ik niet lekker in mijn vel. Mijn relatie
was na acht jaar op de klippen gelopen. Dat hakte erin. Het voetbal interesseerde mij helemaal niet meer,
ik kon mij voor een wedstrijd moeilijk opladen. Tegen Wijk aan Zee,
nota bene mijn oude club, ging het
fout. Ik flipte. Ik verspeelde de bal
aan Dennis Gorter. Uit frustratie
schopte ik hem onderuit en kreeg
rood. Eerder had ik tegen Ilpendam
al na acht seconden rood gehad.
Na deze incidenten stuurde Beverwijk
mij volkomen terecht weg. Ik was
helemaal klaar met voetballen en

‘Ik ben niet
meer opgefokt’

had besloten lekker recreatief in de
zaal te gaan voetballen, tenzij er een
club zou bellen.’
Die kans is natuurlijk niet zo groot
voor een speler die bij een vijfdeklasser speelde en niets noemenswaardig had gepresteerd.
‘Nee, dat klopt.’
Waarom kwam je op je eerdere beslissing terug?
‘Kevin Kalkman, een goede vriend
van mij, heeft mijn naam genoemd
bij trainer Danny Brands en toen heb
ik half mei een gesprek gehad bij

FC Velsenoord. Ik heb Brands verteld
van mijn problemen bij Beverwijk
en hij waardeerde mijn eerlijkheid.
Brands durfde het wel met mij aan.
Hij had gehoord dat ik wel goed was.
Dat zal ik van mijzelf trouwens niet
zo gauw zeggen.’
En zo vult een tot voor kort anonieme voetballer bijna wekelijks in
positieve zin de regionale krantenkolommen.
‘Bij Beverwijk speelde ik achterin,
omdat Marco van Petersen mij daar
nodig had. Dan scoor je minder.
Door blessures en doordat ik bij
Beverwijk werd weggestuurd,

FOTO Karel Delvoye
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Foto: Karel Delvoye

FOTO Karel Delvoye

‘Ik speel liever bij een ploeg
waar ik geliefd ben, dan dat ik bij
ODIN of DEM op de bank zit’

ik niet meer mee te maken. Ik ben
nu zesentwintig en misschien ben
ik nu wijs geworden. In het veld
heb ik een winnaarsmentaliteit.
Ik kan slecht tegen mijn verlies.
Daarom ga ik in het veld voor iedere bal, maar ik ben beslist geen
viezerik. Ik kon ook slecht tegen
commentaar in het veld, ook opbouwende kritiek. Dit seizoen kan
ik er beter mee omgaan. Dat is ook
de verdienste van Danny Brands.
Hij is een rustige trainer die het resultaat belangrijk vindt. Daar hou
ik van. Ik ben hem ook dankbaar
dat hij mij een kans heeft gegeven.
Ik voel het vertrouwen.’
En dat betaalt zich uit in doelpunten?

heb ik daar ook nauwelijks gespeeld. En voor mijn periode bij
Wijk aan Zee speelde ik op zaterdag bij De Kennemers in een vriendenteam. Dat had ik nooit moeten
doen, want dat was toch niet helemaal mijn ding. Achteraf gezien
had ik bij DEM op mijn kans moeten wachten. Dan was ik nu verder
geweest.’
Hoever dan?
‘Marcel Blank, die mijn trainer was
bij Wijk aan Zee, heeft wel eens
gezegd dat ik het niveau van
de eerste klasse aankan. Ik besef dat het niveau tussen de vierde klasse en de eerste klasse of
hoofdklasse groot is. Nick Goyers
is basisspeler bij ODIN en was bij
DEM mijn ploeggenoot. Ik vind
het geweldig dat hij het bij ODIN
goed doet, maar ik voel me niet
minder. Aan de andere kant speel
ik liever bij een ploeg waar ik geliefd ben dan dat ik bij ODIN of
DEM op de bank zit. Als we met
FC Velsenoord promoveren, blijf ik
zeker. Het zou toch wat zijn wanpagina 16

neer we met FC Velsenoord in de
derde klasse spelen.’
De gestopte Jur Koopman was een
garantie voor doelpunten. Valt zijn
naam nog bij FC Velsenoord?
‘Ik ken de verhalen. Hij was snel
en een bikkel in het veld. Door zijn
snelheid was hij meer een diepgaande spits. Ik ben een ander type.
Je kunt mij ook in de combinatie gebruiken. Ze zeggen dat ik completer ben dan Jur. Dat ik veel scoor,
komt ook door mijn medespelers.
Michel Duineveld, Mario Willemse
en Hans Koopman bedienen me
goed. Door hen kan ik goed functioneren. Met Hans Koopman heb
ik echt een klik. Hij snapt precies
wat ik doe. Dat komt niet vaak voor.
Maar vergeet niet dat mijn doelpunten nutteloos zijn als het achterin
niet goed inelkaar steekt. We hebben ook weinig goals tegen.’
Je oogt zo rustig. Ben je in het veld
een ander mens?
‘Zo’n seizoen als het vorige hoop

‘Geloof me, bij alle doelpunten die
ik heb gemaakt, had ik de bal afgegeven als een medespeler er beter
voor had gestaan. Scoren is niet
zo moeilijk. Een doel is iets groter
dan zeven meter en een keeper is
nog geen twee meter lang. Als je
dan dicht bij het doel staat, zit die
al gauw.’
Je hebt twee seizoenen amper gespeeld. Verbaast het je niet hoe
het nu gaat?
‘Ik heb een goede voorbereiding
gehad en wilde me graag bewijzen.
Mijn ploeggenoten wisten ook niet
dat ik bij Beverwijk in de selectie
had gevoetbald. Ze keken een beetje de kat uit de boom. Ik deed het
niet slecht op de trainingen, waardoor ik een kans kreeg. Ik stond
vanaf het begin in de spits en in de
bekerwedstrijd tegen DZS scoorde
ik zes keer. Toen was er geen twijfel meer. Dat is allemaal leuk en
aardig, maar ik heb veel aan mijn
ploeggenoten te danken. We hebben gewoon een goed team.’
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9
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9
Ali Karagoz	
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9
Joop van Tol
Boys (zat.)
Alkmaarsche
Kaabi	
Semmi

de Topscorerslijst is bijgewerkt tot en met 9 december.

Kartworld in Limmen stelt een arrangement
beschikbaar voor het team van de mannelijke
en vrouwelijke topscorer van het seizoen.

De minst
gepasseerde
doelman

ijden werd afgelast,
Aangezien een aantal wedstr
lman nog niet bekend.
is de minst gepasseerde doe
n wint een paar Valk
De minst gepasseerde doelma
naam erop gedrukt,
zijn
met
n
keepershandschoene
pershandschoenen.nl
beschikbaar gesteld door kee

Foto: Walter Oliemans

heel goed team. Er kwam ook veel publiek. Deels kwam dat doordat we op
zaterdag speelden, maar we speelden
ook mooi voetbal. Ik denk ook dat dat
mijn beste seizoen als voetballer was.
Later werd ik belangrijker voor het
team.’

De degradatie naar de vierde klasse is een feit. Edwin Veenstra is er maar bij gaan liggen.

uit de oude doos
Degradatie naar vierde klasse
geen drama voor Edwin Veenstra
Edwin Veenstra kwam in 1993 naar Jong Holland. Bij Alkmaars enige echte zaterdagclub
pendelde Veenstra tussen de tweede en derde klasse. In 2007 speelde de Alkmaarder tegen
Kadoelen zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht. Die wedstrijd is een inktzwarte bladzijde in de
geschiedenis van de club, want Jong Holland degradeerde naar de vierde klasse. Voor Veenstra
zelf was dat geen drama. ‘Persoonlijk vond ik het niet erg. Ik vond het vooral vervelend voor
de club.’
Als Veenstra op zijn eigen loopbaan terugkijkt, dan is het seizoen 2001/2002
de grootste teleurstelling uit zijn carrière. ‘Door mijn eigen trainerscarrière
kon ik niet meer trainen, maar omdat
Jurgen Nieuwpoort langdurig geblesseerd was, deed trainer Rik Melker
een beroep op mij’, herinnert Veenstra zich nog goed. ‘We stonden met
de winterstop tweede en toen verloren we een wedstrijd, waarna trainer
Rik Melker keeper Imre Tessensohn
en mij passeerde. De wedstrijd daarop
werd zonder ons gewonnen, waarna er
een kop in de krant stond dat het lek
boven was. Dat heeft mij diep geraakt.
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Net alsof al die wedstrijden die ik wel
had meegedaan er niet toe deden.
Melker deed geen beroep meer op mij.
Opvallend genoeg degradeerden ze
uiteindelijk naar de derde klasse.’
Het jaar daarop kreeg Veenstra genoegdoening. We werden ongeslagen
kampioen in de derde klasse en Imre
en ik waren de enige spelers die alle
wedstrijden van de eerste tot aan
de laatste minuut hadden gespeeld.
‘Dat voelde wel lekker ja’, geeft de huidige trainer van HSV volmondig toe.
Die titel was voor Edwin Veenstra het

tweede kampioenschap als speler van
Jong Holland. In 1995 knalden de champagnekurken ook al aan de Sportlaan.
Onder Gerrit Boerman promoveerde
Jong Holland naar de tweede klasse,
wat toen -omdat er nog geen hoofdklasse was- op zaterdag het een na
hoogste niveau was. Een jaar daarvoor
had Jong Holland in de nacompetitie na
strafschoppen de promotie verspeeld
tegen NSC uit Nijkerk. ‘Ik miste er een’,
laat de verdedigende middenvelder van
weleer ongevraagd weten.
‘Dat kampioenschap was mooi’, blikt
Veenstra terug. ‘We hadden echt een

Het seizoen in die sterke tweede
klasse eindigde voor Veenstra, die
momenteel de cursus tc 1 volgt, een
beetje in een deceptie. ‘Ik had mij er
best wel wat van voorgesteld, omdat we een goede ploeg hadden. Bij
een aantal andere spelers ontbrak
de ware spirit. Het was voor hen het
laatste seizoen en zij hadden meer iets
van dat ze het een jaartje wilden meemaken. Dat heeft ons uiteindelijk opgebroken met degradatie als gevolg.’
Voor Veenstra brak daarna de mooiste periode bij Jong Holland aan.
‘Er kwam een nieuwe lichting spelers
en veel jongens van die lichting zijn
vrienden van mij geworden. Ik speel
nu nog met hen in het vierde.’
Hoewel Edwin Veenstra als hoofdtrainer van Alkmaarsche Boys en
De Foresters zelf op zaterdag voetbalde, voelde Veenstra niet de behoefte om met zijn trainer in discussie te gaan. ‘De trainer bepaalt’, luidt
Veenstra’s credo. ‘Koert de Groote
vond het prima als ik tijdens een
wedstrijd tactisch iets wilde wijzigen.
Bij trainers die daar moeite mee hadden, hield ik mijn mond.’
Het woord ’trainer’ is gevallen.
Opmerkelijk genoeg vindt Edwin
Veenstra -zelf trainer- het moeilijk
om een trainer te noemen die hij goed
vond. ‘Ik kan daar geen antwoord op
geven.’ En dan na enig aandringen:
‘Ik heb ook heel veel trainers niet gehad’, begint Veenstra enigszins cryptisch. ‘Er stak er geen een echt bovenuit. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik
niet zoveel heb met trainers. Ik heb
altijd mijn eigen ding gedaan. Als ik
er dan een moet noemen, dan kies ik

voor Gerrit Boerman. Bij hem stond
ik nooit ter discussie en hij liet mij de
dingen doen waarin ik het beste was.’
Vanwege zijn eigen trainersloopbaan
trainde Veenstra de laatste tien jaar
van zijn voetbalcarrière niet meer.
‘Daar is door medespelers nooit
een punt van gemaakt’, bezweert
Veenstra. ‘Conditioneel was ik goed,
ook omdat ik natuurlijk tijdens mijn
eigen trainingen vaak meedeed.
Ik voetbalde op een iets lager niveau
dan dat ik aankon. Het elftal voetbalde beter als ik meedeed. Dus het
werd geaccepteerd dat ik niet trainde.
Trainers zagen ook wel dat ik een
meerwaarde voor het team had.’
Veenstra nam dus afscheid als speler
na het verloren duel tegen Kadoelen,
waardoor Jong Holland afgleed
naar de vierde klasse zaterdag. Een
schande waarvan volgens sommige
Jong Hollandvolgers Edwin Veenstra
de kwade genius was. Want liep er
bij De Foresters niet een behoorlijk
contingent oud-Jong Hollandspelers rond. En wie was er trainer van
De Foresters? Edwin Veenstra.

Foto: Petra Hauwert

voor understatement. ‘Maar laat één
ding duidelijk zijn: ik heb die spelers
nooit benaderd. Ze wilden zelf op een
hoger niveau voetballen. Als ze aan
mij vragen of ze van waarde kunnen
zijn voor De Foresters ga ik geen nee
zeggen. Nogmaals: in hun overstap
naar De Foresters heb ik geen enkele rol gespeeld. Ik vind het jammer
dat er nooit aan mij persoonlijk is gevraagd hoe het zat. Voor de vereniging

Volgens sommige Jong Hollandvolgers was
Veenstra de kwade genius achter de degradatie
Veenstra kent de geluiden en las ook
de clubbladen waarin zijn naam niet
bepaald in positieve zin werd genoemd.
‘Dat is mij binnen de vereniging wel
kwalijk genomen’, zegt hij met gevoel

was het natuurlijk erg dat het naar de
vierde klasse degradeerde, want het
niveauverschil op zaterdag tussen de
derde en de vierde klasse is natuurlijk
erg groot.’

Als Edwin veenstra een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij
bij Jong Holland speelde, ziet dat er als volgt uit:

Evert Hoekstra
Mo Gümüs
René de Jong	
		
		

Peter Bakker		Lars van den Berg	
Edwin Veenstra		

Jerry Tanakah	

Marc Pijper
Rudy van Dijk

Gert-Henk Hoekstra
Erwin de Vries
Trainer: Gerrit Boerman
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de glazen

Historie ODIN’59 samengevat in 252 bladzijdes
ODIN’59 bestaat vijftig jaar. Dit jubileum bracht de oud-voorzitters Hans Rosenberg en Joop de Vries op het idee een
boek te schrijven over de Heemskerkse zaterdaghoofdklasser. Merel de Vries verzorgde de eindredactie en nam
de interviews voor haar rekening. Het resultaat mag er zijn. Het boek met als titel ’In de schaduw van het kasteel’
is een uniek document, waarin de historie van ODIN’59 in 252 bladzijdes is samengevat.

1.
2.
3.
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in de
schaduw
van het
kasteel
1959-2009

‘Het is een uit de hand gelopen grapje’, zegt Joop de Vries. ‘Aanvankelijk zou het
boek uit zo’n honderdvijftig pagina’s bestaan, maar we hadden zoveel materiaal
dat we met gemak nog een boek hadden kunnen schrijven.’
De Vries en Rosenberg, die drie jaar gewerkt hebben aan het boek, konden putten uit het door Ab Arends opgebouwde clubarchief en voerden gesprekken met

ODIN’59

talloze betrokkenen. Het boek is ook zeer de moeite waard voor niet-ODINleden.
‘Er staan ontwikkelingen in, die ook bij andere clubs hebben gespeeld of nog
spelen’, weet De Vries.
Een mooie anekdote die in het boek staat, vindt De Vries de vraag van de
selectie of zij na een wedstrijd een aantal pakken jus d’orange konden krijgen.
‘Daar is door het bestuur over vergaderd. Nu gaat de selectie op trainingskamp
naar Turkije’, glimlacht De Vries.
Het boek kost € 22,50 en is te bestellen door e-mail te sturen naar: 50@odin59.nl

ODIN’59
1959-2009

Robin Ernest, trainer Kolping Boys

Han Visscher	
Meervogels’31		99 punten
Tristan Ooms
Hugo Boys		96 punten
René van Marsbergen	
Meervogels’31 (zat.)		89 punten		
Willem Roemer	
FC Castricum (vr.)		89 punten
5. Annika Winkel	SV Wijk aan Zee (vr.)
88 punten
6. Edwin Veenstra	
HSV		87 punten
7. Raimondo Palmas
KSV (vr.)		86 punten
8. Danny Brands
FC Velsenoord		83 punten
9. Nico van der Berghe	
Jong Hercules		82 punten		
Peter van der Slikke	
ODIN’59 (vr.)		82 punten
11. Wim van Kol
ADO’20 (vr.)		81 punten
12. Ernst Ranzijn	
Zeevogels		79 punten		
Faouzi Bessais 	SV Koedijk (vr.)		79 punten		
Erwin Römer	SV WMC		79 punten
15. Jos van Veelen	Limmen		78 punten		
Alex Beek	
Alcmaria Victrix (zat.)
78 punten
17. Herman Brethouwer	
RKVV DEM (vr.)		77 punten
18. Cock Vijzelaar	SV WMC (vr.)		76 punten
19. Wim Twisk	
Zeevogels (vr.)		74 punten
Pim Kaagman	SVW’27		74 punten
21.	Sander Veraart	
De Kennemers (vr.)		73 punten		
Werner Hoekstra	SV WMC (zat.)		73 punten
23. Rob de Kip	
Reiger Boys		72 punten		
Ed Noorlander	
Kolping Boys (vr.)		72 punten
25. Jaap Schilder	
AFC’34 		71 punten
Johan Rutz	
Egmondia		71 punten
Arnold de Block	
Reiger Boys (vr.)		71 punten
28. Misja Goesinne	SV Vrone (zat.)		70 punten
29. Fred Bischot	SV Wijk aan Zee		69 punten
Jorgen Heurter	SV Vrone		69 punten
Robin Ernest	
Kolping Boys		69 punten
32. Jort van der Meulen	
Vitesse’22		68 punten
33. Ron Bouman	
RKVV DEM		67 punten
Richard Homan	
Alkmaarsche Boys (zat).
67 punten
35. Ron Weinbrecher	
Alkmaarsche Boys		66 punten
36. Ihab Matta	
HSV (vr.)		64 punten
Jeroen Kroes
Alcmaria Victrix		64 punten
38. Gerrit Boerman	SV Koedijk		63 punten
Marcel Faber	
De Foresters		63 punten
Jurg Bosman	
FC Uitgeest		63 punten
41. Ivar Boerebach	SV Beverwijk		62 punten
42. Rowdy Bakker	
ODIN’59		61 punten
43. Jenneke Gul
Egmondia (vr.)		60 punten
Mark Nijholt	
Alkmaarsche Boys (vr.)
60 punten
45. Jan Oldenhove	Sint Adelbert		59 punten
Peter de Groot	
KSV		59 punten
47. Pim Boersen	Limmen (vr.)		58 punten
48. Mark Kranendonk	
FC Castricum		57 punten
Martin de Groot	
De Kennemers		57 punten
50. Rajesh Bishesar	
AFC’34 (zat.)		56 punten
Delano Snijders
Flamingo’s’64		56 punten
52. Mark Pauli	
Jong Holland		53 punten
53. Rob Hoff	
De Foresters (vr.)		48 punten

De stand is bijgewerkt tot en met 6 december.
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FOTO Karel Delvoye

een
Naam

Muziek voor een wedstrijd?

Jessica Schigt

The Eye of the Tiger.

Leeftijd

Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?

25 jaar

Elke zondag als ik ontbijt op bed maak winnen we, dus ik

Club

denk dat ik dat maar blijf doen.

KSV

Leukste voetbalhumor

Positie

Onmeunig lekker.

Linkshalf.
Bal hooghouden

Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt?
Erg handig, je leert veel van elkaar.

Vijf keer.

Meervogels’31 dit seizoen

Hoogtepunt voetbalcarrière

Voor geen goud.

Het kampioenschap in het seizoen 2007/2008.

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?

Sterke punten Jessica volgens Ron

Ontbijten, seksen, douchen, naar KSV, spelen.

Jessica is een vechter, ze had een zus van Dirk Kuyt kunnen zijn.

Passie buiten het voetbal

Zwakke punten Jessica volgens Ron

Mensen mooi maken. Knippen, kleuren, stylen enzovoort...

Haar koppen laat wat te wensen over.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort, stoer en toch sexy.
Kan seks voor de wedstrijd?
Ja, is zeker een aanrader. Werkt ook stimulerend.

VOETBALLERS DOEN HET MET

tweetje
Naam
Ron van der Eng
Leeftijd
27 jaar
Club
Meervogels’31
Positie
Linkshalf.
Bal hooghouden
Een keer of twintig moet wel lukken denk ik.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Ik heb een keer het honderdste doelpunt gemaakt.
Sterke punten Ron volgens Jessica
Ron is altijd erg positief. Hij gaat er altijd voor en is zeer
behendig met de bal.
Zwakke punten Ron volgens Jessica
Zijn krullen, want die vangen veel wind. Ik denk dat hij sneller
is met stijl haar.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Het liefst niks. Ik draag ook liever geen broekje. Het is dat het
bij het tenue hoort.

VOETBALLERS DOEN HET MET

Kan seks voor de wedstrijd?
Ja natuurlijk, het kan zelfs in de rust als Jess komt kijken.
Muziek voor een wedstrijd?
Het nummer Brimful of Asha van Cornershop.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?
Ik geloof altijd wat er in mijn horoscoop staat en anders doe
ik mijn geluksboxer aan.
Leukste voetbalhumor
Ruik eens aan mijn vingers!
Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt?
Het is ook zo heerlijk om samen een potje te ballen!!
KSV dit seizoen
Dacht het niet.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Meestal met een heerlijk ontbijtje, en als ik op het complex
ben aangekomen, vraag ik tegen wie we moeten spelen.
Passie buiten het voetbal
Muziek, VW busje.

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

