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Beste voetballiefhebber,

nu de competitie zijn ontknoping nadert, neemt de spanning toe. Hoewel door de invoering van de Topklasse in bijna 
iedere klasse sprake is van een versterkte promotieregeling, lijkt het alsof een aantal ploegen last krijgt van kampioens-
stress. in de winterstop hadden sommige koplopers nog een straatlengte voorsprong, maar die marge verdween sneller 
dan de sneeuw in de wintermaanden.

Daardoor is het in de verschillende competities ongemeen spannend, ook door de versterkte promotieregeling. ik ben 
benieuwd waar straks gehuild wordt van vreugde en waar de tranen vloeien van teleurstelling. Het worden nog een paar 
spannende weken.

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

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   

Boys-aanvaller 
Danny Gouwentak voor 

vijf minuten de held tegen KSV 
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Adverteren? Bel 0251 67 46 47
Het volgende RegioVoetbalMagazine verschijnt op 19 mei

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

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

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

de G lDsCHi t r

 DE AFVAllENDE BAl

Ooit vond ik letterlijk onderaan in een 
oude doos een foto terug van vroeger. 
Ik stond daarop in een smetteloos wit 
shirt met een rood broekje en rode 
kousen en met echte oude Quickies aan 
mijn voeten. In mijn handen had ik een 
bordje met daarop de naam van VSV. 
De foto was genomen op het hoofdveld 
van de voetbalvereniging Beverwijk 
in het jaar 1964. Ik mocht meelopen 
in het defilé der deelnemers aan het  
Internationale Jan Maenhout-toernooi. 
Een toernooi voor A-junioren rond de 
Pinksterdagen met deelnemers uit 
Duitsland, Zwitserland en zelfs, kan 
ik me herinneren, uit Polen. Wat me 
opvalt aan de foto is de trotse blik. Ik 
was deelgenoot van iets groots.

April 2003 mocht ik aanwezig zijn 
bij de loting van het Internationale  
Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) in 
de kantine van FC Uitgeest. Speciale 

gast die avond, Rafael van der Vaart.  
Op het podium drie effies van de plaat-
selijke voetbalclub die op ongeveer  
een meter afstand van hun idool  
mochten staan. Nog mooier: het idool 
sprak tegen hen! Ik keek in de ogen 
van die gassies en ik zag hetzelfde  
als op die foto van vroeger. Ook zij wa-
ren deelgenoot van iets groots.

De zaterdag voor Pinksteren 2003.  
Ik besloot een kijkje te nemen bij 
de openingswedstrijd van het ICGT.  
Fier wapperende vlaggen, een stoere 
Hollandse lucht en grote drukte bij 
de ingang van gastheer FC Uitgeest.  
Hier stond duidelijk iets te gebeu-
ren. Het toernooi van dat jaar kende 
weer een ijzersterk deelnemersveld.  
Publiekstrekker was Ajax. Er was  
naar uitgekeken. De openingswed-
strijd tussen de jeugd van vaste deel-
nemer aan het ICGT, FC Uitgeest en 

het grote Ajax. Ik zag de gespannen 
gezichten maar zag tegelijkertijd ook 
ik hun ogen hetzelfde als op de foto 
van vroeger. 

Begrijpt u waarom er gekken zijn 
die bekerfinales onmogelijk maken?  
Ik niet. Voetbal is zo mooi!! 

Daarom is met de Pinksterdagen een 
bezoek aan de vijfentwintigste editie 
van het ICGT op het complex van FC 
Uitgeest meer dan de moeite waard.

ICGT ON TOUR 
Als warming-up voor het Interna-
tionale Cor Groenewegen Toernooi 
(ICGT) spelen de buitenlandse ploegen 
al een aantal oefenwedstrijden tegen 
elkaar. Een aantal van deze wedstrij-
den worden in de regio gespeeld. Wie 
topvoetbal van jonge talenten wil zien, 

bezoekt zo’n oefenwedstrijd en neemt 
met Pinksteren uiteraard ook een kijk-
je in Uitgeest op het ICGT.

Het oefenschema in de regio ziet er als volgt uit:

16 mei 14:00  Cruz azul-Canada 
FC Uitgeest, Uitgeest 

18 mei 18:30 Canada-Japan 
Odin'59, Heemskerk 

18 mei 19:45 Zuid korea-egypte 
 v.v. assendelft, assendelft 

18 mei 19:00 segenal-Usa
 De Foresters, Heiloo 

20 mei 19:00 Japan-senegal
 v.v. assendelft, assendelft 

20 mei 19:45 Cruz azul - atletico mineiro
 FC Uitgeest, Uitgeest 

20 mei 17:00 Zuid korea-Usa                        
 Odin'59, Heemskerk 

20 mei 18:00 egypte-Canada                          
 Stormvogels, iJmuiden

Voor de laatste updates kijk op; www.icgt.nl

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

RegioVoetbalMagazine zet iedere 
maand zo’n team in de schijnwer-
pers. Deze maand het vierde van 
Jong Holland.

Welke hoofdtrainer is de grootste kenner van het voetbal in deze regio en 
wordt winnaar van de glazen bal? De hoofdtrainers van de clubs in het ver-
spreidingsgebied van RegioVoetbalMagazine kijken in hun glazen bal en 
voorspellen de uitslagen van vijf wedstrijden. In dit nummer de Glazen Bal 
van Pim Kaagman, trainer van SVW’27. Kaagman voorspelt de uitslagen van 
de volgende wedstrijden van 24 en 25 april.   

Alkmaarsche Boys - Meervogels´31   Vierde klasse zat.  2-1
AFC´34 - JOs/Watergraafsmeer  Eerste klasse  1-0
RKVV DEM - Kolping Boys Tweede klasse 3-1
sVW´27 - Vitesse´22 Tweede klasse  2-1
sint Adelbert - Alkmaarsche Boys  Vierde klasse  3-1  

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

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

De Glazen

 Bal
van Pim Kaagman

staand v.l.n.r.: Mark Warmenhoven, rene Wilkes, 
Frank prins, rudy van Dijk, Tesse Douma, Mark pijper, 
Emiel Keizer, Harold Kruiter en Edwin Veenstra.       

Zittend v.l.n.r.: Minne Koopman, rogier van Heijningen 
Kees van Oostveen, Dick prenger, Wietse Schmitt, 
Misja pijper, Wouter Wamelink, Marco Jonker en 
Marcel de Bock.

Op de foto ontbreken: Mike probst en Menno nijssen.

• Het vierde van Jong Holland is drie jaar geleden ontstaan 
toen een aantal oud-selectiespelers besloot om samen te 
gaan voetballen. De kern van het team, waarvan de gemid-
delde leeftijd iets boven de vijfendertig ligt, speelt al tien 
jaar samen.  

• Na twee opeenvolgende kampioenschappen, vindt 
Jong Holland 4 zich dit seizoen terug in de middenmoot.  
Het winnen van een prijs is voor Jong Holland 4 ieder sei-
zoen de doelstelling. Nu de kwartfinale van de beker is  
bereikt, is die doelstelling nog steeds haalbaar.

• De e-mail speelt een belangrijke rol in de voorbereiding 
van het vierde van Jong Holland. Via de mail laten spelers 
weten of ze aanwezig zijn voor de eerstkomende wedstrijd. 

Vaak melden velen zich af, maar zij doen dit vooral om er-
achter te komen of ze onmisbaar zijn. Nadat de coach alle 
leeuwen tot de orde heeft gebruld, begint het melodieus 
grommen van elf leeuwen, die ten strijde trekken over de 
groene akkers. Hongerig naar de winst.

• Overigens is de foto gemaakt op het veld van DRC in  
Durgerdam, niet geheel toevallig het complex waar ook de 
televisieserie en de film All Stars is opgenomen.

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

MICHEl ZONNEVElD,
DIRECTEuR VlIEG  
ADVIEs GROEP, 
EEN VAN DE HOOFD-
sPONsORs VAN AFC’34. 

Wat is de reden van het sponsoren van AFC'34?

‘Als marktleider in de makelaardij in de regio groot Alkmaar is de 

naamsbekendheid van VLIEG, in de regio groot. Wat echter minder 

bekend is, is dat VLIEG actief is in bedrijfsverzekeringen. AFC’34 

is in onze ogen een prachtig podium om dit breed uit te dragen.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage? 

‘Door de keuze van AFC’34 om met drie hoofdsponsors te 

werken, valt dit erg mee. Uiteraard komt er naast de jaarlijkse 

bijdrage altijd wel wat bij voor promotieactiviteiten tussendoor 

en voor de nieuwe businessclub die we gaan opzetten.’

Wordt uw bedrijf van de  
sponsoring zakelijk veel wijzer?  
‘Dat is wel het uitgangspunt. 
Naast dat we AFC’34 een warm 
hart toedragen, hopen we via de 
publiciteit en het netwerk rondom 
AFC’34 nieuwe verzekeringsklanten 
te verwelkomen. In het netwerk van 
bedrijven, die eveneens AFC’34 via 
sponsoring ondersteunen, zullen 
we een actieve rol vervullen en de 
kar trekken.’
 
Is het denkbaar dat u zich als 
hoofdsponsor bemoeit met het 
voetbaltechnisch beleid? 
‘Uit het succes van het eerste van 
AFC’34 blijkt dat dit niet nodig is.  
De jeugdopleiding is ook prima.’ 
 
Bent u bereid in de buidel te tasten 
om spelers naar AFC'34 te halen?    
‘Dat is niet aan de orde. Het eerste 
bestaat uit zelf opgeleide spelers 
die blij zijn dat ze voor AFC’34 kun-

Jong Holland 4

column ICGT Foto: Orange pictures

nen spelen. AFC’34 heeft een geweldige 

basis aangevuld met veel jong talent.’ 

Bezoekt u alle wedstrijden van het eerste? 

‘Wij zijn sinds 1 januari 2010 hoofdspon-

sor. De thuiswedstrijden heb ik zoveel 

mogelijk bezocht en dat zal ik ook blijven 

doen. Maar ook voor de uitwedstrijden  

begint het al te kriebelen. Je raakt immers 

steeds meer betrokken bij de vereniging. 

Niet in de laatste plaats door mijn drie 

zonen die in de jeugd van AFC’34 spelen.’

 
Waarom is het belangrijk dat AFC’34 

naar de hoofdklasse promoveert?

‘Dat is heel simpel. AFC’34 hoort thuis  

in de hoofdklasse. Dat past bij de status 

van de vereniging en de stad Alkmaar.  

Promotie trekt weer nieuwe sponsoren 

aan, zodat de vereniging nog beter kan  

floreren en groeien. Leuk voor de 

businessclub in wording. Een zakelijk 

platform voor ondernemers die AFC’34  

sponsoren en graag met elkaar netwerken.’
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Het scenario was prachtig. De niet 
geheel fitte Danny Gouwentak 
moest tegen KsV als invaller de 
drie punten veilig stellen voor 
Alkmaarsche Boys. In de slotfa-
se deed de Alkmaarse topschut-
ter dat wat hij al negentien keer 
eerder deed dit seizoen: scoren.  
Zo’n vijf minuten was Gouwentak 
de held van Alkmaarsche Boys. In 
de blessuretijd stuurde invaller-
scheidsrechter schram de match-
winner van het veld.  

FOTO’s: ERIK GEVAERT

rutger van Cappelle maakt zich breed, waardoor Joris Sostman niet aan de bal kan komen.

Sander Bakker zet de achtervolging in op Danny Konijn.

boys-aanvaller 
Danny Gouwentak 
voor viJf minUten 
De HelD teGen ksv    

Gouwentak met de bal de cornervlag 
opzocht.

Dan had hij geen rode kaart uit zijn 
borstzak getoverd, zoals hij dat ook 
niet deed toen Sander Bijl en Danny  
Konijn het met elkaar aan de stok kregen. 
Beiden kregen geel -een merkwaardige 
beslissing overigens- omdat Schram 
niet had kunnen zien wat er achter zijn 
rug afspeelde. De gele kaarten werden 
waarschijnlijk ingegeven door de com-
motie die ontstond.     

Al die minuten daarvoor was er sprake 
van weinig opwinding. Het duel KSV en 
Alkmaarsche Boys zal dan ook niet de 
geschiedenisboeken ingaan als een me-
morabele wedstrijd. KSV probeerde op 
de erbarmelijke grasmat in ’t Kruis iets 
meer te voetballen; de beste kansen 
waren desondanks voor Alkmaarsche 
Boys. Alleen vanuit dat oogpunt hadden 
de voetballers uit Alkmaar misschien 
iets meer recht op de overwinning.

In de eerste helft verscheen Raymond 
Brandsma twee keer vrij voor KSV-
doelman raymond van Ruiven. De voet 
Van Ruiven voorkwam beide keren de 
openingstreffer en hij reageerde ook 
alert toen Thijs Lekkerkerker na een 
slordige pass van Pieter Klingers in bal-
bezit kwam en op de doelman af kon 
gaan.

KSV, dat de veteranen Pieter Klingers, 
Ronald Molenaar, Paul Snoek en Erik 
Kuiper in de basis had staan, was vooral 
dreigend wanneer rasvoetballer Danny 
Konijn de bal beroerde. Konijn was met 
zijn techniek, snelheid en doelgericht-
heid met afstand de beste speler.

Met een beetje geluk had de spits al na 
vier minuten de score geopend. Na een 
vrije trap van Molenaar kopte Klingers 
de bal breed, waarna Konijn de bal net 
naast het doel volleerde.

Een kwartier voor rust toonde Konijn 
nogmaals zijn kwaliteiten toen hij de bal 
uit de draai bovenop de lat schoot.      

Schram deed in de negentig minuten 
minder fout dan de tweeëntwintig spe-
lers op het veld, maar de rode kaart 
voor Danny Gouwentak was uiterst dis-
cutabel. Met een 0-1 voorsprong op zak 
zocht Gouwentak de hoekvlag op. Daar 
ontstond een opstootje en op zo’n twin-
tig meter afstand zag scheidsrechter 
Schram als enige dat de behendige aan-
valler een trappende beweging maakte. 
De ontlastende verklaring van KSV-aan-
voerder Pieter Klingers kon Schram niet 
op andere gedachten brengen. Woedend 
verliet de vijf minuten daarvoor nog ge-
vierde aanvaller het veld.

Schram floot lange tijd een prima  
wedstrijd, paste goed de voordeelregel 
toe en leek de wedstrijd tot een goed 
einde te brengen, al namen de irritaties 
in het laatste kwartier toe. In die fase 
vochten beide ploegen steeds vaker de 
beslissingen van arbiter Schram aan.

Schram had dan ook moeten aanvoelen 
dat er iets kon gebeuren en dichter bij 
de plek des onheils moeten staan, toen 

In de tweede helft met Danny Gou-
wentak in de ploeg, kreeg Alkmaar-
sche Boys direct al een riante moge-
lijkheid. Brandsma, het was toch al 
niet zijn dag, kopte rakelings naast na 
een afgemeten voorzet van Lekker-
kerker. Vlak daarna was er nog een  
mogelijkheid voor Gouwentak, waar-
na KSV het commando overnam en  
de druk opvoerde zonder dat het  
of fensief tot echte grote kansen  
leidde.

Toen het spel zo’n twintig minuten 
voor tijd pijn aan de ogen begon te 
doen, leek 0-0 voor beide ploegen het 
hoogst haalbare. Gouwentak bezorgde  
Alkmaarsche Boys de winst toen hij 
zich zeer alert toonde in het strafschop-
gebied van KSV. Na een voorzet van  
Lekkerkerker stuitte Gouwentak op 
doelman Van Ruiven. Dennis Karté 
kopte vervolgens de terugspringende 
bal tegen de paal, waarna Gouwentak 
het beste oplette: 0-1.

HsV-De Foresters 0-2.  

89. Gouwentak 0-1. 

scheidsrechter: Schram

Gele kaarten: Snoek en Konijn (KSV).  

Bakker en Bijl (Alkmaarsche Boys).

Rode kaart: 94. Gouwentak (Alkmaarsche 

Boys).

KsV: Van Ruiven; Kuiper, Molenaar,  

Klingers, Van Tunen; Van Cappelle (79.  

Strooper), Snoek, Van der Ham;  Visser (46. 

Cardenas), Konijn en Tan (73. Kassem). 

Alkmaarsche Boys: Pluijmers; Bakker, 

Karté, Bijl, Sostman; Lekkerkerker, Es-

ser, Duiveman (75. Slort), Van den Berg (62.  

Van Groningen);  De Leeuw (46. Gouwentak), 

Brandsma.  

Danny gouwentak loopt juichend weg, nadat hij alkmaarsche Boys op 0-1 heeft gebracht.

Doelman Dennis pluijmers tikt de bal over de lat voordat Danny Konijn gevaarlijk kan worden. 
De opluchting is groot bij Sander Bijl (4), Dennis Karté (6), de op de doellijn staande Sander  
Bakker  en Thijs lekkerkerker.
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ler. Na de kabouters spelen ze een jaar 
als mini’s competitie. Ze spelen dan 
vier tegen vier.’ 

Waar veel clubs de eerstejaars F-jes 
al selecteren, daar doet De Foresters 
dat nog niet. De ploeg die in de mini’s 
al samenspeelde, gaat als team naar 
de F-pupillen, waarbij een inschat-
ting wordt gemaakt in welke klas-
se zij het best tot hun recht komen.  
Blei: ‘Alleen als een speler er echt 
met kop en schouders bovenuit steekt, 
schuift hij vanuit de mini’s direct door 
naar de F1. Zo is, dacht ik, Daan  
Boerlage, die nu bij AZ speelt, vanuit 
de MP direct naar de F1 gegaan en dit 
jaar is Kenneth Taylor als eerstejaars 
naar de F1 gegaan. Hij traint op dit 
moment bij Ajax en kan geselecteerd 
worden voor volgend jaar.’

Het wel of niet selecteren is volgens Blei 
een discussiepunt geweest binnen het 
jeugdbeleid. ‘Er zijn mensen tegen het 
vroegtijdig selecteren. Daarom deden 
wij dat eerst pas in de E. Sinds een aan-
tal jaar hebben we er voor gekozen de 
tweedejaars F-pupillen te selecteren. 
Het is een beetje een compromis.’  
Een goed functionerend scoutingappa-
raat is een van de pijlers van het succes. 
De eerstejaars F-pupillen worden ge-
durende het seizoen intensief gevolgd. 
Zo worden de voetbalkwaliteiten van 
iedere speler objectief beoordeeld.  

‘De meeste aandacht bij de scouting 
gaat uit naar de F-pupillen. Bij de C-, 
B- en A-junioren scouten we alleen nog 
in speciale gevallen.’

Naast de scoutingsrapporten vullen 
de leiders een scorecard in. Dat klinkt 
allemaal prachtig, maar het blijft lastig 
een speler die bijvoorbeeld in de F11 
voetbalt te vergelijken met een voet-
baller uit pak ’m beet de F8. ‘Ook daar 

hebben we iets op gevonden’, zegt Blei. 
‘Twee à drie keer per jaar spelen de 
lagere F-teams onderling een toer-
nooi. Op die manier kun je spelers uit 
verschillende teams toch met elkaar 
vergelijken.’

Die werkwijze is succesvol, bezweert 
Blei. ‘Wij zitten er bijna nooit naast.  
Het komt niet vaak voor dat een speler 
uit een lager team in de C-junioren zich 
alsnog in de selectie voetbalt.’

Naast het scouten en selecteren, be-
steedt De Forersters veel aandacht 
aan de begeleiding. ‘Ik vind dat wij 
uitstekende jeugdtrainers hebben en 
wij selecteren voor de begeleiding ook 
ouders. Bij de selectieteams van de E 
en de F willen we ouders die vroeger als 
voetballer hun sporen hebben verdiend’, 
licht Blei toe.

Aan het scouten van jeugdspelers bij 
andere clubs doet De Foresters niet. 
Wel trekt het succes spelers aan.  
‘Egmond-Binnen ligt hier om de hoek, 
dus sommige jongens komen dan hier 
voetballen en soms kiest een speler 
van HSV ervoor bij ons te komen spe-
len. Toen Telstar zijn jeugdopleiding 
opdoekte, was er een paar spelers die 
voor De Foresters koos. Misschien is 
dat straks met een aantal spelers uit 
de jeugdopleiding van Haarlem ook 
wel het geval.’

De interesse van een profclub voor een 
jeugdspeler leidt bij De Foresters tot 
gemengde gevoelens. ‘Natuurlijk zijn 
we er trots op dat veel spelers van ons 
die stap kunnen maken’, erkent Blei. 
‘Aan de andere kant is het vervelend 
dat ze de spil of de hele as van een 
team weghalen. Toch zie je dat het team 
waar die jongens in speelden ook is 
gegroeid, doordat de andere jongens 
naar een hoger niveau zijn gebracht. 

Vorig seizoen eindigde onze D1 net ach-
ter AZ D2, dat kampioen werd, terwijl 
in die D2 drie jongens speelden die bij 
ons vandaan kwamen. Als je het lijstje 
met spelers bekijkt, die de laatste jaren 
de overstap naar de jeugdopleiding  
van een profclub hebben gemaakt, dan 
is het allemaal toch heel bijzonder.’

Wie denkt dat de jeugdopleiding van de 
derdeklasser uit Heiloo een vermogen 
kost, komt bedrogen uit. ‘Het kost ons 
op jaarbasis een kleine 20.000 euro’, 
rekent Blei voor. ‘Dat kan alleen als je 
met veel kwalitatief goede vrijwilligers 
kunt werken. In Heiloo zitten geen grote 
bedrijven die even wat geld neerleg-
gen voor de plaatselijke voetbalclub.  
Ons eerste moet daarom uit zelf opge-
leide jongens bestaan. Daarom is het 
spelen in de eerste klasse een prachtig 
doel. Wij hebben niet de mogelijkheden 
van bijvoorbeeld een AFC’34.’ 

In ieder geval zodanig professioneel 
dat De Foresters een kweekvijver van 
talent is, waar betaald voetbalorga-
nisaties maar wat graag uit vissen.  
Dat Ben van Kessel (naar Ajax E2),  
Thijs Laagland en Duc Ahn Vu (beiden 
naar AZ D2) in een grijs verleden hun 
voetbalopleiding bij een profclub ver-
volgden, kan nog worden geschaard 
onder de noemer toeval. Voor de exodus 
van de laatste vier jaar kan dat bijna 
niet het geval zijn.

‘Door ons beleid ontwikkelen jonge 
voetballers zich goed en dan heb  
ik het niet alleen over de zeer  
talentvolle speler, want ook in de  
breedte zijn we sterker geworden en 
die trend zet zich nog wel even door’ 
denkt Blei. 

Tien jaar geleden bevolkten zo’n 200 
jeugdleden de velden van De Foresters, 
nu zijn dat er zo’n 550. ‘Het jeugdplan 
dat we toen hebben gemaakt, is stapje 

in de regio geldt de foresters een beetje als de hofleverancier van de 
jeugdopleiding van aZ en ook de scouts van ajax hebben geen tomtom 
meer nodig om de weg naar sportpark Het vennewater te vinden. de 
laatste vier jaar vertrokken maar liefst twaalf jeugdspelers naar een be-
taalde club. toeval, vruchtbare voetballersgrond of zit er meer achter?  
volgens arnt blei, voorzitter van de technische commissie van de Heilooër 
derdeklasser, is het mirakel van de foresters-jeugd voor een deel toe te 
schrijven aan het jeugdbeleid. ‘Hoewel we goedwillende amateurs zijn, 
pakken we de zaken professioneel aan.’

voor stapje meegegroeid met de groei 
van onze jeugdafdeling’, legt Blei uit. 
‘Toen werden zo’n dertig tot veertig 
kinderen getraind door een goedwil-
lende ouder. Nu heeft ieder team een 
eigen trainer. Al onze hoofdtrainers 
zijn gediplomeerd of zijn bezig met de 
trainerscursus. Zij worden geassis-
teerd door goedwillende ouders die 
gevoetbald hebben. Ook spelers van 
de A1 die studeren aan het CIOS of de 
ALO trainen de jongste jeugd.’

Van kabouter tot profvoetballer; het zou 
zomaar kunnen, want bij De Foresters 
kan een kind al op zijn vierde bij de 
kabouters tegen een bal trappen.  
‘Ze spelen dan nog niet in competitie-
verband’, legt Blei uit. ‘Maar als een 
kind op zijn vierde begint, dan voetbalt 
hij al zo’n drie jaar als hij naar de F-jes 
gaat. Dan heeft een kind al een aardige 
ontwikkeling doorgemaakt als voetbal-

‘Het is vervelend als ze de spil of 
de hele as van een team weghalen’

  

FOTO: ORANGE PICTuREs

KEnnETH TaylOr, DiE BiJ aJax TrainT, BaanT  
ziCH EEn WEg riCHTing HET liMMEn-DOEl.

‘alS JE HET liJSTJE MET naMEn ziET DiE DE 
OVErSTap HEBBEn gEMaaKT, Dan iS HET al-
lEMaal HEEl BiJzOnDEr.’

De Foresters-jeugd
Het mirakel van 

FOTO: ORANGE PICTuREs
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  tijmen de vries seizoen '05-'06 naar stormvogels/telstar e1* 

  ted amson seizoen '05-'06 naar aZ d2 

  thomas ouwejan seizoen '06-'07 naar aZ d2 

  Jur bruin seizoen '06-'07 naar aZ d2 

  melle kruit seizoen '07-'08 naar ajax d3 

  stan de boer seizoen '07-'08 naar aZ d2 

  daan boerlage seizoen '07-'08 naar aZ d2 

  Patrick grossat seizoen '07-'08 naar aZ d2*                 

  ozair dahi seizoen '07-'08 naar Haarlem d2 **        

  Joris kramer seizoen '08-'09 naar aZ C2 

  robin schouten seizoen '08-'09 naar aZ d2 

  richonel margret seizoen '08-'09 naar ajax e3 

  
*    inmiddels weer  teruggekeerd bij de foresters
  **  inmiddels vertrokken

BRIAN KlAAssEN VAN DE FOREsTERs D1 WORDT DE VOET 
DWARs GEZET DOOR VOlENDAMMER FRANK ROZEMEIJER.

Daarin schuilt in de ogen van Blei een 
gevaar. ‘Al onze jeugdteams spelen in de 
hoofdklasse. Sommige teams zijn er aan 
toe een klasse hoger te spelen, maar je 
moet wel eerst kampioen worden en er 
moet genoeg achter zitten, om structureel 
in bijvoorbeeld een derde divisie te spelen. 
Zo wordt je ook aantrekkelijker voor onze 
spelers als ze het niet halen bij een prof-
club. Nu kiezen ze wellicht voor Volendam 
of AFC’34.’

De Foresters houdt contact met de ouders 
en de oud-jeugdspelers. 'Als ze na een  
paar jaar afvallen, willen we ze graag terug. 
We willen een warm nest zijn. Dat stralen 
we ook uit’, benadrukt Blei.     

En dan de hamvraag: wie van de spelers 
die ooit het Foresters-shirt droeg, zien 
we straks terug in de eredivisie? ‘Als ik 
de lijst zo bekijk, moet ik je het antwoord 
schuldig blijven’, klinkt het diplomatiek uit 
Bleis mond. ‘Feit is dat Ted Amson het tot 
nu toe het langste volhoudt. Mocht het niet 
lukken dan is hij hier welkom.’  

FOTO: ORANGE PICTuREs

De paradepaardjes 
van De Foresters

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine 

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

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

CheapTickets.nl wenst je alvast een goede reis!

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

Ben jij erbij in  
Zuid-Afrika?

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

€ 25 korting!

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine 

25 euro korting op CheapTickets.nl

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

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

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

Ben jij erbij in  
Zuid-Afrika?

 korting!

Ben jij erbij in  
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Groen Gras 
FC Uitgeest F7-rKVV DEM F7
20 maart 2010 09.07 uur FOTO Orange Pictures 



Bij van ruysDael

Je bent ook volgend seizoen nog te 
bewonderen in het shirt van KsV?

‘Ik heb mijn vrouw beloofd om  
nog een jaar door te gaan haha.  
Het verbaast me hoe leuk ik het 
vind, maar in principe is het vol-
gende seizoen mijn laatste jaar. 
Dat alles mogelijk is, heb ik wel  
geleerd. Ik kan ook aan het be-
gin van het seizoen een rotschop  
krijgen en dan is het over.’  
    
Wat bezielt iemand van eenen-
veertig die negen jaar niet heeft 
gevoetbald weer in de selectie te 
gaan voetballen?

‘Ik voetbal met Paul Snoek, Ronald 
Molenaar en Marco Pachon in de 
zaal en Marco Pachon had mij wel-

eens gevraagd om bij KSV te komen 
voetballen. Ik hield de boot af, ook 
omdat ik een lastige privé-situatie 
heb gehad. Therapeutisch is een 
zwaar woord, maar als uitlaatklep 
ben ik weer op het veld gaan voet-
ballen en dat  bevalt dus prima. Een 
jaar geleden had ik niet gedacht dat 
ik weer zou gaan voetballen en dan 
sta je zomaar in het veld. Zoals 
Bredero zei: het kan verkeren.’ 

Verbaast het je dat je bij een vier-
deklasser in het eerste staat?
 
‘Ik ben er blanco ingestapt. Ik dacht: 
als ik lekker kan trainen, vind ik het 
goed. Ik ben ook niet bang geweest 
om af te gaan. In de voorbereiding 
merkte ik dat ik nog van waarde 
kan zijn. Dat ik het fysiek aan-

kon, verbaasde mij nog het meest.  
Tegen SRC moest een A-junior er 
met kramp af, maar deze oude man 
speelde gewoon de wedstrijd uit. 
Blijkbaar heb ik een sterk lichaam 
al is het herstel wel vreselijk. Op 
maandag en dinsdag merk ik dat ik 
ouder ben. Ook na het paasweek-
end met een dubbel programma 
voelde ik het wel.’

Hoe keken ze bij KsV tegen jou 
aan. Hadden ze niet zo iets van 
weer een sVW’er?

‘Er is geen rivaliteit met SVW.  
KSV is een gemoedelijke club, ik  
ben niet negatief benaderd. We 
hebben ook een leuke en leergie-
rige groep. Ik hoop ze ook iets bij 
te brengen. Sommige jongens      

PIETER KLINGERS STOND NEGEN JAAR GELEDEN VOOR HET LAATST ALS SPELER OP EEN 

VOETBALVELD. TOEN HIJ VORIG SEIZOEN MET ZIJN OUDE VOETBALMATEN VAN SVW’27 PAUL 

SNOEK EN RONALD MOLENAAR NAAR DE PROMOTIEWEDSTRIJD VAN KSV STOND TE KIJ-

KEN, NAM KLINGERS EEN OPMERKELIJKE STAP. DE GEVREESDE SPITS VAN WELEER SLOOT 

ZICH AAN BIJ DE SELECTIE VAN KSV. KLINGERS, SNOEK EN MOLENAAR VORMEN SAMEN MET 

MARCO PACHON, RAyMOND VAN RUIVEN EN LAURENS VREDENBURG DE SVW-ENCLAVE IN 

DE SELECTIE VAN PETER DE GROOT. ‘ALS IK MAAR GEEN KARIKATUUR VAN MEZELF WORD’, 

ZEGT DE 41-JARIGE COMEBACK KID VAN KSV AAN DE STAMTAFEL BIJ VAN RUySDAEL.

FOTO: Elja Tepper 

aan De stamtafel…

FOTO’s: ORANGE PICTuREs

‘Als ik maar  
geen karikatuur  
van mezelf word’
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FOTO: Erik gevaert

vragen mij hoe je het best een bal 
kan afschermen of kan kaatsen. 
Het is ook leuk te zien dat ze dat 
oppikken.’

Dus er schuilt een trainer in jou?
 
'Ik word geen trainer. Ik ben werk-
zaam in het onderwijs en heb geen 
zin om in mijn vrije tijd ook nog te 
doceren. Ik denk wel dat ik het zou 
kunnen. Daarnaast gaat er ook veel 
tijd inzitten. Als ik zie hoeveel tijd 
Peter de Groot er mee bezig is.’

Werd je niet gezien als het vriend-
je van de trainer?  

‘Nee, ik kan het goed vinden met 
Peter de Groot, maar wij komen 
niet bij elkaar over de vloer.  Ik ken  
hem, omdat ik in de jeugd van SVW 
met Peter heb gevoetbald, maar 
voordat ik hier kwam had ik geen  
contact met hem.’

Je hebt als spits jarenlang oorlog 
gevoerd in het vijandelijke straf-
schopgebied. Hoe bevalt het als 
laatste man?   
 
‘Dat bevalt goed, al heb ik altijd 
een drang naar voren. Bij dode 

spelmomenten kom ik graag mee 
naar voren. Paul Snoek roept mij 
dan altijd terug. Die moet nog 
weleens herstelwerkzaamheden  
verrichten.’

Dat je nog kan meekomen op dit 
niveau, zegt dat wat over de vierde 
klasse of over jou?

‘Dat is een goede vraag. Ik kan 
aardig voetballen. Ik heb over-
zicht en ik breng rust. Ik vind het  
niveau over de hele linie wel min-
der net zoals de publieke belang-
stelling. De mentaliteit is ook 
anders. Spelers hebben tegen-
woordig een weerwoord. Als je 
dat vroeger bij Ab Vreeker deed, 
dan kreeg je onder uit de zak.  
Ik vind het positiespel soms ma-
tig en tactisch is het ook niet altijd 
even sterk. Het is trouwens niet  
zo dat ik het niks vind. Het is  
prima te doen voor mij.’

Wat voeg je toe aan KsV?

‘Die jonge gasten willen snel 
de diepte zoeken. Paul Snoek 
en ik proberen rust te brengen 
en het middenveld te sturen.  
Alleen Marco Pachon, een van 

de toPsCorersliJst is biJgewerkt tot en met 18 aPril. 
kartworlD in limmen stelt een arranGement 

BesCHikBaar voor Het team van De mannelijke  
en vrouwelijke toPsCorer van Het seizoen.

TOPsCORERs HErEnVOETBal 

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN ZEE  29

DANNy GOuWENTAK AlKMAARsCHE BOys  20

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22  19

NICK KRAMER sINT ADElBERT  19

MAuRICE GIJZEN FlAMINGO’s’64  18

JAN DE BRuIJN sVW’27 
 17

FABIAN BRusTER AFC’34 (ZAT.)  16

DANIEl OOsTERMAN FC VElsENOORD  15

TOPsCORERs VrOUWEnVOETBal
lINDA POl FC CAsTRICuM  38MARIT ROEMER HsV  31sAsKIA VADER KsV   29IRIs GROOT FC CAsTRICuM  26ElsA DEKKER ZEEVOGEls  24lARA DE DECKER sV WMC  23MIRIAM HOPMAN ZEEVOGEls  21KRIsTy sIlVER KsV  16

de minst 
GePasseerDe 
doelman 

nU biJna alle ComPetitiewedstriJden ZiJn ingeHaald, 

is de minst gePasseerde doelman over de maand  

november bekend. HUgo boys-doelman kenny beers 

inCasseerde in die maand sleCHts twee tegen-

doelPUnten. daardoor is HiJ de minst gePasseerde  

doelman van de maand november. beers verdient 

Hiermee een Pa ar valk keePersHandsCHoenen  

met ZiJn naam eroP gedrUkt, besCHikbaar gesteld 

door KEEPERsHANDsCHOENEN.Nl

De topscorers
De topscorers

FOTO: Elja Tepper mijn makkers, luistert niet altijd.  
En ik win alle kopduels haha.’

Is er niets wat tegenvalt?
 
‘De tijd die het inneemt. Mijn vrouw 
was niet heel blij toen ik vertelde 
weer op het veld te gaan voetbal-
len. Het heeft zijn weerslag op het 
gezin.’
 
Wat verwacht je nog van KsV?

‘Dit seizoen stond in het teken 
van handhaven en volgend sei-
zoen moet je meedoen om de 
prijzen. De club zit duidelijk in de 
lift. Als we vroeger met SVW voor 
de Waard-cup tegen KSV moes-
ten, dan stuurden we het tweede.  
Dat hoeven ze nu niet meer te doen. 
Volgend seizoen komen er ook 
weer wat talentvolle spelers over. 
De club is goed georganiseerd en 
bij de jeugd is het allemaal profes-
sioneel opgezet. Ik vraag mij af of 
er qua structuur nog veel verschil 
met SVW is.’

stel, je speelt volgend seizoen in 
het tweede. Maak je het seizoen 
dan wel af?

‘Spelen in het tweede vind ik ook 
best, maar ik wil nog van waarde 
zijn voor het eerste. Ik ben ook wel 
zo eerzuchtig dat ik in het eerste 
wil. Het lijkt mij leuk om voor de 
beker tegen SVW te spelen en als 
Hugo Boys promoveert hebben we 
er een derby bij.’

Als je straks terugkijkt op je  
carrière, is Pieter Klingers dan 
tevreden?

‘Ja hoor. Ik heb het bij SVW en  
Zwaluwen’30 leuk gedaan. Hoe ou-
der ik word, hoe beter ik was. Als 
ik een andere instelling had gehad, 
was ik misschien verder gekomen, 
maar ik vond lekker voetballen het 
belangrijkst. Ik ben tevreden.’   

‘Ik vind het positiespel soms matig en  
tactisch is het ook niet altijd even sterk’
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uit de OUDE DOOS

scholden, maar misschien kwam dat 
ook wel omdat ik toen in de voorhoede 
stond. Als je dan een foutje maakte, was 
dat minder erg.’

Met Jong Hercules beleefde Van der 
Kooi veel ups en downs. De  Bever wijker 
werd twee keer kampioen en de-
gradeerde drie maal. Het laatste kam-
pioenschap dat Van der Kooi als speler 
van het  eerste vierde, staat hem nog 
vrij helder voor de geest, tenminste zo 
lijkt het in eerste instantie. ‘Dat was in 
het seizoen ‘84/85. We hadden wat spe-
lers van  Kennemerland, Castricum en 
 Beverwijk erbij gekregen. We hadden 
toen een aardig elftal. Het was dan ook 
geen nipt kampioenschap’, klinkt het 
stellig.

Al bladerend in het jubileumboek van 
Jong Hercules keert Van der Kooi 
 lachend op zijn schreden terug. ‘We 
werden helemaal niet met een ruime 
voorsprong kampioen, het verschil be-
droeg slechts twee punten.’

Begin jaren zeventig werd János Beke 
trainer van Jong Hercules en dat had 

voor Van der Kooi, die tot dan toe 
linksbuiten speelde, grote gevolgen.  
János Beke trainer posteerde de links-
benige Van der Kooi op de rechts-
backpositie. ‘We hadden in Bart van  
Huisstede al een goede linksback.  
Ik had er dus niet zo veel moeite mee. 
Het belangrijkste voor mij was dat ik in 
het eerste speelde. De po sitie maakte 
me niet zoveel uit. Wat ook meespeelde 
was dat we toen niet zo’n sterk team  
hadden, dus ik had het lekker druk 
als verdediger. Dat vond ik wel lekker 
haha.’

Fon van der Kooi speelde ook een aan-
tal jaren met Feike de Haan. ‘Dat was de 
Messi van Jong Hercules’, zegt Van der 
Kooi. ‘Hij had een geweldige techniek en 
met zijn spelinzicht was ook niets mis. 

Helaas had hij het niet zo vaak op zijn 
heupen. Dat was jammer. Als het niet 
ging, dan zag je hem niet.’ Zelf had Van 
der Kooi meer met spelers die de mou-
wen opstroopten. ‘Die hadden meer 
mijn karakter.’

Gerco van Huisstede was zo’n speler. 
‘Hij was de zoon van Bart en kwam op 
zijn zestiende in het eerste elftal. Dat 
was wel leuk, want hij speelde met zijn 
vader in één elftal. Later is hij naar ODIN 
gegaan’, herinnert Van der Kooi zich. 
Van de huidige spelers is  Paul de Reus 
een speler die hem wel kan bekoren. ‘In 
Paul zie ik veel van mijzelf terug.’

Dat Van der Kooi maar liefst zestien 
jaar in het eerste elftal heeft gespeeld, 
komt volgens Van der Kooi doordat hij 
leuke trainers heeft gehad. Ab Löcher 
was een van die trainers, maar was niet 
de favoriet van Van der Kooi. ‘Löcher 
liet ons altijd rondjes lopen en daarna 
deden we nog een partijspel. Als je het 
veld op kwam, dan was hij de piketjes al 
aan het neerzetten en dan wist je het al. 
Ik vroeg dan of hij een gebrek aan oefen-
stof had haha.’

Aan Aart Tol bewaart Van der Kooi 
prettigere herinneringen. Tol zette de 
inmiddels linksachter spelende Van 
der Kooi laatste man. ‘Ik vond dat een 
prachtplaats. Je kan je dan ook met de 
aanval bemoeien. Tol had er wel kijk op. 
We speelden bij hem ook vaak par tijtjes, 
alleen de voorbereiding was zwaar, dan 

moesten we tien keer op en neer de 
Kruisberg op.’

Cees Martin was in de ogen van Van der 
Kooi de beste van allemaal. ‘Tactisch 
was hij niet zo sterk, maar hij zorgde 
voor een enorme spelvreugde. We 
 hebben wat afgelachen in de kantine 
met die man.’

Na zestien jaar stopte Van der Kooi 
in het eerste, maar hij voetbalde nog 
tot zijn vijftigste. De jaren in een  lager 
team waren eigenlijk het leukst,  beaamt 
 mister Jong Hercules. Toen ook  beleefde 
hij het absolute hoogtepunt van zijn car-
rière. ‘Beverwijk bestond vijfenzeventig 
jaar en wij speelden met een regioteam 
tegen de oud-internationals. Ik had spit 
dus ik kon niet doen wat ik wilde. Des-
ondanks was ik een keer te snel voor 
Ruud Krol.’

Als FON VAN DER KOOI EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs MET WIE HIJ  
BIJ JONG HERCulEs sPEElDE, ZIET DAT ER Als VOlGT uIT: 

RENÉ PlETTING

 HENK DE NIJs FON VAN DER KOOI  JOsÉ PATINO MONTANA GERCO VAN HuIssTEDE

 ARNOlD GERTENBACH  AB ROOK  WERNER KRuITHOF

 JAN sTIl  DElI PIT  THEO VAN DuIJVENBODE

      
TRAINER: CEEs MARTIN

Fon van der Kooi speelde zestien jaar in het eerste van Jong Hercules. Daarna was hij onder meer 
jeugdtrainer, leider van het eerste elftal en materiaalman. Het clubicoon van de Beverwijkse 
 zaterdagclub was een liefhebber pur sang. Zijn hele voetbalcarrière beschouwt hij dan ook als één 
groot hoogtepunt. Dat hij Ruud Krol in een duel een keer te slim af was, beschouwt Fon van der Kooi 
als het grootste hoogtepunt uit zijn voetbalcarrière.

De manier waarop Fon van der Kooi in 
1969 bij Jong Hercules terecht kwam, 
is een verhaal apart. ‘Ik voetbalde bij 
 Beverwijk en ik wilde met een aantal 
vrienden die bij andere clubs speelde, 
voetballen. Zo werden we lid van Jong 
Hercules’, vertelt Van der Kooi zittend 
aan een tafel in het clubhuis van zijn 
Jong Hercules. ‘Van dat samen voet-
ballen, kwam alleen niet veel terecht’, 

herinnert Van der Kooi zich. ‘We train-
den met de selectie. Wim Nieuwenhuis 
was trainer en ik kon hem wel bekoren, 
want ik kwam als enige van mijn vrien-
den in het eerste.’

Van der Kooi is geen man die nog  aller-
lei feiten en anekdotes feilloos in de tijd 
kan plaatsen. Vraag hem in  welke jaren 
hij kampioen werd met Jong  Hercules 

en het jubileumboek van de club moet 
hem helpen de juiste jaar tallen te vin-
den. Het debuut in het  eerste staat hem 
ruim veertig jaar later nog helder voor 
de geest. ‘Dat was tegen RCL en we ver-
loren met 3-1.’

Van der Kooi weet nog dat hij goed werd 
opgevangen, al was hij de benjamin 
van de ploeg. ‘Er werd niet op me ge-

Gewonnen duel van Ruud Krol 
hoogtepunt voor Fon van der Kooi

‘ik vroeg aan löcher of hij een gebrek aan oefenstof had’

Jong Hercules in het seizoen ‘76/77. Fon van der Kooi staat vierde van rechts.
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De Glazen

 Bal
1. TRIsTAN OOMs HuGO BOys 182 PuNTEN
2. WIllEM ROEMER FC CAsTRICuM (VR.) 178 PuNTEN
3. RAIMONDO PAlMAs KsV (VR.) 177 PuNTEN
4. HAN VIssCHER MEERVOGEls’31  168 PuNTEN
5. NICO VAN DEN BERGHE JONG HERCulEs 164 PuNTEN
 RENÉ VAN MARsBERGEN MEERVOGEls’31 (ZAT.) 164 PuNTEN
 JOs VAN VEElEN lIMMEN 164 PuNTEN
8. EDWIN VEENsTRA HsV 163 PuNTEN
9. WIM  TWIsK ZEEVOGEls (VR.) 162 PuNTEN
 JAAP sCHIlDER AFC’34    162 PuNTEN
11. sANDER VERAART DE KENNEMERs (VR.) 161 PuNTEN
12. PIM KAAGMAN sVW’27 160 PuNTEN
13. COCK VIJZElAAR sV WMC (VR.) 159 PuNTEN
 RAJEsH BIsHEsAR AFC’34 (ZAT.) 159 PuNTEN
15. JOHAN RuTZ EGMONDIA 158 PuNTEN
16. RON BOuMAN RKVV DEM 156 PuNTEN
 DANNy BRANDs FC VElsENOORD 156 PuNTEN
18. AlEx BEEK AlCMARIA VICTRIx (ZAT.) 155 PuNTEN
19. RON WEINBRECHER AlKMAARsCHE BOys 153 PuNTEN
20. WERNER HOEKsTRA sV WMC (ZAT.) 152 PuNTEN
 ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN ZEE (VR.) 152 PuNTEN
22. FRED BIsCHOT sV WIJK AAN ZEE 150 PuNTEN
 ERNsT RANZIJN ZEEVOGEls 150 PuNTEN
24. WIM VAN KOl ADO’20 (VR.)         149 PuNTEN
 ERWIN RöMER sV WMC 149 PuNTEN
26. ROWDy BAKKER ODIN’59 148 PuNTEN
 PETER VAN DER slIKKE ODIN’59 (VR.) 148 PuNTEN
28. ED NOORlANDER KOlPING BOys (VR.) 146 PuNTEN
29. HERMAN BRETHOuWER RKVV DEM (VR.) 145 PuNTEN
 GERRIT BOERMAN sV KOEDIJK 145 PuNTEN
31. ARNOlD DE BlOCK REIGER BOys (VR.) 143 PuNTEN
32. JORGEN HEuRTER sV VRONE 142 PuNTEN
33. MARTIN DE GROOT DE KENNEMERs 140 PuNTEN
34. MARK KRANENDONK FC CAsTRICuM 139 PuNTEN
35. ROB HOFF DE FOREsTERs (VR.) 138 PuNTEN
36. MIsJA GOEsINNE sV VRONE (ZAT.) 136 PuNTEN
37. ROB DE KIP REIGER BOys 135 PuNTEN
 JEROEN KROEs AlCMARIA VICTRIx 135 PuNTEN
39. JORT VAN DER MEulEN VITEssE’22 134 PuNTEN
40. PIM BOERsEN lIMMEN (VR.) 133 PuNTEN
41. IVAR BOEREBACH sV BEVERWIJK 132 PuNTEN
 JENNEKE Gul EGMONDIA (VR.) 132 PuNTEN
43. JAN OlDENHOVE sINT ADElBERT 131 PuNTEN
44. JuRG BOsMAN FC uITGEEsT 129 PuNTEN
45. RICHARD HOMAN AlKMAARsCHE BOys (ZAT.) 128 PuNTEN
 PETER DE GROOT KsV 128 PuNTEN
47. DElANO sNIJDERs FlAMINGO’s’64 127 PuNTEN
48. MARCEl FABER DE FOREsTERs 125 PuNTEN
49. IHAB MATTA HsV (VR.) 122 PuNTEN
50. ROBIN ERNEsT KOlPING BOys 121 PuNTEN
 FAOuZI BEssAIs sV KOEDIJK (VR.) 121 PuNTEN
52. MARK NIJHOlT AlKMAARsCHE BOys (VR.) 112 PuNTEN
53. MARK PAulI JONG HOllAND 102 PuNTEN
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de stand is biJgewerkt tot en met 15 aPril. 

25E INTERNATIONALE COR GROENEWEGEN TOERNOOI • 22 + 24 MEI 2010
EN HET 22E ARIE BONKENBURG TOERNOOI • 22 + 23 MEI 2010

• GEHELE WEEKEND VRIJ ENTREE •

WWW.ICGT.NL

FEESTTENT PROGRAMMA
 VRIJDAG DISCO DISCIPLES
 ZATERDAG GIGA LIVE
 ZONDAG PARADISE
  GEBROEDERS KO

ZATERDAG 22 MEI 
20.OO UUR

THOMAS BERGE

SPORTCOMPLEX FC UITGEEST
hoofdsponsor

ATLETICO MINEIRO
CRUZ AZUL
VA FC TWENTE
FC UTRECHT
SC HEERENVEEN
FC UITGEEST 
NATIONALE TEAMS U19:

JAPAN
USA
CANADA
ZUID KOREA
EGYPTE
SENEGAL
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Naam 
Marcella Snel
leeftijd 
20 jaar.
Club  
RKVV DEM.
Positie  
Voorstopper.
Bal hooghouden 
Hoogst behaalde resultaat ooit was zestien keer, haha.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Het kampioenschap in het seizoen 2007/2008.  
sterke punten Marcella volgens Jorg 
Marcella is kopsterk.
Zwakke punten Marcella volgens Jorg 
Haar sliding, of eigenlijk het ontbreken ervan.
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd? 
Waarom niet?

Muziek voor een wedstrijd? 
Gewoon een lekker vlot nummer. Ik heb niet echt een voor-
keur.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
Wanneer wij met z’n allen hebben ontbeten bij DEM voetbal-
len we beter. 
leukste voetbalhumor  
Alle kleedkamerperikelen, weekendjes weg en gezellige 
ontbijtjes!
Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt? 
Leuk hoor! Kan helaas niet vaak kijken bij een wedstrijd, maar 
zondagavond zeven uur kijken we lekker samen voetbal.  

ODIN'59 dit seizoen 
Het achtste van ODIN’59 strijdt dit seizoen nog volop om de 
eerste plaats. 
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Teamoverleg in de bunker en dan een goede warming-up. 
Passie buiten het voetbal   
Zingen.

een tweetje

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

FOTO : Orange pictures

Naam 
Jorg Veldhuis 
leeftijd 
22 jaar.
Club  
ODIN’59.
Positie  
Keeper.
Bal hooghouden 
Tien keer is mijn max. Ik moet het niet bepaald van mijn 
techniek hebben.
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Kampioen worden in de D-tjes, hopelijk doen we dat dit 
jaar over.  
sterke punten Jorg volgens Marcella    
Zijn coaching, al is het af en toe zelfs ietwat overdreven al 
vindt hij zelf van niet: ‘Ze moeten toch luisteren?!’
Zwakke punten Jorg volgens Marcella 
Zijn doeltrap.  
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
Een slidingbroekje. 

Kan seks voor de wedstrijd? 
Wat mij betreft wel! 
Muziek voor een wedstrijd? 
Doe mij maar iets van Dire Straits of Mando Diao. 
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof? 
Ik keep als een banaan als ik op vrijdag gedronken heb, 
maar of dat nou bijgeloof is of iets anders... Ook heb ik op 
de velden van IJmuiden nog nooit gewonnen, geloof ik. 
leukste voetbalhumor  
De derde helft.
Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt? 
Als ik een wedstrijd ruk speel, wordt me dat wel duidelijk verteld 
na de wedstrijd. Of dat het wéér niet om aan te zien was. 

RKVV DEM dit seizoen 
De vrouwen van RKVV DEM zijn dit seizoen wel klaar. Ze kun-
nen geen kampioen meer worden, niet meer degraderen en 
liggen uit de beker.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Bakkie koffie, banaantje en dan knallen!
Passie buiten het voetbal  
Fotografie en de derde helft.



UW RISICO IS ONZE ZORG

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

WOONHUIS EN 
INBOEDEL

VERZEKERING
ZEER SCHERPE PREMIE

AUTOMATISCH
ALTIJD EEN

GARANTIE TEGEN 
ONDERVERZEKERING

MEEST UITGEBREIDE
DEKKING (SCHADE 

HOE DAN OOK 
ONTSTAAN)

ZONDER EIGEN RISICO

VOOR EEN SNELLE
PREMIEBEREKENING

GA NAAR

WWW.WEEL.NL

ONLINE UW POLIS-
SEN

UP TO DATE
BEKIJKEN!

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

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

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

VOOR AL UW
BROCHURES  •  LEAFLETS  •  MAILINGS  •  POSTERS  •  HUISSTIJLEN  

ADVERTENTIES  •  NIEUWSBRIEVEN  •  PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN 

UITNODIGINGEN • SCHERPE DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN  

DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN • DOORDRUKBLOCKS  

SPANDOEKEN  •  RECLAMEBORDEN  •  ETC.

Zaan Reklame:
Van alle markten thuis. Full-service 
reclamestudio voor directe communica-
tie en uitvoering van alle voorkomende 
werkzaamheden ten behoeve van uw 
bedrijfsvoering!

Witte Paardweg 52  –  1521 PV  Wormerveer
(T) 075 - 642 78 63  –  (F) 075 - 642 78 65

(E) info@zaanreklame.nl  –  (I) www.zaanreklame.nl


