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Wat is de reden van het sponsoren van Sint Adelbert?

‘We zijn in 1982 begonnen met sponsoren dus we zijn 

vijfentwintig jaar sponsor. De reden is zuiver maatschap-

pelijk. Sint Adelbert is een echte dorpsclub. Zelf  speelde 

ik van 1982 -ik was toen zeventien- tot 1999 in het eerste.’ 

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?

‘Dat is niet exact te bepalen. Wanneer er bijvoorbeeld 

nieuwe kleding nodig is, is de bijdrage hoger.’ 

Wordt uw bedrijf zakelijk veel  
wijzer van de sponsoring? 
‘Dat is moeilijk te achterhalen 
of te meten. In ieder geval is 
naamsbekendheid belang-
rijk en daarom hebben we bij 
verschillende verenigingen 
reclameborden hangen. Bij een 
aantal clubs hebben we ook 
werkzaamheden uitgevoerd.’
 
Is het denkbaar dat u zich als 
hoofdsponsor bemoeit met 
het voetbaltechnisch beleid? 
‘Nee, dat is ondenkbaar. In het 
bestuur en de verschillende 
commissies zitten genoeg 
capabele mensen en ook een 
technische staf heeft voldoen-
de knowhow.’ 

Bent u bereid in de buidel te tasten 

om spelers naar Sint Adelbert te 

halen? 
‘Nee, ik vind dat geen goede zaak. 

Een dorpsclub zit daar ook niet op 

te wachten en op de lange termijn 

schiet je daar meestal niets mee op.’ 

Bezoekt u alle wedstrijden  

van het eerste? 
‘Ik ben bij alle thuiswedstrijden aan-

dachtig toeschouwer en bij ongeveer 

vijftig procent van de uitwedstrijden 

ben ik ook aanwezig.’
 
Wat verwacht u van  
Sint Adelbert dit seizoen?

‘Ik verwacht er veel van. We hebben 

er wat nieuwe jongens bij. Ik hoop 

dan ook op promotie naar de vierde 

klasse, dan staan er weer lekker veel 

derby’s op het programma.’

hetballenhok all staRs
Meervogels  
Senioren 05 

degeldsCHieteR

 HANS BRANDSMAcolumn Zeemeeuw-trainer…
In de aanloop naar het voetbal-
seizoen vermaak ik me altijd 
kostelijk met overambitieuze 
trainers die net bij hun nieuwe 
amateurcluppie zijn begonnen. 
Met veel aplomb stapt zo’n oefen-
meester -voor de eerste training 
geflankeerd door een bestuurs-
lid- de kleedkamer binnen. Daar 
wacht het duo verwachtingsvolle 
blikken van zo’n veertig selec-
tiespelers. Allemaal azen ze op 
een eerlijke kans en een vaste 
plaats in het eerste elftal. Onder 
het mom van dooddoeners als 
'nieuwe bezems vegen schoon' 
en 'vreemde ogen dwingen' wak-
kert het bestuurslid de persoon-
lijke ambities van de voetballers 
nog verder aan. 

Vervolgens maakt de trainer dui-
delijk dat onder hem iedere se-
lectiespeler wél een eerlijke kans 
krijgt. Het is de eerste impliciete 

verwijzing naar de janboel die 
de vorige trainer ervan heeft ge-
maakt. Daar blijft het meestal 
niet bij. Als de trainer in een in-
terview met de plaatselijke krant 
zijn geloofsbrieven ontvouwt, 
worden zijn ware bedoelingen 
pas echt duidelijk. Natuurlijk 
speelt hij -in tegenstelling tot 
zijn voorganger- wel attractief 
en avontuurlijk voetbal. Niet in 
een 4-3-3-systeem, maar in een 
1-4-3-3-systeem. De doelman 
die hij daarvoor speciaal bij zijn 
oude club heeft meegenomen, 
vertolkt in zijn concept namelijk 
een belangrijke rol in de aan-
valsopbouw. Als de verslagge-
ver hem er fijntjes aan herinnert 
dat hij bij zijn vorige club met 
dat concept ternauwernood aan 
degradatie is ontsnapt, doet hij 
diens woorden af als 'azijnzeike-
rige journalistenpraat'.

Het zijn de inleidende beschie-
tingen van een mooi voetbaljaar. 
Nog mooier wordt het als het 
1-4-3-3 toch niet zo succesvol 
blijkt te zijn als de trainer had 
voorspeld en een deel van de 
spelersgroep begin oktober nog 
steeds wacht op die beloofde eer-
lijke kans. Bovendien schreeu-
wen de supporters langs de lijn 
om de vertrouwde doelman die 
in ieder geval nog wel eens een 
bal tegenhield en dat kunnen ze 
van die clown die nu tussen de 
palen staat niet zeggen.
 
Op dergelijke momenten voelt de 
trainer zich onbegrepen bij zijn 
nieuwe club. In de kantine pro-
beert hij de morrende achterban 
nog wel af te bluffen met be-
proefde oneliners als 'de tegen-
stander schopt naar alles wat 
beweegt en als de scheidsrech-
ter daar niet tegen op treedt win 

je het nooit' en 'deze club is nog 
niet rijp voor mijn voetbalvisie'. 
Het huwelijk tussen trainer en 
club is door de toenemende kri-
tiek geen lang leven beschoren. 
Dat beseft de trainer ook en in-
middels heeft het bestuur van 
een andere amateurclub zijn 
gladde verkooppraatje al weer 
aangehoord.

Eindhoven-trainer Louis Coolen 
bedacht een prachtige naam 
voor dit type. De zeemeeuw-
trainer. Met veel lawaai komt hij 
door de voordeur naar binnen 
vliegen, vervolgens schijt hij de 
hele zaak onder om krijsend 
weer door de achterdeur te ver-
dwijnen. 

Ter lering en vermaak van 
iedere voetballiefhebber hoop ik 
dat de zeemeeuw-trainer nooit 
uit zal sterven.

Iedere club heeft ze: 
teams die al jaren samen 
voet ballen en waarbij het 
plezier voorop staat. Win-
nen is leuk, verliezen verve-
lend, maar de paniek slaat 
pas echt toe als de tap leeg is.  

RegioVoetbalMagazine zet iede-
re maand zo’n team in de schijn-
werpers. Deze maand het vijfde 
van Meervogels.

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 wed-
strijden. In het eerste nummer van RegioVoetbalMagazine de 
Glazen Bal van ADO’20-trainer Cees Bruinink.

Alcmaria Victrix - Vitesse'22 1-1
Kolping Boys - HSV 1-2
Sint Adelbert - Meervogels 0-0
Asonia - AFC’34 1-1
Olympia Haarlem - ADO’20 (Da) 1-3

Een goed voorspelde uitslag levert vijf punten op. Wanneer al-
leen de toto-uitslag juist is, wordt dit beloond met drie punten.  
 
Kijk voor de voorspellingen van alle trainers en de Glazenbal-
ranglijst iedere week op www.regiovoetbalmagazine.nl

de glazen

 bal
van Cees Bruinink

Staand v.l.n.r: tim Eriks (grensrechter), Bert Kieberl, piet Lugthart, Wil Hollenberg, 
ronald Blokker, Jan van der Eng, ronald van der Eng (leider)

Zittend v.l.n.r: Ozgur Oktan, Bert Broertjes, Dirk s., rob Levering, Edwin smit, ronald pekel, 
rob Olgers (hulpleider)
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• De kern van Meervogels speelt 
al zo’n vijftien jaar samen.

• Afgelopen seizoen scoorde Jan 
van der Eng tegen DEM vanaf 
veertig meter met een kopbal. 

Helaas passeerde hij wel zijn  
eigen keeper.

• Het team heeft een haat-liefde-
verhouding met hun keeper Dirk 
S. die de mooiste reddingen af-
wisselt met afschuwelijke blun-
ders. 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

GERT-JAN APELDOORN, 

DIRECTEUR BOUWBEDRIJF  

GEBROEDERS APELDOORN  

EN HOOFDSPONSOR VAN  

SINT ADELBERT
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De overwinning van DEM is nau-
welijks een verassing te noemen; 
de uitslag is dat in zekere zin wel, 
al rekende Ron Bouman niet op 
een hoge score. ‘We hebben hier 
niets te winnen’, wist de DEM-
trainer al voor de aftrap. Zijn col-
lega Pepe Vazquez hield geen 
rekening met een stunt van zijn 
Jong Hercules. ‘Volgens de logica 
hebben we hier niets te zoeken. 
Ik hoop dat we er iets van kunnen 
leren.’.

Vazquez had zijn huiswerk in  
ieder geval goed gedaan, want hij 

wist dat DEM de eerste twintig 
minuten ’er vol op zou gaan’. En 
dus speelde hij minder aanval-
lend dan normaal: een speelwijze 
waarmee DEM zichtbaar moeite 
had. De bal rolde in die begin-
fase soepel van voet tot voet zon-
der dat er sprake was van enige 
dreiging. Het elftal van Bouman 
speelde veel te statisch om de in 
de eerste helft onzeker keepende 
Martin Lina daadwerkelijk op de 
proef te stellen.

Natuurlijk had de tweedeklasser 
het meeste balbezit, ook omdat 
Jong Hercules dat graag wilde. 
Hoewel Bouman al na twintig 
minuten ingreep door rechts-
back Dennis Doesburg op te of-
feren voor Ted Kieft, die als extra 

middenvelder ging fungeren, le-
verde het overwicht in de eerste 
helft acht corners en een aantal 
aardige mogelijkheden op. De 
vele doelpunten waar de DEM-
aanhang vooraf op had gerekend, 
bleven uit. Sterker nog, Jong Her-
cules bleef vrij eenvoudig op de 
been, doordat Kieft en in mindere 
mate Bob van der Waal veel te 
weinig de vrije ruimte inliepen.

Niet geheel toevallig scoorde 
DEM pas toen het vanaf de zijkant 
een aanval opzette. Aanvoerder 
Michael Limmen stuurde Loek 
Verdonk op rechts de diepte in, 
waarna Mathijs van Hooff vallend 
de 0-1 binnenkopte. Opvallend 
genoeg drukte DEM niet echt 
door, waardoor Jong Hercules 

via Van der Vaart bijna voor een 
stunt zorgde. Uiteindelijk zorgde 
Kieft voor de logische zege met 
de complimenten voor Jong Her-
cules. 

Waar Rafael van der Vaart  

in het shirt van HSV wekelijks 

voor volle stadions zijn kunsten 

vertoont, voetbalt zijn broer 

Fernando ver uit het zicht van 

schijnwerpers bij Jong Hercules, 

een vierdeklasser zaterdag.  

In de bekerwedstrijd tegen  

grote buurman DEM beleefde 

Fernando van der Vaart in de 

71ste minuut zijn finest hour. 

Met zijn rechtervoet schoot hij 

de bal hard, maar ook met veel 

gevoel langs doelman Erwin 

Hoogeland: 1-1. Net zoals zijn 

broer Rafael een dag eerder, 

verloren Fernando en zijn  

ploeggenoten uiteindelijk  

met 1-2.

in de  
voetsPoRen 

van bRoeR 
RaFael
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jong Hercules-Dem 1-2

52. Van Hooff 0-1, 71. Van der Vaart 1-1, 

85. Kieft 1-2. 

scheidsrechter: T. Oussoren 

gele kaart: Van der Vaart.

jong Hercules: Lina; Van der Linden, 

Pepping, Mettes (62.Van Kuilenburg), 

De Reus; Ojeda (46. Kramer), Bruyns,  

Leegwater (46. Huilder), Van Tunen;  

Van der Vaart en Scholten.

Dem: Hoogeland; Doesburg (20. Kieft), 

Limmen, Scheffer (39. Sminia), Pels;  

Zonneveld, Timmer, Nashed (67. Goktas), Van der 

Waal; Verdonk en Van Hooff. 
Fernando van der Vaart komt er 
niet aan bij DEM-verdediger John Pels.

Loek Verdonk is het middelpunt van een DEM-feestje.

Jong Hercules-doelman Martin Lina grabbelt 
naar de bal. Zijn verdedigers kijken angstig toe.
 
Paul de Reus, uitblinker aan de kant van 
Jong Hercules werkt weg voordat Loek Verdonk 
gevaarlijk kan worden.
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HET SEIZOEN  
IN HET TEKEN VAN 
DE TERUGKEER
Aan het eind van het seizoen worden de prijzen verdeeld, luidt 

het cliché. Voor de voetballers van Wijk aan Zee, Beverwijk, FC 
Uitgeest, FC Castricum en Jong Holland zag het er aan het eind van 
de rit allemaal wat donkerder uit: geen bloemen, geen hossende 
menigte en geen rondrit op een platte kar, maar pijn, ongeloof en 
tranen waren hun deel. Een seizoen lang ploeteren werd beloond 
met degradatie. Uithuilen en opnieuw beginnen dus met promotie 
als ultiem doel.

Toen Corus nog gewoon Hoog-
ovens heette, voetbalde onder de 
rook van de staalfabriek zowel 
Beverwijk als Wijk aan Zee op 
een behoorlijk niveau. In het sei-
zoen '85/86 werd Beverwijk kam-
pioen in de derde klasse met drie 
punten voorsprong op nummer 
twee… Wijk aan Zee. Maar tijden 
veranderen: Hoogovens heet al-
lang geen Hoogovens meer, Wijk 
aan Zee speelt sinds het begin 
van deze eeuw in de donkere 
krochten van het amateurvoet-
bal en daalde af naar de zesde 
klasse waardoor het drie keer 
een leuk uitstapje mag maken 
naar Texel. Beverwijk maakt in 
de vijfde klasse kennis met clubs 
die al jaren dromen van de vierde 
klasse of nog hoger misschien. 

Beverwijk-voorzitter Joop Gel-
dermans denkt nog wel eens met 
weemoed terug aan de tijd dat SV 
Beverwijk nog een rol van bete-
kenis speelde in de derde klasse. 
Onder het motto hoop doet leven, 
wil ook hij zo snel mogelijk het 
verloren terrein herwinnen. De 
preses is echter ook realistisch. 
‘Dat Beverwijk kampioen wordt, 
hoor je mij niet zeggen. We zullen 

bovenin meedraaien, maar als je 
de statistieken erop naslaat dan 
is het maar weinig ploegen gege-
ven in een jaar tijd te promove-
ren.’

Natuurlijk hoopt Geldermans 
stiekem dat zijn club die statis-
tieken logenstraft, zoals hij ook 
geloofde in een goede afloop van 
het afgelopen seizoen. ‘Met een 
beetje geluk waren we nu mis-
schien nog steeds vierdeklasser, 
want als Velsenoord in de laatste 
wedstrijd van Wherevogels had 
gewonnen, dan hadden we na-
competitie gespeeld. Maar ja het 
zat ons niet mee, zoals het ons 
gedurende het seizoen vaker niet 
meezat.’

Daarmee doelt de Beverwijk-
voorzitter op de vele schorsingen 
en blessures die de selectie van 
trainer Henk van Santen teis-
terden. ‘Aan de sfeer en de trai-
ningsopkomst heeft het zeker 
niet gelegen’, zegt Geldermans.  

FC Castricum loopt over van am-
bitie. Voorlopig kunnen die am-
bities de ijskast in, want het za-
terdagteam degradeerde na drie 
seizoenen in de tweede klasse 
naar de derde klasse en speelt 
weer tegen oude bekenden als 
Blauw Wit (W) DZS en BOL.

Voor trainer Rob de Kip was de 
degradatie een bittere pil. Zijn 
ploeg bezweek bijna onder de 
wekelijkse loftuitingen, maar 
ging uiteindelijk ten onder aan de 
druk die degradatievoetbal met 
zich meebrengt. Een gebrek aan 
scorend vermogen, was volgens 
De Kip de belangrijkste oorzaak. 
‘Tegenstanders vroegen regel-
matig of we niet wilden winnen, 
zoveel kansen als wij misten.’  
Ook de komst van de Braziliaanse 
sambavoetballer Nielsen Antonio 
in de slotfase van de competitie 
bracht de Castricumse   

doelpuntenmachine niet echt op 
gang. ‘Toch heb ik nooit het idee 
gehad dat we konden degrade-
ren. Daarvoor speelden we te 
goed’, blikt De Kip nog een keer 
terug. ‘Ik denk ook dat we er al-
les aan hebben gedaan al vind ik 
wel dat de meer ervaren spelers 
hadden moeten opstaan op het 
moment dat de situatie er echt 
om vroeg. Nu kwam de druk te 
veel te liggen bij de jonkies, en 
dat is niet reëel.’
En dus viel het doek, waardoor FC 
Castricum nu in de voor De Kip 
totaal onbekende derde klasse 
uitkomt. ‘Ik heb nog geen flauw 
idee wat ons te wachten staat’, 
zegt De Kip aan de vooravond 
van een nieuwe voetbaljaargang. 
‘Maar dat we willen meedoen om 
de titel lijkt me duidelijk. Qua 
voetbal hoorden we het afgelo-
pen seizoen tenslotte bij de bete-
re ploegen in de tweede klasse.’

Zo’n acht kilometer verderop 
speelt die andere fusieclub, FC 
Uitgeest, dat zijn ambities voor-
lopig ook in rook zag opgaan. 
Als enige regioclub in degrada-
tienood, kozen zij ervoor om de 
trainer de laan uit te sturen. De 
samenwerking met Marcel Faber 
werd al na een half jaar beëin-
digd. Uitgeest-rechtsback Joost 
Brandjes herinnert het zich als 
de dag van gisteren. ‘De resul-
taten waren slecht en het klikte 
niet zo goed met de spelersgroep.  

Hij was veel te streng. Toen heeft 
het bestuur ingegrepen.’

Wout Gerrits volgde Faber op en 
onder de ervaren oefenmeester 
kregen de Uitgeesters een ople-
ving. Net zoals bij FC Castricum 
was ook FC Uitgeest het afgelo-
pen seizoen een koninkrijk voor 
een spits. ‘We lieten veel kansen 
onbenut, wat overigens niet al-
leen aan de voorhoede lag. We 
waren collectief gewoon niet goed 
genoeg’, is de kritische analyse 
van Brandjes die na de uitwed-
strijd tegen Victoria Obdam, dat 
ook degradeerde, zeker wist dat 
de kans op handhaving niet groot 
was. ‘We speelden op een gege-
ven moment tegen negen man en 
nog wisten we niet te winnen.’
Uiteindelijk haalde FC Uitgeest 
de nacompetitie waarin het twee 
promotie/degradatieduels speel-
de tegen FC Den Helder die na 
strafschoppen in het nadeel van 
de ploeg van Wout Gerrits werd 
beslist. Joost Brandjes is er-
van overtuigd dat het verblijf in 
de vierde klasse tot slechts één 
seizoen beperkt blijft. ‘Het ma-
ken van doelpunten was een pro-
bleem, maar we hebben er een 
paar scorende aanvallers bij ge-
kregen.’

Waar FC Uitgeest dus de trainer 
aan de kant schoof, nam Wijk aan 
Zee tijdens het seizoen bewust 
afscheid van een aantal spelers. 

Voorzitter Paul Hilbers vindt dat 
niet vreemd. ‘Ze hadden volgens 
het bestuur en trainer Marcel 
Blank een negatieve invloed op 
de groep en daarom hebben wij 
in overleg met Blank geen beroep 
meer gedaan op deze jongens.’
Daarom moest Blank -volgens 
Hilbers een kundige trainer- 
noodgedwongen met minder 
spelers aan de gang. Opvallend 
genoeg was daar in het begin 
weinig van te merken. Hilbers: 
‘We haalden uit vier wedstrijden 
negen punten. Helaas konden we 
aan die prestatie geen gevolg ge-
ven.’ Dat het naderende vertrek 
van trainer Marcel Blank wellicht 
punten heeft gekost, wil er bij de 
Wijk aan Zee-preses ook niet in. 
‘Ook nadat Marcel bekend had 
gemaakt naar Beemster te ver-
trekken, heeft hij er nog alles 
aan gedaan. Nee, aan de trainer 
heeft het niet gelegen. Het lag 
voornamelijk aan de samenstel-
ling van de selectie. We hadden 
teveel spelers die alleen genoeg 
brengen als het goed gaat. Wan-
neer het minder gaat, verpesten 
ze de sfeer. Die spelers zijn nu al-
lemaal vertrokken.’

Naast de vele mutaties in de 
selectie is de komst van trai-
ner Fred Bischot opmerkelijk. 
In de IJmond zoemt het dan ook 
rond dat de club uit het kust-
dorp de oud-speler van onder 
meer Telstar heeft gekocht.     
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Hilbers ontkent in alle toonaar-
den. ‘We hebben Fred een eerlijk 
voorstel gedaan dat past bij het 
niveau waarop wij spelen en de 
ambities die we hebben. Wij wil-
len dit jaar promoveren en over 
een paar jaar gewoon in de vierde 
klasse meedraaien.’
Dat moet dan gaan gebeuren 
met een even jonge als talent-
volle spelersgroep. Aan de hand 
van de ervaren -van De Kenne-
mers afkomstige- Michel van 
Dijk en Jim de Pagter, moet een 

groot aantal van ADO’20 en DEM 
afkomstige jonge spelers de weg 
omhoog inzetten.  
 
Jong Holland is de enige zater-
dagclub in Alkmaar en degra-
deerde afgelopen seizoen naar 
de vierde klasse; een niveau dat 
volgens veel Alkmaarders en 
Harry Verheul in het bijzonder 
Jong Holland onwaardig is. Ver-
heul, die de club al vijftien jaar 
kritisch volgt, zag de degradatie 
al in december aankomen. 'He-
laas heb ik gelijk gekregen', blikt 
de Jong Holland-volger somber 
terug.
Het bezoeken van een wedstrijd 
van Jong Holland was voor Ver-
heul het afgelopen seizoen dan 
ook vaker een kwelling dan een 
leuke liefhebberij. ‘Ik ben wel 
eens in de rust weggegaan. 

Dan kon ik het gewoon niet 
aanzien.’ Voor Verheul was de 
thuiswedstrijd tegen Hollandia 
ergens in december het diepte-
punt. ‘Hollandia had amper een 
uitwedstrijd gewonnen en kwam 
ook moeilijk tot scoren. Wij ver-
loren met maar liefst 1-7 van die 
ploeg. Toen had er ingegrepen 
moeten worden en dat is naar 
mijn mening niet gebeurd.’
Dat Verheul de vinger op de ge-
voelige plek legt, wordt hem in 
het Jong Holland-kamp niet altijd 

in dank afgenomen. Het bestuur 
vindt ook dat zij er alles aan heeft 
gedaan om het tij te doen keren. 
Verheul heeft daar zo zijn twijfels 
over. ‘Ik weet niet of het bestuur 
iets gedaan heeft. Misschien zijn 
er gesprekken geweest, maar dat 
is dan vast op z’n Jong Hollands 
gegaan. Veel te soft’, schampert 
Verheul. ‘Iets in de trant van: ’het 
gaat niet goed.’  
Dat er ingegrepen had moeten 
worden, is voor Verheul geen 
punt van discussie. ‘Ik vind Barry 
Goudsblom een aardige jongen, 
maar hij was voor deze spelers-
groep als trainer niet capabel 
genoeg.’ Dus had ontslag voor de 
hand gelegen of toch niet? Ver-
heul: ‘Ontslaan daar doen we niet 
aan bij Jong Holland, maar je had 
ook een oud-speler uit het eerste 
naast Barry kunnen zetten. 

Barry is onvoldoende gesteund, 
maar hij had ook zichzelf ter dis-
cussie kunnen stellen.’

Binnen Jong Holland klinken er 
geluiden dat de degradatie het 
gevolg is van blessures. Een ex-
cuus waar Harry Verheul niets 
van wil weten. ‘Een belangrijke 
speler als Arno van der Werf 
was inderdaad vrijwel het gehele 
seizoen geblesseerd, maar het 
gaat mij te ver dat we daardoor 
zijn gedegradeerd. Iedere ploeg 

heeft gedurende een seizoen te 
maken met blessures. Ik weet 
zeker dat wanneer de groep een 
echte groep was geweest we nu 
nog in de derde klasse hadden 
gespeeld.’ 

Met ingang van dit seizoen speelt 
Jong Holland dus in de vier-
de klasse. Tegenstanders als 
AFC’34, Alcmaria Victrix en Fla-
mingo’s leveren toch een mooi 
affiche op? ‘Dat vind ik dus niet’, 
zegt Verheul. ‘Een club met zo’n 
rijke historie hoort niet in de vier-
de klasse thuis.’ 
Het verblijf in die vierde klasse 
is volgens Verheul slechts van 
korte duur. ‘Met de nieuwe trai-
ner Mark Pauli en de spelers die 
zijn teruggekeerd van Foresters, 
moet deze schande in een jaar 
worden weggepoetst.’  

“Een club met zo’n rijke 
historie hoort niet in de 
vierde klasse thuis”

Arbeidsdesk BV

Reïntegratie en
medisch advies
www.arbeidsdesk.com

Telefoon
0251 - 674 674

Dan is Tempo-Team Alkmaar op zoek naar jou!  
Wij hebben per direct werk voor magazijn-
medewerkers en voor ervaren heftruckchauffeurs 
(voorkeur in het bezit van een diploma). Heb je 
een technische achtergrond dan zijn er ook 

voldoende mogelijkheden. Dus bel of kom snel 
langs op onze vestiging, dan gaan wij direct voor 
je aan de slag.
Alkmaar, Geesterweg 1 M, T 072 511 86 77
www.tempo-team.nl

Werken in de logistiek?

www.virtuelekassa.nl

Met één druk op de knop...
       contributie ontvangen

Een eenvoudige aanmeldingsprocedure stelt u in 
staat om direct het iDEAL-betalingssysteem in bij-
voorbeeld uw verenigingswebsite te implementeren 
en digitale betalingsverzoeken uit te sturen voor 
contributie. Geen moeilijke acceptgiro’s, geen frus-
traties! Bezoek onze website voor meer informatie

Adverteren? 
Bel 0251 67 46 47

De volgende RegioVoetbalMagazine

verschijnt 26 september
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in gesPRek met…  

Flamingo’s 
tRaineR RUUd 
van deR zijde

Wanneer nam Flamingo’s voor 
het eerst contact met je op?

‘In november belden ze mij voor 
het eerst, terwijl ik toen nog bezig 
was met de cursus Trainer Coach 
II. Ik denk dat een aantal spelers 
mijn naam heeft genoemd bij 
het bestuur, waarna ze informa-
tie over mij hebben ingewonnen. 
Eind december was het rond.’

Beginnen bij een tweedeklasser 
is niet de meest logische keuze. 
Had een start bij bijvoorbeeld 
een vijfdeklasser niet meer voor 
de hand gelegen?

‘Ik kan het zelfs nog steeds nau-
welijks geloven, maar dit is de 
mooiste uitdaging die je kunt be-
denken. Er zijn meer clubs die 
mij gepolst hebben ook clubs uit 
de vijfde klasse, maar als dan 
een club als Flamingo’s komt, is 
de keuze niet zo moeilijk. En daar 
komt bij: je moet ergens begin-
nen.’

 

Heb je nog advies gevraagd?

‘Ik heb er met Koedijk-trainer 
Gerrit Boerman over gesproken 
en hij vond dat ik het moest doen. 
Ook Gerard de Groot (oud trainer 
van Koedijk, red.) zei dat ik er de 
kwaliteiten voor heb. Deze twee 
mensen heb ik hoog zitten. Hun 
mening sterkte mij in de gedach-
te dat ik deze uitdaging met beide 
handen moest aanpakken. Ik was 
jeugdtrainer en ben nu hoofdtrai-
ner van een tweedeklasser, dat is 
toch fantastisch. Ik wil voor me-
zelf eruit halen wat eruit te ha-
len valt om zo als trainer beter te 
worden. Ik ben dan ook benieuwd 
hoe het gaat als trainer van een 
club die in de tweede klasse 
speelt.’   

JAN WOUTERS, DANNy BLIND EN JOHN VAN ’T SCHIP 

HADDEN WEINIG ERVARING ALS HOOFDTRAINER TOEN 

ZIJ BIJ AJAx EN FC TWENTE IN HET DIEPE WERDEN 

GEGOOID. SUCCESVOL WAS HUN DEBUUT ALS HOOFD-

TRAINER ALLERMINST. OOK RUUD VAN DER ZIJDE 

HEEFT ALLEEN ERVARING ALS JEUGDTRAINER. DES-

ONDANKS KON HIJ DE LOKROEP VAN DE KERSVERSE 

TWEEDEKLASSER FLAMINGO’S NIET WEERSTAAN. ‘JE 

MOET ERGENS BEGINNEN.’ 

DE RONDVRAAG 
Is het verstandig om zon-

der ervaring als hoofdtrai-
ner bij een tweedeklasser 

te gaan werken?  
 

Dick Jan Ente  
Vitesse’22

‘Ja hoor, Ik denk dat het 
makkelijker is om bij een 
tweedeklasser in te stap-

pen dan bij een club die 
in de vijfde klasse speelt. 
Zeker als je ambitie hebt, 

moet je niet bij een vijf-
deklasser beginnen.’  

Jos van Veelen  
De Foresters

‘Ik vind het moeilijk om 
hier antwoord op te geven, 

want ik ken Ruud niet. 
De tweede klasse is een 

lastige klasse. Daar staat 
tegenover dat Flamingo’s 

een prettige club is om 
voor te werken, dus ik be-

grijp dat hij het doet. Ik zou 
zo’n stap ook wel durven 

nemen.’

‘Er komt altijd een 
moment dat je op 
je bek gaat’

FO
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Je hebt voor een jaar getekend 
dus straks ben je misschien wel 
een illusie armer.

‘Ik teken altijd voor een jaar, want 
dan kun je kijken of het klikt. Mijn 
eerste indruk is goed. Toen ik 
hier voor het eerst binnenstapte, 
voelde ik mij gelijk thuis en dat 

vind ik belangrijk. Flamingo’s is 
een gezellige club en het is een 
echte vriendenploeg dus ik ben 
hier wel op mijn plaats. Als trai-
ner komt er altijd een moment 
dat je op je bek gaat en of dat dit 
seizoen is of over twee of drie jaar 
maakt eigenlijk geen verschil.’
 
Maar ook Ruud van der Zijde 
wordt afgerekend op de resul-
taten. Welke doelstelling heeft 
het bestuur jou meegegeven?

‘Het bestuur is tevreden als we 
ons in het eerste seizoen weten 
te handhaven. Ik wil wel meer 
en dat moet mogelijk zijn. Deze 
groep heeft voldoende potentieel. 
Daar komt bij dat ik vrijwel alle 
spelers ken en er komen spelers 
naar Flamingo’s, omdat ze onder 
mij willen trainen. Ik heb geloof 
ik de keuze uit zestig spelers dus 
daar moet ik een aardige selec-
tie van kunnen samenstellen. Ik 
wil het maximale: zoals ik er nu 
tegenaan kijk, sluit ik niet uit dat 
we een periodetitel kunnen pak-
ken.’

Wat kunnen we verwachten van 
jou als trainer?

 
‘Ik wil geen 4-4-2 gaan spelen. 
Een spits als Maurice Gijzen ren-

deert volgens mij optimaal als je 
met drie aanvallers speelt. Verder 
wil ik een ploeg zien die continu in 
beweging is met een meevoetbal-
lende keeper. Daar gaan we in de 
voorbereiding hard aan werken. 
Ik vind het ook belangrijk dat mijn 
ploeg plezier uitstraalt en dat je 
als speler je club promoot. Als je 

op dit niveau prestaties wilt leve-
ren, moet je twee keer in de week 
trainen. Dat eis ik dus ook van 
mijn spelers. Het moet allemaal 
wat minder vrijblijvend worden. 
Ik heb de groep al toegesproken 
en hen voorgehouden dat je pas 
een goede amateurvoetballer 
bent als je met dezelfde club een 
keer of drie kampioen geworden 
bent. Toen waren ze wel even stil. 
Je moet spelers aanzetten tot 
nadenken. Als trainer ben ik eer-
lijk en duidelijk en ik wil spelers 
beter maken. Als je een speler 
verbetert, verbeter je jezelf.’

Waar zie je het meest tegenop 
straks?

‘De periode vlak voor en vlak na 
de winterstop. Je hebt dan vaak 
te maken met blessures, waar-
door je een beroep moet doen op 
spelers met mindere kwaliteiten. 
Daarom is het ook zo belangrijk 
iedereen gelijk te behandelen.’

Wanneer is voor jou het seizoen 
geslaagd?

‘Dat is moeilijk te zeggen. Zoals 
ik al zei denk ik dat een periode-
titel mogelijk moet zijn, maar het 
kan zijn dat ik daar gaandeweg 
anders over ga denken dus laat 

ik maar zeggen: als we dat be-
reiken wat we kunnen bereiken.  
Ik hoop in ieder geval dat we het 
zo goed doen dat er nog meer 
spelers naar de club komen. 
Daar is Flamingo’s bij gebaat.’

Van jeugdtrainer naar hoofd-
trainer het is nogal een ver-
schil.

‘Het vak van hoofdtrainer is com-
plexer. De jeugd kun je nog vra-
gen stellen; senioren weten het 
altijd beter, wat ook logisch is, 
want senioren hebben veel trai-
ners meegemaakt. Als hoofdtrai-
ner wordt ook alles wat je doet 
wat meer onder een vergrootglas 
gelegd. Mij interesseert het niet 
wat er straks eventueel in de re-
gionale pers over mij wordt ge-
schreven, maar voor mijn gezin 
kan het minder leuk zijn.’ 

Wat zal je het meest gaan mis-
sen?

‘Bij de jeugd ben je soms een va-
derfiguur en dat zal ik zeker gaan 
missen. En toch ook het gedrag 
van de jeugd, hun taal en hun 
muziek. Met volwassen voetbal-
lers praat je meer over werk en 
voetbal.’ 

ruuD van Der ZijDe  
IN HET VELD
• Enschedese Boys (jeugd)
• AFC’34 (jeugd en senioren)
• Koedijk (senioren) 

ruuD van Der ZijDe 
IN DE DUG-OUT
• Koedijk (jeugdtrainer)
• Alcmaria Victrix (hoofd 

jeugdopleidingen)
• Hollandia T (hoofd jeugdop-

leidingen)
• Koedijk (jeugdtrainer)
• Flamingo’s (hoofdtrainer)

‘Als je een speler verbe-
tert, verbeter je jezelf.’

01klasse A zat.
ARC 
Beursbengels 
HCSC 
Huizen 
Montfoort 
Odin’59 
Sportlust ‘46 
Swift 
Volendam 
Voorland
WV-HEDW
Zuidvogels

03klasse A zat.
Blauw Wit (W)
BOL
DZS
FC Castricum
HBOK
IJmuiden
Kadoelen
Nieuwendam
Opperdoes
Purmersteijn
TOB
Zeemacht

04klasse A zat.
AFC’34
Alcmaria Victrix
Asonia
DEK
De Blokkers
De Zouaven
Dindua
Flamingo’s’64
Hollandia
Jong Holland
SVAP’74
Vrone

04klasse B zat.
Fortuna Wormerveer
Hellas Sport
KFC
Meervogels’31
OFC
PSCK
PSZ
Purmerend
RZC
VVZ
Zaandijk

04klasse E zat.
Alliance’22
HBC
Hoofddorp
Jong Hercules
Koninklijke HFC
RCH
United/DAVO
VEW
VSV
VVGA
VVH Velserbroek

A hoofdklasse zon.
ADO’20
AFC
Argon
DCV
DWS
DWV
Elinkwijk
FC Omniworld
Haaglandia
Hollandia
Türkiyemspor
VUC
VVSB
Westlandia

01klasse A zon.
AFC’34
Chabab
De Zouaven
EDO
FC Blauw Wit A’dam
FC Breukelen
FC Hilversum
Hercules
JOS Watergraafsmeer
KFC
Quick 1890
Stormvogels Telstar

02 klasse A zon.
Alcmaria Victrix
DEM
De Foresters
De Kennemers
Flamingo’s ‘64
Hellas Sport
Purmersteijn
SVW’27
Velsen
Vitesse’22
Westfriezen
Zeeburgia

03 klasse A zon.
De Blokkers
FC Den Helder
HSV
KGB
Kolping Boys
MFC
Spartanen
SRC
Vrone
VVW
WGW
ZAP
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uit de OUDE DOOS

Wim van der Ham en de succesvolle jaren 
als De Kromme van ADO’20

Wim van der Ham voetbalde 
van 1985 tot 2003 vrijwel  

onafgebroken in het witte 
shirt met de blauwe baan van 
ADO’20. In het seizoen '91-92 

maakte hij een kortstondig 
uitstapje naar het ambitieuze 

Velsenoord om na één voet-
baljaargang met weer een titel 

op zak terug te keren op het 
Heemskerkse nest. Want  

kampioenschappen lopen als 
een rode draad door de voet-
balcarrière van Van der Ham.

Na twee seizoenen Telstar koos 
de achttienjarige Wim van der 
Ham voor het toen in de tweede 
klasse spelende ADO’20. Het 
eerste jaar bij ADO’20 was voor 
de middenvelder een groot suc-
ces met een even bloedstollende 
als teleurstellende apotheose. 
Onder trainer Cees Glas ein-
digde ADO’20 samen met OSV 
op de eerste plaats, waarna een 
beslissingswedstrijd op het veld 
van WFC (het latere Fortuna Wor-
merveer, red.) volgde.

‘Zo’n wedstrijd vergeet je van je 
leven niet’, zegt Van der Ham 

ten overvloede. ‘Het was alleen 
al door het aantal toeschouwers 
een unieke wedstrijd. Er was zo’n 
drieduizend man publiek. He-
laas eindigde de wedstrijd voor 
ons in mineur iets wat Jan de 
Vries van OSV al had voorspeld. 
De hele wedstrijd verkondigde hij 
al dat hij een paar minuten voor 
tijd de winnende goal zou maken. 
Nou je raadt al wie drie minuten 
voor tijd scoorde: inderdaad Jan 
de Vries.’ Ondanks het verlies 
speelde Van der Ham een prima 
wedstrijd, herinnert de midden-
velder zich eenentwintig jaar la-
ter nog steeds. 

‘Ik had in die wedstrijd een be-
hoorlijk aantal goede acties wat 
mij in de krant de bijnaam ’De 
Kromme van ADO’20’ opleverde.’
Het seizoen kreeg weliswaar niet 
het einde van een Hollywoodfilm; 
voor de jonge Wim van der Ham 
was zijn eerste jaar als senior 
geslaagd. Zo kijkt de oud-ADO’er 
nog steeds met veel genoegen 
terug op de uitwedstrijd tegen 
KFC, dat in dat seizoen uitein-
delijk zou degraderen naar de 
derde klasse. ‘Het was de derde 
wedstrijd van het seizoen en ik 
zat op de bank. We stonden met 
0-1 voor toen ik van Cees Glas uit 
het trainingspak mocht. We won-
nen uiteindelijk met 0-6. Ook de 
uitwedstrijd tegen Vitesse’22 die 
we met 2-4 wonnen, staat mij 
nog helder voor de geest.’

Met Vitesse’22 noemt Wim van 
der Ham een tegenstander waar 
hij graag tegen speelde. ‘Dat wa-
ren altijd leuke derby’s. Vitesse 
had toen geen verkeerde ploeg 
met spelers als Peter Klaver, Ben 
Lute en Hans Kaandorp’, weet 
Van der Ham nog als de dag van 
gisteren. ‘Maar ook de wedstrij-
den tegen Zeevogels met Arthur 
Kastanje en Limmen vond ik al-
tijd wel apart.’ De meest memo-
rabele wedstrijd speelde Van der 
Ham niet tegen Vitesse’22, Zee-
vogels of Limmen, maar tegen 
Hollandia. ‘Het was de laatste 

wedstrijd van het seizoen en we 
stonden met 2-0 achter. Bij die 
stand was Hollandia kampioen. 
Sylvester Greveling, die een ma-
tig seizoen achter de rug had, viel 
in en hij bezorgde ons de over-
winning, waardoor we kampioen 
waren van de eerste klasse’, ver-
telt Van der Ham.
De eerste drie seizoenen in het 
ADO’20-shirt bekroonde Van der 
Ham dus met één ’half-kampi-
oenschap’ en twee echte titels, 
want een jaar eerder was het 
keurkorps van Cees Glas ook al 
kampioen van de tweede klasse 

geworden. ‘We bleven toen acht-
tien wedstrijden op rij ongesla-
gen’, somt de middenvelder van 
weleer nog even moeiteloos een 
feitje op. Glas had volgens Van 
der Ham een groot aandeel in 
de successen. ‘Met Mark Altena, 
Leo Dekker, Sjaak Bruin, Sander 
van der Kolk, Ron van Aanholt, 
Peter Koper en Bert Wolters had-
den we natuurlijk geen verkeerde 
ploeg, maar Glas was een men-
selijke trainer die veel verstand 
van voetbal had.’ 
Ook de saamhorigheid speelde 
een belangrijke rol. Van der Ham: 
‘We trainden drie keer in de week 
en na de donderdagtraining volg-
de onze traditionele bieravond. 
Tijdens het biljarten of kaarten 
smeerden we de kelen. Het werd 
dan ook vaak erg laat. Wat ik er-
van hoor is dat nu allemaal min-
der.’

De hoofdklasse, het ultieme doel 
voor veel topamateurs, deed het 
voetbalhart van Van der Ham niet 
veel sneller kloppen. ‘Ik heb in-
cidenteel meegedaan, maar ik 

kan niet zeggen dat ik het als 
een gemis ervaar’, bezweert Van 
der Ham. Onder de trainers Nico 
Nooij en Michel Lieshout speelde 
Wim van der Ham zijn wedstrij-
den voornamelijk in het tweede 
toen de overstap naar Velsenoord 
volgde. ‘Dat was in 1991. Ik ging 
daar met een aantal ploeggeno-
ten voetballen. Het was er erg 
gezellig, de voorzitter betaalde 
alle drankjes, en we hadden met 
onder andere Hilmar de Groot en 
Rob Meppelink, die nu hoofdtrai-
ner is van RBC Roosendaal, een 
goede ploeg. Dat we kampioen 

van de vierde klasse werden was 
niet meer dan logisch.’ De gezel-
ligheid en een kampioenschap 
ten spijt, na een jaar keerde Wim 
van der Ham terug op het ADO’20 
nest. Van der Ham daarover: ‘Ik 
miste ADO.’

De terugkeer naar de Heems-
kerkse hoofdklasser was niet zo 
opmerkelijk, des te opmerkelij-
ker waren de teams waarin Van 
der Ham speelde. In plaats van de 
schijnwerpers van de hoofdklas-
se of met het tweede in de nabije 
schaduw van die schijnwerpers 
werd het een hoofdrol op de bij-
velden. ‘Ik ben toen in het negen-
de gaan voetballen, vervolgens in 
het tiende en daarna ben ik in het 
vierde gaan spelen. Ik voetbalde 
toen weer met het hele spul van 
toen.’ Spijt van deze keuzes heeft 
Van der Ham beslist niet. ‘Ik heb 
gedurende mijn voetbalcarri-
ère in de senioren altijd om het 
kampioenschap gespeeld. In die 
vijftien jaar ben ik acht of negen 
keer kampioen geweest.’     

‘We trainden drie keer in de week 
en na de donderdagtraining volgde 
onze traditionele bieravond.’ 

FOTO poppe de Boer
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04klasse A zon.
Alkmaarsche Boys
Berdos
Bergen
DTS
DWOW
Hollandia T
Koedijk
Limmen
LSVV
Schagen
Vios W
Zeevogels

04klasse C zon.
Assendelft
FC Uitgeest
Kwadijk
OSV
RCZ
Saenden
Sporting Krommenie
SVA
Wherevogels
Zaandijk
Zaanlandia
Zilvermeeuwen

04klasse D zon.
Alliance’’22 
Bloemendaal 
BSM 
De Brug
DSK 
DSOV 
FC Velsenoord 
Olympia Haarlem 
RCH 
Schoten 
United/DAVO 
Zandvoort

05klasse C zon.
Beemster
Beverwijk
Egmondia
FC Castricum
Graftdijk
Ilpendam
Meervogels’31
PSCK
Purmerland
SDOB
Sint Adelbert
Volendam
Westzaan

06klasse A zon.
AGSV
ASV´55
DESS
DWB
Dynamo
Flevo
HOSV
Schellinkhout
SSV
Twisk
WBSV
Wijk aan Zee
WSW
Zuidermeer

02klasse A Da.
ADO’20
Andijk
Buitenveldert 2
Fortuna Wormerveer 3
t Goy 2
Koedijk
Kolping Boys 2
MFC
Olympia Haarlem
RKEDO
Roda’46
Zaandijk
Winkel

02klasse A Da. zat.
Abcoude
CJVV
Dindua
DVVA
Hoogland
Jonathan
JVS Nieuwegein
Jong Holland
KDO
Odysseus’91 2
RKDES
Wartburgia 3

01 klasse C Da.
Buitenveldert
Fortuna Wormerveer 2
t Goy
Induna
KFC’71
Kolping Boys
Purmerend
RKHVV
Saestum 2
SJC
UVS

03 klasse A Da.
Always Forward
Berkhout
De Valken
Duinrand S
FC Uitgeest
Koedijk 2
Limmen
LSVV
Purmerend 2
VVW

VOETBALLERS
DOEN HET MET
Zaan Reklame:
Van alle markten thuis. Full-service reclamestudio voor
directe communicatie en uitvoering van alle voorkomen-
de werkzaamheden ten behoeve van uw bedrijfsvoering!

BROCHURES – LEAFLETS – POSTERS – HUISSTIJLEN – ADVERTENTIES – DRUKWERK – PRINTSERVICE – BELETTERING

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

VOOR AL UW
BROCHURES  •  LEAFLETS  •  MAILINGS  •

POSTERS  •  HUISSTIJLEN  •  ADVERTENTIES

•  NIEUWSBRIEVEN  •  PRODUCT- EN PRIJS-

KAARTEN • UITNODIGINGEN • SCHERPE

DRUKWERKPRIJZEN • PLAATSINGEN •

DIGITALE PRINTSERVICE  •  BELETTERINGEN

DOORDRUKBLOCKS  •  SPANDOEKEN  •  ETC.

A a n g e s l o t e n  b i j www.wea-nh.nl           
info@wea-nh.nl

Ook wij 

    gaan voor                                

         optimaal resultaat

ParticulierAgrarischMKB

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

De maatschap WEA Noord-Holland heeft vestigingen in 
Alkmaar, Middenmeer en Uitgeest. Wij richten ons vooral 
op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de 
agrarische sector.

Voor een lekker avondje uit!
Kijk voor de filmagenda 

in de regionale kranten of kijk op

www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 70 • Castricum

Tel. 0251 - 65 22 91
www.corsobioscoop.nl
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Naam 
Jort Boot
Leeftijd 
25
Club  
FC Castricum
Positie  
Middenmid
Bal hooghouden 
156 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Kampioenschap in 2004 (en topscorer van het 
team) en uitverkiezing (meest geselecteerd  
in het sterrenteam) tot sterspeler van de IJmond 
in Dagblad Kennemerland.
Sterke punten Jort volgens Sandra 
Fysiek Sterk 
Zwakke punten Jort volgens Sandra 
Te Kritisch op medespelers
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
een boxershort
Kan seks voor de wedstrijd? 
Altijd

Muziek voor een wedstrijd? 
Red Hot Chili Peppers
Ben je bijgelovig?  
Ja, Ik heb altijd hetzelfde shirt aan onder mijn 
shirt.
Leukste voetbalhumor  
Een speler bij ons heeft ooit alle riemen van ie-
dereen verwisseld en niemand snapte er wat van 
omdat iedereen dacht dat ze de verkeerde broek 
aan hadden. En we hebben ooit zeepsop in de 
handschoenen van onze keeper gedaan voor een 
regenachtige training, dat gaf een erg grappig ef-
fect.
Een vriendin die voetbalt… 
Is even wennen, maar wel gezellig na afloop in de 
kantine met al die meiden.
FC Castricum dit seizoen  
Probeer dit jaar bovenin mee te doen, en misschien 
de nacompetitie te halen. Hopelijk zit het dit jaar 
mee.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Niet, haha. Of toch, goed eten

Naam 
Sandra Ribbens
Leeftijd 
24
Club  
FC Castricum
Positie 
 Spits
Bal hooghouden 
3 keer
Hoogtepunt voetbalcarrière 
Kampioenschap afgelopen seizoen en topscorer  
van ons team.
Sterke punten Sandra volgens Jort 
neusje voor de goal/goalgetter
Zwakke punten Sandra volgens Jort 
Meeverdedigen/koppen
Onder mijn voetbalbroek draag ik 
een string
Kan seks voor de wedstrijd? 
Ja
Muziek voor een wedstrijd?  
Muziek?

Ben je bijgelovig? 
Ja, ik heb altijd een broekje zonder binnenbroek 
aan en nummer 10. Dus als je dat bijgeloof noemt 
ja.
Leukste voetbalhumor 
Ik voetbal nog niet zo lang dus nog niet echt 
meegemaakt.
Een vriend die voetbalt… 
Is prima, maar soms is het alleen maar voetbal 
voor en voetbal na!
FC Castricum dit seizoen  
Nieuwe trainster, nieuwe kansen! Wie weet voet-
ballen we volgend jaar wel derde klasse… Positief 
denken toch?
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Niet speciaal

een tweetje

VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET



1/1 advertentie
190 * 277 mm

doordachte huisstijlen, exclusieve webdesigns, 
hoogwaardige e-mail & hosting, intelligente webapplicaties

Bezoek onze website  
voor uw scoringskansen: 

www.swatvertising.nl

Scoor meer… 
met doelgerichte on- en offline reclame


