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LEVEND TAFELVOETBAL – Weer eens wat anders...
Aan het einde van het seizoen stelt Fun Center Kart World Limmen een arrangement beschikbaar voor het team
(ook het vrouwenteam) van de topscorer. Maar wat valt er precies te beleven?
Fun Center Kart World Limmen biedt meer dan karten alleen. Met totaal vijftien spetterende activiteiten is er genoeg
te beleven voor jong en oud! Of het nu gaat om familiefeestjes, bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten of uitjes voor sportverenigingen, iedereen kan er terecht!
Voor de voetbal liefhebbers is het Levend Tafelvoetbal een leuke manier om aan de teamspirit te werken. Het spel wordt
gespeeld in twee teams van zes personen, die allen worden vastgesnoerd aan het plafond. Op deze manier wordt de bewegingsvrijheid zeer beperkt, net zoals bij de poppetjes uit het echte tafelvoetbal spel. Om nu te kunnen winnen zul je
goed samen moeten spelen, terwijl er tegelijkertijd veel wordt gevraagd van je lachspieren!
Uiteraard zal het Levend Tafelvoetbal niet ontbreken in het arrangement voor de topscorers, maar wat daar nog meer bij
zit blijft een verrassing. Wil je toch alvast weten wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan even op www.kartworld.nl
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Beste voetballiefhebber,
Van een groot aantal trainers in de regio liep het contract af, maar uiteindelijk zat er toch weinig beweging in de trainerscarrousel. De meeste trainers hebben het blijkbaar naar hun zin bij de club waarvoor zij werken en de beleidsbepalers
zijn ook zeer content met de werkwijze van ’hun’ trainer.
Enigszins verrassend is de aanstelling van Martin de Groot bij ADO’20. Na alle trainersperikelen in Heemskerk had
ik verwacht dat ADO’20 zou kiezen voor een in de hoofdklasse gepokt en gemazelde oefenmeester, al kon ik daar niet
zo gauw een betaalbare naam bij verzinnen. Het werd dus niet een ervaren hoofdklassetrainer, maar Martin de Groot.
En dat zou weleens een uitstekende keuze kunnen zijn.

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: Kees Blokker, Karel Delvoye, Erik Gevaert en Ger Zonneveld.
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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hetballenhok
Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?
‘De sponsorbijdrage hangt ook af van
de klasse waarin het eerste speelt.’

t r
de G ldschi

Wordt uw bedrijf van de sponsoring
zakelijk veel wijzer?
‘Waarschijnlijk niet, al is het altijd
goed voor de naamsbekendheid.’

Peter Bleeker,
sport,
directeur van Bleeker Tran
ys.
de hoofdsponsor van Hugo Bo
n van Hugo Boys?
Wat is de reden van het sponsore
onden bedrijf.
‘Bleeker Transport is een dorpsgeb
de hele vereniging.’
Onze sponsoring komt ten goede aan

Is het denkbaar dat u zich als hoofdsponsor bemoeit met het voetbaltechnisch beleid?
‘Dat lijkt mij geen goed idee. Ik denk
dat trainer Tristan Ooms daar ook niet
op zit te wachten. Tot nu toe gaat het
prima met de club.’
Bent u bereid in de buidel te tasten
om spelers naar Hugo Boys te halen?
‘Bij Hugo Boys worden er geen spe-

lers betaald en ik ben ook niet bereid daar een bijdrage voor te geven.
Hugo Boys is een echte dorpsclub
en betalingen aan spelers zullen
niet snel aan de orde zijn.’
Bezoekt u alle wedstrijden van
het eerste?
‘Ik bezoek al jaren alle wedstrijden,
dus ook de uitwedstrijden.’
Verwacht u dat Hugo Boys dit
seizoen kampioen wordt?
‘Je moet natuurlijk niet te vroeg
juichen, maar dit mogen ze niet
meer weggeven. Ze hebben een
voorsprong van zes punten en
hebben twee wedstrijden minder
gespeeld. Dat kan bijna niet meer
mis gaan, lijkt mij.’

column Die jeugd van tegenwoordig
‘Die jeugd van tegenwoordig’,
verzuchtte de oudere vrijwilliger
van de plaatselijke voetbalclub toen hij na afloop van de
training de kleedkamer van de
B1 binnenliep. Mismoedig en
hoofdschuddend veegde hij de
lege blikjes Red Bull, de modderkluiten, een versleten handdoek en een lege fles shampoo
op een hoop. Wanhopig vroeg hij
de laatst achtergebleven speler
om hulp. ‘Ja maar meneer,
dat is echt niet van mij hoor.
Ik ga dat niet opruimen.’ De
oudere vrijwilliger haalde met
een diepe zucht zijn schouders
op, dacht ‘laat maar’ en smeet
met een geroutineerd gebaar de
troep in de vuilniszak.
Uit recent onderzoek blijkt dat
jongeren tussen de twaalf en de
achttien buitengewoon tevreden
zijn met hun leven, graag in
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verenigingsverband willen sporten en over hun club vaak ook
nog eens tevreden zijn. Valt het
één met het ander te rijmen?
Jazeker. Ze zijn natuurlijk zo
tevreden, omdat er altijd wel
iemand is die de rotzooi achter
hen opruimt. Boeit het?

Het antwoord kon niet direct
gegeven worden, omdat hij tijdens het stellen van de vraag
nog eventjes wat harder in je
nek kneep. Ik kan me niet herinneren dat ik de kleedkamer ooit
nog, niet netjes heb achtergelaten.

Maakt ze dat nu beter of slechter
dan de jeugd van vroeger? Welnee. In mijn voetbaljeugd in de
jaren zestig lieten wij ook wel
een keertje rotzooi achter in
de kleedkamer. Maar dan stond
daar ineens Joosten, de altijd
aanwezige terreinknecht. Een
monsterachtige gestalte die
met een tandeloze grijns van
oor tot oor en kolenschoppen
van handen jou in je kleine nekje
pakte om vervolgens een vraag
te stellen die geen vraag was
maar een bevel: ‘Zou jij dat niet
eens opruimen ventje?’

Het verschil tussen toen en nu
heet Joosten. Niet letterlijk uiteraard, want als de oudere vrij
williger zou doen wat Joosten
deed, dan staat er direct een
leger aan Moszkowiczen klaar,
maar figuurlijk.
Clubs worstelen vaak met het
wangedrag van hun jeugdleden. Stel duidelijke grenzen en
handhaaf ze. Zeg vooral hoe je
het wel wilt hebben in plaats van
hele epistels over wat niet mag.
Jongeren zijn gebaat bij duidelijke regels.

All Stars
ADO´20 6
FOTO: GER ZONNEVELD

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 zesde van
ADO’20.
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

Laat als club, als persoon,
merken dat je de achtergelaten bende, of andere misschien ernstigere zaken, niet
tolereert.
Spreek overtreders aan en
leg het uit. Maak duidelijk wat
je van ze verwacht. Informeer
ouders over het gedrag van
hun kind. Ze zullen je begrijpen. Wij moeten het ze leren.
En dan… als aanspreken en
uitleggen niet helpt? Verantwoord straffen: selectief en
streng doch rechtvaardig.
Laat ze maar kleedkamers
schoonmaken, frituurvet verwisselen, koffiezetten op zondagochtend om negen uur. En
als dan echt niets meer helpt
bij iemand? Doei! Wegwezen.
Boeit het?

Gehurkt v.l.n.r.: Sjaak Roling, Timo Bruin, Maarten
Knap, Robin Zonneveld (alias 'van Veen van het vierde'),
Remco Bruin, Jeffrey Swart en John Koper.
• De meeste spelers van het zesde van ADO’20 voetballen al jaren met elkaar; sommigen zelfs al vanaf de jeugd.
De gemiddelde leeftijd van het team ligt rond de eenenveertig jaar. Daardoor nopen soms blessures, slijtage of
ouderdom een speler er mee op te houden. Gelukkig zijn er
genoeg spelers die staan te springen om de opengevallen
plaatsen in te nemen.
• De saamhorigheid bij dit team is groot en discipline staat
hoog in het vaandel. Dit is in het veld duidelijk zichtbaar.
De spelers vinden elkaar blindelings en één keer raken is
het devies.

Op de foto ontbreken: Bram Heijliger, Robin van der
Veen, Paul Hoogeboom, Marcel van Raan en
Harold van Son.

• Zoals het een echt All Stars-team betaamt, is de derde
helft net zo belangrijk. Per toerbeurt is iemand verantwoordelijk voor het bier in de kleedkamer. Na de wedstrijd
is er een nabeschouwing, waarbij het bier rijkelijk vloeit.
Aan het eind van het seizoen bedenkt ’de feestcommissie
van het zesde’ een uitje. Het spreekt voor zich dat ook tijdens dit uitje het bier niet ontbreekt.

de glazen

bal

Foto: Karel Delvoye

De afvallende bal

Staand v.l.n.r.: Trouwe supporter Milan Zonneveld,
Arjan Zonneveld, Marco Burgering, Guido van Kuilenburg,
Marco Harland, Jan Meijer, Jos Goedhart en
Tom Hoogeboom.

van Jeroen Kroes

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 Jeroen Kroes, trainer van Alcmaria Victrix. Kroes voorspelt de uitslagen
van de volgende wedstrijden van 20 en 21 februari.

ODIN´59
Vitesse´22
SVW´27
SV Koedijk
Olympia Haarlem

-	LRC
- Flamingo´s´64
- RKVV DEM
-	SV Vrone
- FC Velsenoord

Hoofdklasse zat.
Tweede klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse

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

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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Langs
de velden

Foto Erik Gevaert

Foto Erik Gevaert
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Foto Karel Delvoye

Foto Karel Delvoye

Foto Karel Delvoye

Foto Karel Delvoye
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D rome
Niels Kok waagt een

doelpoging tegen

Kolping Boys.

D

Iedere club had aan het begin van de competitie zo zijn verwach
tingen. Met de versterkte promotieregeling in het achterhoofd was
promotie bij veel clubs dé doelstelling. Promoveren is natuurlijk
mooi, maar een kampioenschap geeft een seizoen pas echt glans.
De competitie is zo’n beetje halverwege. Dromen ze bij de winter
kampioenen De Foresters, FC Uitgeest, Hugo Boys en Wijk aan Zee
al van de platte kar? RegioVoetbalMagazine peilde de verwachtingen.

De Foresters degradeerde vorig
seizoen onverwacht naar de derde
klasse. De tranen van verdriet van
toen hebben plaatsgemaakt voor een
brede glimlach, want de voetbalploeg
uit Heiloo verloor tot de winterstop
slechts één wedstrijd. Alleen WSV’30,
een van de concurrenten in de titel
strijd, slaagde erin het elftal van
trainer Marcel Faber te verslaan.
Middenvelder Niels Kok kent weinig twijfel, wanneer de titelkansen
van zijn ploeg ter sprake komen.
‘Wanneer we het niveau van de eerste
pagina 8

helft van de competitie kunnen vasthouden, dan zijn wij straks kampioen.
Het is alleen de vraag of dat zo is.’
Dat De Foresters halverwege de
competitie koploper is, verbaast Kok
niet. ‘We hebben nauwelijks blessures
en schorsingen gehad en dat betaalt
zich altijd uit’, stelt de middenvelder
vast. ‘Het klinkt misschien arrogant,
maar ik heb nog geen team gezien dat
beter is dan wij.’
Volgens Kok is VSV naast WSV’30 een
kanshebber voor de titel. ‘En als HSV

een goede serie neerzet, dan doen zij
ook gewoon mee’, beweert Kok.
‘Het zou fantastisch zijn wanneer wij
eerste worden en HSV tweede. Dan
spelen we ook weer tegenelkaar in de
tweede klasse. De duels tegen HSV
zijn toch heel speciaal. De wedstrijd
tegen Limmen was ook bijzonder op de
zondag van de kermis. Dat was trouwens de enige wedstrijd die we onverdiend hebben gewonnen.’
De aanpak van trainer Marcel Faber
werpt zijn vruchten af. ‘Hij eist van
ons dat we scherp trainen, waardoor
de handelingssnelheid toeneemt.
Dat zie je terug in de wedstrijden’,
constateert Kok met genoegen. ‘We
spreken elkaar ook aan op de intensiteit van de trainingen. Die moet
hoog blijven. Bij ons weet iedereen
wat er nodig is om kampioen te
worden.’

In de vierde klasse C won FC Uitgeest
de laatste wedstrijd voor de winterstop. In de derby tegen concurrent
Meervogels’31 won de fusieclub met
1-0. Dankzij die overwinning vindt FC
Uitgeest zich terug op de eerste plaats.
Overigens voor het eerst dit seizoen.
Aanvaller Gabe van Wijk houdt dan
ook een slag om de arm als er ge
sproken wordt over de titelkansen
van de fusieclub. ‘Het wordt een lastig
verhaal’, erkent hij. ‘Wij hebben alle
concurrenten op Zaanlandia na al
twee keer gehad. Dat is wel een voordeel voor ons en Zaanlandia krijgen we
nog thuis.’
Wie zijn oor goed te luister legt in
Uitgeest, weet dat Zaanlandia en OSV
als de grote kanshebbers worden
gezien. Van Wijk deelt die mening. ‘Die
ploegen hebben wel indruk gemaakt’,
klinkt het vol bewondering. En Meervogels dan? ‘Die draaien aardig mee,
maar gaan het afleggen’, is Van Wijks
stellige overtuiging.
Vorig seizoen moest FC Uitgeest de
titel aan Koedijk laten en ging het
vervolgens in de nacompetitie mis
tegen VVS’46. Er veranderde nogal wat op sportpark De Koog.
Topscorer Ramon den Nijs, goed
voor drieënt wintig doelpunten, kon
de lokroep van ADO’20 niet weerstaan en in zijn kielzog vertrok ook
de talentvolle verdediger Mike
Brantjes naar de Heemskerkse
hoofdklasser. Ook Jechi Wijk, die afgelopen seizoen dertien keer trefzeker was, zocht zijn voetbalgeluk elders. Kortom: FC Uitgeest
is er niet sterker op geworden.
Desondanks is Van Wijk niet verbaasd
over de hoge klassering van zijn ploeg.
‘Ieder nadeel, heeft zijn voordeel’
volgens Cruijff en Van Wijk ziet dat
ook zo. ‘Ik denk dat ons team nu
meer in balans is. In het verleden

leunden we wel erg op Ramon den
Nijs. Nu komen er andere jongens
bovendrijven. Maarten Tromp heeft al
zeven keer gescoord en Pim Molenaar

Van Wijk hoopt dat FC Uitgeest kan profiteren van de rivaliteit tussen de Zaanse ploegen. ‘Wanneer die punten tegen
elkaar verspelen en wij blijven winnen

‘Vorig seizoen hebben we nooit langer dan een week
bovenaan gestaan. Dat zegt wel iets over ons’
ontwikkelt zich goed. Maar ik kan niet
ontkennen dat we moeilijker scoren
dan voorheen.’

van de wat mindere tegenstanders,
dan mag je tegen Zaanlandia wat averij
oplopen.’

Het succes van FC Uitgeest kan voor
een groot deel op het conto worden
geschreven van de defensie. Van Wijk:
‘We hebben een goede keeper en we
staan verdedigend goed. Met Sven de
Wit en Mark van Tol hebben we een
goed blok op het middenveld.’

Kenny Beers is de betrouwbare doelman van vijfdeklasser Hugo Boys, dat
nog geen wedstrijd verloor. Slechts
negen keer hoefde Beers de bal tot
nu toe uit het net te halen. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat Hugo Boys
de dans om de titel in de vijfde klasse
C soeverein leidt. Wanneer de voetballers uit Heerhugowaard-Noord de
twee inhaalduels ook nog in winst weten om te zetten, kunnen zij weleens de
eerste kampioen van de regio worden.

Van Wijk is door schade en schande
wijs geworden en blijft gereserveerd
over de titelkansen. ‘We moeten het
maar van wedstrijd tot wedstrijd
bekijken. In het verleden keken we teveel vooruit. Vorig seizoen hebben we
nooit langer dan een week bovenaan
gestaan. Dat zegt wel iets over ons
denk ik’, legt de behendige aanvaller
de vinger op de gevoelige plek.

Kenny Beers vertrouwt op een goede
afloop. ‘Als we dit seizoen niet pro
moveren, dan weet ik het niet meer’,
zegt de keeper, die ervan overtuigd is
dat de basis voor het komende

Meervogels-verdediger Roy Kruijenaar maakt
nu al een knieval voor de lichtvoetige Gabe van Wijk.

Foto: Erik Gevaert
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Foto: Karel Delvoye

naar de zesde klasse werd het mes in
de selectie gezet en met Fred Bischot
werd een trainer van naam aangesteld,
die met een aantal ’afdankertjes’ van
onder andere ADO’20 en DEM nieuwe
successen moest gaan behalen.
Die filosofie werpt zijn vruchten af,
want in het eerste seizoen greep Wijk
aan Zee direct de titel, waarna het jaar
daarop in de vijfde klasse de zesde
plaats het hoogst haalbare bleek. Dit
seizoen gaat het crescendo met de
ploeg van Fred Bischot. Voor de winterstop sloeg Wijk aan Zee een aardig
gaatje met concurrent Beverwijk. ‘Dat
is prettig, al hebben we er met Sporting Krommenie wel een concurrent
bij gekregen’, merkt Remco Rozestraten op.

Wijk aan Zee-trainer Fred Bischot hoopt ook
straks weer de champagnekurk te laten knallen.

 ampioenschap vorig seizoen is gek
legd. ‘We hadden toen veel blessures,
waardoor anderen een kans kregen.
Daardoor zijn we in de breedte veel
sterker geworden.’
De komst van trainer Tristan Ooms
heeft ook zijn invloed. ‘De trainerswissel heeft inderdaad goed
uitgepakt. Na zeven jaar Co van de
Gullik hebben we met Tristan Ooms
een trainer met een iets andere
aanpak. Ik vind dat we onder Ooms
progressie hebben geboekt.’
Beers noemt ook nog een ander
aspect dat een rol speelt bij het Hugo
Boys-succes. 'We speelden altijd in
5A en we zitten nu in 5B en die klasse is toch minder sterk. Achtervolger
Strandvogels is veruit de best voetbalpagina 10

lende ploeg en die hebben we al twee
keer gehad.’
Het kampioenschap van Hugo Boys
lijkt een kwestie van tijd. Wanneer
WMC en KSV zich handhaven, spelen er drie Heerhugowaardse ploegen in de vierde klasse, een unicum.

Rozestraten verwacht dat de titelstrijd half maart min of meer beslist
is. ‘Dan hebben we Zaandijk, Beverwijk en Sporting Krommenie gehad.
Als je die alledrie wint, dan kan het
haast niet meer fout gaan.’ Opvallend
is de enorme productiviteit van Wijk
aan Zee. ‘We scoren makkelijker dan
vorig seizoen. Jim de Pagter heeft het
dit seizoen op zijn heupen, maar ook
de middenvelders scoren makkelijker.
Daarnaast hebben we het geluk van de
koploper. We hebben een aantal wedstrijden in de slotfase beslist.’
Als Wijk aan Zee volgend seizoen in
de vierde klasse speelt, dan kan de
ploeg volgens Rozestraten meedraai-

‘Wij hebben een groep die genoeg
kwaliteit heeft voor de vierde klasse’
Beers kijkt er al naar uit. ‘Jarenlang
was KSV de zwakste, maar zij zijn
ons inmiddels voorbijgestreefd. Het is
mooi als we straks tegenelkaar spelen
in de vierde klasse.’
Tweeënhalf jaar terug ging het roer
om bij Wijk aan Zee. Met de degradatie

en. ‘Michel van Dijk en Micha Tibboel
zijn al wat ouder en ik weet niet of zij
nog een jaar doorgaan, maar er komen genoeg jonge spelers door. Wij
hebben gewoon een goede groep, een
groep die genoeg kwaliteit heeft voor
de vierde klasse’, zegt Rozestraten vol
overtuiging.

Ben jij erbij in
Zuid-Afrika?
€ 25 korting!

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

Koedijk F5-Zeevogels F2
12 december 2009 09.03 uur

Foto Erik Gevaert

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL

FOTO'S Karel Delvoye

‘Als ik in de
Dekamarkt loop, krijg
ik positieve reacties’
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Sint Adelbert promoveerde via de achterdeur van de nacompetitie naar de vierde klasse. Daar had de ploeg van Jan Oldenhove volgens de kenners niets te
zoeken, zeker niet na het vertrek van topscorer Miloud Weijers naar AFC’34.
Nick Kramer zag het aan het begin van het seizoen niet zo somber in. Na dertien
wedstrijden staat Sint Adelbert keurig zesde. Niet in de laatste plaats door
het goede spel en de doelpunten van Nick Kramer. ‘Als ik in de Dekamarkt loop,
krijg ik positieve reacties. Dat is de charme van een dorpsclub’, zegt de middenvelder aan de stamtafel bij Van Ruysdael.

Het gaat goed met Sint Adelbert.
Heb je daar een verklaring voor?
‘Bij de start van de competitie wist
ik al dat we goed genoeg zijn voor
de vierde klasse. Als iedereen fit is,
hebben we namelijk een goed team.
Daarom denk ik dat we bij de eerste zes gaan eindigen en misschien
halen we de nacompetitie wel.
Dat zou geweldig zijn.’
Maar jij bent ook aan een goed seizoen bezig.
‘Aan het begin van het seizoen had
ik gekscherend gezegd dat het

mijn seizoen zou worden en dat ik
er zeventien zou maken. Ik sta nu
op veertien dus dat aantal moet ik
wel kunnen halen. Dat ik zelf lekker
draai, komt ook door het zaalvoetbal. Ik speel nu bij White Stones
op een hoger niveau. Daardoor is
mijn conditie beter. Vorig jaar toen
ik in de zaal nog bij PrachtTeam
speelde, hoefde ik veel minder te
doen. Voor mij is het in de vierde
klasse ook makkelijker voetballen
dan in de vijfde klasse. Je krijgt
minder schoppen. In de vijfde
klasse probeerden ze je echt uit te
schakelen. Al die factoren zorgen
ervoor dat ik lekker speel.’

Dragende spelers als Carlo Smit,
Patrick Molenaar en Miloud
Weijers zijn vertrokken. Heeft hun
vertrek jouw spel positief beïnvloed?
‘Dat is lastig te zeggen. Ik heb door
hun vertrek wel meer verantwoordelijkheid gekregen. In ieder geval
ben ik makkelijker gaan voetballen. Carlo, Miloud en ik zijn wel
koppig, waardoor we elkaar soms
uit de wedstrijd praatten. Voorheen zeek ik ook mijn medespelers af. In dat opzicht komt het mijn
spel ten goede. Ik ben het met je
eens dat dit mijn eerste jaar is
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Door blessures en schorsingen
heb je maar acht wedstrijden
gespeeld en al veertien keer gescoord. Een ongekend aantal voor
een middenvelder. Je hebt de
clubs straks voor het uitkiezen.

FOTO Karel Delvoye

‘Als we niet promoveren, overweeg ik
een overstap. Ik ga een keer de stap
omhoog maken, maar dat hoeft niet
perse na dit seizoen’

waarin ik daadwerkelijk laat zien
wat ik in mijn mars heb. In voorgaande jaren heb ik niet echt mijn
stempel op de ploeg kunnen drukken, maar ik geloof niet dat het veel
te maken heeft met Carlo, Patrick
en Miloud. Ik ben zelf gewoon volwassener geworden en een type
speler als ik komt in de vierde
klasse beter tot zijn recht dan in de
vijfde klasse.’
Je hebt in de jeugd van Heerenveen en Cambuur gespeeld. Hoe
was dat?
‘Dat was onwijs gaaf om mee te
maken. Je dacht alleen aan voetbal. Bij Heerenveen moest ik na
twee jaar weg, omdat ze mij niet
goed genoeg vonden. Toen ben
ik naar Cambuur gegaan. Na vijf
jaar vertrok ik uit Leeuwarden.
Mijn ouders gingen uit elkaar en
ik ging met mijn vader hier wonen.
Ik heb nog wel bij AZ getraind en
stage gelopen bij RKC.’
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Heb je een carrière in het profvoetbal uit je hoofd gezet?
‘Ja die tijd is geweest. Als ik het
echt had gewild, dan had ik niet bij
Sint Adelbert moeten gaan voetballen.’
Wat doet een speler met een dergelijke achtergrond bij -met alle
respect- een club als Sint Adelbert?
‘Natuurlijk erger ik mij af en toe
groen en geel aan het niveau,
maar ik heb er zelf voor gekozen.
Ik wist ook op wat voor niveau ik
ging voetballen. We wilden met
een groepje lekker voetballen
bij een dorpsclub en iets moois
neerzetten. Miloud Weijers, Nico
Bolten, Hugo Houtenbos, Patrick
Molenaar en ik stapten twee seizoenen geleden over van HSV en
De Foresters met de insteek om
gelijk te promoveren. Dat duurt
wat langer dan gedacht.’

‘Ik doe geen uitspraken over waar
ik volgend seizoen voetbal. Als we
promoveren, zie ik niet zo snel een
reden te verkassen. Vorig seizoen
kon ik naar AFC’34, maar we promoveerden op de laatste overschrijvingsdag. Ik vond dat ik het niet kon
maken om Adelbert de rug toe te
keren. Als we niet promoveren,
overweeg ik een overstap. Ik ga een
keer de stap omhoog maken, maar
dat hoeft niet perse na dit seizoen.’
Je hebt ook deel uitgemaakt van
de selectie van Jong Oranje futsal.
Ligt er niet een mooie carrière in
de zaal voor je in het verschiet?
‘Ik speelde met vrienden en bekenden bij PrachtTeam, waarmee
we promoveerden naar de eerste divisie. Marlène heeft me gevraagd, maar dat lijkt mij niet echt
een gezellige club. Ik wil na afloop
lekker een biertje kunnen drinken.
Dat is er daar niet bij volgens mij.
Ik vind gezelligheid erg belangrijk. Met de gezelligheid komt de
prestatie. Als je geen plezier hebt,
kun je niet goed presteren.’
Speel je liever op het veld of in de
zaal?
‘Zaalvoetbal spreekt me meer aan.
Er komt meer techniek bij kijken.’
Wanneer kijk je, als je straks bent
uitgevoetbald, tevreden terug op
je voetbalcarrière?
‘Als we met Sint Adelbert de derde
klasse bereiken en ik daarna de
kans krijg om een aantal jaar in de
Topklasse te voetballen, heb ik een
mooi voetballeven gehad.’

Foto: Erik Gevaert
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Topscorer

V Wijk aan Zee	
Jim de Pagter	S
Adelbert	
Nick Kramer	Sint
AFC’34 (zat.)
Fabian Bruster	
Vitesse’22
s
Lennert Beentje
Flamingo’s’64
Maurice Gijzen	
Flamingo’s’64
Burak Bulduk	
VW’27
Jan de Bruijn	S
FC Velsenoord	
Daniel Oosterman	
FC Castricum	
Niels Popping	
Boys (zat.)
Alkmaarsche
Semmi Kaabi	

23

Linda Pol
Marit Roemer	
Miriam Hopman	
Elsa Dekker	
Iris Groot	

envoetbal

KSV
FC Castricum	
HSV
Zeevogels
Zeevogels

FC Castricum	
Cheyenne Dix	S
V WMC
Lara De Decker	S
V WMC
Deniece Derlagen	S
V Wijk aan Zee	
Cato de Haan	
HSV
Shamira de Bonte	S
V WMC

27
22
20
18
17
15
14
14
13
13
13

13
13
12

de Topscorerslijst is bijgewerkt tot en met 1 februari.

Kartworld in Limmen stelt een arrangement
beschikbaar voor het team van de mannelijke
en vrouwelijke topscorer van het seizoen.
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12
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Foto: Kees Blokker

Paul Snoek weet wel raad met de champagne na
het behalen van het kampioenschap in de derde klasse afdeling.

uit de oude doos
Het Vrone-hart van Paul Snoek
Paul Snoek stuurt zijn auto al zeven jaar iedere zondag van zijn woonplaats Wormerveer naar Sint
Pancras. Clubliefde in zijn meest pure vorm. Snoek is een man met een echt Vrone-hart. Om dat
te onderstrepen hangt in het klaslokaal van de docent wiskunde een ingelijst Vrone-shirt. Snoek
speelde bijna vijftien jaar in het eerste elftal en was een van de hoofdrolspelers in de opmerkelijke opmars van de dorpsclub.
Als A-junior maakte Paul Snoek in de

terecht’, voegt Snoek er aan toe. ‘Hij viel

inmiddels opgeheven achtste klasse.

tweede klasse afdeling (de huidige ze-

over mijn been. Het was een goedkoop

Volgens Snoek was de aanstelling van

vende klasse) onder Rits Baron als inval

gegeven strafschop.’ Hoewel Vrone dat

trainer Piet Pas debet aan de malaise.

ler zijn debuut voor Vrone tegen Where

seizoen geen kampioen werd, was het

‘Het klikte niet met de spelersgroep en

vogels. Het werd een debuut met een

seizoen dankzij de nacompetitie toch suc-

uiteindelijk werd Pas ontslagen. Daar

gouden randje, want vlak voor tijd be

cesvol. ‘We promoveerden dat jaar naar

was voor Vrone-begrippen veel geld mee

reidde de debutant de gelijkmaker voor.

de eerste klasse afdeling’, somt Snoek

gemoeid’, onthult Snoek. Pas’ opvolger

‘Daarna ben ik nog een paar keer ingeval-

het eerste succes op.

Rob Silva kon Vrone niet behoeden voor

len’, diept Snoek uit zijn geheugen op.

degradatie, maar in zijn eerste volleDie promotie was nog geen voorbode

dige seizoen als hoofdtrainer werd Silva

Zo memorabel zijn debuut was, zo ge

voor de succesvolle periode die zou

wel kampioen van de derde klasse af-

denkwaardig was ook de eerste compe-

volgen, want het verblijf in die eerste

deling. Snoek: ‘De kampioenswedstrijd

titiewedstrijd in het seizoen daaropvol-

klasse bleef beperkt tot een seizoen.

was tegen Kwiek’78. We wonnen die

gend, toen Snoek als eerstejaarssenior

Sterker nog, Vrone degradeerde twee

wedstrijd

direct een basisplaats had. ‘We verloren

keer op rij en belandde in de donkere

Vrone tijdelijk een pas op de plaats,

van WMC doordat ik een penalty veroor-

kelder van het amateurvoetbal, de derde

hoewel wel vier jaar de nacompetitie

zaakte. Natuurlijk was die strafschop niet

klasse afdeling, het equivalent van de

werd gehaald.
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met 4-1.’ Daarna maakte

Paul Snoek werd vier keer kampioen met

Voor Weinbrecher was Snoek niet langer

het keurkorps uit Sint Pancras. De titel

onomstreden. ‘We speelden een uitwed-

in de vijfde klasse is hem toch het meest

strijd tegen Vitesse’22 en we verloren in

dierbaar, al blijft het moeilijk kiezen. ‘Ook

de blessuretijd met 2-0. De woensdag

mijn laatste kampioenschap in de vierde

na die wedstrijd belde hij mij op dat hij

klasse was mooi. In dat seizoen speelde

de voorkeur gaf aan een ander. Ik koos

ik voor het eerst samen met mijn broer

er toen voor om in het tweede te gaan

Xander, die op doel stond. Dat was wel

spelen, want ik wilde gewoon voetballen.

erg leuk. In dat jaar werden we ook afge-

Dat heb ik nog drie jaar gedaan.’

tekend kampioen, omdat de concurrentie
Snoek koestert geen enkele wrok tegen

elkaar uitmoordde.’

Weinbrecher. ‘Ik zag het in de voorbereiToch is de herinnering aan het kampi-

ding al aankomen, want toen experimen-

oenschap in de vijfde klasse voor Snoek

teerde hij al met de samenstelling. Die

Silva’s opvolger Han Visscher slaagde er

net iets zoeter. ‘De strijd werd op de laat-

wedstrijd tegen Vitesse’22 was kennelijk

vervolgens in om in zijn eerste jaar kam-

ste speeldag beslist’, voert Snoek het

de druppel. Opmerkelijk genoeg bleek

pioen in de tweede klasse afdeling te

verhaal op tot een climax. 'We speelden

achteraf dat die wedstrijd

worden. Weer won Vrone de kampioens

tegen Succes en we wonnen met 1-0 door

was voor het kampioenschap. Vitesse

wedstrijd met 4-1, dit maal is mededin-

een doelpunt van mij in de vierde minuut.’

werd dat jaar met een punt voorsprong

ger Purmerland de tegenstander. ‘Het

Het kost Snoek totaal geen moeite zijn

kampioen.’

leuke is dat Purmerland in de derde

minute of fame terug te halen. ‘We

klasse afdeling ook onze grote concur-

kregen een vrije trap en het was de be-

Hoewel Snoek meer dan vijftien jaar

rent was’, vertelt Snoek.

doeling om de bal na een tikkie breed

de

stil te leggen, waarna ik zou uithalen. De

bood het bestuur Snoek nooit een af

uitvoering liet te wensen over en de bal

scheidswedstrijd aan. ‘Ik heb me daar

Uiteindelijk brengt een herstructurering
van de competitie Vrone in de vijfde klasse. De succesvolle Han Visscher vertrekt en zijn opvolger Ron Weinbrecher
blijkt helemaal een schot in de roos. De

hoofdmacht

van

beslissend

Vrone

diende,

‘Die wedstrijd bleek achteraf beslissend voor het kampioenschap. Vitesse werd met een punt voorsprong kampioen’

zeven jaar dat Weinbrecher Vrone on-

kwam voor mijn linkervoet in plaats van

nooit ongemakkelijk bij gevoeld. Het

der zijn hoede had, blijken vette jaren te

voor mijn rechter. De bal werd in de muur

heeft er misschien ook mee te maken

zijn. Weinbrecher bracht het ooit nietige

van richting veranderd, caramboleerde

dat de eerste wedstrijd van het seizoen

Vrone naar de derde klasse en was twee-

via de binnenkant van de paal tegen de

mijn laatste wedstrijd was. Ik heb een

maal dicht bij promotie naar de tweede

rug van de keeper aan en ging toen pas in

mooie carrière gehad. Ik heb tegen bijna

klasse.

het doel.’

alle clubs boven het Noordzeekanaal ge-

Dat Snoek naast Silva de huidige trainer

Snoeks carrière stokte na de vierde klas-

Ajax zaterdag en Spakenburg beschouw

van Alkmaarsche Boys een uitstekende

se. In de derde klasse kwam de centrale

ik als iets bijzonders. En ik denk dat er

trainer vindt, is dan ook niet vreemd.

verdediger alleen in de eerste competi-

niet veel spelers zijn die met een eerste

‘De jaren onder Ron waren toch wel de

tiewedstrijd in actie.

elftal vier keer kampioen zijn geworden.’

speeld en ook de bekerwedstrijden tegen

mooiste seizoenen’, blikt Snoek terug.
‘We hadden een leuke spelersgroep en
Ron zorgde voor een fantastische sfeer.
Verder had hij een duidelijke speelwijze.

Als Paul Snoek een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee hij bij
Vrone speelde, ziet dat er als volgt uit:

Het klikte uitstekend tussen Ron en de
spelersgroep.’
Weinbrecher zag het wel zitten in Snoek,
die nou niet bepaald de snelste was. ‘Hij
had een man nodig met inzicht en een

Xander Snoek
Jos verduin	
		
		

Paul Snoek	

Robert	Groenenboom	

Ian van Adelberg

RenÉ Rootlieb
RenÉ GROENENBOOM

JACK ROS

goede trap. Dat had ik wel, al is het raar

	rICHARD RIJSTERBORGH

om dat van jezelf te zeggen’, viert de be-

		wILCO mEINDERS	dAAN vALKERING

scheidenheid bij Snoek hoogtij.

Trainer: RON WEINBRECHER
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1.
2.
3.

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

Foto: Karel Delvoye

bal

Sander Veraart, trainer De Kennemers (vr.)

de glazen

De stand is bijgewerkt tot en met 1 februari.

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

BIJ ASSURANTIEKANTOOR WEEL & MOL ZIT U GOED

www.grandcafevanruysdael.nl
Heemskerk 0251 232232

een
Naam

Kan seks voor de wedstrijd?

Kevin Duiveman

Uiteraard, je wordt er alleen maar fitter van.

Leeftijd

Muziek voor een wedstrijd?

21 jaar.

Salsa.

Club

Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?

Alkmaarsche Boys.

Wanneer ik het veld op loop, kijk ik altijd even naar boven,

Positie

zomaar.

Voorstopper.

Leukste voetbalhumor

Bal hooghouden

Tijdens een training van Telstar werden we bekeken door

Zolang je wilt dat ik het volhoud.

twee meiden op een scooter, die vervolgens keihard tegen

Hoogtepunt voetbalcarrière

een paal aan reden.

De drie seizoenen die ik bij Telstar speelde.
Sterke punten Kevin volgens Samantha
Kevin is echt een dragende factor in het team en kan zijn
teamgenoten heel goed coachen tijdens de wedstrijd. Ook kan
hij zowel goed verdedigen als meevoetballen.
Zwakke punten Kevin volgens Samantha
Hij is een ‘beetje’ blessuregevoelig ;-).

Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt?
Dat is niet altijd even leuk. Ze heeft zo nu en dan wat kritiek op mij.

Onder mijn voetbalbroek draag ik
Mijn voetbalkousen.

Passie buiten het voetbal

Alkmaarsche Boys dit seizoen
We willen dit seizoen promoveren naar de derde klasse!!!
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Zo lang mogelijk in mijn bed liggen en een minuut voor tijd
aanwezig zijn.
Mijn werk en Samantha!

VOETBALLERS DOEN HET MET

VOETBALLERS DOE

FOTO Karel Delvoye

tweetje
Naam
Samantha Witte
Leeftijd
23 jaar.
Club
Alkmaarsche Boys.
Positie
Middenvelder.
Bal hooghouden
…Euhm, dat is een drama.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Ik heb twee seizoenen in de eerste klasse gezaalvoetbald.
Sterke punten Samantha volgens Kevin
Samantha heeft rust aan de bal en is balvast.
Zwakke punten Samantha volgens Kevin
Ze is lui en heeft een slechte conditie.
Onder mijn voetbalbroek draag ik

Kan seks voor de wedstrijd?
Ik heb al zo'n slechte conditie...
Muziek voor een wedstrijd?
Dance.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?
Voor de wedstrijd smeer ik mijn benen altijd in met vaseline.
Leukste voetbalhumor
Finger!!
Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt?
Dat is handig, nooit ruzie over wat de planning op zondag
wordt: eerste, tweede en derde helft.
Alkmaarsche Boys dit seizoen
Punten pakken met de dames.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Koffie!
Passie buiten het voetbal
Kevin.

Een boxershortje.

EN HET MET

VOETBALLERS DOEN HET MET

V

Take your company
to the next level
Met het CRM-pakket van Kalelo boekt uw tijdwinst en
daarmee kostenbesparing en gemak. Modulair uit te
breiden voor elke gewenste bedrijfsvoering.
- windows taakbalk
- urenregistratie
- project management
- product management
- printing on demand
- Outlook koppeling
Kijk voor meer informatie op:
www.kalelo.com

www.kalelo.com

Schiet jij hem in het

?

Wanted:(junior) .NET webdeveloper
Zoek jij een team waarin een creatieve, aanvallende
spelstijl centraal staat en waar jij graag jouw steentje
wilt bijdragen? Dan bieden wij jou een kans om in een
jong, dynamisch team te trainen én te scoren.

Wat voor ‘spits’ zoeken wij?
• Gedegen kennis van .NET, JavaScript, SQL en CSS
• AJAX, PHP en MySQL is een pré
• Enige ervaring met projectmatige ontwikkeling
van dynamische websites en internet applicaties
• Communicatief sterk en een goede beheersing
van de Nederlandse- en Engelse taal
• Nauwkeurig, kwaliteitgericht, flexibel en
initiatiefrijk

Wat bieden wij?
• Fulltime of parttime aanstelling
• Uitstekende werksfeer, zelfstandige functie
met mogelijkheden voor veel eigen inbreng
• De kans om een essentiële bijdrage
te leveren aan de groei van het bedrijf
• Alle gelegenheid voor persoonlijke groei

Oefenpotje?
Stuur een e-mail (info@swatvertising.nl) of bezoek onze website voor jouw scoringskansen:
www.swatvertising.nl

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

De Trompet 1930 • 1967 DB HEEMSKERK • t: 0251 - 20 70 70 • f: 0251 - 20 70 79 • info@swatvertising.nl • www.swatvertising.nl

