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Beste voetballiefhebber,
Met de invoering van de Topklasse zijn veel voetbalcompetities spannender dan ooit. Logisch, de sterkste ploegen zijn
vorig seizoen gepromoveerd, waardoor de krachtsverschillen kleiner lijken dan in voorgaande voetbaljaargangen.
Vooral in de zondagcompetities is het ongemeen spannend. Zo zijn er in de eerste klasse zo’n zeven ploegen van de
veertien die nog kampioenskansen hebben. DEM is er één van.
In 3A heeft Koedijk nog volop kans en in de derde klasse B gaat het tussen Limmen, FC Uitgeest en Meervogels’31.
Het worden nog een paar spannende maanden.
RegioVoetbalMagazine zal het allemaal op de voet volgen.
Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

Zaan Reklame:
Van alle markten thuis. Full-service reclamestudio voor
directe communicatie en uitvoering van alle voorkomende
werkzaamheden ten behoeve van uw bedrijfsvoering!
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Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt acht keer per jaar.
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n van FC Uitgeest?
Wat is de reden van het sponsore
gevestigd in Uitgeest en
zijn
2007
s
‘Omdat wij als WEA sind
de regio, sponsoren wij
meer naamsbekendheid willen in
gevoetbald bij FC Uitgeest
FC Uitgeest. Daar naast heb ik zelf
’
ook.
en voetbalt mijn oudste zoon er
ijdrage?
Hoe hoog is de jaar lijkse sponsorb
r geval de helft, aangezien
iede
in
is
age
bijdr
de
van
te
‘De hoog
ingen doen. Een paar
eker
wij dit samen met De Groot Verz
krant is duurder.’
nale
regio
een
in
keer groot adverteren
ng zakelijk veel wijzer?
Wordt uw bedr ijf van de sponsori
r ik moet zeggen dat wij
Maa
en.
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All Stars

merken dat we aardig bekend aan
het worden zijn in deze regio.
Naast sponsor van het eerste van
FC Uitgeest, zijn wij ook sponsor
van de E-pupillen en het Internationale Cor Groenewegen Toernooi.’

een lokale uitstraling houden, waar
mensen zich in herkennen, met lokale
voetballers en niet met voetballers van
ver buiten de regio, die hier voor geld
voetballen. Dit is ook waar wij als WEA
voor staan.’

Is het denkbaar dat u zich als
hoofdsponsor bemoeit met het
voetbaltechnisch beleid?
‘Grappige vraag, nee dat lijkt me
niet handig. Ik heb natuurlijk heel
veel verstand van voetbal, net als
alle andere supporters. Maar laat
het voetbaltechnische gedeelte
maar over aan de trainer, die het
trouwens heel aardig doet.’

Bezoekt u alle wedstrijden van het
eerste?
‘Nee, daar kom ik niet aan toe. Ik bezoek
alle thuiswedstrijden van AZ, de mooiste
club van Noord-Holland.’

Bent u bereid in de buidel te tasten
om spelers naar FC Uitgeest te
halen?
‘Nee, absoluut niet. FC Uitgeest is
een amateurclub waar gevoetbald
moet worden voor het plezier en
niet voor de euro’s. De club moet

Waarom wordt FC Uitgeest dit seizoen
kampioen?
‘Ik denk dat FC Uitgeest een goede kans
maakt om kampioen te worden. Het
kampioenschap wordt beslist in de laatste fase van de competitie. Na een wat
mindere periode, draait het nu heel goed
bij FC Uitgeest. Daarnaast hebben ze het
voor een groot deel nog in eigen hand,
omdat er nog twee keer tegen Limmen
gevoetbald moet worden, dat de laatste
weken wat minder draait.’

Fotograaf: Gert-Jan de Boer

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 derde van
Beverwijk.
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
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Net als ik vroeger, zal de jeugd zo mis-

Geen
elftal

spelers
op

van

Hyves

Staand v.l.n.r: Marco Koster, Jos Gooyer,
Steven van Rijsbergen, John Monshouwer,
Kor Sikkema, Jan Hoogewerf, Richard Souhoka,
Jos Ganzevoort en Janco Luntz.

• Het team ontstond toen vijf spelers van het toenmalige
eerste van Beverwijk na een conflict met het bestuur een
vriendenteam oprichtten. Dit team speelde zijn eerste competitiewedstrijd op 2 september 1990 met 2-2 gelijk tegen
De Kennemers 3. De vriendenploeg werd in de afgelopen
twintig jaar vier keer kampioen. Een van die titels werd in
Wijk aan Zee gevierd. Op de fiets terug zijn vele struiken en
bosjes door het team bezocht en hebben voor sommigen
als tijdelijke slaapplaats gefungeerd.
• Vooral in de eerste jaren plukte dit team nog de
vruchten van de ervaring en kwaliteiten van de oudeerste-elftalspelers. Vadertje tijd heeft steeds meer grip
gekregen op de lichamen van de sterren van weleer en
de snelheid is niet meer, zoals zijzelf wel dachten dat die

Zittend v.l.n.r: Yme Niesten, Ruud van Balen,
Cock van Dijl, Deli Pit en André Kuilman.
Op de foto ontbreken: José Sanchez,
Kees van Roon, Ron van Eerden, René van Vaneveld
en Gert-Jan de Boer.

er nog was. Daarom stort Beverwijk 3 zich nu met passie
op de derde helft, waarin zij onverslaanbaar blijken te zijn.
De vele gezellige uitjes en avondjes moeten de tekortkomingen van het team doen vergeten.
• Op dit moment is de oudste speler zevenenvijftig jaar en
zijn meerdere spelers de vijftig gepasseerd. De gemiddelde leeftijd van onze tegenstanders in de huidige competitie
ligt rond de vijfentwintig jaar.

de glazen

bal

Foto: Orange Pictures

column ’Hyves’-vergissing

SV Beverwijk 3

van Mark Kranendonk

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 Mark Kranendonk, trainer van FC Castricum. Kranendonk voorspelt de
uitslagen van de volgende wedstrijden van 9 en 10 april.

AFC’34
FC Almere City
Kolping Boys
Alkmaarsche Boys
Sporting Krommenie

- Jong Holland
- De Kennemers
- Flamingo’s’64
-	SV Vrone
- Egmondia

Vierde klasse A zat.
Eerste klasse A
Tweede klasse A
Derde klasse A
Vierde klasse A

1-3
1-2
1-3
1-0
4-0

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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voor een aantal van onze concurrenten.
De Meern riep zichzelf aan het begin
van het seizoen uit tot titelkandidaat.
Als wij het linkerrijtje halen, is het seizoen geslaagd. Maar als we onze dag
hebben, hoeven we voor niemand onder
te doen. Dus wat dat betreft.’
Is de titelstrijd in de eerste klasse A
spannend; de derde klasse B kent mogelijk nog een spectaculairder scenario, omdat Limmen, FC Uitgeest
en Meervogels’31 uitzicht hebben op
het kampioenschap. De velden van de
clubs liggen hemelsbreed een paar
kilometer van elkaar.
Meervogels viert uitbundig het kampioenschap van de vierde klasse.
Heel Akersloot hoopt dit seizoen op een herhaling. Foto: Erik Gevaert
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Ka in de regio
De trouwe volgers van het regionale amateurvoetbal kunnen hun geluk
niet op. DEM, Limmen, FC Uitgeest, Meervogels’31, Koedijk en Wijk aan Zee
zijn in een spannende titelstrijd verwikkeld. In de derde klasse B is de
stoelendans om de bovenste plaats er helemaal een om de vingers bij af te
likken: Limmen, FC Uitgeest en Meervogels’31 maken daar vooralsnog de
dienst uit. RegioVoetbalMagazine nam de kampioenskoorts in de regio op.

Wijk aan Zee stond vorig seizoen vrijwel de gehele competitie bovenaan in
de vijfde klasse. Ondanks de negenentwintig doelpunten van Jim de Pagter
ging het kampioenschap toch aan de
neus van Wijk aan Zee voorbij. Die klap
kwam hard aan in het kustdorp, vooral
omdat Beverwijk de ploeg was die de
champagne kon ontkurken.
Mathijs van Hooff droeg toen het shirt
van DEM, maar de huidige spits van
Wijk aan Zee kent het ’verdriet van
Wijk aan Zee’. Van Hooff heeft veel vertrouwen in een goede afloop. ‘Ik kan

pagina 6

mij nauwelijks voorstellen dat het nog
mis gaat’, zegt de doelpuntenmaker vol
overtuiging. ‘Als het meezit zijn wij twee
wedstrijden voor het einde kampioen.
Dan speelt DTS tegen Wherevogels.
Als wij onze wedstrijden blijven winnen en DTS verspeelt punten tegen
Wherevogels, dat derde staat, dan is
het kampioenschap een feit.’
Een titel die volgens Van Hooff noodzakelijk is. ‘Voor de ontwikkeling van
de groep is het beter om in de vierde
klasse te voetballen. En het is een mooi
afscheid voor Fred Bischot. Hij is dan

geloof ik de eerste trainer die twee
keer kampioen is geworden met Wijk
aan Zee.’
Mathijs van Hooff is dus overtuigd van
het kampioenschap. Zijn oud-ploeggenoot bij DEM, Jordy de Vet, is dat
allerminst, als de kampioenskansen
van zijn ploeg in de eerste klasse ter
sprake komen. ‘De ranglijst verandert bijna iedere week. Er zijn nog veel
ploegen die kampioen kunnen worden.
Wij zijn vorig seizoen gepromoveerd,
dus hoe reëel is een kampioenschap?’
De Vet bezweert dat bij DEM niemand bezig is met een eventueel
kampioenschap.’Er is bij ons geen
druk.’ Dat mogen in plaats van moeten
in het voordeel van de ploeg van Ron
Bouman kan zijn, daar kan de Vet zich
wel in vinden. ‘De druk bij bepaalde
wedstrijden zal voor ons minder zijn dan

Volgens FC Uitgeest-trainer Jurg Bosman zijn er nog wel meer kapers op
de kust dan de genoemde drie clubs.
‘De competitie is tot nu toe onvoorspelbaar. Daarom schrijf ik OFC en WSV’30
ook nog niet af. Een achterstand van acht
punten is toch snel ingelopen.’
Bosman zou zijn vak niet serieus nemen, wanneer hij niet met een schuin
oog naar het resterende programma
heeft gekeken. ‘We krijgen allemaal
nog een paar lastige tegenstanders.
Zaanlandia heeft zich een beetje als
reuzendoder ontpopt. Het zou zomaar
kunnen dat die ploeg bepaalt wie er
kampioen wordt. Zowel wij als Limmen spelen nog tegen hen.’

wacht ook dat op de laatste speeldag de
beslissing valt. ‘Ik dacht eerst van
niet, maar na onze nederlagen tegen
Fortuna Wormerveer en Meervogels
liggen de kaarten anders.’
Die verliespartijen hebben nog niet
tot paniek geleid volgens Castricum.
‘We hebben het nog steeds in eigen
hand, al kunnen we ons vrijwel
geen puntverlies meer veroorloven’,
is de conclusie van de Limmenaanvoerder, die FC Uitgeest het meest
vreest.
‘Dat is voor ons de grote onbekende,
omdat we Uitgeest als enige nog twee
keer treffen. We weten dat we van
alle andere ploegen kunnen winnen.
Maar dan moeten we wel scherp zijn.
Anders wordt het lastig.’
Mick Kerssens is een belangrijke
schakel op het middenveld van
Meer vogels. De Akersloter ziet
Uitgeest als de grote favoriet voor
de titel. ‘Dat neemt niet weg dat we
Limmen en Uitgeest zo lang mogelijk onder druk moeten houden.
Puntverlies is dodelijk, dus als
wij blijven winnen, zijn we aan het
eind van de rit kampioen. In het
verleden hebben we vaak genoeg
aangetoond dat wanneer we iets
willen het ook lukt.’

‘De competitie is tot nu toe onvoorspelbaar’
De laatste wedstrijd van de competitie is Limmen-FC Uitgeest. De grote
vraag is of de titelstrijd dan al is beslist.
‘Ik hoop niet dat het op de laatste dag
aankomt’, kijkt de Uitgeest-trainer alvast vooruit. ‘Al is het wel een mooi affiche.’
Limmen-aanvoerder John Castricum
lijkt het wel wat om op de laatste
speeldag tegen Uitgeest kampioen te
worden. ‘Dat is wel mooi.’ Castricum ver-

De vraag is of Meervogels wat te
zoeken heeft in de tweede klasse.
‘Als je ons vergelijkt met Limmen of
Uitgeest dan wordt de t weede
klasse voor ons een lastig karwei.
Onze selectie is daarvoor denk ik te
smal’, toont Kerssens zich realistisch.
‘Maar alleen al om Jan van der
Eng eindelijk de mond te snoeren zou het mooi zijn al s we
promoveren en dan het liefst door
kampioen te worden. En het kan.

Lars Lenaerts (12) in actie tegen Vrone.
Wanneer Koedijk promoveert, behoort het
duel met rivaal Vrone voorlopig mogelijk
tot het verleden. Foto: Orange Pictures

Wij hebben een fanatieke aanhang
die ons een geweldige boost geven.
Dat heb je ook tegen Limmen kunnen
zien.’
In de derde klasse A is Koedijk titelkandidaat, niet in het minst dankzij
de scoringsdrift van Tom Hofkamp en
Lars Lenaerts, samen goed voor zo’n
beetje de helft van de Koedijker doelpuntenproductie. Lenaerts geeft zijn
ploeg alle kans. ‘Na de winst in de
lastige uitwedstrijd tegen KGB en het
verlies van SEW leven we toch wel
naar de titel toe.’ De goalgetter schat
de kans op zo’n zeventig procent dat
zijn ploeg aan het eind van de rit met
de kampioensschaal in de handen staat.
‘We spelen nog drie keer thuis op
kunstgras en dat kan in ons voordeel
zijn’, rekent Lenaerts zich rijk.
‘We moeten punten blijven pakken en
waken voor onderschatting. Het wordt
een spannende ontknoping, want
wij spelen de een-na-laatste wedstrijd tegen Volendam en de laatste
wedstrijd is SEW-Volendam.’
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Topscorer

’64
Flamingo’s
Maurice Gijzen
V Wijk aan Zee	
Hooff	S
Mathijs van
Hugo Boys
s
Thijs Wolker
’31
Meervogels
Brink	
Tom van den
V Wijk aan Zee	
Jim de Pagter	S
s
De Forester
el
Ben van Kess
V Koedijk	
Tom Hofkamp	S
AFC’34 (zat.)
ter	
Fabian Brus
ODIN’59
Rik Stals
RKVV DEM
Ron Scheffer	
FC Velsenoord	
ld	
Michel Duineve
Jeroen Veldt	Limmen	

Topscorers Vr
ouwe

nvoetbal

Lara De Decker	S

22

Melissa de Waard	

20
17
16
15
14
14
14
13
13
13
12

V WMC

Alkmaarsche
Boys
Stefanie Pan	S
V Koedijk	
Carola Stals
RKVV DEM
Larissa Schutte	S
VW’27/SV WMC
Daisy Veerkamp	
HSV
Melanie Haak	
HSV
Miriam Hopman	
Zeevogels
Fleur Zeegers
Zeevogels
Michelle Geesken	
HSV
Carli Lunz	
ADO’20
Lysanne Feld	S
VW’27/SV WMC
Elsa Dekker	
Zeevogels

De topscorerslijst is bijgewerkt tot en met 20 maart.

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

30
22
22
20
20
19
17
17
17
16
13
13
13

1. Mark Kranendonk	
FC Castricum	
2. Johan Rutz	
Egmondia	
3.	Sander Veraart	
De Kennemers vr.
Jos van Veelen	Limmen	
5. Ron Weinbrecher	
Alkmaarsche Boys
6. Herman van Roode	
Alkmaarsche Boys vr.
Wim van Kol
ADO’20 vr.
8. Bas Naber	
Jong Holland	
9. Willem Zeijlmans	SV Vrone	
10. Rowdy Bakker	
ODIN’59
11. Peter de Groot	
KSV
12. Alex Beek	
Alcmaria Victrix zat.
13. Jannes Meijer	
HSV vr.
Mo Bouchibti	
ODIN’59 vr.
15. Tristan Ooms
Hugo Boys
16. Wilco de Vries
FC Velsenoord	
Nico van den Berghe	
Jong Hercules
18. Rajesh Bishesar	
AFC’34 zat.
Ernst Ranzijn	
Zeevogels
20. Marcel Faber	
De Foresters
Bob Kool	Limmen vr.
Han Visscher	
Meervogels’31
23. Wim Twisk	
Zeevogels vr.
Ed Noorlander	
Kolping Boys vr.
25. Mark Pauli	
Reiger Boys
26. Jaap Schilder	
AFC’34
Erwin Römer	SV WMC
28. Herman Brethouwer	
RKVV DEM vr.
Annika Winkel	SV Wijk aan Zee vr.
30. Willem Roemer	
FC Castricum vr.
31. Jurg Bosman	
FC Uitgeest	
Delano Snijders
Flamingo’s’64
33. Arnold de Block	
Reiger Boys vr.
Mick Kerssens
Meervogels’31 zat.
35. Marc van Wonderen	
Kolping Boys
Rob Hoff	
De Foresters vr.
37. Gerrit Boerman	SV Koedijk	
Ron Bouman	
RKVV DEM
39. Edwin Veenstra	
HSV
40. Wilfred van Hooren	SV Koedijk vr.
41. Jort van der Meulen	
Vitesse’22
42. Guido Mulder	SV Beverwijk	
43. Bianca Vermaat
Egmondia vr.
Fred Bischot	SV Wijk aan Zee	
45. Cock Vijzelaar	SV WMC vr.
46.	Saskia Vader	
KSV vr.
47. Peter Strabbing	
Alcmaria Victrix
48. Joop de Jong	Sint Adelbert	
49.	Ulrich Landvreugd	SVW’27
Mike Smit 	SVW’27 vr.
51. Werner Hoekstra	SV WMC zat.
52. Martin de Groot	
ADO’20
* inclusief de punten van voorganger Robin Ernest
** inclusief de punten van voorganger Jamal Yahiaoui
*** inclusief de punten van voorganger Jeroen Kroes
De stand is bijgewerkt tot en met 20 maart.

180	punten
173	punten**
163	punten
163	punten
158	punten
157	punten
157	punten
156	punten
154	punten
149	punten
148	punten
147	punten
145	punten
145	punten
144	punten
143	punten
143	punten
142	punten
142	punten
141	punten
141	punten
141	punten
139	punten
139	punten
137	punten
136 	punten
136 	punten
135 	punten
135 	punten
133 	punten
132 	punten
132 	punten
127 	punten
127 	punten
125 	punten*
125 	punten
124 	punten
124 	punten
123 	punten
122 	punten
121 	punten
120 	punten
116 	punten
116 	punten
114 	punten
113 	punten
112 	punten***
109 	punten
107 	punten
107 	punten
103 	punten
89 	punten

Foto: Erik Gevaert

de glazen

Han Visscher Meervogels’31

Foto: Erik Gevaert
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Groen Gras

Vitesse’22 F5-Wijk aan Zee F1
19 maart 2011 09.49 uur

Foto: Orange Pictures

AAN DE STAMTAFEL…

Foto’s: Elja Tepper

BIJ VAN rUYSDAEL
De titelstrijd in de derde klasse B krijgt een spannende ontknoping.
Naast Meervogels en FC Uitgeest is Limmen een van de kanshebbers voor het
kampioenschap. Jeroen Veldt is in de jeugdige ploeg van Jos van Veelen een
belangrijke pion. Aan de stamtafel bij Van Ruysdael gaat Veldt in op de titelkansen van zijn ploeg en zijn eigen rol daarin. ‘Ik wil nog belangrijker zijn
voor het elftal.’

Is de hoge klassering een verrassing voor jou nadat een aantal oudere spelers lager is gaan
voetballen?

‘Ik wil nog
belangrijker zijn
voor het elftal’

‘Ja en nee. We hebben natuurlijk
wat ervaring ingeleverd en met een
nieuwe en jonge groep is het altijd
afwachten hoe het uitpakt. Ik had
aan het begin van het seizoen wel
het gevoel dat we mee konden doen
voor een prijs, omdat we genoeg
talentvolle spelers hebben, die nu
een kans krijgen. Van die jongelingen hebben Ramon Tabois, Jan
Welboren en onze keeper Koen
Seignette in de jeugdopleiding van
AZ rondgelopen. Er zit dan ook veel
voetbal in, alleen fysiek zijn we
misschien iets minder sterk.’
Jullie spelen in de derde klasse B.
Is dat een voordeel?

Foto: Orange Pictures
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‘Deze regio bevalt ons wel. In de
derde klasse A speel je tegen veel
ploegen die meer uit de kop van

Noord-Holland komen en dat is
volgens mij lastiger. Over het algemeen zijn dat fysiek sterkere ploegen, die wat minder voetballend
vermogen hebben. Wij voetballen
liever en spelen dan ook graag tegen voetballende ploegen. Dat ligt
ons het best. In deze klasse heb je
toch wat meer voetballende ploegen heb ik het idee.’
De voorsprong op de achtervolgers bedroeg een paar weken terug nog acht punten en is nu aardig geslonken. Is er al sprake van
paniek?
‘Nee hoor, we hebben alles nog
in eigen hand en moeten nog
twee keer tegen FC Uitgeest.
Verslapping is denk ik onze grootste
vijand. We moeten geconcentreerd
blijven, dan redden we het wel.
We verloren met 1-0 van Fortuna
Wormerveer en vervolgens van
Meervogels. We moeten gewoon
weer een goede serie neerzetten.

Tegen Fortuna Wormerveer heerste toch een beetje de gedachte
dat ons niets kan gebeuren, omdat
we altijd scoren. Daar kun je niet
van uit gaan. Ik vind juist dat we in
vergelijking met onze concurrenten scorend vermogen tekort komen. Ik heb er twaalf gemaakt en
Tjeerd Kruidenberg zes. Bij Meervogels en FC Uitgeest zijn meer
spelers die regelmatig scoren.’
Hoe belangrijk is promotie voor
Limmen?
‘We willen in de tweede klasse
spelen. Vijf jaar geleden heeft het
bestuur de doelstelling uitgesproken om met Limmen binnen vijf
jaar in de tweede klasse te spelen.
Dus dit seizoen moet het gebeuren.
Twintig jaar geleden speelden we
voor het laatst in de tweede klasse.
Over die spelers wordt nog steeds
gesproken. Ik wil ook deel uitmaken van een bijzondere voetbalgeneratie.’
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Foto: Orange Pictures

Adverteren? Bel 0251 67 46 47

‘Limmen is niet alleen Jeroen Veldt’
En leeft het al een beetje in het
dorp?
‘Iedereen leeft enorm met ons
mee. Bij uitwedstrijden zijn er in de
regel meer supporters van ons dan
van de tegenpartij. Tegen Meervogels was het natuurlijk helemaal
een gekkenhuis en ik kijk uit naar
de wedstrijden tegen FC Uitgeest.
We zijn natuurlijk een echte dorpsclub. Ik woon op de Molenweg, ook
wel de kweekvijver van Limmen
genoemd. Zo vind ik het mooi dat de
laatste vijf jaar twaalf jongens van
de Molenweg in het eerste hebben
gespeeld. We waren ook altijd aan
het voetballen. Je hielp elkaar met
de krantenwijk om zo snel mogelijk
weer te kunnen voetballen.’
Maar bij jullie is de kampioensstress nog niet toegeslagen?
‘Je zou het bijna denken met
twee nederlagen op rij haha.
Nee hoor, we zijn vrij nuchter.
Natuurlijk wordt er in de spelersgroep soms over gesproken, maar
het is niet zo dat ons spel er onder
pagina 14

lijdt. We hebben een jonge groep
die gretig is. We willen graag op
een hoger niveau voetballen.’
Wat hebben jullie te zoeken in de
tweede klasse?
‘We zijn een grote club. De tweede klasse is volgens mij een podium waar Limmen mee kan doen.
Vergeet niet: we hebben een jonge spelersgroep met veel talent.
Deze groep wordt alleen maar beter en kan nog zeker vijf jaar mee.
Ik denk niet dat Limmen het niveau
van de eerste klasse aankan.’
Je bent zelf vrij belangrijk voor
deze ploeg. Ervaar je dat ook zo?
‘Ik ben nu zesentwintig en uitgegroeid tot een dragende speler.
Samen met René Krom, John
Castricum, Barry Veldt en René
Hof zijn wij de routiniers. Het is
jammer dat René Hof dit seizoen
door blessures weinig aan spelen
toekomt. Als we achter staan, merk
je dat ze veel van mij verwachten.
Het is mooi als je scoort en dat je

naam dan genoemd wordt, maar
een assist is net zo belangrijk.
Hoeveel assists ik heb gegeven,
houd ik niet bij. Als je dat doet, ben
je teveel met jezelf bezig. Jos van
Veelen maakt mij ook belangrijk,
maar Limmen is niet alleen Jeroen
Veldt; iedereen heeft een belangrijke rol in dit team.’

Het volgende RegioVoetbalMagazine verschijnt op 27 april
Kijk voor het laatste voetbalnieuws uit de regio ieder weekend op www.regiovoetbalmagazine.nl

Heb je het gevoel dat je op je top zit?
‘Ik heb wel het gevoel dat ik op mijn
top zit als ik naar mijn scorend
vermogen, acties en veldspel kijk,
al kan het nog beter. Ik speel namelijk beter in een goed draaiend
elftal en dit team zit nog lang niet
aan zijn plafond. Ik vind wel dat
ik nog meer aanwezig moet zijn,
meer de kar moet trekken.
Soms moet ik simpeler voetballen en ik moet nóg stabieler
worden. En ik wil meer scoren.
Frank Donker is de laatste speler die in het shirt van Limmen
meer dan twintig keer scoorde.
Dat is ook zo’n twintig jaar terug.
Ik wil dat evenaren. En dan ben
je ook kampioen denk ik.’

...voor
het betere
kopwerk..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

Koedijk-aanvaller Danny Hijgenaar zit in de mangel bij de Vrone-verdedigers Jos Verduin en Paul Snoek.
Tom Hofkamp (links), René Groenenboom en Rogier Moeskops kijken toe. Foto Kees Blokker

Zenuwachtig was hij wel. ‘Ineens

uiterst

stond ik in het veld met clubiconen als

moveert in een tijdsbestek van zes

Marcel de Waal en Dennis Blaauboer.

jaar van de zevende naar de derde

Tegen hen keek ik wel een beetje op.’

klasse.

Overtuigen deed Hijgenaar blijkbaar

Alle promotie- en kampioenswed-

niet, want de toenmalige trainer

strijden ten spijt; de wedstrijd Vrone-

Willem van Laar zag in de spits niet

Koedijk in de vijfde klasse is Hij-

’Der Bomber’ die De Groot later wel

genaar het dierbaarst. ‘Ik zie het

in hem zag. Hijgenaar zal de laatste

nog zo voor me’, bouwt de ooit ge-

zijn die Van Laar iets kwalijk neemt.

vreesde topschutter de spanning op.

‘Wat anderen niet zagen, zag ik zelf

‘Het was de een-na-laatste wedstrijd

ook niet’, toont Hijgenaar zich realis-

van het seizoen en Vrone had aan

tisch. ‘Ik was niet snel en niet tech-

een punt genoeg. Zij hadden van al-

in het tweede te voetballen. Het eer-

nisch en ik geloofde het allemaal wel.

les geregeld om het kampioenschap

ste draaide goed dus ik kreeg geen

Ik vond uitgaan veel belangrijker en

te vieren. Door een doelpunt van

kans van Gerard de Groot. Toen we

ik had een vriendengroep die niet van

Daan

op

tegen Texel’94 speelden kwam ik in

voetbal hield. De echte motivatie ont-

1-0, waarna ik twee keer scoorde.

de 67ste minuut in het veld voor Adrie

brak bij mij.’

We wonnen de wedstrijd met 1-2.’

van Wanrooy. Adrie zei: ‘Jij gaat ons

Trainer Gerard de Groot slaagde

Dat Vrone een week later alsnog

veld toen ik -net als Gerd Müller- in

erin om het waakvlammetje dat in

kampioen werd, mocht de pret bij

de zestien wegdraaide. Ik werd vast-

Hijgenaar huiste te laten ontbranden.

Hijgenaar niet drukken. ‘Wedstrijden

gehouden en we kregen een penalty

‘Peter Strabbing is ook nog trainer

tegen Vrone leefden in die tijd nog

die ik benutte. Dat Tom Hofkamp in

geweest. Ab van Beek was toen loop-

echt. Het was de Ajax-Feyenoord van

de blessuretijd 2-0 scoorde, was wel

trainer. In de voorbereiding moesten

de regio. Nu leeft die wedstrijd toch

een klein smetje op de wedstrijd haha.’

we alleen maar lopen. Ik vond dat

minder’, klinkt het met enige wee-

helemaal niks.’

moed.

succesvol.

Valkering

De

kwam

ploeg

pro-

Vrone

kampioen maken.’ Ik stond net in het

uit de oude doos

Met het vertrek van De Groot kwam

‘Je hoopte dat je zijn vrouw aan de lijn kreeg’

Laatbloeier Danny Hijgenaar ontpopte
zich tot ’Der Bomber’ van Koedijk
Koedijk stond ooit te boek als een van de lelijke eendjes van het amateurvoetbal. Jarenlang bivakkeerde de club in de kelder van het amateurvoetbal. In 1998 legde Koedijk trainer Gerard de
Groot vast en braken er gouden tijden aan. De Groot plukte spits Danny Hijgenaar uit het tweede.
Hijgenaar was toen al drieëntwintig. Laatbloeier Hijgenaar ontpopte zich tot ’Der Bomber’ van Koe-

er ook een einde aan de doelpuntenproductie

in

het

keurkorps

van

Koedijk. Rob van der Werff werd zijn

Gerard de Groot was een trainer die

Toch neemt ook de kampioenswed-

opvolger en gaf Hijgenaar geen echte

de aanvaller wél aansprak. ‘Hij was

strijd in de vierde klasse een spe-

kans. ‘Ik had er ook geen zin meer in’,

zo gedreven, hij ademde voetbal.

ciale plaats in bij Hijgenaar. ‘Ik had

vertelt Hijgenaar. ’Met de komst van

Gerard heeft van mij een betere voet-

al tijden last van mijn knie toen ik in

Van der Werff voor De Groot ga je

baller gemaakt’, benadrukt de tegen-

de voorbereiding op mijn knie viel.

van Van Gaal naar Koeman.’

woordig in het derde spelende Hij-

Ik kon niet meer lopen en dacht dat

genaar. ‘Hij was bloedfanatiek, daar

het voorbij was. Uit een mri-scan

Het waren dus zes mooie jaren voor

moet je wel mee om kunnen gaan.’

bleek dat ik last had van slijtage aan

Hijgenaar. ‘Ik had eerder voor het voet-

En dan lachend: ‘Als je afbelde, omdat

het kraakbeen. Ik heb toen ontste-

bal moeten gaan’, zegt de aanvaller.

je niet kon trainen, hoopte je dat je zijn

kingsremmers gehad en begon weer

‘Maar ik heb er wel alles uitgehaald.’

vrouw aan de lijn kreeg.’

dijk. Met Hijgenaar in de punt van de aanval reeg de gemoedelijke dorpsclub de successen aaneen.
Volgens Hijgenaar had De Groot wel

Als Danny Hijgenaar een elftal mocht samenstellen met spelers waarmee
hij bij Koedijk speelde, ziet dat er als volgt uit:

wat van Van Gaal. ‘Ondanks zijn faDe spits begon zijn opmerkelijke car-

den’, verontschuldigt de gevreesde

gebieden. Hijgenaar had als twintig-

natisme was het buiten het voetbal

rière in de zevende klasse en zijn

aanvaller van weleer zich.

jarige weliswaar op Texel zijn debuut

een prettig mens. Als je problemen

gemaakt in het eerste elftal bij het al-

had, kon je daar goed met hem over

loopbaan eindigde in 2004 met een
kampioenschap in de vierde klasse.

Het adagium ’Wat goed is, komt snel’

tijd lastige ZDH, toen evenals Koedijk

praten. Over Van Gaal lees je zulke

Hijgenaar speelde zo’n honderd wed-

had niet bepaald betrekking op Hijge-

uitkomend in de inmiddels niet meer

dingen ook.’

strijden in de hoofdmacht van Koedijk

naar. De aanvaller leidde als speler

bestaande achtste klasse, de kelder

en kwam tot ongeveer vijftig doelpun-

van het tweede een vrij onopvallend

van de kelder van het amateurvoetbal,

Net

ten. ‘Ik heb het niet precies bijgehou-

bestaan in de vijandelijke strafschop-

zoals Hijgenaar het noemt.

De Groot in zijn periode bij Koedijk
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als

Van

Gaal

bij

Ajax

was

Ed Leijen
Mario Faro	

Marcel Carli	

Remco Vries

Jeroen van der Linde

Job Jehee		

Rogier Moeskops		

Jorrit van Hoorn

Marc Romijn		

Danny Hijgenaar		

Tom Hofkamp

		
Trainer: Gerard de Groot
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een
Naam
Mark Voortmeijer
Leeftijd
20 jaar
Club
SV WMC
Positie
Rechtshalf of rechtsback
Bal hooghouden
Acht keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Bijna scoren.
Sterke punten Mark volgens Lara
Per ongeluk een goede actie maken.
Zwakke punten Mark volgens Lara
Voetballen.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxershort.
Kan seks voor de wedstrijd?
Natuurlijk! Beter dan de gewone warming-up!

Muziek voor een wedstrijd?
Van alles, als het maar gezellig is.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?
Ik ben niet bijgelovig.
Leukste voetbalhumor
Dat blijft toch de watertas leeggooien over degene die
heeft gescoord.
Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt?
Leuk en gezellig. Beetje jammer dat ze beter voetbalt dan ik.
WMC vrouwen dit seizoen
De meiden doen het dit seizoen hartstikke goed en maken
een goede kans op kampioenschap. Dat gaat zeker lukken.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Met een bak koffie, een sigaret en ik denk aan het eerste
biertje in de derde helft.
Passie buiten het voetbal
Lara en autosport.

VOETBALLERS DOEN HET MET

tweetje
Naam
Lara de Decker
Leeftijd
18 jaar
Club
SV WMC
Positie
Voornamelijk spits
Bal hooghouden
Eenenzestig keer.
Hoogtepunt voetbalcarrière
Een uitje winnen voor het team door topscorer van de
regio te worden.
Sterke punten Lara volgens Mark
Scoren natuurlijk.
Zwakke punten Lara volgens Mark
Ze is veel te fanatiek.
Onder mijn voetbalbroek draag ik
Een boxer en een slidingbroekje.

VOETBALLERS DOEN HET MET

Kan seks voor de wedstrijd?
Waarom niet? Na de wedstrijd heeft Mark er geen kracht
meer voor.
Muziek voor een wedstrijd?
Bruno Mars of Adele in de kleedkamer.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat is dat bijgeloof?
Nee.
Leukste voetbalhumor
Naar Mark kijken als hij aan het voetballen is.
Hoe is het om een vriend te hebben die voetbalt?
Gezellig! Vooral het nazitten met beide teams.
WMC dit seizoen
Het vierde doet het redelijk. In ieder geval beter
dan vorig seizoen.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Met een pakje Goedemorgen tijdens de bespreking.
Verder eigenlijk niet.
Passie buiten het voetbal
Mark, soaps kijken, leuke dingen doen met vriendinnen en
naast veld- ook nog zaalvoetbal.

VOETBALLERS DOEN HET MET

V

Boek nu je
vliegtickets op
CheapTickets.nl
en ontvang
€ 25 korting!

Boek op CheapTickets.nl je vliegtickets naar de
mooiste voetbalsteden ter wereld nu met € 25
korting! SMS korting naar 2580* en ontvang
éénmalig een unieke code. Vul deze code in stap
3 van het boekingsproces in bij het veld actiecode
en de korting wordt automatisch verrekend. Op

CheapTickets.nl vind je een groot aanbod van de
meest voordelige vluchten naar steden over de
hele wereld.
CheapTickets.nl wenst u alvast een goede
voetbalreis!
*gratis retourbericht

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

