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De zomerstop ligt weer achter ons. Hoewel ‘stop’, ik heb er niets van gemerkt. Ook in de competitieloze 
weken is er geen week voorbij gegaan dat er niet iets gebeurde op het complex. Ik betrapte mijzelf, tijdens 
de zeer geslaagde feestavond voor onze vrijwilligers en sponsors, op de gedachten of dit nu eigenlijk een 
feestavond was aan het einde van seizoen 2015/2016 of aan het begin van 2016/2017? Ik moest het ant-
woord schuldig blijven het gaat naadloos in elkaar over.

Wij hebben geprobeerd in deze Zandloper weer een 
mooie weergave te bieden van alles wat er heeft plaats 
gevonden. U zult zien dat er veel stukken over de jeugd 
in terug te vinden zijn. Vanaf deze plaats wil ik dan ook 
graag de initiatiefnemers van die mooie jeugdacti-
viteiten van harte bedanken. In de vorige Zandloper 
hadden wij al een stuk over het jeugdkamp. Afgelopen 
zomer zijn er meer leuke dingen geweest. Wat te den-
ken bijvoorbeeld van de E1 die via deelname aan het 
Egmondse Beach Soccertoernooi op het NK in Scheve-
ningen terecht kwam? Prachtig toch? Of een groep van 
14 E-pupillen die onder begeleiding van Patrick Groen, 
Philip de Baar en Patrick Tromp een prachtige week in 
het Drentse Gasselte hebben gehad. Ook een woord 
van dank voor de Vrienden van Egmondia welke de 
jongens een mooi aandenken aan dit weekend schonk.

Naast deze mooie dingen was afgelopen zomerstop 
ook de eerste periode waarin ik als voorzitter van 
dichtbij de jeugdindeling voor het komende seizoen 
kon meemaken. Natuurlijk heb ik dit in het verleden 
als jeugdcoach wel meegemaakt maar dan ging het 
slechts om het team waarbij ik betrokken was. Ik moet 
toegeven dat ik lang en veel heb nagedacht of, en zo 
ja hoe, ik aan dit lastige item aandacht zou moeten  
besteden in de Zandloper. Ik ben eerlijk gezegd  
behoorlijk negatief verrast over hetgeen de jeugd-
commissie voor de kiezen krijgt in dit proces. Ouders 
die zeer brutale e-mails sturen, dreigen dat hun kind 
anders van voetbal af gaat en zelfs verwijten dat onze 
vrijwilligers niet het beste met de jeugdleden voor 
zouden hebben. Schandalig. Ongehoord en het te-
genovergestelde van hoe ik vind dat wij met elkaar om  

horen te gaan bij de club. Gelukkig blijkt dit niet al-
leen bij onze club te leven waardoor ik besloten heb 
om niet in al te veel details treden. Verderop in dit blad 
staat een column van Jan Dirk van der Zee, directeur 
amateurvoetbal van de KNVB, die behoorlijk in de 
buurt van mijn gedachten komt.

Een andere zaak die continue aandacht verdient is het 
invullen van bepaalde vrijwilligersposten. Ondanks de 
geweldige vrijwilligers die onze club rijk is zijn er nog 
wel wat knelpunten in te vullen. Met name bij de terr-
eindienst en invulling van de kantine zijn wat uitdagin-
gen. Hierover vindt u wel verderop nog wat extra info. 
Hopelijk kunnen wij met de hulp van de ouders van 
leden dit voor eens en voor altijd uitbannen. 

Naast de jeugd en vrijwilligers is er in deze editie ook 
weer voldoende aandacht voor de senioren. De voor-
bereiding was bijzonder goed en de voormalige A1 
welke de selectie is komen versterken lijkt tot nu toe 
ook een erg goede keuze! Laten wij er daarom met z’n 
allen weer een mooi seizoen van maken!

Met blauw witte groet,
Paul Kager

“Ik moet toegeven dat ik lang en veel heb 
nagedacht of, en zo ja hoe, ik aan dit lastige 

item aandacht zou moeten besteden in de 
Zandloper.”

“Zomerstop? Niets van gemerkt!”

Van de voorzitter



Peetoom Aannemersbedrijf bv
Lamoraalweg 49
1934 CC Egmond aan Den Hoef 
072-5062889 / 06-15005527

Van woningrenovatie
tot dakopbouw

Schildersbedrijf VAN DE GIESEN
Jan Dirk z’n Dal 109    1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon: 072 50 64 590   Mobiel: 06 53 69 62 78

www.schildervandegiesen.nl

072 506 27 49
www.natuurlijk-egmond.nl/nl

Een nieuwe hypotheek of uw huidige
 hypotheek oversluiten/aanpassen? 

Kom eens vrijblijvend langs bij

06 54 79 64 95
lemminkfinance.nl
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Selectienieuws

Egmondia is begonnen met de voorbereiding op het seizoen 2016-2017. Nadat het via de nacompetitie 
vóór de zomer niet gelukt was om promotie naar de 3e klasse af te dwingen, werd op donderdagavond 4 
augustus 2016 de 1e training begonnen. Velen van u waren toen nog met vakantie en dat gold ook voor 
een deel van de selectie. Traditiegetrouw was deze avond ook Arie Hendriks van Oosterbaan sport- en 
wandelschoenen, één van de hoofdsponsors, aanwezig om de selectie van nieuw schoeisel te voorzien.

De voorbereiding zelf verliep goed. De 1e oefenwed-
strijd tegen Oosterhuis werd gewonnen, waarna in het 
weekend werd deelgenomen aan het Jan Ligthart toer-
nooi bij Zeevogels. Op vrijdagavond werd Adelbert met 
3-0 verslagen, waarna op zondag van de nieuwe fusie-
club Bergen in de finale met 2-1 werd gewonnen. Deze 
goede start kreeg helaas geen vervolg in de bekercom-
petitie; in de uitwedstrijd tegen 3e klasser HSV uit Hei-
loo werd na een goede 1e helft ongelukkig verloren met 
1-0. Al met al kunnen we zeker spreken van een geslaag-
de voorbereiding die hoop geeft voor goede resultaten 
in het komende seizoen.

Positief was ook de overschrijving van 3 jonge spelers 
van Zeevogels en Adelbert naar onze vereniging; een 
feit dat sinds jaren niet was voorgekomen. Onze goe-
de sportieve resultaten en de hechte vriendenclub die 

Egmondia al jaren is hebben hierbij zeker een rol ge-
speeld. We verwelkomen Kevin Klijbroek, Jos Hopman 
en Ralf de Lange bij onze vereniging en hopen dat zij 
een versterking van de selectie zullen zijn. Egmondia 1 is 
dit seizoen ingedeeld met meerdere Zaanse teams. Op 
zondag 4 september 2016 startte Egmondia 1 met een 
uitwedstrijd tegen Saenden. We hopen dat u, evenals 
voorgaande jaren, in grote getale Egmondia komt aan-
moedigen. 

Het 2e elftal onder leiding van Kees Hottentot maakt dit 
seizoen een verjonging door. Door de doorstroming van 
het overgrote deel van de A1-junioren naar de senioren 
en de keuze van een aantal oud-spelers voor het 3e elf-
tal of de veteranen staat er dit seizoen een frisse en jon-
ge 2e selectie klaar. Een aantal zal zeker een plaats in de 
1e selectie willen afdwingen waardoor er een gezonde 
competitie binnen de selecties zal ontstaan. De oefen-
wedstrijd van het 2e tegen Bergen, uitslag 3-3 na een 
1-3 ruststand, geeft m.n. door een goede 2e helft hoop 
op een goed competitieseizoen met misschien kampi-
oenskansen.

Egmondia start goed in voorbereiding
op seizoen 2016-2017

“Onze goede sportieve resultaten en de hechte 
vriendenclub die Egmondia al jaren is hebben 

hierbij zeker een rol gespeeld. ”
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Mooie zomerweek & vrijwilligers nodig

Traditiegetrouw kwamen ook dit jaar, op donderdag 28 juli, de honderden lopers van de Strand6Daagse 
bij ons op de club. Om de donderdag succesvol te kunnen laten verlopen was het de hele week een drukte 
van belang op de club. Niet alleen zijn de inkomsten bijzonder welkom om onze begroting op peil te hou-
den ook de lopers komen altijd graag bij ons in de kantine. 

De ligging van de velden en de sfeer in de kantine zijn, 
volgens vele lopers, het hoogtepunt van de zes dagen. 
Dit alles kan niet tot stand komen zonder de inspan-
ningen van de vele vrijwilligers en onze fantastische 
vut-ploeg. Het veld moet in gereedheid en rondom 
de kantine zorgde een koelcontainer, statafels en een 
partytent ervoor dat alle ingrediënten aanwezig waren 
voor een geweldige feestavond.

Diezelfde onderdelen kwamen ook prima van pas op 
de jaarlijkse feestavond voor de vrijwilligers en spon-
sors, welke twee dagen later plaatsvond. Aan de op-
roep uit de vorige Zandloper werd massaal gehoor ge-
geven, een kleine 100 vrijwilligers en sponsors waren 
aanwezig. Mede dankzij de inspanningen van Sandra 
Zwart, die de hapjes en de band had geregeld, werd 
het een zeer geslaagde avond!

“Dit alles kan niet tot stand komen zonder de 
inspanningen van de vele vrijwilligers en onze 

fantastische vut-ploeg. ”

Mooie zomerweek; 
Strandzesdaagse en vrijwilligersavond groot succes!

Vrijwilligers nodig; 
Huidige vrijblijvendheid zorgt voor problemen

Het lijkt tegenstrijdig; Op één pagina een bericht over een feestavond waar bijna 100 vrijwilligers aan-
wezig waren én een oproep voor meer vrijwilligers. Toch is het bittere noodzaak! Het lijkt soms van-
zelfsprekend dat er iemand achter de bar staat een wedstrijd fluit of op een andere manier actief is. 
Maar is dat wel zo?

Op een doorsnee zaterdag zijn er circa 10 thuiswed-
strijden. Dat zijn 10 scheidsrechters, een scheids-
rechter begeleider, iemand die de gasten ontvangt, 
bemanning voor het secretariaat en natuurlijk de 
terreindienst. Ook zijn er drie ploegen van vier men-
sen nodig om de kantine te bemannen. De snelle re-
kenaar ziet dat dit al 26 vrijwilligers zijn. En dan zijn 
de trainers en coaches nog niet eens meegerekend. 

Het probleem wordt door veel leden onderschat, vaak 
omdat het uiteindelijk altijd wel goed komt. Verve-
lend is echter dat die oplossing vaak bij de bestaande 
groep vrijwilligers ligt. Dit leidt er toe dat deze groep 
onredelijk belast wordt. Het is belangrijk dat iedereen 

zich ervan bewust is dat de vereniging geen school of 
crèche is waar de kinderen alleen worden gebracht 
en gehaald en de rest wel geregeld wordt. 

Wanneer iedere vader en moeder minimaal twee 
keer per jaar iets voor de club terug te doet is de kan-
tine iedere week bezet en kan de terreindienst blij-
ven functioneren. Dat is toch niet teveel gevraagd? 
Wij hopen van harte dat er aan deze oproep gehoor 
gegeven wordt want een volgende stap zou zijn om 
meer verplichte diensten te introduceren of de con-
tributie te verhogen voor leden waarbij ouders niet 
vrijwillig als vrijwilliger willen bijspringen. Dit hopen 
wij uiteraard te vermijden. 



De Zandloper - Najaarseditie 2015De Zandloper - Augustus 2016 | 7

Zaterdag 17 september 2016 zal er een open dag gehouden worden voor de jongste jeugd bij Egmondia. 
Een unieke kans om uw kind al spelenderwijs kennis te laten maken met onze mooie club. 

Onder de leiding van Sharon Smit-Konijn zal er die 
ochtend getraind gaan worden en zal er na afloop een 
pannenkoek en bekertje limonade klaar staan. Voor de 
ouders is er natuurlijk een kopje koffie. Wij starten de 
open dag om 09.30 uur op het B veld waar Sharon jullie 
zal ontvangen. Het duurt tot uiterlijk 11.30 uur.

Zijn er twijfels om lid te worden? Na deze open dag kan 
uw zoon of dochter nog drie zaterdagen gratis mee-
trainen. Daarna bedraagt het lidmaatschap € 3,75 per 
maand. Wil je wel meteen lid worden op zaterdag 17 
september? Inschrijving kan tijdens de open dag. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen 
met jeugdvoorzitter Philip de Baar, tel. 06-55750035 of 
Patrick Groen, tel. 06-21876407. Kijk ook eens op www.
egmondia.com of bij het stukje over de ledenadminis-
tratie helemaal achterin deze Zandloper. 

Welkom bij Egmondia!

7 tegen 7 voetbal

Algemene ledenvergadering 
maandag 19 september

Zoals ieder jaar in september zal ook dit jaar de algemene  
ledenvergadering plaatsvinden. Wij nodigen al onze leden 
en donateurs uit om op maandag 19 september langs te  
komen in onze kantine. De vergadering begint om 19.30 uur 
dus zorg dat u uiterlijk 19.15 uur in de kantine aanwezig bent.

Ook dit jaar zal het bestuur u toelichting geven op de  
financiële en sportieve positie van de club. Nadat de vaste  
punten van de agenda aan bod zijn gekomen is er uiteraard ook  
gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij hopen u in grote 
getalen te mogen verwelkomen.

“Zijn er twijfels om lid te worden? Na deze open dag kan uw zoon of dochter nog drie 
zaterdagen gratis meetrainen. Daarna bedraagt het lidmaatschap € 3,75 per maand.”



IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG 
VERRASSINGSMENU 3 GANGEN VAN DE CHEF 

€ 19,95

0725061675  |  RESTAURANTSMAKELIJK@GMAIL.COM
EGMONDERSTRAATWEG 34, 1934 AD  |  EGMOND AAN DEN HOEF

WWW.RESTAURANTSMAKELIJK.NL
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Terug in de tijd

Samen met vader Leo, die het bedrijf in 1979 begon, 
en met broer Paul vormt het bedrijf sinds 1990 een 
V.O.F.. Een bedrijf dat bekend staat om zijn vakman-
schap en zeer goede kwaliteit van werk. Ook al vele 
jaren sponsor van onze vereniging Egmondia. Na iets 
mindere jaren hebben de mannen van het bedrijf het 
tegenwoordig erg druk en dat is natuurlijk een goede 
zaak. In zijn tijd als voetballer werd er maandags na het 
werk altijd over de wedstrijd van zondag gepraat.

Aan het begin van ons gesprek haalde Marc tussen alle 
krantenknipsels er meteen één uit; “Het Sterrenelftal”. 
In die tijd stond er altijd een elftal van de week in de 
Alkmaarse courant. En dit keer stonden er vier spelers 
van Egmondia in. Daarbij ook nog Peter Buis die zijn 
opleiding bij Egmondia heeft gehad. Marc, nu 48 jaar, 
kwam in 1985 bij het eerste elftal van Egmondia. Hij 
was toen nog A junior. De toenmalige trainer Ton de 
Vries ging naar de ouders van Marc (Leo en de helaas 
veel te vroeg overleden Clara) om toestemming te krij-
gen. “Ja” zei Marc “dat ging toen zo”. Natuurlijk was het 
antwoord: Ja. 

Bij ons gesprek had ik het jubileumboek mee en zagen 
we dat Marc een heel rijtje trainers heeft gehad. Een 
vervelende bovenbeenblessure maakte in 1999 een 
einde aan de carrière van hem in het eerste elftal. Ei-
genlijk had hij nog wel een paar jaar door willen gaan 
en vond hij 30/31 jaar eigenlijk nog te vroeg om te 
stoppen. Later heeft hij nog wel wat jaren in lagere elf-
tallen gespeeld, maar bereikte nooit meer het niveau 

van voor zijn blessure. “ Ik heb altijd genoten van het 
voetballen” zei Marc.

Met alle trainers kon Marc wel goed opschieten. Na-
tuurlijk had hij ook wel eens ruzie. “Maar,” zei Marc: “Je 
bent jong en dan heb je wel eens een dwarse perio-
de”. Eén trainer was voor hem heel speciaal. Met Frans 
Geurtsen kon hij lezen en schrijven. Frans voelde mij 
goed aan. Hij was naast de trainer van het team voor 
mij ook een soort “mental coach”. Daar stond weer te-
genover dat Marc iets voor Frans heeft betekent. Marc 
vertelde aan Frans dat er een spelersstemming zou ko-
men, omdat een groot gedeelte van de spelersgroep 
het niet zo zag zitten in de trainer. Dit heeft Frans erg 
gewaardeerd. Helaas viel de stemming in het nadeel 
uit voor hem en moest hij het veld ruimen. Frans nam 
overigens afscheid in zijn laatste wedstrijd als trainer 
met een klinkende overwinning op Dynamo.
 

Marc van der Himst
Terug in de tijd met

Nadat ik de eerste drie keer voor mijn stukje in “De Zandloper” naar Egmond aan den Hoef moest, kon ik dit 
keer heel dicht bij huis blijven. Ik hoefde alleen de Zeeweg even oversteken en kwam zo bij het zomerhuis 
waar Marc van der Himst al zo’n elf jaar woont. Hij vertelde me overigens dat hij binnenkort gaat verhuizen 
naar de bedrijfswoning van het metselbedrijf aan de Pieter Schotsmanstraat. 

“ “Het Sterrenelftal”. In die tijd stond er altijd 
een elftal van de week in de Alkmaarse 

courant. En dit keer stonden er vier spelers 
van Egmondia in .”
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Terug in de tijd

Een andere wedstrijd tegen datzelfde Dynamo wist 
Marc zich ook nog te herinneren. Enkele minuten voor 
het einde van deze wedstrijd maakte hij een pittige 
overtreding en dit werd hem niet in dank afgenomen 
door spelers en supporters van de club uit Ursem. Men 
ging behoorlijk te keer tegen Marc en daar was vader 
Leo op zijn minst niet van gediend. Het leek helemaal 
uit de hand te lopen. De scheidsrechter besloot wijse-
lijk af te fluiten, zodat verdere escalatie uitbleef. Marc 
was een gedreven voetballer, die altijd wilde winnen 
en dat kostte hem wel eens een rode kaart. Zo ook een 
keer een wedstrijd tegen Zeevogels. In die tijd verloor 
Egmondia altijd tegen de ploeg uit Egmond aan den 
Hoef. In deze wedstrijd ging Marc vlak voor rust alleen 
op de keeper af en werd onderuit gehaald. Weg kans 
op een voorsprong en het ergste van alles was, dat de 
scheidsrechter niet eens floot voor een vrije trap. De 
opmerking die Marc naar de leidsman maakte kostte 
hem wel een rode kaart. Egmondia verloor ook deze 
wedstrijd met 2-1. Ook bij W.M.C uit toen er een doel-
punt van Egmondia werd afgekeurd (een inzet van 
Marc was bijna een halve meter over de doellijn) liep 
hij met nog een speler tegen rood aan. 

Maar naast deze minder positieve zaken staan natuur-
lijk heel veel goede dingen. Want toen ik de kranten-
knipsels, die ik van Marc meegenomen had, las ik en 
velen van ons weten dat ook nog wel, dat hij soms 
schitterende goals maakte. Ik citeer enkele stukjes uit 
de kranten van toen. “Peter Gul maakte de te lang tal-
mende Han Boots de bal afhandig en zette direct voor 
en van der Himst doelpuntte in tweede instantie met 
een magnifieke omhaal” en “Dynamo was niet in staat 
nog enig weerwerk af te leveren en moest lijdzaam toe-
zien hoe Marc van der Himst met een fantastische goal 

de score verdubbelde; hij nam in de draai een stuite-
rende bal in eens op zijn slof en onbereikbaar voor de 
verbaasde Koekhoven belandde het leer in de touwen”.

Marc was een echte winner, maar ook een liefhebber. 
Hij sloeg geen training over. Samen met Sjaak van der 
Steen was hij altijd aanwezig. Er waren ook nog trainers 
die op zaterdagmorgen een extra training inlasten.  
Ook dan was Marc er. Heerlijk afronden op het doel van 
Paul en Ron. In die tijd beschikte Egmondia over ge-

weldige keepers Ron de Groot, Paul van der Himst en 
in iets mindere mate Michael Minkema.  De beste twee 
spelers waarmee Marc heeft samen gespeeld vond hij, 
waren William van ’t Hof en Arjan Blaauboer. Dat waren 
echte verdedigers, daar kwam je zo maar niet langs. Ar-
jan wist precies hoe en wanneer hij een sliding moest 
maken. Zijn vaste maatje in de spits was Ton Snijders. 
Een goeden aanvalstandem. Snel en fysiek enorm 
sterk. Marc zei nog wel dat je in die tijd moest knokken 
om een plaats in het eerste te krijgen. Dit in tegenstel-
ling met de laatste jaren, waar de selecties veel smaller 
zijn. In zijn tijd kwam er zo een 25 man op de training.

De opvolger van Marc staat al te trappelen om basis-
speler van het eerste elftal te worden. Hij zegt over 
zoon Jip. “Misschien kan hij nog wel beter voetballen 
dan ik, maar hij moet af en toe een trap onder zijn gat 
hebben. Mouwen omhoog en de beuk erin”. Laten we 
hopen dat we van Jip net zo mogen gaan genieten als 
van Marc.

“Peter Gul maakte de te lang talmende Han 
Boots de bal afhandig en zette direct voor en 
van der Himst doelpuntte in tweede instantie 

met een magnifieke omhaal”

Foto: Marc onderweg naar het doel van Uitgeest
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Het sterrenteam uit het 
Noord-Hollands dagblad 

van 3 november 1985

“De beste twee spelers waarmee Marc heeft 
samen gespeeld vond hij, waren William van ’t 

Hof en Arjan Blaauboer. Dat waren echte 
verdedigers, daar kwam je zo maar niet langs.”

Dan ontkom je er tenslotte niet aan om nog even over 
Marc zijn tweede passie te praten. Daar de schrijver van 
dit stuk ook een fervent aanhanger is van die club, kwam 
Feyenoord natuurlijk ter sprake. We weten allemaal dat 
hij een fanatiek Feyenoordaanhanger is. Hoe dat zo ge-
komen is wist hij niet precies. Maar vader Leo was ook al 
Feyenoord fan, misschien was dat wel gekomen omdat 
Leo tijdens zijn werkzaamheden in het nachtleven wel 
eens in contact kwam met Willem van Hanegem. Marc 
heeft al jaren een seizoenkaart voor de club uit Rotter-
dam, vandaar ook maakte ik een foto van Marc onder 
een foto van de kuip. Dat is ook de reden dat hij niet veel 
wedstrijden van Egmondia ziet, maar hij blijft van de 
prestaties van de blauwwitten natuurlijk volkomen op 
de hoogte.

Na wat minder goede jaren wat betreft levensstijl is Marc 
sinds twee jaar duidelijk op de goede weg. Hij voelt zich 
een stuk beter, is meer dan 25 kilo kwijt en is weer aan 
het sporten. Sinds januari heeft hij een personal trainer 

en werk hij weer aan zijn conditie. Marc, een goeie kerel 
met een rood-wit hart van goud.

Kees Kager.
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Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
T 06 538 12 076

www.rotteveeltuinen.nl

Ervaar de waarde van 
uw tuin!

Ontwerp Aanleg Vlonders Vijvers 
Veranda’s Beregening Bestrating 
Tuinhuizen Onderhoud Meubilair 

Boomverzorging

Boulevard Ir. de Vassy 3
Egmond aan Zee

072 - 506 15 73
info@vassy.nl

www.vassy.nl

Huisontruimingen &
tweedehands artikelen

Lamoraalweg 53B  |  Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef 

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33
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Een geweldige jeugdtrip! 
Gasselte 2016: 

17 juli Zondag avond
Na een rit van 2 uur kunnen de 14 kids uit derp niet 
wachten om het complex te verkennen en de eerste 
ballen over het gras te laten rollen. De prachtig beschut 
gelegen velden zijn een uitstekende plek voor een ge-
slaagd voetbalkamp. Na met iedereen kennis gemaakt 
te hebben spelen de ouders een wedstrijd tegen de 
kinderen die de kinderen dik zullen winnen.Na tienen is 
het tijd voor de kids om te gaan douchen en hun eerste 
nacht in de immense tent door te brengen, het zal nog 
lang onrustig zijn de eerste nacht na de vele indrukken 
die zijn op gedaan, op naar de eerste dag!

18 juli, de eerste trainingsdag
7:00 uur tijd om op te staan, douchen aankleden en 
klaar maken voor het ontbijt. Vandaag komen de an-
dere 123 kinderen. Het is een drukte van jewelste in de 
tent. Iedereen zoekt zijn plekje op in de tent waar de 
luchtbedden worden opgeblazen en opgemaakt, 137 
kids in 1 grote tent als dat maar goed gaat!

Het kamp begint met 7 tegen 7 de mannen moeten 
meteen aan de bak en laten zien dat ze niet alleen voor 
de gezelligheid komen. Het weer is meer dan waar we 
op mochten hopen en door de warmte hebben de eer-
ste met oververhitting zich al gemeld bij de kamplei-
ding. De mannen hebben om de 20 min drink pauze 
om genoeg vocht binnen te krijgen. Na de lunch gaan 
we verder met een training gegeven door gediplo-
meerde trainers die het hele toernooi mee lopen.

Na de training hebben ze 4 tegen 4 partijen gespeeld 
waarbij alles door elkaar werd gehusseld. Na het dou-
chen en het warme avond maal werd er s’avonds af-
gesloten met een spannend voetbalmakelaars spel 
waarbij de kids voor zo min mogelijk geld hun team 
bij elkaar moest kopen. 22:00 uur was het weer tanden 
poetsen en liggen in de tent alwaar er een groot ge-
zang door de tent ging voordat er geslapen werd.

Dag 2
Patrick Tromp zijn nachtdienst zit er net op als de eer-
ste kids alweer nodig naar de wc moeten. Het is weer 
vroeg dag voor de mannen en de weg naar de dou-
che wordt nu al een zware tocht voor de mannen. Na 
het ontbijt wordt er een 5 tegen 5 toernooi afgewerkt 
waarbij 3 uit ballen goed zijn voor 1 penalty. Na een 
korte drink pauze gaan we door naar het voetvolley 
toernooi waar de kids hun technische vaardigheden 
mogen showen, wat voor mooie kunststukken zorgt. 
De broodjes hagelslag en pindakaas liggen alweer op 
ons te wachten voor de middag lunch, na de lunch 
staat het 2e deel van het 7 tegen 7 toernooi op het 
programma.

Door de hitte is het programma wat aangepast, ipv 
voetballen gaan we zwemmen in het plaatselijke 
zwembad. Het hele dorp is opgetrommeld om de kids 
heen en weer te rijden. Weer aangekomen bij het voet-
balveld wachten er lekkere patatjes en frikandellen en 
mogen de mannen een kwartier later naar bed omdat 
ze de avond ervoor zo goed gingen slapen.

“Vandaag komen de andere 123 kinderen. 
Het is een drukte van jewelste in de tent. “ 

Een geweldige jeugdtrip!

Een dagboek van een week om nooit meer te vergeten

“Door de hitte is het programma wat 
aangepast, ipv voetballen gaan we zwemmen in 
het plaatselijke zwembad. Het hele dorp is opge-

trommeld om de kids heen en weer te rijden.“ 
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Een geweldige jeugdtrip!

Do 21-7 de grote dag zo is ons verteld.
Donderdag staat geheel in het teken van de wedstrijd 
van het kamp elftal, hierin worden 20 kinderen van 
het kamp geselecteerd die het op mogen nemen te-
gen de leiders en trainers in een 11 tegen 11 wedstrijd. 
Maar eerst worden de laatste 7 tegen 7 wedstrijden 
gespeeld om te kijken wie er in de finales komen. Na 
de 7 tegen 7 is het dan zover de kids rennen snel naar 
de kantine om te kijken of hun naam op het lijstje staat 
van het kamp elftal, helaas geen kids van Egmondia in 
het elftal, elk nadeel heeft zijn voordeel, hierdoor heb-
ben de kids een moment van rust en kunnen ze andere 
teamgenoten aanmoedigen.

Wel zijn er 2 leiders vertegenwoordigd vanuit Egmond 
te weten Patrick “Donald” Tromp en Philip “hakje” de 
Baar. Na een moeizaam begin (de leiders moeten er 
nog flink voor vechten) wordt de score geopend  door 
niemand minder dan Philip “hakje” de Baar met een 

 
wonderschone kopbal. Al snel komen de kids op gelij-
ke hoogte waarna de teams over en weer kansen krij-
gen maar uiteindelijk het team van de leiders door een 
late goal aan het langste eind trekken en na drie jaar 
eindelijk weer eens wisten te winnen van de kids.

Na het eten wordt de kantine omgebouwd tot een 
ware disco en de kids de hele avond dansen op de 
beats van de DJ. Deze nacht mag Patrick Groen opdra-
ven voor zijn nachtdienst van 3 tot 5 en ook hij nog 2 
uurtjes kan slapen voor de final day.

“Na het eten wordt de kantine omgebouwd tot 
een ware disco en de kids de hele avond dansen 

op de beats van de DJ. “

Foto: Alle kinderen van de Gasselte reis samen met de begeleiders.
De mooie shirts van de kinderen zijn geschonken door ‘De Vrienden van Egmondia’ zodat ze allemaal een prachtig aandenken hebben. 
Nogmaals bedankt daarvoor!
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Vr 22-7 de dag van de finales.
Vandaag worden alle finales gespeeld en de prijzen 
verdeeld. Er spelen meerdere toppers uit Egmond in 
de finales tegen elkaar, Joey Groen staat in de fina-
le van de penalty bokaal, het wordt tot op het laatste  
moment spannend wie er in de prijzen vallen. Het is 
zover de prijsuitreiking begint en er zitten een aantal 
Egmondianen bij de gelukkigen! Cas Wegbrands viel 
dubbel in de prijzen 1x de finale gewonnen van de 7 
tegen 7 en de finale van 11 tegen 11, Merlijn van Am-
stel werd speler van de dag en Kick Garia en Cas Heinis 
vielen ook in de prijzen. 

Al met al een zeer geslaagde week en voor de mannen 
een onvergetelijke week waarin ze nieuwe vrienden 
gemaakt hebben en onuitwisbare indrukken hebben 
opgedaan! Wat hebben we genoten, alle kids bedankt 
voor een super week en wie weet tot volgend jaar!

De teamleiders!

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

En de 
winnaar

is ...

Prijs is beschikbaar gesteld door  

De oplossing van de stadionpuzzel uit de 
vorige Zandloper was; Voetbalmatch.

Lenny Gul!



Apart café- en restaurantgedeelte, dagelijks wisselend 
banketbakkersgebak, uitgebreide lunchkaart, dinerkaart met vlees- en 
visspecialiteiten, sfeervolle openhaard, 50 meter van het strand, groot 

overdekt en verwarmd terras. Diverse seizoensbieren!

www.hetwapenvanegmond.nl

Alle dagen geopend van 09.30 tot 01.00 uur (keuken tot 21.30 uur).

    Voorstraat 150-154 1931 AP   Egmond aan Zee

 tel. +31 (0)72  506 48 35
facebook.com/wapenvanegmond      info@hetwapenvanegmond.nl

CV - GAS - ZINK - RIOOL - WATER

SANITAIR - VENTILATIE - DAKBEDEKKING

www.ijssennaggerloodgieters.nl

tel. 072 506 54 95 - mob. 06 506 71 232

www.nensbodyfashion.nl

bodyfashion

Voorstraat 124a
1931 AP Egmond aan Zee 

Openingstijden:
ma 12.00 - 17.30 uur
di - vrij 10.00 - 17.30 uur
za 10.00 - 17.00 uur
zo 12.00 - 17.00 uur

Lingerie - Badmode - Beenmode 

072 888 46 68 
info@nensbodyfashion.nl

Openingstijden:
ma 12.00 - 17.30 uur

Lingerie - Badmode - Beenmode 
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Ook al was het Nederlands elftal niet op het EK, niemand hoeft zich zorgen te maken over de toekomst van 
ons voetbal. Deze conclusie trek ik na een klein jaar werken bij de amateurs. Wie ik ook spreek, waar ik ook 
kom, wat ik ook doe. Er voltrekt zich een klein wonder in Nederland. 

“Laten we een beetje
normaal doen”

Van Dalfsen tot Diemen zie ik een groeiend aantal ver-
enigingen met een prestatiedrang tot aan de Cham-
pions League en een aanzwellende groep vaders en 
moeders, die er heilig in gelooft dat ze de opvolger van 
Messi, Ronaldo of Ibrahimovic op de wereld hebben 
gezet. Het lijkt daarom een kwestie van tijd voordat we 
mondiaal voetbalsucces gaan afdwingen.

Lijkt....
Want tegelijkertijd wordt het voetbalplezier van tien-
duizenden kinderen op vaak onterechte wijze buiten-
spel gezet. Dieptepunt is de periode zo vlak voor de 
schoolvakanties, waarin verenigingen hun selecties 
voor het nieuwe seizoen bekend maken. Niet zelden 
levert dat ongemakkelijke situaties op van flippende 
ouders die hun kinderen in een veel hoger elftal had-
den gedacht, jongens en meisjes die als enige in een 
compleet nieuw elftal worden geplaatst (zonder hun 
teammaatjes), voetballertjes die hun vader of moeder 
moeten overtuigen dat ze de D4 veel leuker vinden 
dan de D1 en clubs die het selectienieuws naar buiten 
brengen alsof ze zojuist een moeilijk vonnis hebben 
geveld. Zelfs de uitslagen van Citotoetsen worden met 
meer warmte en persoonlijke aandacht gebracht.

“Een slagveld voor het zelfvertrouwen van kinderen,” 
noemde een vooraanstaande pedagoog, “de gemid-
delde selectiewijze binnen populaire Nederlandse 
teamsporten.” Prompt gaf ze – in een van de vele arti-
kelen van de afgelopen tijd over dit fenomeen – enkele 
opvoedkundige tips mee aan de lezers hoe ze het bes-
te kunnen omgaan met de teleurstelling van hun zoon 
of dochter.

Met stijgende verbazing heb ik de ontwikkelingen van 
de voorbije weken gevolgd en ik kan maar een conclu-
sie trekken: “Laten we (alsjeblieft) een beetje normaal 
doen.”

Ik snap best dat je als club goed wil presteren, maar de 
meeste kids voetballen om lekker te spelen met hun 
vrienden en vriendinnetjes. Die vreten het gras niet op en 
ze balen wel als ze verliezen, maar ze zijn het na een half 
uur ook net zo makkelijk weer vergeten. Gelukkig maar. 
Het zijn kinderen. Daarom geloof ik in een duidelijke keu-
ze voor voetbalclubs. Wat wil je zijn? Een vereniging voor 
topsporters of families? 

Een sponsor van een grote club in het zuiden van Neder-
land sprak mij laatst aan hoe gelukkig hij was met de keu-
ze voor de nieuwe vereniging van zijn zoon. Die speelt in 
de C9. De vereniging hoeft niet ten koste van alles de bes-
te club van de stad zijn, maar is wel de leukste. 

Gastcolumn

Jan Dirk van der Zee, 
directeur Amateurvoetbal KNVB



Autobedrijf Van Speijk
Egmond aan Zee

Wilhelminastraat 71
1931 BP  Egmond aan Zee

072-5064944

Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
Telefoon:
(072) 540 17 01

ALBERS

www.euromovers.nl/content/albers

pietkerssens.echtebakker.nl

Nieuwe Egmonderstraatweg 9

(Winkelcentrum)

Egmond aan den Hoef

072-5061697

Voorstraat 128

Egmond aan Zee

072- 5061307

072 85 00 930  |  www.burovanamstel.nl

GRAFISCHE VORMGEVING

 DRUKWERK

RECLAME-ARTIKELEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTEN

ROUWKAARTEN

WEBDESIGN
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Egmondse Jeugd naar NK 

De oorsprong van het avontuur in Scheveningen lag in Egmond aan zee. Tijdens de Egmond Beach Soccer 
2016 (Copa del Egmond) werd Egmondia E1 kampioen door alle wedstrijden te winnen. Grote klasse om 
onder andere teams als Adelbert-Reiger Boys-Zeevogels- Real Talenten en Foresters te verslaan. De finale 
werd beslist door penalty’s, die Egmondia iets beter nam dan Real Talenten. 

Egmondse Jeugd naar 
NK Beachsoccer in 

Scheveningen

“Natuurlijk werd onderweg het mooie Egmon-
dia lied gezongen, door niemand minder dan 
Clemens de Graaff. En iedereen zong uit volle 

borst mee.“

Vervolgens was het op 16 juli 2016 dan zover: het NK 
beachsoccer toernooi in Scheveningen! Een touringcar 
vol met spelers van de E1, ouders, kinderen, opa’s en 
oma’s en andere supporters vertrok al in de vroegte 
richting de badplaats in Den Haag. Met de goed ge-
humeurde chauffeur Ab Smid, bij velen bekend van 
de Rodeo Boys, was het al direct gezellig in de bus. Na-
tuurlijk werd onderweg het mooie Egmondia lied ge-
zongen, door niemand minder dan Clemens de Graaff. 
En iedereen zong uit volle borst mee. Ook hadden we 
Cor Mooij, onze reisleider aan boord. De kinderen von-
den dit vooral erg moooooi en ook leerzaam. 

Aangekomen aldaar werden de spelers, onder begelei-
ding van de top coaches Sander Wegbrands en Patrick 
Tromp, goed voorbereid wat van ze verwacht werd. 
Het mooie “The Hague Beach Stadium” waar Egmondia 
E1 twee wedstrijden moesten voetballen was al een er-

varing op zich. De eerste wedstrijd werd direct met 1-0 
gewonnen.
Maar helaas werden de volgende twee wedstrijden 
verloren. De laatste wedstrijd, tegen de uiteindelijke 
kampioen, werd gelijk gespeeld, waarmee de E1 de 
derde plaats behaalde. F.C Dalfsen werd de uiteinde-
lijke kampioen van Nederland. De mannen waren erg 
strijdlustig maar hebben het helaas niet gered. Er wa-
ren tranen na afloop en teleurstelling bij de spelers.  
Maar ze hebben er voor geknokt.

Het was een leerzame dag voor de spelers van Egmon-
dia E1,een dag die ze altijd bij zal blijven. Op de terug-
weg werd er weer gelachen en werd in de bus zelfs de 
polonaise ingezet. De kinderen vonden dit natuurlijk 
fantastisch. De busreis, welke vanuit de club was gere-
geld was ook top. Volgend jaar hopen we de finale te 
halen van het NK Beach Soccer. 

Alle vaders en moeders en natuurlijk de opa’s en de 
oma’s, vrienden en bekenden van Egmondia E1: be-
dankt voor jullie support voor deze dag! En natuur-
lijk onze super coaches Sander Wegbrands en Patrick 
Tromp enorm bedankt dat jullie deze mannen zover 
hebben gekregen, top!



Beste Reisbedrijf van Nederland 2016

ZONVAART.NL

Boek uw vakantie
   bij Zonvaart Reizen
  en verdien geld voor
             Egmondia!*

Zonvaart Reizen  |  Voorstraat 117  |  egmond@zonvaart.nl  |  tel. 0880 660 868 

Kreta - Elotis Suites***
Agia Marina

8 dagen, incl. vlucht
2-kamerappartement o.b.v. logies
vertrek in oktober 2016

549
Kaapverdië - Dunas de Sal****
Sal

8 dagen, incl. vlucht
2-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt
vertrek in september 2016

638
Tenerife - Best Jacaranda****
Costa Adeje

8 dagen, incl. vlucht
2-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt
vertrek in oktobter 2016

625
Algarve - HolidayInn Algarve****
Armacao de Pera

8 dagen, incl. vlucht
2-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt
vertrek in oktober 2016

494
Getoonde prijzen zijn vanaf-prijzen per persoon o.v.v. wijzigingen en o.b.v. 2 personen,
                                                exclusief €38,80 boekingskosten en €2,50 calamiteitenfonds.

*Na aantonen lidmaatschap bij Egmondia,
  stort Zonvaart Reizen €10 per boeking in
  de clubkas.
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Voorwoord

Jeugdtrainers:  Jeugdcoaches:
JO 19-1/A1    René vd Schinkel A1 Ab Venema
MO 19-1/MA1    Bert Zwart MA1 Jan Zwanenburg 
JO 15-1/C1    Cees Hottentot C1    Jeffrey Muileboom
JO 15-2/C2    Arno Admiraal / Paul Kager C2    VACANT
MO 15-1/MC1    Peter Buis/ Arno Wijker/ Ramon Huls MC1    Carla Gul
JO 13-1/D1    Engel Gul / Job Zwart D1    Job Zwart / Jos Wijker
JO 13-2/D2    Engel Gul / Sander Wegbrands D2    Sander Wegbrands /Patrick Tromp
MO 13-1/MD1    Mitchell Venema / Ramon Huls MD1    VACANT 
JO 11-1/E1    Jan Waagmeester E1    Philip de Baar
JO 11-2/E2   Mats Stam / Boet wijker E2    VACANT
JO 11-3/E3   Marcel Gouda          E3    Marcel Gouda
JO 9-1/ F1    Nick Stam / Max Admiraal F1    Tim Zwanenburg
JO 9-2/F2    Mark Oleijerhoek     F2    Mark Oleijerhoek
JO 7-1/MP     VACANT MP Robin Kager
JO 5-1/Kabouters:  Sharon Konijn
Keepers:  Bert de Groot

Jeugdcommissie
Voorzitter: Philip de Baar 
Jeugd Coördinator: Patrick Groen
Begeleiding trainers en leider: Engel Gul 
Technisch Coördinator: Cees Hottentot
Meiden: Dennis Bruin
 Carla Gul

Ledenadministratie
Dit is inmiddels de vierde uitgave van de Zandloper van dit seizoen. Heeft u de eerste nummers niet 
ontvangen? Of moest u ook dit nummer zelf vanuit de kantine meenemen of bij iemand anders lezen? 
Dit zou bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van een verhuisbericht welke niet goed is doorgekomen 
bij de ledenadministratie. 

Wij willen u verzoeken dit nogmaals door te geven via de procedure welke u vindt op: 
http://egmondia.com/ledenadministratie/

Wanneer je bent verhuisd of gaat verhuizen geef dit dan schriftelijk door aan de ledenadministratie. 

Jeugdcommissie, trainers en coaches

Kantinezaken: Sandra Zwart
Mariska Moes-Gul

Evenementen: Martijn Blaauboer
Edwin de Groot

Contactgegevens Ledenadminstratie:
Richard Blaauboer
Winkelmanplantsoen 10
1931 VV Egmond aan Zee
E-mail: richardblaauboer@gmail.com
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Zoals u kunt zien zijn er nog een aantal posities 
vacant. Daarbij kunnen wij eigenlijk altijd wel 
extra hulp gebruiken. Iets voor u? 
Neem contact op met Philip de Baar of Patrick 
Groen om te kijken hoe u kunt helpen!



€ 32.50
 p.p.     

8 t/m 12 jaar  € 18.00 p.p.
3 t/m 7 jaar    €   9.50 p.p.
0 t/m 2 jaar    GRATIS

Hotel Zuiderduin         Zeeweg 52  -  Egmond aan Zee         restaurantzuiderduin.nl

Informatie en reserveren: 072 750 2000 

Bowlen & Eten
• 1 uur bowlen 
•  koud en warm dinerbuff et
• 1 drankje 
   (tapbier, huiswijn en frisdrank)
   (minimaal 4 personen)

AC
TIE
!


