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Colofon:
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te te houden van het reilen en zeilen van onze mooie club, V.V. Egmondia. De Zandloper is  
beschikbaar voor al onze leden, ouders van de leden, sponsors, vrijwilligers, supporters en 
alle andere mensen die de club een warm hart toe dragen. 
Wanneer u een redactionele bijdrage wilt leveren of meer informatie wilt over het adverteren 
in ons clubblad kunt u contact opnemen met de leden van ons bestuur.
Redactie: Hoofdbestuur V.V. Egmondia
Vormgeving en druk: Buro van Amstel - www.burovanamstel.nl
Fotografie: Cor Mooij
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Een Zandloper die weer gemakkelijk was om te vullen omdat er zo tegen het einde van het seizoen weer de 
nodige activiteiten zijn. Al deze activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de inzet van de vele vrijwilli-
gers. En dat, het als club hebben van voldoende vrijwilligers, blijft een continue uitdaging. Ik heb dan ook 
besloten dit uitgebreid te belichten verderop in dit blad. Ik hoop dat u de moeite wilt nemen het stuk door 
te lezen en wilt meedenken over deze uitdaging.

Problemen waren er minder op het sportieve vlak. Diver-
se jeugdteams spelen, ieder op hun eigen niveau, goed 
mee. Ook bij de senioren waren er goede resultaten om 
te vieren. De veteranen speelde bovenin mee het derde 
was bij het schrijven van dit stuk nog in de race voor het 
kampioenschap (hopelijk is deze behaald als het blad bij 
u op de mat valt). Bij de selectie ook mooie successen 
waarbij u op de volgende pagina meer kunt lezen.

Als ik nog even bij de selectie blijf moet ik natuurlijk ook 
even stilstaan bij de cover. De heren voorop zullen beide 
vanaf volgend seizoen niet meer betrokken zijn bij de 
selectie. In de vijf jaar onder Peter zijn leiding werd vijf 
keer de nacompetitie behaald. Dat is natuurlijk al een 
prestatie op zich maar het is zeker ook de geweldige 

sfeer die hij binnen de spelersgroep heeft gecreëerd wat 
hier toch een extra woord van dank verdiend. Wij blik-
ken in de vaste Zandloper rubriek “Terug in de tijd” dan 
nog even uitgebreid terug met Peter op het afgelopen 
jaar, en de seizoenen ervoor. 

De andere geweldenaar op de cover, verzorger Jan, 
neemt ook afscheid. Jan was al actief voor de club voor 
ik überhaupt geboren was. In de tientallen jaren dat 
Jan actief is geweest heeft hij vele ups en downs mee-
gemaakt maar altijd is hij onze club trouw gebleven en 
konden wij op hem rekenen. Een geweldige prestatie 
waarvoor hij zelfs onderscheiden is met een Koninklijk 
lintje. Gelukkig zullen wij Jan nog vaak genoeg op de 
club zien. Al zal het wel wennen zijn dat het niet meer in 
zijn blauwe trainingspak is.

Die trainingspakken zullen bij de selectie volgend jaar 
door meerdere nieuwe mensen gedragen worden. Ook 
Cees Hottentot, Engel Gul en Rinus Gul zullen volgend 
jaar op een andere manier betrokken zijn. Cees blijft ac-
tief bij de jeugd en Engel en Rinus zullen zelf weer gaan 
voetballen. Het stelt het bestuur voor de opdracht om 
al deze zaken vorm te geven voor het nieuwe seizoen. 
Sommige zijn al afgerond (zoals het aanstellen van de 
hoofdtrainer) en over andere lopen meerdere zeer posi-
tieve gesprekken. Uiteraard ook via deze weg nogmaals 
de dank namens het bestuur aan al deze mensen.

Ik ben er van overtuigd dat wij dan ook volgend jaar zo-
wel bij de senioren en de jeugd, jongens én meiden, een 
mooi jaar tegemoet gaan. Zeker als u allemaal massaal 
een handje blijf of, na het lezen van het vrijwilligersver-
haal, gáát helpen.

Met blauwwitte groet,
Paul Kager 

Problemen waren er minder op het sportieve 
vlak. Diverse jeugdteams spelen, ieder op hun 

eigen niveau, goed mee. Ook bij de senioren 
waren er goede resultaten om te vieren. 

Alweer de laatste Zandloper 
van het seizoen

Van de voorzitter

De andere geweldenaar op de cover, verzorger 
Jan, neemt ook afscheid. Jan was al actief 

voor de club voor ik überhaupt geboren was.



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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2e Seizoenshelft Competitie 2016-2017    Selectienieuws

Egmondia heeft het goede begin van de 2e seizoenshelft een succesvol vervolg kunnen geven. Het eerste 
succes was het kampioenschap van het 2e elftal. Het bestuur feliciteert nogmaals spelers, staf en begelei-
ders met dit succes. In het begin van het seizoen was er hoop om met dit jeugdige en talentvolle elftal te 
promoveren, maar dit moet toch eerst maar waargemaakt worden. Het is een knappe prestatie dat deze 
promotie naar de 5e klasse al ruim voor het einde van de competitie bereikt werd. 

Even dreigde de  onnodige uitnederlaag tegen me-
de-titelkandidaat Flamingo’s roet in het eten te gooien, 
maar in de daaropvolgende thuiswedstrijd werd weer 
duidelijk gewonnen. Door onverwacht puntverlies van 
Flamingo’s was het kampioenschap een feit en konden 
de bloemen worden uitgedeeld. Het bestuur hoopt het 
volgende seizoen dit goede resultaat te herhalen.

Het 1e elftal heeft de goede start van de 2e seizoens-
helft een uitstekend vervolg gegeven. Op dit moment, 
na 2-0 winst in de thuiswedstrijd tegen Westzaan, heeft 
het 1e elftal een imponerende zegereeks van 7 overwin-
ningen op rij behaald. Dat dit een echte teamprestatie 
is, blijkt uit het feit dat niet alleen de aanval makkelijk 
scoorde, maar ook de verdediging regelmatig de 0 wist 
te houden. Hierdoor staat Egmondia niet alleen duide-
lijk bovenaan in de 3e periode, maar zijn ze ook geklom-
men naar een mooie 4e plaats op de ranglijst. De onge-
lukkige start in de 1e seizoenshelft is hiermee volledig 
goedgemaakt. 

Beide resultaten, een periodetitel en de 4e plaats, geven 
toegang tot het spelen van nacompetitie voor promotie 
naar de 3e klasse. Mocht deze nacompetitie in de reste-
rende 2 wedstrijden behaald worden, dan is dit ook een 
uitstekend slot voor de afscheid nemende hoofdtrainer 
Peter Tania. Een mooier afscheid kan de 1e selectie Peter 
in zijn laatste seizoen bij Egmondia niet geven na 5 goe-
de jaren bij Egmondia. Het bestuur heeft er alle vertrou-
wen in dat dit gaat lukken!

Egmondia succesvol in 
2e helft seizoen

Het bestuur feliciteert nogmaals spelers, staf en 
begeleiders met dit succes. 
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Meiden uitje

Dit jaar werd het Roompotpark de Katjeskelder in Oosterhout.

Vrijdagmiddag 7 april om 17.00 gingen we op route. 
Met 4 volgepakte auto’s en een stelletje kakelende kip-
petjes. Voor een deel van de meiden was het voor het 
eerst dat ze meegingen dus erg spannend. We hadden 
een familiehuis gehuurd waar we met zijn allen in kon-
den. Leuk detail dat er ook een sauna en een bubbel-
bad in zaten.

Zaterdag hebben de meiden gevoetbald tegen een 
stel oudere jongens. Er werd op het speelveld bij de 
Roompot gemengde groepen gemaakt. De dames wil-
de geeneens meer een avondspel doen want ja als je 

kan voetballen ga je niet hockeyen natuurlijk. Ook was 
er bingo voor de meiden met allemaal leuke prijzen. 
(door ons zelf georganiseerd)
Tamara had een pot pindakaas mee om eekhoorns te 
lokken. Volgens sommige ouders was dat onzin maar 
het tegendeel is bewezen. De boom insmeren met 
pindakaas en binnen een half uur waren daar 3 eek-
hoorntjes.
Zondag was er een teambuilding uitje. Het parcours 
was best wel zwaar voor de meiden maar ja alles voor 
elkaar.
Na het teambuilding was er een grote uitdaging voor 
ze. Zoveel mogelijk keren de bel luiden in de boom. De 
bel hing alleen ongeveer 10 meter hoog.
Er waren meiden die het met gemak haalde en andere 
die moesten hun angsten overwinnen. Er was 1 dap-
pere dame mee die het hele meiden team het nakijken 
gaf. Dit was Amy Gul. Echt super gedaan. 

We hebben een onwijs leuk weekend gehad, Mooi 
weer, lieve meiden en super begeleiding.
Graag willen we ook de vrienden van Egmondia be-
danken voor een donatie. Op naar volgend jaar.

Eindelijk was het zover. 
Ons jaarlijkse meidenteam uitje.
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Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

Jaarlijkse vrijwilligers

Via deze weg willen wij alle vrijwilligers, 
trainers, coaches, sponsoren en donateurs 
vragen om reeds gemaakte afspraken voor 29 
juli 2017 af te zeggen…..

Dit gebeurt op 29 juli vanaf circa 19:00 uur. 
Wij vieren het met een gezellig avond, hapje, 
drankje en live muziek. Komt allen!

U bent van harte uitgenodigd 
voor onze vrijwilligersavond!



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

Peter is een echte sportman met een instelling van 
presteren, ja en dan het liefst 100%. Ook zijn kinderen 2 
dochters Iris en Amber en zoon Kevin voetballen. Am-
ber en Kevin bij Zaandijk en Iris bij Hercules. Iris traint 
ook bij de Telstar academie, dus een talentvolle dame. 
Ondanks dat Peter bezeten is van sport staat zijn gezin 
op de eerste plaats.

Peter is geboren in Wormerveer op een steenworp af-
stand van de Zaan. Daar heeft hij als sportvisser menig 
hengel in de rivier uitgeworpen om een visje te van-

gen. Met deze “roots”  in het achterhoofd heeft hij een 
afspraak lopen met Kees Hottentot om eens te gaan 
vissen op de pier. Kees hoeft niet bang te zijn dat hij 
weer in het water valt, want Peter is ook een geoefend 
zwemmer. Dit heeft hij geleerd om zo een keer mee 
te doen aan de kwart triatlon van Texel. Daar kwam 
hij wel vaker, omdat zijn schoonfamilie daar vandaan 
komt.

Peter vertelde lachend: “Ik kwam daaraan met mijn 
fiets in de hand en vroeg aan iemand waar ik mij mel-
den moest. Deze man dacht als vrijwilliger. Nee, zei 
Peter, ik wil meedoen. De man keek heel verbaasd, 
want ja zo atletisch was ik nou ik weer niet gebouwd. 
Mijn streven was om binnen de 3 uur te finishen, maar 
het werd 3 uur en 2 minuut 50. Als laatste binnen. Dat 
kwam voornamelijk door mijn tijdverlies bij het zwem-
men. Dus ik meteen meer gaan trainen op zwemmen, 
want ik wilde toch een keer binnen die 3 uur eindigen. 
En ja hoor het tweede jaar finishte Peter op 2 uur 59 
minuten en 50 seconden. Toch gered, zegt wel iets 
over zijn karakter.

Met dat karakter brengt Peter ook menig uur op de 
fiets door. Zo rijdt hij dit jaar voor de 28ste keer de 
ronde van Noord Holland en ook heeft hij al 15 keer 
meegedaan aan de ronde van Limburg. Ook prijken 
de klassiekers Luik- Bastenaken- Luik en de ronde van 
Vlaanderen (260 kilometer) en de beklimming van de 
Alpe du Huez op zijn prestatielijst. Net als de afspraak 
met Kees Hottentot heeft hij ook een afspraak met Jan 
Wijker om een toertocht per fiets te gaan maken. Na-
tuurlijk mag bij zo een sportman de halve marathon 
van Egmond aan Zee niet ontbreken. Hieraan heeft hij 

Peter langs de lijn bij een wedstrijd van het eerste.

        Terug in de tijd
              met Peter Tania

De rubriek “Terug in de tijd” is deze keer iets anders dan gewoonlijk. Omdat dit het laatste jaar is o.l.v. de 
huidige trainer Peter Tania kijken we deze keer terug op 5 jaar onder deze trainer. 5 jaar, daarmee is Peter 
na de twee eerste trainers de heren Koelink en Bannink, de langst zittende trainer bij onze vereniging. 
Maar naast zijn verhaal over zijn ervaringen met Egmondia kwamen er in het gesprek dat ik met Peter na 
een training had, nog vele andere onderwerpen ter sprake. We zaten tegen 9 uur in de bestuurskamer en 
eer ik thuis was, stond de klok op bijna 11 uur.

Peter is een echte sportman met een instelling 
van presteren, ja en dan het liefst 100%. 

De actieve voetballoopbaan van Peter begon 
bij W.F.C.. Hij was een echte spits. Na W.F.C 

ging hij naar A.Z., waar hij in het tweede 
speelde, maar geen contract had. 
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Terug in de tijd

ook 3 keer meegedaan. De laatste keer als trainer van 
Egmondia. Hij ging de uitdaging met enkele spelers 
aan en finishte op 2 uur en 18 minuten.

De actieve voetballoopbaan van Peter begon bij W.F.C.. 
Hij was een echte spits. Na W.F.C ging hij naar A.Z., waar 
hij in het tweede speelde, maar geen contract had. Hij 
speelde daar o.a. met Sigfrid Lens, Paul Nortan, Fred 
Schinkels en de bekendste van hen Ruud Heus. Van 
A.Z. verhuisde hij naar AFC waar hij samen speelde met 
Peter Buis. Dankzij het voetballen bij deze club en door 
Gerard en Jan Klaver, zeer bekend bij AFC uit Alkmaar, 
kwam Peter aan een baan bij Dimak. Na AFC toch weer 
terug naar W.F.C. waar hij  dat jaar 19 doelpunten maak-

te. Door deze doelpuntenproductie kwam hij in beeld 
bij ADO 20 uit Heemskerk. In het begin van dat seizoen 
speelde ADO een oefenwedstrijd tegen Telstar. Daarin 
viel Peter wel op, ondanks het feit dat hij niet scoorde 
als spits, speelde hij een prima wedstrijd. Dat seizoen 
bij ADO, vertelde Peter, was misschien wel mijn beste 
seizoen als speler. Hij werd dat jaar dan ook als speler 
van het jaar uitgeroepen. Toch wel bijzonder als je voor 
het eerst bij een club speelt. Met de oefenwedstrijd in 
gedachte volgde Telstar ook de verrichtingen van Pe-
ter en na dat seizoen verkaste hij dan ook naar Telstar. 
Daar heeft Peter 2 seizoen gespeeld en scoorde in de 
eerste divisie in twee jaar 12 keer. Echter in het tweede 
seizoen raakte hij geblesseerd en werd afgekeurd voor 
betaald voetbal. Toen keerde hij weer terug bij ADO 
20, maar heeft dat jaar vanwege die blessure niet af-
gemaakt. Ook is Peter nog 4 jaar bondsscheidsrechter 
geweest.

Zijn eerste club als trainer was K.V.V. uit Krommenie. 
Daarna werd hij hoofdtrainer bij ADO 20, maar die stap 
was te groot. Vele clubs volgden waar hij trainer was. 
Variërend van eerste klasse (Kolping Boys en ZAP) tot 
5de lasse  (Q.S.C). Na zijn laatste club Fortuna Wormer-
veer kwam hij naar “Derp”. Daar werd hij trainer van 
onze club Egmondia. En we mogen wel zeggen dat hij 
dat prima heeft gedaan. Hij volgde Don Geuzen op, die 
Egmondia voetballend al op een iets hoger niveau had 
gebracht. De prioriteit van zijn voorganger, maar ook 
bij Peter lag vaak bij het werken met jonge spelers. In 
die tijd maakten Daan Groot en Stijn Buis net deel uit 
van de selectie. En tijdens zijn periode heeft hij zeker 

Samen met Alex Pastoor die een kijkje kwam nemen 
bij het Zuiderduin toernooi

Peter krijgt een champagne douche na de wedstrijd tegen Nieuwe Niedorp
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10 jonge spelers laten debuteren in het eerste elftal.
In de vijf jaar dat Peter hier heeft getraind is het Egmon-
dia 4 keer gelukt om een periodetitel binnen te halen. 
En op het moment van schrijven lijkt ook in zijn vijfde 

jaar een periodetitel tot de mogelijkheden te behoren. 
Na de overwinning op Alcmaria Victrix gaat Egmondia 
fier aan de leiding in de derde periode, 5 wedstrijden 
gespeeld en 15 punten. In zijn tweede jaar als coach 
werd na o.a.  een  6-0 overwinning op Purmerland via 
de nacompetitie de vierde klasse gehaald. Onder zijn 
leiding heeft Egmondia bewezen een stabiele 4de klas-
ser te kunnen zijn. En volgens Peter zelfs meer. 

In het begin van dit stuk schreef ik over 100% preste-
ren en dat is voor Peter ook het uitgangspunt. Echter 
bij Egmondia en ik denk bij veel andere verenigingen 
is dat niet altijd haalbaar. Dus Peter stelde zijn streven 
door omstandigheden noodgedwongen bij tot 70%. 
Dat was echt zijn minimum. Dat was wat hij eiste en 
daar heeft hij constant op gehamerd. Daarmee lever-
de hij eigenlijk in,  in wat hij voor ogen had. Peter zei 
dat wanneer 80% of 85% gehaald had kunnen worden 
men zelfs dit jaar nog voor het kampioenschap had 
kunnen gaan. Bij de 30% die hij met de club niet haalde 
zat o.a. het feit dat spelers van de selectie volop mee-
deden met wedstrijden op de familiedag, terwijl er nog 

nacompetitie werd gespeeld. Hieraan ergerde hij zich 
altijd. Peter zei dat ik dit wel mocht opschrijven.
Het probleem bij Egmondia is zei Peter en ook dit geldt 
voor veel meer verenigingen, dat de selectie kwalita-
tief vaak te smal is om echt goed te kunnen selecteren. 
Daarom is er ook gewerkt aan een structuur om het 
tweede elftal naar een hoger niveau te brengen, om 
zo het verschil tussen het eerste en tweede kleiner te 
maken. Dit is dit jaar gelukt door het behaalde kampi-
oenschap van het tweede elftal. Peter is een trainer die 
open staat voor kritiek, maar uiteindelijk zelf bepaald 
hoe en wat er gebeurd. Soms wordt dat niet altijd be-
grepen, maar is wel inherent aan het trainersvak. Het 
speltype dat men hanteert hangt af van spelersmateri-
aal en omstandigheden.

Peter noemde meerdere keren op dat hij een fantas-
tische tijd gehad heeft bij Egmondia. Hij memoreerde 
ook nog, hoe bijzonder hij het had ervaren dat er voor 
de wedstrijd een minuut stilte werd gehouden toen zijn 
moeder was overleden. En ook de aanwezigheid van 
een afvaardiging van spelers en bestuur in die dagen 
heeft hem enorm goed gedaan. Wat Peter ook prachtig 
vindt, is dat er altijd zoveel supporters de wedstrijden 
van Egmondia bezoeken. Ook bij uitwedstrijden zijn zij 
altijd goed vertegenwoordigd. Daarom heeft Peter ook 
altijd tijd voor een praatje met deze mensen. Over de 
samenwerking met Kees Hottentot en elftaleider Engel 
Gul was hij zeer tevreden.

Het zal hem, zo vertelde Peter, zeker wat doen als hij 
voor de laatste keer hier in Egmond aan Zee het Eg-
mondiaterrein verlaat. Ik heb een prachtige tijd gehad 
bij Egmondia. Dus daar kan hij met een goed gevoel 
aan terug denken. Zo zullen velen ook goede herinne-
ringen aan Peter bewaren. We hebben vaak genoten 
van Egmondia, vele goals gezien en een goed voetbal-
lend Egmondia. Misschien vijf periodetitels in vijf jaar 
en één promotie naar de vierde klasse en wie weet dit 
jaar via de nacompetitie naar de derde klasse. Zou een 
mooi afscheid zijn, maar zo ver is het nog niet. Peter 
bedankt voor dit interview en voor de fijne samenwer-
king de afgelopen 5 jaar.

Kees Kager.

Terug in de tijd

In het begin van dit stuk schreef ik over 
100% presteren en dat is voor Peter ook het 

uitgangspunt. Echter bij Egmondia en ik denk 
bij veel andere verenigingen is dat niet altijd 

haalbaar. 

Peter noemde meerdere keren op dat hij een 
fantastische tijd gehad heeft bij Egmondia. 
Hij memoreerde ook nog, hoe bijzonder hij 

het had ervaren dat er voor de wedstrijd een 
minuut stilte werd gehouden toen zijn moeder 

was overleden. 

Peter Tania loopt de Egmondse Halve Marathon
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Zuiderduintoernooi

Het is waarschijnlijk niemand ontgaan, het Zuiderduintoernooi. Inmiddels een jaarlijks jeugdtoernooi wat 
het paasweekend heeft plaats gevonden bij onze mooie club.Vergeleken met voorgaande jaren was het 
deelnemers veld uitgebreid met vier poules. Dit betekende 14 poules, 60 deelnemende teams en meer dan 
620 aanwezige kinderen over de hele dag. 

Gelukkig was het niet de eerste keer en konden we 
voortborduren op de draaienboeken van voorgaande 
jaren en proberen weer te vernieuwen. Zo stond dit 
keer de (opblaas) vuurtoren bij de ingang, met dank 
aan de Derp Bikers, en konden de kinderen springen op 
de springkussen die beschikbaar was gesteld door de 
vrienden van Egmondia.

De weersvoorspellingen waren begin van de week niet 
heel gunstig waardoor we met alle scenario’s rekening 
moesten houden. Achteraf gezien mochten we niet kla-
gen en hebben we het getroffen; droog, soms een zon-
netje en een klein (fris) windje. Wel ideaal voetbal weer.

De eerste enthousiaste kinderen kwamen rond half 
negen op ons complex aan en klokslag negen uur gin-
gen we van start. Alle poules waren zoveel mogelijk in-
gedeeld in klasse van de competitie, dit resulteerde in 
spannende en leuke wedstrijden om als toeschouwer te 
zien. En aan toeschouwers geen gebrek! Ouders, opa’s/
oma’s, vrienden en kennissen stonden langs de lijn 

om de kinderen aan te moedigen. We kregen via onze 
hoofdsponsor van het toernooi, Hotel Zuiderduin, het 
oude van Balen-terrein aangeboden om te parkeren. Dit 
was samen met ons ons eigen terrein en wat parkeren 
plekken van de sporthal perfect om iedereen gratis te 
laten parkeren.

Na de laatste wedstrijd van iedere poule vond de prijs-
uitreiking plaats voor de kantine. Toen kon je pas zien 
hoeveel aanwezige kinderen er waren. Gespannen ge-
zichtjes stonden klaar om te horen op welke plek ze ge-
eindigd waren. Alle kinderen kregen een medaille en elk 
team kreeg een beker mee naar huis. Toen was het zes 
uur s ’avonds en werd het langzamerhand weer rustig 
op het complex. Moe maar voldaan gingen de kinderen 
naar huis en konden wij als organisatie terug kijken op 
een geslaagde dag!

Via deze weg willen wij Hotel Zuiderduin, Sportraad 
BES, Stichting Nieuwjaarsduik, Vrienden van Egmondia, 
de VUT ploeg, de deelnemers en alle vrijwilligers die het 
Zuiderduintoernooi mogelijk hebben gemaakt bedan-
ken voor jullie steun in welke vorm dan ook. Wat zonder 
jullie hulp en deelname kunnen wij dit toernooi niet tot 
een succes maken. 

Groet,
Martijn, Edwin en Niels 

Zuiderduintoernooi 
weer groot succes

De eerste enthousiaste kinderen kwamen rond 
half negen op ons complex aan en klokslag 
negen uur gingen we van start. Alle poules 

waren zoveel mogelijk ingedeeld in klasse van 
de competitie, dit resulteerde in spannende en 
leuke wedstrijden om als toeschouwer te zien. 
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Zuiderduintoernooi

Poule 1
Limmen JO7-1

Zeevogels JO7-1

Limmen JO7-2

Egmondia JO7-1

Poule 7
Zeevogels JO11-4

HSV JO11-3

Egmondia JO11-3

DTS JO11-4

Poule 10
Adelbert JO11-1

Zeevogels JO11-1

Duinrand S JO11-1

DTS JO11-1

Poule 13
Zeevogels JO13-1

Always Forward JO13-2

DTS JO13-1

Adelbert JO13-1

Poule 2
FC Uitgeest JO8-1

SVW’27 JO8-1

Zeevogels JO8-1

Alcmaria Victrix JO8-1

Poule 8
DTS JO11-3

Duinrand S JO11-2

Zeevogels JO11-3

Egmondia JO11-2

Poule 11
HSV JO13-2

Egmondia JO13-2

DTS JO13-3

DTS JO13-4

Poule 14
Egmondia MO13-1

Zeevogels MO13-1

Adelbert MO13-1

Duinrand S MO13-1

Poule 9
KSV JO11-2

Egmondia JO11-1

DTS JO11-2

Zeevogels JO11-2

Poule 12
SV Ilpendam JO13-1

Egmondia JO13-1

Zeevogels JO13-2

DTS JO13-2

Poule 3
FC Uitgeest JO8-2

Duinrand S JO8-1

FC Uitgeest JO8-3

KSV JO8-3

SVW’27 JO8-4

Poule 4
Adelbert JO9-3

Zeevogels JO9-3

Egmondia JO9-2

FC Uitgeest JO9-5

KSV JO9-4

Poule 5
Limmen JO9-2

FC Uitgeest JO9-2

Egmondia JO9-1

Adelbert JO9-2

Zeevogels JO9-2

Poule 6
De Foresters JO10-2

Duinrand S JO10-2

FC Uitgeest JO9-1

Adelbert JO9-1

Zeevogels JO9-1



Tijdverdrijfslaan 1
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 jaar heeft 8.760 uur. 

Kunt u er 10 per jaar missen om het voortbestaan 
van de club veilig te stellen?

Laat ik positief beginnen. Wij hebben veel geweldi-
ge vrijwilligers. U leest ook in deze Zandloper weer 
hoe geweldig het Zuiderduin Toernooi was, over de 
familiedag die er aan komt en de jeugdindeling voor 
volgend jaar waar vele uren over gebrainstormd is. Ook 
onze Vutploeg wordt regelmatig geprezen en al deze 
mensen zijn goud waard voor de club. Het risico zit 
hem echter wel in het feit dat veel taken steeds op de 
schouders van deze relatief kleine groep terecht komen 
waardoor ook meteen de kans bestaat dat zij afhaken 
omdat het van een paar uurtjes vrijwilligerswerk uit-
groeit naar een wekelijkse verplichting. Dit kan niet de 
bedoeling zijn.
Het probleem is ook niet van gisteren op vandaag 
ontstaan, immers in de ledenvergadering en de vorige 
Zandlopers is het ook al ruimschoots aan bod geko-
men. Het is een uitdaging die eigenlijk al jarenlang 
leeft. In mijn tijd als jeugdspeler, ook al weer een jaar 
of 20 terug, waren het immers ook 9 van de 10 keer de-
zelfde 4 a 5 ouders die trouw iedere uitwedstrijd van de 
partij waren om de 15 spelers door KNVB district West I 
te rijden. De laatste maanden zie ik met lede ogen aan 
hoe het een wekelijkse strijd is om genoeg scheidsrech-
ters te vinden voor de zaterdag en zondag. Om over de 

kantinediensten op de zaterdag nog maar te zwijgen. 
Is het nu écht teveel gevraagd om twee a drie keer per 
jaar drie uurtjes iets terug te doen voor de club die uw 
kinderen zoveel moois biedt? Een jaar heeft 8.760 uur. 
Kunt u er 10 per jaar missen om het voortbestaan van 
de club veilig te stellen?

Het is een uitdaging die niet alleen bij onze club leeft. 

Bij iedere KNVB-Kennissessie is het een van de onder-
werpen; “Hoe zorg je dat de leden (meer) betrokken 
blijven/worden bij uw club?”. Ik wil vooral de schuld 
niet bij de leden leggen want ongetwijfeld hebben 
wij ergens als club de verwachtingen bij (de ouders 
van) onze leden verkeerd neergelegd. Wij betalen toch 
immers contributie? Dan is het toch aan de club om de 
rest te regelen? Het antwoord hierop kan een simpele 
ja of nee zijn. Er zijn echter twee belangrijke dingen om 
daarbij in gedachten te houden. Welke kiest u?
Als u wilt dat het antwoord ‘Ja’ is en van mening bent 
dat club alles maar hoort te regelen en de (ouders 
van) leden niet hoort ‘lastig te vallen’ om zo nu en dan 
een paar uur van uw tijd te vragen heeft dit financiële 
consequenties. Ik wil dit ook best even grofweg met u 
doorrekenen. Rekent u mee? 

Is het nu écht teveel gevraagd om twee a drie 
keer per jaar drie uurtjes iets terug te doen 
voor de club die uw kinderen zoveel moois 

biedt? 

Het risico zit hem echter wel in het feit dat veel 
taken steeds op de schouders van deze relatief 

kleine groep terecht komen waardoor ook 
meteen de kans bestaat dat zij afhaken

Vrijwilligers

Normaal gesproken beperk ik mij tot de pagina voorin de Zandloper. Deze keer voelde ik mij echter ge-
noodzaakt meerdere pagina’s in te vullen om dé belangrijkste uitdaging van het hedendaagse voetbal, of 
eigenlijk het gehele verenigingsleven, te duiden: Het schreeuwend tekort aan vrijwilligers. En nee, ik heb 
helaas niet de oplossing in de komende pagina’s maar toch hoop ik dat u de moeite wilt nemen de informatie 
tot u door te laten dringen. Ik heb diverse uren gespendeerd om het verhaal zo goed mogelijk op papier te 
krijgen. Kunt u een minuutje of 20 missen om dit even te lezen en er over mee te denken? Ik zou u daar bij 
voorbaat alvast voor willen danken.

Een opgeruimde kantine na een druk weekend = 
Niet mogelijk zonder vrijwilligers
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Vrijwilligers

Één van de meest aangedragen oplossingen voor het 
zojuist genoemde probleem voor de kantinebezetting 
en de terreindienst op zaterdag is namelijk een financi-
ele compensatie voor de mensen die gaan staan. Maar 
dat kan dan natuurlijk niet alleen op zaterdag maar 
moet dan ook voor de vaste zondag ploeg. De kantine 
is zo’n 36 zaterdagen per jaar en 24 zondagen per jaar 
open. Per dag zijn er pak hem beet 6 mensen nodig die 
dan ieder 6 uur actief zijn. Bij een vergoeding van 10 
euro per uur betekent dit een extra kostenpost van 60 
dagen x 6 mensen x 6 uur x 10 euro = € 21.600,-.

Ja maar de trainers en 
leiders dan? Zijn die min-
der belangrijk dan? Nee, 
absoluut niet als je het 
mij vraagt. Per jeugdteam 
zijn er ongeveer 2 trainers 
en een leider. Als wij het 
zelfde sommetje maken 
betekent dit: 3 begelei-
ders per team x 15 teams x 36 competitie weken x 10 
euro per wedstrijd/training = € 16.200,-. 

Bij alle thuiswedstrijden moet natuurlijk ook een 
scheidsrechter zijn. De 15 teams spelen ieder circa 15 
thuiswedstrijden en de jeugdscheidsrechters moeten 
dan natuurlijk ook wel 10 euro per keer krijgen, dat is 
nog eens € 2.250,-. Hetzelfde geldt voor de 3 senioren 
elftallen, ieder met 15 thuiswedstrijden is € 450,-.

Dan hebben wij nog de vutploeg waarbij zo’n man of 
10 x 36 weken x 3 uur per week x 10 euro per uur = € 
10.800,-. En uiteraard hebben wij nog evenementen 
zoals De Halve Marathon, Strand6Daagse, Zuiderduin-
toernooi en jeugdkamp waar per evenement toch 
zeker 15 mensen ieder goed zijn voor 10 uur inzet per 
evenement. Dus ook hier 4 evenementen x 15 mensen 
per evenement x 10 uur per persoon x 10 euro per uur 
= € 6.000,-

Zonder de uren van (jeugd)bestuursleden en alle overi-
ge mensen en taken die ik hier nog buiten hebt gelaten 
komt een optelsommetje van bovenstaande zaken op 
€ 57.300,-. Dit bedrag delen door onze circa 400 leden 
zou een contributieverhoging van 143,25 euro per lid 
betekenen. Dus, had u ‘Ja’ geantwoord op de vraag? 
Bent u van mening dat de club alles maar moet regelen 
omdat u al contributie betaalt? Dat kan. Maar bent u 
dan bereid om zo’n 150 euro extra per jaar per kind te 
betalen?

Er zullen nu ongetwijfeld 
lezers zijn die denken “Ja, 
maar bij andere clubs kan 
het toch ook?”. Dat klopt. 
Maar heeft u enig idee 
wat de contributie bij die 
andere clubs is? Ik ben het 
even gaan opzoeken. AFC 
Amsterdam vraagt aan 

een senioren lid een jaarlijkse contributie van 437 euro, 
voor een jeugdlid is dit 382 euro. Dichter bij huis, bij 
Reiger Boys in Heerhugowaard bijvoorbeeld, is het voor 
een senioren lid 257 euro en een jeugdlid betaalt zo 
rond de 200 euro per jaar. Dat scheelt nogal met onze 
contributie van € 165,- (senioren lid) of € 100,- (voor 
een jeugdlid)….

Maargoed, wat is het alternatief? Ik vertelde dat het 
theoretisch zou simpel zou moeten zijn als ja/nee 
antwoorden op de vraag of u vindt dat u slechts contri-
butie hoeft te betalen en de club dan alles regelt. Dus 

wanneer u, al dan niet naar aanleiding van de bereke-
ning van zojuist, naar “Nee” neigt betekent dit dat wij 
meer actieve leden nodig hebben. En, nogmaals, voelt 
u zich absoluut niet aangesproken wanneer u al vrijwil-
ligers taken doet. Maar afgelopen jaar hebben wij zo’n 
100 kerststollen rondgebracht, gelijk aan het aantal 
actieve vrijwilligers. Als ik even blijf rekenen met onze 
400 leden is daar een behoorlijk gat. Van de 400 zijn er 
namelijk zo’n 150 senioren leden en 250 jeugdleden. 
Deze 250 leden hebben een vader en een moeder, 
en natuurlijk zijn er diverse broertjes en zusjes met 
dezelfde vader en moeder op de club. Ik heb dat niet 

Bent u van mening dat de club alles maar moet 
regelen omdat u al contributie betaalt? Dat 

kan. Maar bent u dan bereid om zo’n 150 euro 
extra per jaar per kind te betalen?

Een uitdaging groter dan de lastigste 
wedstrijd die ik in mijn actieve voetballeven 

heb gespeeld. Een uitdaging die wij alleen 
samen kunnen oplossen.

Aan een kop koffie in de kantine op zaterdag =
Niet mogelijk zonder vrijwilligers



“Wij hebben hier alle leden voor nodig en 
dan met name de ouders van alle leden. Ik 

wil de eerste aanzet doen door u vriendelijk 
te verzoeken het formulier op pagina 19 
in z’n geheel in te vullen en in te leveren 
in het postvak in de kantine, net voor de 

bestuurskamer.”

helemaal nageplozen maar durf vrij zeker te stellen dat 
dit al snel zo’n 450 volwassen (ouders van) leden zullen 
zijn. Het gat die wij als club dus moeten dichten is 350 
ouders van leden meer betrokken laten voelen bij de 
club. Een uitdaging groter dan de lastigste wedstrijd 
die ik in mijn actieve voetballeven heb gespeeld. Een 
uitdaging die wij alleen samen kunnen oplossen.

Aan het begin van dit stuk heb ik het al gemeld, ik heb 
niet de illusie dit probleem op te lossen. En ik weet ook 
zeker dat mij dat niet gaat lukken alleen, ook niet sa-
men met de andere bestuursleden en zelfs niet samen 
met die groep van 100 vrijwilligers die wij al hebben. 
Wij hebben hier alle leden voor nodig en dan met 
name de ouders van alle leden. Ik wil de eerste aanzet 
doen door u vriendelijk te verzoeken het formulier op 
pagina 19 in z’n geheel in te vullen en in te leveren in 
het postvak in de kantine, net voor de bestuurskamer. 
Er zal ook een online versie van het formulier beschik-
baar komen die via de website en onze Facebook 
pagina verspreid kan worden. 

Daarbij wil ik ook graag met iedereen in gesprek blijven 
over dit onderwerp. Dat gebeurt natuurlijk al in die 
whatsapp groepen die ik eerder in dit stuk aanhaalden 
maar dat zijn de groepen die vooral bestaan uit de 
huidige vrijwilligers. Ik wil juist het gesprek aan met de 
leden die zich (nog) niet thuis voelen bij de vereniging 
en alleen af en toe een wedstrijdje van hun zoon/doch-
ter kijken maar dan ook net zo snel het complex weer 
verlaten. 

Vertel mij alstublieft wat de club u moet bieden 
zodat u de club ook iets kunt bieden.
Alleen samen maken wij Egmondia nog sterker!
Ik hoor graag van u op de club, via e-mail (voor-
zitter@egmondia.com) of telefoon/whatsapp 
(0642363941). Bij voorbaat heel hartelijk dank.
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Vrijwilligers

Een feestavond in de kantine = 
Niet mogelijk zonder vrijwilligers



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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HELP V.V. EGMONDIA

Algemene gegevens

Inventarisatie beschikbaarheid

Soort vrijwilligerswerk dat u zou willen doen (meerdere keuzes mogelijk)

Ruimte voor algemene opmerking, vragen of suggesties

Voor- en achterna(a)m(en):

Postcode en woonplaats:

Mobiele telefoonnummer(s):

E-mail adres:

Werkzaam als:

Hobby’s:

Ik ben/Wij zijn:

Actief in:

Reeds vrijwilliger:

Ik zou liever:

Aantal maal inzetbaar: 
(Uitgaande van maximaal 3 uur 
per gelegenheid)

Inzetbaar op welke dagen?:

Inzetbaar bij welke teams:
* Doorhalen wat niet van toepassing is

 Trainer/Leider
 Scheidsrechter
 Grensrechter
 Terreindienst
 Kantine/Keuken/Bar
 EHBO/Verzorging
 Redactie clubblad
 Redactie social media
 Redactie website

 Onderhoud velden
 Onderhoud gebouw
 PR/Sponsor activiteiten
 Vrijwilligers coordinatie
 Administratie/financieel
 Bestuurstaken
 Jeugdcommissietaken
 Evenementencommissie
 Toernooi begeleiding

 Coordinatie pupil v/d week
 Grote clubactie
 Schoonmaakploeg
 Maakt mij niet uit
 Anders, nl:
 Anders, nl:
 Anders, nl:
 Anders, nl:
 Anders, nl:

 1 a 2 keer per jaar
 1 a 2 keer per kwartaal

 1 a 2 keer per maand
 1 keer per week

Speler van Egmondia / Ouders van een speler *

Team: 

Nee / Ja, als: *

Meer contributie betalen / Als vrijwilliger helpen *

Doordeweeks / Zaterdag / Zondag *

Jeugd / Senioren / Beide *



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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Egmondia on tour & Nieuw in de Egmondia Shop 

Het volgende internationale uitje van het Derde en de Veteranen stond weer voor de deur. 

Na lang wachten was het eindelijk weer zover.

Na het prachtige weekendje in Duitsland in 2015 ging de reis 
nu naar Ierland, Drogheda wel te verstaan. Met 40 afgetrain-
de sportfanaten en verwende voetbal profs is het altijd nog 
maar afwachten hoe de reis gaat verlopen. Heelhuids aange-
komen met het vliegtuig hadden we de eerste calamiteit al, 
iemand had zijn portemonnee in het vliegtuig laten liggen, 
maar na een paar spoed telefoontjes was dit probleem al-
weer snel. Na een klein uurtje rijden kwamen we aan op de 
bestemming maar was een bier brouwerij niet te bekennen, 
na wat doorvragen bij de koeienmelker bleken we toch op 
de juiste plek te zijn en moesten wij in de achterste schuur 
zijn waar drie brouwvaten en de rondleiding plaatsvond in 
het ouderlijk huis.

Eenmaal aangekomen in het hotel konden we ons op maken 
voor een avondje Drogheda. De laatste rondjes werden ge-
haald in de discotheek onder het hotel waar de laatste over-
gebleven Egmondianen ook de deur uit werden gezet nadat 
de lichten alweer een tijd aan stonden en de vogeltjes weer 
begonnen te fluiten bij het ochtend gloren.

Dag twee mochten wij aantreden op Marian Park waar het 
derde het op mocht nemen tegen Drogheda United JO19. 
De eerste 20 minuten hielden de mannen nog aardig stand 

maar daarna kwam de combinatie half 5 naar bed en tegen 
jonge gretige Ieren en de man met de hamer langs en zakte 
het een beetje in elkaar en werd er met 0-4 verloren. Ook 
de Feesteranen aantreden tegen de veteranen van Droghe-
da Town deze wedstrijd was wat meer in evenwicht, nadat 
ze  1-0 voor kwamen en de mannen al met hun hoofd in de 
wolken liepen viel de 1-1. Het bleef tot het einde toe span-
nend maar trokken uiteindelijk toch aan het kortste eind en 
verloren ook de Veteranen met 1-2.

Na een gezellige middag voetbal werd de reis voortgezet 
naar de Boyne Rugby Club om daar het plaatselijke team 
aan te moedigen en aansluitend een feestje te bouwen in de 
kantine waar het eten werd klaar gemaakt en de zanger de 
sfeer erin hield en het weer een lang nachtje werd in Drog-
heda. En ook hier kwam aan al het moois weer een eind en 
gingen we weer huiswaarts met een koffer vol mooie herin-
neringen. Op naar het volgende uitje…………

Net als de vorige item geldt een 
op=op beleid dus zorg dat u er snel 
bij bent. De pet, te verkrijgen in het 
Egmondia Blauw of helemaal wit, 
is uiteraard voorzien van ons logo. 
Ideaal voor de komende zomer op het 
strand of langs de lijn.

De petten zijn verkrijgbaar tijdens 
de Familiedag, het jeugdkamp en 
de vrijwilligersavond. Ook zullen 
er via Facebook en de website nog 
verschillende verkoop momenten 
bekend gemaakt worden dus zorg dat 
u er ook eentje bemachtigd. 

Na een gezellige middag voetbal werd de reis 
voortgezet naar de Boyne Rugby Club om daar 
het plaatselijke team aan te moedigen en aan-

sluitend een feestje te bouwen in de kantine

Net als de vorige item geldt een 
OP=OP beleid dus zorg dat u er 

snel bij bent. De pet, te verkrijgen 
in het Egmondia Blauw of hele-
maal wit, is uiteraard voorzien 

van ons logo. 

De EGMONDIA PET! Na het succes van de Egmondia Sjaal, de 
Egmondia badlakens & handdoeken en de Egmondia muts is er 
een nieuw item te kop. De Egmondia pet!

Nieuw in de Egmondia shop…



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

999

380

1199

296

New York City - Hotel Skyline*** 
Citytrip

6 dagen, incl. retourvlucht en transfers
2-persoonskamer o.b.v. logies
vertrek op diverse data in september 2017

Marrakech - Riad Anya****
Citytrip

5 dagen, incl. retourvlucht en transfers
2-persoonskamer incl. ontbijt
vertrek op diverse data in juni 2017

Curaçao - Appartementen Blue Bay Resort****
Blauwbaai

9 dagen, incl. retourvlucht en autohuur
2-kamerappartement The Hill o.b.v. logies
vertrek in september 2017

Rhodos - Aparthotel Kipriotis*** 
Griekenland

8 dagen, incl. retourvlucht en transfers
2-persoonskamer incl. ontbijt
vertrek op diverse data in juni 2017

Getoonde prijzen zijn vanaf-prijzen per persoon o.v.v. wijzigingen en o.b.v. 2 personen.

*Na aantonen lidmaatschap 

bij Egmondia, stort Zonvaart Reizen 

€10 per boeking in de clubkas.

Bekijk bovenstaande aanbiedingen 
en alle andere vakanties op:

Zonvaart Reizen   |  egmond@zonvaart.nl  |  tel. 0880 660 868
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VoorwoordJeugdcommissie, trainers en coaches

De Zandloper - Mei 2017 | 23

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

Jeugdcommissie  Kantinezaken:
Voorzitter: Philip de Baar Daniëlle Broers
Jeugd Coördinator: Patrick Groen  Anita Groot
Begeleiding trainers: Engel Gul 
Technisch Coördinator: Cees Hottentot Evenementen:
Meiden: Dennis Bruin Martijn Blaauboer
 Carla Gul Edwin de Groot

Ledenadministratie
De Zandloper komt 4 keer per jaar uit. 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.

Contactgegevens Ledenadminstratie:
Richard Blaauboer
Winkelmanplantsoen 10
1931 VV Egmond aan Zee
E-mail: richardblaauboer@gmail.com

Wij kunnen 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
!


