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Van de voorzitter

Ik ga niet liegen; Mijn bui is momenteel een stuk 
beter dan het vorige Zandloper-voorwoord die ik 
schreef. Waar het bij de seizoenstart op sommige 
vlakken nog wat stroef ging gaat het momenteel op 
alle vlakken weer een stuk beter. Zelf heb ik geluk-
kig ook weer meer tijd buiten de bestuurskamer en 
de raadszaal van de gemeente rond kunnen bren-
gen en wat is dat toch fantastisch!

Op donderdagavond het trainingsveld oplopen 
en het eerste schot van een spelertje uit de JO 11 
prachtig de kruising in zien vliegen! Op het veld 
ernaast strijden de onvermoeibare mannen van 
Egmondia 3 nog met net zoveel passie om “De 
Winnende” als 20 jaar geleden bij de pupillen en 
op het B-veld een goede opkomst van de Selec-
tie. De afgelopen weken kon ik ook zelf weer even 
mijn scheidsrechter tenue aantrekken en zondags 
Egmondia 3 in goede banen leiden en op zater-
dag de meiden van MO 17 samen zien genieten. 
Het plezier spat er echt van alle kanten af! En dan 
maakt het bij de meiden nog niet eens zo veel uit 
of ze winnen of verliezen.

De winstpartijen in de tweede helft van novem-
ber bij ons Eerste waren wel nodig en zeker ver-
diend. De mannen werken hard en hoeven ook 
zeker niet op de (voor)laatste plaatsen te blijven 
bungelen. Op de volgende pagina is er over de 
sportieve prestaties meer te lezen. Dat het goed 
zit met de team spirit en het groepsgevoel bleek 
ook wel tijdens een zeer gezellig Sinterklaasfeest. 
Ik mocht hier zelf ook nog even deelgenoot van 
zijn.

Het zijn ook juist al deze activiteiten, buiten die 
ene wedstrijd op de zaterdag of zondag om, die 
het zo mooi maken om op de Lange Plas rond te 
lopen. Bij de jongste jeugd gaat het erg goed. U 
kunt dit lezen in een mooi stuk over de JO 8-1 en 
ook het feit dat wij na de winterstop een nieuw 
team in de competitie kunnen inschrijven. Maar, 
zoals één van de promotiecampagnes van de 
KNVB heet, er is “Een leven lang voetbal”. Juist 
om die reden hebben wij er voor gekozen om de 
mooie actiefoto van vader en zoon Buis op de 
voorkant te zetten. Een foto die ik aangeleverd 
kreeg vanwege het “Terug in de tijd artikel” van 
deze editie. De foto is al weer van enkele jaren ge-
leden maar het laat in mijn ogen prachtig zien dat 
voetbal toch echt een verdomd mooi spelletje is.

Omdat het de laatste Zandloper van dit jaar is wil 
ik u op deze plaats ook alvast hele fijne feestda-
gen wensen en wij hopen alle (ouders van) leden, 
sponsors, vrijwilligers en supporters op de nieuw-
jaarsreceptie (1 januari vanaf 14:30 uur) te mogen 
verwelkomen of anders vanaf half januari weer 
langs de lijn.

Met blauw-witte groet,
Paul Kager

Voetbal; Wat is het toch een 
verdomd mooi spelletje

Op het veld ernaast strijden de onvermoeibare 
mannen van Egmondia 3 nog met net zoveel 
passie om “De Winnende” als 20 jaar geleden 

bij de pupillen 

Het zijn ook juist al deze activiteiten, buiten 
die ene wedstrijd op de zaterdag of zondag 
om, die het zo mooi maken om op de Lange 

Plas rond te lopen. 



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.nl072 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 klimt op naar de  
middenmoot!

Het zijn ook de eerste maanden van de nieuwe 
technische staf en de samenwerking met de 

spelers verloopt voorspoedig.

Een team die wel weer volledig op de been is, is 
het team van begeleiders van de selectie. Hier 

zijn wij als club natuurlijk erg blij mee. 

Na een moeizame start heeft ons eerste elftal inmiddels de eerste punten in de derde klasse behaald. 
Waar wij in de uitwedstrijd bij Zeevogels nog genoegen moesten nemen met een gelijkspel werden er 
thuis tegen Vrone en JVC wel overwinningen geboekt. Dankzij die punten hebben wij ook de laatste plek 
verlaten en hopen wij de weg naar boven te kunnen blijven inzetten..

Het zijn ook de eerste maanden van de nieuwe 
technische staf en de samenwerking met de spe-
lers verloopt voorspoedig. De trainingsopkomst 
is goed en de sfeer binnen de groep ook. Trainer 
Johan van Wort weet, samen met assistent trainer 
Jan Waagmeester, de groep steeds beter naar zijn 
hand te zetten. Het is duidelijk dat er een niveau-
verschil zit tussen de 4de en 3de klasse maar het 
is geen gat wat niet te overbruggen is. Het spel in 
de 3de klasse is vaak van een wat hogere niveau 
dan in de 4de maar met de juiste inzet kan Eg-
mondia zeker nog meer punten vergaren, wat 
hopelijk ook in de tweede helft van de competitie 
tot mooie resultaten leidt. 

Naast assistent trainer staat Jan Waagemeester 
ook wekelijks langs de lijn bij ons tweede. Dit elf-
tal draait mee in de middenmoot van de compe-
titie, maar zij hebben nog wel wat inhaalwedstrij-
den te goed. Het is meer dan eens voorgekomen 
dat een tegenstander geen volledig team op de 
been kon brengen. Dit is bij Egmondia 2 gelukkig 

niet het geval en er wordt ook hier in goede sfeer 
getraind en gevoetbald.
Een team die wel weer volledig op de been is, is 
het team van begeleiders van de selectie. Hier zijn 
wij als club natuurlijk erg blij mee. Waar Engel en 
Rinus Gul vlak na de zomerstop toch besloten de 
selectie trouw te blijven loopt ook Jan Wijker weer 
wekelijks het veld in met de watertas. Op verzoek 
van zo goed als alle spelers, de technische staf en 
het bestuur heeft Jan zich weer bereid verklaard 
zijn taak te hervatten. Daar zijn wij natuurlijk erg 
blij mee!

Datum Wedstrijd

Zondag 28 januari Egmondia - Vios W
Zondag 11 februari Egmondia - Vitesse 22
Zondag 18 februari ZAP - Egmondia 
Zondag 18 maart Limmen - Egmondia
Zondag 25 maart Egmondia - Zeevogels
Zondag 1 april Vrone - Egmondia
Zondag 8 april Egmondia - DTS
Zondag 15 april Vios W - Egmondia
Zondag 22 april  Egmondia - Den Helder
Zondag 13 mei JVC - Egmondia
Zondag 20 mei Egmondia - Kleine Sluis
Zondag 27 mei Hollandia T - Egmondia

Programma 2de competitiehelft
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De meiden en jongens van JO8-1

De meeste spelertjes van dit sterrenteam speel-
den vorig jaar in de JO7-1 met 5 tegen 5 op kleine 
veldjes (20 x 30 meter) en met kleine doeltjes (2 x 
1 meter). De grote verandering die de KNVB in het 
jeugdvoetbal  heeft doorgevoerd met ingang van 
dit seizoen had dus impact op de volgende stap 
van dit team. 

Waar ze voorheen op een half veld zouden gaan voet-
ballen, spelen we dit seizoen op een kwart veld met 
pupillen doelen. Al best grote doelen voor zulke kleine 
mannetjes en vrouwtjes en op zo een klein veldje vlie-
gen de doelpunten dan ook soms om je oren. Er ko-
men vaak grote uitslagen voorbij, maar op zich is het 
zo slecht nog niet op een kleiner veld. Ze krijgen vaker 
de bal en uiteindelijk willen ze toch het liefst allemaal 
tegelijk aan de bal zijn. Het blijft een mooi gezicht, die 
kleintjes met z’n allen achter een bal aan te zien ren-
nen.
 
De eerste seizoenshelft is dan ook voorbij gevlogen. 
Vaak heel vroeg op zaterdagmorgen begint de pret, 

zeker als je om 8:30 in Assendelft mag aftrappen. En 
bij thuiswedstrijden staan ze vaak al ruim van tevoren 
te trappelen om het veld op te mogen. Een goed te-
ken en leuk om te zien hoe veel plezier ze beleven aan 
het voetballen op zaterdag, maar ook op de trainingen 
op dinsdag en donderdag. Ook mooi om te zien dat 
ze van echt “kluitjesvoetbal” aan het begin van het sei-
zoen steeds meer als team willen winnen en soms al 
eens echt naar elkaar overspelen. 

We hebben al een aantal grote zeges behaald met de 
uitschieter van 23-0 tegen Jong Holland, maar heb-
ben ook een paar keer verloren zoals tegen Sporting 
Krommenie en Vitesse. Een mooie wedstrijd was die 
tegen Limmen half november. Met een ruststand van 
0-0 wonnen we uiteindelijk met 8-2! En twee maan-

De jongens en meiden van JO8-1
Veel plezier op de zaterdagochtend!

Ook mooi om te zien dat ze van echt “kluitjes-
voetbal” aan het begin van het seizoen steeds 

meer als team willen winnen en soms al eens echt 
naar elkaar overspelen. 
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Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

De meiden en jongens van JO8-1

Het gaat goed met dit team en met de jongste 
jeugd bij Egmondia. Na de winterstop komt er 
zelfs een team bij dus zal de indeling iets wijzi-
gen, zodat iedereen nog meer kan voetballen.

den eerder verloren we nog vrij kansloos van Limmen. 
U leest het al, echte talentjes deze jongens en meiden 
van JO8-1.

 Graag zou ik ze dan ook aan jullie voor willen stellen:
Jill Wijker – Zorgt goed voor iedereen en weet precies 
te vertellen wat er gebeurd is als er iemand even moet 
huilen;
Rosa de Graaf – Soms een felle tante, doet altijd lekker 
mee. Pikt haar doelpuntjes mee;
Liz Wijker – De jongste van het stel. Bokst knap op 
tegen de vaak wat grotere jongens. Heeft al een doel-
punt gescoord.
IJsbrand Plug – Onze stormram IJs. Sterke verdediger, 
middenvelder, aanvaller. Scoort veel en loopt soms een 
tegenstander omver;
Jelte Heeres – Scoort vaak mooie doelpunten en is 
sterk aan de bal. Vindt het ook leuk om af en toe te 
keepen;
Sjaak Glas – De man van de trucjes. De schaar beheerst 
hij als geen ander. Speelt erg goed over;
Finn Dekker – Weet alles van voetbal en kan het heel 
goed vertellen. Wil graag keeper zijn en kan steeds ver-
der uittrappen;

Quinn Westphal – Sterke verdediger, kan de bal goed 
afpakken en naar voren passen;
Kai Abbes – Ook heel goed in trucjes en sterk aan de 
bal. Houdt er niet van om wissel te staan, want wil ge-
woon lekker voetballen;
Dorus Kager – De fanatieke spits. Scoort veel doelpun-
ten en neemt soms een mannetje mee als hij met een 
sliding de bal probeert af te pakken;

Het gaat goed met dit team en met de jongste jeugd 
bij Egmondia. Na de winterstop komt er zelfs een team 
bij dus zal de indeling iets wijzigen, zodat iedereen nog 
meer kan voetballen. Als het zo doorgaat, kan Egmon-
dia nog lang van deze spelers genieten en deze spelers 
van het leuke spelletje voetbal. Wilt u deze toppers een 
keer komen bekijken? Als we thuis spelen, spelen we 
altijd om 9:30.



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

Marcel en zijn oudere broer Peter waren ook gek op 
voetballen; daar waar hun jongste broer Edwin er he-
lemaal niets om gaf. Peter leek ook al op jonge leef-
tijd in de voetsporen van vader Piet te treden, maar de 
stap naar het betaalde voetbal was voor hem helaas 
net iets te hoog gegrepen. Peter heeft daarna bijna 
zijn hele voetballoopbaan bij A.F.C. 34 gespeeld, waar 
hij een waardevolle en geliefde speler was. Ook Marcel 
heeft het nog ruim een jaar geprobeerd bij de AZ voet-
balschool, maar hij zelf zag in dat hij dit niet zou red-
den (al gaf hij in ons gesprek aan achteraf misschien 
toch te snel te zijn gestopt want die ervaring neem je 
altijd mee).

Doordat beide broers in verschillende verenigingen 
voetbalden moesten vader Piet en moeder Riet de 
interesses verdelen. Moeder was dan meestal bij de 
thuiswedstrijden van A.F.C. 34 en vader ging naar Eg-
mondia.

Over deze situatie had Marcel nog een oud kranten-
knipsel bewaard waarin het volgende stond: “Mijn 
vader had natuurlijk graag gezien dat een van ons bij 
AZ zou komen, maar toen hij zag dat ik niet kon wat 
ik wilde, heeft hij zich er bij neergelegd.” Een (voetbal)
carrière in de luwte van bos en duin, dat was wat er 
bleef weggelegd voor Marcel. Niet geheel van talent 
gespeend, maar toch in aanzienlijk mindere mate 
technisch onderlegd dan broer Peter. “Natuurlijk is er 
sprake van kwaliteitsverschil in mentaliteit, zo blijkt. 
“Als Peter om half elf naar bed ging, dan zat ik vaak in 
de kroeg. Hij wilde naar AZ, ik hoefde niet zo nodig 
want als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat ik er de kwa-
liteiten niet voor gehad zou hebben. Misschien in fy-
siek opzicht nog wel, maar daar was het bij gebleven.” 
Dat voor broerlief de sprong naderhand ook te groot 
bleek, wijt Marcel aan ‘het gebrek aan echte kansen’. 
En hij is wat te lief voor het milieu, laat zich te weinig 
gelden. De brutaliteit die Peter ontbeert heeft Marcel 
in overvloed.” Tot zo ver dit citaat uit 1992.

        Terug in de tijd
              Marcel Buis

Deze keer gaan we terug in de tijd met Marcel Buis. De naam Buis is in de loop der jaren onlosmakelijk met 
Egmondia verbonden. Eerst was het vader Piet, die Egmondia echter al op jonge leeftijd verliet om zijn 
voetbalcapaciteiten verder te laten ontwikkelen bij het toenmalige Alkmaar ’54, toen nog spelend op het 
knusse voetbalcomplex “De Hout”. Na zijn betaalde voetbalcarrière (wat heette betaald als men de salaris-
sen van nu hoort zal het bij de generatiegenoten van Piet duizelen voor de ogen!) kwam Piet in 1969 terug 
naar Egmond aan Zee en als speler/trainer werd toen het kampioenschap behaald in een wedstrijd tegen 
St. Adelbert. Maar daarover is in eerdere stukken in deze rubriek al gesproken.
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Terug in de tijd

Zoals in dit stuk staat zette Marcel zijn voetballoop-
baan voort in de luwte van bos en duin op het uiterma-
te gezellige en prachtig gelegen sportcomplex van Eg-
mondia. Egmondia heeft zo een jaar of twaalf mogen 
genieten van de inzet en het inzicht van hem. Ook was 
hij per seizoen goed voor een behoorlijk aantal doel-
punten. Marcel kwam als 19-jarige bij het eerste van 
Egmondia, dat op dat moment nog in de vierde klasse 
speelde. Toen ontstond er voor onze club een minde-
re periode na de lichting Joop Koopman en Arie Spie-
renburg en het om verschillende redenen afhaken van 
goed voetballers als Hans Tuinenburg, Arend Zwart en 
broer Peter. Het gevolg was dat Egmondia toen afzakte 
naar de eerste klas Noord-Holland zoals dat toen nog 
heette. 
Onder trainer Frans Geurtsen, een zeer goede trainer 
volgens Marcel, en later Siem Tijm waren voorzichtig 
de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Deze beide 

trainers zaaiden waardoor Jan op de Weegh kon oog-
sten. Misschien niet de beste tactische trainer die we 
gehad hebben, maar wel de meest complete en Jan 
paste perfect bij de groep. Onder deze trainer kwam 
Egmondia weer terug op het niveau (vierde klasse) 
waar Marcel onder Ton de Vries in het eerste was ge-
komen. Dus net als vader Piet is ook Marcel (2x achter 
elkaar zelfs) kampioen geworden met de blauwwitten.

Jongens met wie Marcel als middenvelder in die tijd 
speelden waren o.a.: Kees Brink, Willem Sander, Menno 
Huiberts, Jan Visser, William Hof en Arie Hendrik Visser. 
Voor laatst genoemde had Marcel zeer veel bewonde-
ring. Vooral voor de tomeloze inzet die Arie elke wed-
strijd weer toonde. Ook noemde hij Arjen Blauwboer 
nog als een van de beste voetballers waar hij mee sa-
men heeft gespeeld. Een typische ausputzer waarop je 
kon rekenen.

De inzet waarover Marcel sprak betreffende Arie Hen-
drik Visser was ook op Marcel zelf van toepassing. Bij 
hem was er altijd de wil om te winnen. Een gedreven 
speler, die soms over de grens ging. Maar zoals hij in 
ons gesprek zei: “Ik begon nooit, maar reageerde wel 
vaak op situaties”. Dit leverde hem wel eens een rode 
kaart op. Een prachtig verhaal betreffende een rode 
kaart mag hier niet ontbreken. In een uitwedstrijd te-
gen Purmerland escaleerde de wedstrijd bij een 2-2 
stand kort voor tijd. Marcel werd er in het ontstane 
tumult uitgestuurd. De wedstrijd werd met nog vijf 
minuten te spelen gestaakt. Na een afkoelingsperiode 
werd het duel toch weer hervat. De scheidsrechter had 
er geen erg in dat Marcel gewoon weer aangesloten 
was bij het team. En laat Marcel nu ook nog de winnen-
de treffer (“met de hand”!) maken waardoor Egmondia 
met 3-2 won!Egmondia heeft zo een jaar of twaalf mogen 

genieten van de inzet en het inzicht van 
hem. Ook was hij per seizoen goed voor een 

behoorlijk aantal doelpunten.

Jongens met wie Marcel als middenvelder in 
die tijd speelden waren o.a.: Kees Brink, Willem 

Sander, Menno Huiberts, Jan Visser, William 
Hof en Arie Hendrik Visser
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Aan de derby’s tegen Zeevogels en Adelbert bewaart 
Marcel niet zulke goede herinneringen. In die wedstrij-
den speelde ik vaak onder mijn niveau. Ik wilde dan 
juist iets extra’s toevoegen en zie je dat het dan juist 
niet lukt.

Een andere wedstrijd die Marcel zich nog herinner-
de was de wedstrijd tegen A.F.C. 34 voor de beker. 
De Alkmaarders speelden toen in de hoofdklasse. De 
wedstrijd eindigde in 0-0 en penalty’s moesten de be-
slissing brengen. Marcel scoorde uit de penalty, maar 
deze moest worden overgenomen. De volgende pe-
nalty van hem kwam op de paal en omdat A.F.C. 34 de 
pingels beter nam bekerden zij verder. Maar Egmondia 
kon met opgeheven hoofd het veld verlaten.

Ook kwam nog even de fusie ter sprake. Marcel vindt 
het vreselijk dat het prachtige complex aan de Sport-
laan wordt verlaten. Maar hij ziet ook wel in dat dit ge-
beuren uit noodzaak is ontstaan en het beste is voor de 
clubs. We weten allemaal hoe de situatie is. Hij hoopt, 
en dit heeft hij al meerdere keren naar voren gebracht, 
dat er vanuit Egmond aan Zee voldoende inbreng is 
in de nieuwe vereniging. “Het zou jammer zijn als oud 
Egmondia ondersneeuwt in de nieuwe vereniging. De 
drie clubs moeten elkaar juist versterken en daarom is 
de inbreng van alle drie culturen cruciaal. Daar maak ik 
me echter wel wat zorgen over”.

Tot slot nog even iets over de voortzetting van de Buis 
dynastie bij Egmondia. Met Stijn, al 6 jaar een vaste 
waarde in het eerste, wordt natuurlijk vaak over de 

wedstrijden gesproken. Marcel zegt hem eerlijk als hij 
naar zijn mening slecht heeft gespeeld, maar ook als 
Stijn een goede wedstrijd heeft gespeeld wordt dat 
opgenoemd. Er moet altijd ruimte zijn voor verbeter-
punten en daar wijst vader Marcel met de beste be-
doelingen Stijn ook op. In veel opzichten lijkt Stijn op 
opa Piet en vader Marcel. Ook Stijn heeft een hekel aan 
verliezen en is een gedreven speler waar Egmondia 
hopelijk nog vele jaren van mag genieten. Stijn is dan 
geen kampioen geworden zoals Piet en Marcel, maar is 
wel twee keer gepromoveerd en speelt nu in de derde 
klasse.

Naast Stijn zijn beide dochters ook actief op het voet-
balveld. Bregje speelt bij MO19 en Floortje speelt in 
MO17 met dochters van broers Peter en Edwin. Beiden 
hebben een neusje voor het maken van doelpunten. 
Vooral Floortje scoort veel maar is soms wel wat ge-
makzuchtig voor een Buis! Misschien schuilt er in een 
van de meisjes wel een nieuwe Lieke Martens? Hiermee 
wordt bevestigd dat het blauwwitte bloed stroomt 
door de aderen van de familie Buis.

Kees Kager

Terug in de tijd

Een gedreven speler, die soms over de grens 
ging. Maar zoals hij in ons gesprek zei: “Ik 
begon nooit, maar reageerde wel vaak op 

situaties”.

 Marcel zegt hem eerlijk als hij naar zijn 
mening slecht heeft gespeeld, maar ook als 

Stijn een goede wedstrijd heeft gespeeld 
wordt dat opgenoemd.
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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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Uit het archief

Zestig felle schijnwerpers van elk 500 watt hebben 
gisteravond voor het eerst een vriendschappelijke wed-
strijd tussen Egmondia en Vitesse in het zonnetje gezet. 

Het was een beetje waterig zonnetje, omdat de regen 
somtijds met bakken uit de lucht stroomde. De uitslag 
van deze eerste wedstrijd met nieuwe verlichting wierp 
voor de ijverige derde klasser Egmondia echter een 
schaduw over het overigens uitstekend verlichte veld, 
omdat het ten onder ging met 1-5 tegen een technisch 
beter Vitesse.

In verband met de omschakeling van de P.E.N heeft 
het enige tijd geduurd voordat met de aanleg van de 
verlichting kon worden begonnen. De 10 lichtmasten 
rondom het veld waren al enige tijd in het bezit van 
Egmondia en gestort in 1 m3 beton en waren voor een 
sterk verminderde prijs gekocht van de N.S. De spelers 
waren enthousiast en onverdeeld gunstig over de nieu-
we verlichting. Wel moesten er nog enige lichtpuntjes 
bijgesteld worden omdat op sommige plaatsen ven 
het veld niet goed werden uitgelicht. Egmondia kan 
in ieder geval trots zijn op deze aanwinst want ver in 
de omgeving is een dergelijke accommodatie niet te 
vinden.

Uit het archief

Op 9 november 1961 bericht het Noord Hollands Dagblad over de ingebruikname van de nieuwe veld ver-
lichting, “Egmondia speelde eerste lichtwedstrijd” luidde de kop boven het artikel.
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Fusie update / Egmondia paraplu

Droog langs de lijn met een  
Egmondia paraplu

Na de Egmondia sjaal, Egmondia muts en Egmondia handdoek is er nu ook de Egmondia paraplu! Op deze 
manier kunnen de tientallen trouwe supporters die er ongeacht de weersomstandigheden altijd zijn ook 

droog staan tijdens regenachtige middagen.

De paraplu heeft een houten handvat, metalen steel, klit-
tenbandsluiting, baleinen, kunststoffen tips aan de uitein-
den, is prettig in gebruik en uniek! 

Mede dankzij de bijdrage van onze hoofdsponsors Lem-
mink Finance en Oosterbaan Sport- en Wandelschoenen 
hebben wij de prijs kunnen beperken tot  
15 euro per stuk.  
 
Maar wees er wel snel bij want op=op!

De ene heeft betrekking om de mooie zaken die al 
samen gedaan zijn. Zoals het Fusie-Jeugd-Toernooi en 
momenteel zijn de voorbereidingen voor het kersttoer-
nooi in volle gang. In de aanloop naar de daadwerke-
lijke samensmelting zullen er nog meerdere van deze 
mooie initiatieven genomen worden die het bestuur 
natuurlijk alleen maar toejuicht. Het andere punt wat wij graag onder uw aandacht 

brengen is de voorbereiding op de fusie. 
Het komende jaar, 2018, zullen er echt concrete 
voorbereidingsstappen gezet moeten worden. Wij 
vinden het belangrijk dat ons “Egmondia-DNA” niet 
verloren gaat bij een fusie en roepen iedereen dan ook 
op hier een steentje aan bij de dragen. Dit kan op vele 
manieren en in vele verschillende commissies. Zaken 
waarover nagedacht moet worden zijn de sponsorza-
ken, jeugdindelingen, voetbal filosofie, evenementen 
en nog heel veel meer! Mocht dit iets voor u zijn laat dit 
dan vooral bij het bestuur weten.

Bij het ter perse gaan van deze Zandloper zaten wij in de week voor het definitieve raadsbesluit van de 
gemeente. En hoewel op dit moment alle signalen op groen staan zou het te opportuun zijn om alvast een 
voorschot te nemen op een positief besluit. Graag besteden wij dan ook dit artikel wat aandacht aan twee 
andere belangrijke zaken rondom de fusie.

Fusie Update; In 2018 zal de bal écht gaan rollen

Wij vinden het belangrijk dat ons “Egmondia-
DNA” niet verloren gaat bij een fusie en roepen 

iedereen dan ook op hier een steentje aan bij 
de dragen. 
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Kantinerooster

Na twee jaar heeft Danielle besloten het stokje voor het maken van het kantine rooster graag over te dragen. Op 
deze plek willen wij Danielle natuurlijk hartelijk danken voor haar hulp en meteen vragen of er iemand anders 
beschikbaar is dit van haar over te nemen? Natuurlijk krijg je de tips van Danielle en zal het daardoor niet al teveel 
tijd hoeven kosten maar is de club er wel erg mee geholpen! Iets voor u?

Datum 8:45-11:00 11:00-13:15 13:15-15:30 Datum 8:45-11:00 11:00-13:15 13:15-15:30

27 jan Michael Lochies JO9-1 Noa Bierboer MO13-1 Jim Pauw JO19-1 31 mrt Anouk Bijleveld JO11-2 Owen Koper JO15-1 Deyana Voorhamme MO17-1

Marijn Faber  JO19-1 Sjaak Bes JO12-1 Floor Vos MO17-1 Jesper Koopman JO13-1 Reece Hellemons JO13-1 Rens Barendsma JO15-1

3 feb Jeremy Theunissen JO9-1 Jasmijn Blok MO13-1 Robin Wesselingh JO19-1 7 apr Tom Groen JO11-1 Destiny Tangali JO15-1 Maaike Zwart MO17-1

Fabian de Boer JO12-1 Hashmat Khairkhah JO15-1 Rick Lek JO17-1 Max Visser JO9-1 Casper Bosman JO15-2 Vince vd Schinkel JO19-1

10 feb Stijn Biesboer JO9-1 Mart Kaptein JO15-2 Mark Hendriks JO19-1 14 apr Matin Mohebzadeh JO11-2 Rene Wijker JO17-1 Zoe Bruin MO19-1

Huib Lemmink JO12-1 Omid Heidari JO15-1 Sunny Zwart MO19-1 Jill Wijker JO9-2 Merlijn van Amstel JO12-1 Joep vd Laarse JO17-1

17 feb Assadur Manugian JO9-1 Jordy Klitsie JO15-2 Davy Zwart JO17-1 21 apr Robin Sloot JO11-1 Evy Brouwer MO13-1 Lenny Gul JO15-1

Jamie Voorhamme JO12-1 Jack Daselaar JO17 Benjamin Lens JO19-1 Cliff van Schagen JO9-1 Kim Nieste MO13-1 Hero Simoons JO17-1

24 feb IJsbrand Plug JO9-2 Gyon Recourt JO15-1 Rico Heida JO19-1 5 mei Dylan Richardson JO11-1 Paolo Malsen JO17-1 Isabelle de Graaff MO17-1

Mats Groen JO12-1 Summer Bleeker MO13-1 Floortje Buis MO17-1 Sem Groen JO11-1 Gabriel Willems JO12-1 Brit Buis MO17-1

3 mrt Rosa de Graaff JO9-2 Mink Buis JO15-2 Lennart Rigter JO19-1 12 mei Ruben Groot JO11-1 Finn Schaddenhorst JO17-1 Sanne Gul MO19-1

Robin Glas JO12-1 Max van Thiel JO15-2 Donna Reiber MO17-1 Bram Gouda JO11-1 Jay Glas JO13-1 Femke Leyen MO19-1

10 mrt Kai Abbes JO9-3 Sam Sibariani JO15-2 Kim Tuls MO17-1 19 mei Stan de Laleijne JO12-1 Vin Zwart JO12-1 Elisa Mans Mo19-1

Cas Wegbrands JO13-1 Jens Blok JO15-1 Sem Bout JO15-1 Quin Westphal JO9-2 Huub de Graaff JO13-1 Nikki Zwart MO19-1

17 mrt Nadar JO9-3 Samuel Damen JO15-1 Lot van der Winden MO17-1 26 mei Sasha Verwijk JO9-3 Abel Riezebos JO12-1 Sebastian Haselmayer JO15-1

Ruben Dekker JO13-1 Jesse Holtman JO13-1 Tristan Geskus JO17-1 Boet Groen JO9-3 Britt Bark MO17-1 Sten Blaauboer JO19-1

24 mrt Reza Reiber JO11-2 Mees van Esveld JO15-1 Christy Gul MO17-1

Kick Garia JO13-1 Ilyah Muns JO15-2 Lotus Bruin MO19-1

Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen!  Kunt u geen vervanging regelen 
dan kunt u uw dienst afkopen door € 25,00 te betalen aan Egmondia!  

Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht wanneer u verstek laat gaan.

Wijzigingen of ruilingen kunt u doorgeven aan:

Danielle Broers tel. 06-27101470 e-mail: daan_broers@msn.com

Uit het archief



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

“HET WAPEN VAN EGMOND”
GRAND  CAFÉ  RESTAURANT

EGMOND AAN ZEE

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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Grote clubactie weer groot succes! 

Grote clubactie / Nieuwjaarsreceptie 

Via deze weg willen wij alle leden, 
vrijwilligers, trainers, coaches, sponsoren, 
donateurs en supporters vragen om reeds 
gemaakte afspraken voor de eerste dag van  
het nieuwe jaar af te zeggen…..

Dit gebeurt op 1 januari met om 14:30 uur de 
jaarlijkse nieuwsjaarswedstrijd en aansluitend 
een gezellige receptie met hapje, drankje en live 
muziek. 

Komt allen!

U bent van harte uitgenodigd voor 
onze nieuwjaarsreceptie!

OPBRENGST 2017:
€ 2.889,60

Ook dit jaar was de Grote Clubactie weer een groot 
succes. Dankzij de inzet van vele jeugdleden en de 
fantastische coördinatie van Samantha is er bijna 
3.000 euro ingehaald. Dankzij deze mooie op-
brengst zijn alle leiders en coaches voorzien van een 
mooie nieuwe Egmondia jas.

Het is een succesformule die al jarenlang meegaat; Le-
den van (sport)verenigingen gaan op pad om loten te 
verkopen waarmee de koper mooie prijzen kan winnen, 
de leden een leuk zakcentje aan verdienen en de club 
ook een mooi bedrag kan toevoegen aan de clubkas. 
Dat was ook dit jaar weer gelukt.

Op pagina 21 van deze Zandloper zijn alle kinderen te 
vinden die de loten hebben verkocht. Namens de hele 
club, en specifiek de trainers en leiders die nu in de 
mooie jassen rondlopen, hartelijk bedankt!

Dankzij deze mooie opbrengst zijn alle leiders 
en coaches voorzien van een mooie nieuwe 

Egmondia jas.



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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Fusietoernooi

Verkoper Team Aantal 
loten

Floortje Wegbrands JO11-2 96
Jasper Groot JO9-1 64
Senna Waagmeester JO12-1 54
Sem Tromp JO13-1 49
Cas Wegbrands JO13-1 48
Finn de Baar JO12-1 45
Guusje Heinis MO13-1 45
Dean Jonkman JO8-2 42
Summer Bleeker MO13-1 37
Jill Wijker JO8-1 31
Rosa de Graaff JO8-1 30
Gabriel Willems JO12-1 29
Huub de Graaff JO13-1 28
Robin Sloot JO11-1 28
Jitse Bruin JO8-2 27
Liz Wijker JO8-1 27
Ruben Groot JO11-1 27
Tess van Gent JO11-2 26
Kick Garia JO13-1 25
Demy van der Meulen JO8-2 23
Binck Zwart JO13-1 22
Dorus Kager JO8-1 22
Rixt Brouwer JO11-2 22
Merlijn van Amstel JO12-1 21
Jilles Pater JO11-2 20
Niek Wijker JO11-2 20

Kim Niesten MO13-1 19
Anouk Bijleveld JO11-2 18
Jay Glas JO13-1 18
Boet Groen JO8-2 17
Jayden Zwart JO8-2 17
Jesse Holtman JO13-1 17
Joey Groen JO13-1 17
Niek Bark JO12-1 17
Storm Gouda JO11-1 17
Derk de Graaff JO8-2 15
Ruben Dekker JO13-1 14
Quinn Westphal JO8-1 13
Jesper Koopman JO13-1 12
Sasha Verwijk JO8-2 12
Hugo Dekker JO8-2 9
Jelte Heeres JO8-1 8
Bram Gouda JO11-1 7
Bram Olijerhoek JO9-1 7
Jaimie - Lynn Theunissen JO11-2 7
Esmee Gouda MO13-1 6
Mats Groen JO12-1 6
Sia Westphal MO13-1 6
Sjaak Glas JO8-1 6
Evy Brouwer MO13-1 5
Abel Riezebos JO12-1 3
Joep de Graaff JO11-1 3

OPBRENGST 2017:
€ 2.889,60



Beste voetballer,
 
Graag roepen wĳ  jou op om nu mee te doen aan de Grote Cruĳ ff  Club Actie en zo geld te 
verdienen voor de clubkas. 
Koop het boek Johan Cruĳ ff  – Mĳ n voetbal op www.cruĳ ff actie.nl en verdien per 
exemplaar 4 euro voor je club!
 
In dit boek laat Johan Cruĳ ff  de essentie van voetbal zien aan de hand van 14 
basisprincipes. Zĳ n lessen staan niet alleen garant voor succes op het veld, het zĳ n ware 
levenslessen.
Hét lĳ fboek voor elke voetballiefhebber, van jong tot oud en van amateur tot prof.

Uit alles blĳ kt waar Cruĳ ff  voor staat: mooi, aanvallend voetbal, veel aandacht voor de 
voetballer zelf en bovenal: spelplezier. Dat is de grootste motor van succes. Zĳ n visie is niet 
zomaar een mening maar een overtuiging gebaseerd op tientallen jaren ervaring op het 
hoogste niveau. Een visie waarmee hĳ  zichzelf en veel andere talentvolle spelers naar de 
absolute top bracht en waar nog elke dag aan wordt gerefereerd. 
 
Johan Cruĳ ff  heeft zich altĳ d actief ingezet om het plezier van voetbal en samen spelen 
over te dragen. Met deze actie zetten we zĳ n gedachtengoed voort: Door voetbalclubs te 
steunen zorgen wĳ  ervoor dat zoveel mogelĳ k mensen plezier blĳ ven beleven aan het spel.
 
Dus doe nu mee en bestel het boek op www.cruĳ ff actie.nl!
 
Hoe werkt het?
Selecteer je eigen voetbalclub en bestel het boek.
Per verkocht boek verdient de club € 4,-. Ook wordt er per boek € 1,- afgedragen aan de 
Cruyff  Foundation; dit geld komt ten goede aan sportactiviteiten voor kinderen.
De actie duurt tot en met 31 december 2017. In januari wordt de balans opgemaakt en zal 
het verdiende bedrag in één keer worden overgemaakt aan de club.

Hartelĳ ke groet,

Verdien
per boek

€ 4,-
voor je club

STEUN JE 
VOETBALCLUB, 
KOOP HET BOEK 
EN VERDIEN € 4,-!

Bestuur V.V. Egmondia
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Jeugdcommissie, trainers en coaches

Jeugdtrainers:  Jeugdcoaches:
JO 19-1 René vd Schinkel JO 19-1 Frank Blaauboer
MO 19-1 Bert Zwart MO 19-1 Jan Zwanenburg / 
   Bert Zwart
MO 17-1 Peter Min / Arno Wijnker /  MO 17-1 Carla Gul
 Ramon Huls  
JO 16-1 Cees Hottentot JO 16-1 Daan Min
JO 15-1 Arno Admiraal / Onno Zwaan JO 15-1 Wim Gul
JO 15-2 Job Zwart JO 15-2 Job Zwart
MO 15-1 Mitchell Venema / Ramon Huls  MO 15-1 Heidi de Waard
JO 13-1 Sander Wegbrands / Patrick Tromp JO 13-1 Sander Wegbrands
MO 13-1 Marcel Gouda MO 13-1 Martijn Brouwer  
JO 12-1 Jan Waagmeester JO 12-1 Philip de Baar
JO 11-1 Marcel Gouda JO 11-1 Marcel Gouda
JO 11-2 Nick Stam / Max Admiraal          JO 11-2 Tim Zwanenburg
JO 9-1 Mark Oleijerhoek JO 9-1 Mark Oleijerhoek
JO 8-1 Mark Oleijerhoek     JO 8-1 Robin Kager
JO 8-2 Jens Visser /  MP Jens Visser
 Dave Holman (06 15081040) 
JO 5-1/Kabouters Martijn Blaauboer (06 30701798) 

Keepers: 
Bert de Groot 

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

Ledenadministratie
De Zandloper komt 4 keer per jaar uit. Heeft u het derde 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
!


