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Wanneer u een redactionele bijdrage wilt leveren of meer informatie wilt over het adverteren 
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Redactie: Hoofdbestuur V.V. Egmondia
Vormgeving en druk: Buro van Amstel - www.burovanamstel.nl
Fotografie: Cor Mooij

2 | De Zandloper - Maart 2018



De Zandloper - Najaarseditie 2015De Zandloper - Maart 2018 | 3

Van de voorzitter

Bij het schrijven van dit voorwoord zitten wij als 
bestuur zijnde midden in een hectische periode. 
Een aantal weken letterlijk 7 avonden per week met 
de club bezig; Het is momenteel voetbal, voetbal 
en nog eens voetbal. De Zandloper was dan ook 
zo weer gevuld en ik neem u dan ook graag even 
mee door wat wij recent gedaan hebben, waar wij 
midden in zitten en wat er op korte termijn weer 
aankomt. 

Om met de selectie te beginnen; Het moment 
van schrijven is net na de knappe overwinning 
bij Limmen uit, een week nadat wij ook een 
punt tegen Meervogels haalde. Voordat het 
blad terug is van de drukker hebben wij ook de 
Derby tegen Zeevogels gehad. Ook hebben wij 
hebben wij een nieuwe trainer voor het eerste 
elftal weten te vinden (zie pagina 19). Dit nadat er 
besloten werd de samenwerking met Johan van 
Wort te beperken tot het eenjarige contract wat 
overeengekomen is. Via deze weg wil ik Marcel 
Buis, die met zijn voetbaltechnische kennis het 
bestuur heeft geassisteerd in de zoektocht naar 
een nieuwe trainer, bedanken. 

Ook wil ik graag de felicitaties overbrengen aan 
Jan Waagmeester. Jan , assistent trainer bij de 
selectie en coach van het tweede, heeft met goed 
gevolg zijn KNVB cursus afgelegd. Van harte! 
Wij zijn erg blij met Jan en zijn blij dat hij ook 
volgend jaar actief zal blijven bij de selectie.

Wat tijdens het typen van deze pagina ook weer 
een ‘hot topic’ was, is de fusie. 
Door de gemeenteraadsverkiezingen was het 

weer volop in de aandacht in de media. 
Achter de schermen echter, is het nooit minder 
onder de aandacht geweest. Op pagina 5 leest 
uw waar de Fusie Technische Jeugd commissie 
allemaal al mee bezig is en ook tijdens het 
Zuiderduin toernooi, te lezen op pagina 12, zullen 
zo goed als alle jeugdteams van zowel onze club 
als Zeevogels en Adelbert aanwezig.

Ook blikken wij nog even terug op de 
januarimaand, traditiegetrouw in het teken 
van de halve marathon. Op pagina 6 en 7 leeft 
u hoe onze toppers van de Vut-ploeg weer 
een fantastische prestatie op de club hebben 
neergezet maar ook de jongste groep binnen de 
club was zeer actief. Kijk maar snel op pagina 15.

Verder is er weer een mooie editie van “Terug 
in de tijd”, kunt u de scheidsrechtercoördinator 
leren kennen, leest u dat wij binnenkort kunnen 
pinnen in de kantine, ook voor de aankoop van 
een paraplu en leest u dat wij weer mee doen 
aan de Rabo Clubkas. Kortom; Ook deze alweer 
10de editie van de Zandloper, sinds hij opnieuw 
gelanceerd werd in de winter van 2015, was zo 
weer vol. 

Ik wens u weer veel leesplezier en hoop u te 
mogen treffen langs de lijn van één van die vele 
activiteiten.

Met blauw-witte groet,
Paul Kager

Voetbal, voetbal en 
nog eens voetbal

De Zandloper was dan ook zo weer gevuld en 
ik neem u dan ook graag even mee door wat 

wij recent gedaan hebben.

Kortom; Ook deze alweer 10de editie van de 
Zandloper, sinds hij opnieuw gelanceerd werd 

in de winter van 2015, was zo weer vol. 



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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    Even voorstellen

Even voorstellen: De Fusie 
Technische Jeugdcommissie

Zoals jullie lezen vinden de activiteiten plaats bij 
alle verenigingen wat het erg leuk maakt want 

op deze manier leren we ook een beetje de 
culturen van de drie verenigingen. 

Wij hopen dat de kinderen en de ouders onze 
ideeën zullen steunen, en een positieve bijdrage 

zullen leveren daar waar dit gevraagd wordt.

Even kort voorstellen, Marko Meijer en Gerco Tervoort van Adelbert, Dennis van der Laarse, Patrick Groen 
en Edwin de Groot van Egmondia, Dennis de Waard en Sjacco Belleman van Zeevogels, wij zijn naar voren 
geschoven vanuit de jeugdbesturen en hebben de steun van de hoofdbesturen en fusie commissie. 

‘’Wij zijn allen begaan met de toekomst van het 
voetbal in de Egmonden en willen uiteindelijk een 
plan presenteren waarvan wij denken dat we een 
sterke en gezonde vereniging kunnen vormen door 
de krachten te bundelen en de jeugd een leuke 
en uitdagende toekomst in het voetbal te kunnen 
bieden’’.’

Eerst hebben we de verwachtingen uitgesproken 
naar elkaar en de probleem teams, teams die door 
een krappe bezetting onder druk staan in de huidige 
leeftijdscategorieën besproken, doel hiervan is om te 
kijken waar we wellicht volgend seizoen al iets mee 
zouden kunnen.
Na ons eerste gezamenlijke overleg bij Zeevogels 
hebben wij om de toestemming gevraagd vanuit de 
Fusie Commissie om onze ideeën verder vorm te gaan 
geven.Inmiddels hebben wij ook ons tweede overleg 
bij Adelbert achter de rug hierin hebben wij afspraken 
gemaakt om de eerste kennismaking Mix toernooien 
te plannen.

De komende periode gaan we met de JO9, JO12, JO14 
een activiteit organiseren om te ervaren hoe dit loopt 
en welke feedback wij hierop ontvangen, dit doen wij 
als volgt:

•  JO9-1 spelen op zondag 8 april een mixtoernooi bij 
Adelbert van 11:00 t/m 12:30uur
 
•  JO12-1 spelen op zondag 22 april een mixtoernooi 
bij Egmondia van 11:00uur t/m 12:30uur

•  JO14-1 de leiders van de drie verenigingen 
leveren elk 5 spelers voor een ‘’Egmonds team’’ wat 
gezamenlijk een keertje gaat trainen en een wedstrijd 
samen zal gaan spelen tegen een nader te bepalen 
tegenstander bij Zeevogels

Zoals jullie lezen vinden de activiteiten plaats bij 
alle verenigingen wat het erg leuk maakt want op 
deze manier leren we ook een beetje de culturen 
van de drie verenigingen. De activiteiten zullen 
worden georganiseerd door de vereniging waar de 
activiteit plaats vindt, en wordt aangestuurd door 
onze Commissie. Na deze 3 activiteiten gaan wij op 23 
april evalueren bij Egmondia en bekijken wij op welke 
manier wij de activiteiten kunnen uitbreiden.
Wij hopen dat de kinderen en de ouders onze ideeën 
zullen steunen, en een positieve bijdrage zullen 
leveren daar waar dit gevraagd wordt.

Verder zullen jullie ons binnenkort als groep tegen 
komen op een wedstrijddag van de jeugd op de 
huidige drie locaties zodat u in de gelegenheid 
gesteld wordt om vragen te stellen of misschien wel 
waardevolle suggesties heeft voor ons, onze insteek is 
om dit proces zo transparant als mogelijk uit te gaan 
voeren, maar het allerbelangrijkste is dat het kind 
centraal staat en met veel plezier en spelvreugde een 
mooie voetbal toekomst tegemoet kan gaan.

Namens de Fusie Technische Jeugd Commissie
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De drukke winterstop

12 en 13 januari was het op ons complex weer 
gezellig druk. Een tent van 60 x 15 op het voormalig 
handbalveld waar op zaterdag de businessgroepen 
van het mountainbiken werden ontvangen en zich 
konden omkleden en wat eten en drinken. 
1500 fietsers lieten zich bedienen door enthousiaste 
Egmondianen,  leden van de VUTploeg aangevuld 
door 3 A-junioren t.w. Sten Blaauboer, Vince van 
der Schinkel en Mitchell Venema. 

Voor de start was de koffie voor de fietsers voor 
rekening van Le Champion. Ook zouden er door Le 
Champion consumptiebonnen aan de fietsers verstrekt 
worden voor een broodje maar we hebben geen 
consumptiebon gezien. Een puntje voor de evaluatie. 
Omdat het dit jaar een vroege start was, waren de 
activiteiten in de tent rond 13.00 uur ten einde en 
konden we ons opmaken voor een drukke zondag.
Omdat we al jaren achter elkaar het gebeuren in de 
tent faciliteren verschilt het draaiboek ieder jaar niet 
zo veel. Een verrassing en vraag is wel steeds hoe koud 
wordt het op zondag. 

Des te kouder des te meer snert gaat er doorheen. In 
2017 was het echt geen snert weekend en hadden we 
te veel ingekocht. Gelukkig waren de toen gekochte 
blikken tot 2019 houdbaar en dus zijn die deze editie 
wel verkocht. Voor de statistici onder ons. 70 liter snert, 
120 liter koffie, 30 liter thee en 250 broodjes  worst en 8 
kratjes bier ging er die zondag door. Onze koks Jan en 
Ton hadden het er maar druk mee. Het verkopen in de 
tent was een Vutploeg aangelegenheid versterkt met 
jongere knecht Marco Dekker. Het liep als een trein.   
Op zondag was ook de kantine open. 

Voor de statistici onder ons. 70 liter snert, 120 
liter koffie, 30 liter thee en 250 broodjes  worst en 

8 kratjes bier ging er die zondag door. 

De drukke winterstop
wil niet zeggen dat er helemaal niets

 gebeurt bij Egmondia

Omdat we al jaren achter elkaar het gebeuren in 
de tent faciliteren verschilt het draaiboek ieder 

jaar niet zo veel. 
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Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

De drukke winterstop

Lia en Cor het vaste koppel daar, werkten zich in het 
zweet. Van 09.30 uur tot 16.30 uur was het gezellig 
druk in de kantine en de koffieautomaat draaide 
overuren. Ook de snert en de broodjes worst vonden 
gretig aftrek. Rond 16.00 uur vertrok de laatste loper 
uit de tent en was nagenoeg de voltallige VUT-ploeg 
die in 3 kwartier tijd de “verkoop hoek” opruimde en de 
gebruikte tafels weer terugzetten in de kleedkamers en 
de potten en pannen weer in de berging. Kleedkamer 
8, de keuken, was de tijdelijke opslag van de gehuurde 

koffiecontainers en kookpannen. Om 17.00 uur konden 
we eindelijk gaan zitten en lieten we ons het biertje  
goed smaken, om 18.30 uur aangevuld met een paar 
heerlijke salades, zaten we daarna nog even gezellig.  

Minder blij waren we toen op dinsdag bleek dat men 
met een heftruck een deel van het handbalveld had 
toegetakeld. Alkmaar Sport, de instelling die de velden 
onderhoudt, is meteen ingeseind om de schade met 
de veroorzaker te regelen. 



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

Mijn herinnering aan Guus is dat het een goede kerel is 
en altijd bereid, om waar mogelijk, iemand te helpen. 
Doordat Guus in de politiek geraakte, werd zijn aandeel 
in Egmondia minder. Gabe heeft de hele jeugd bij 
Egmondia doorlopen en trainde meestal onder de 
gebroeders Ton en Ab de Vries. In die tijd was er een 
goede lichting jeugdvoetballers bij Egmondia en 
speelden de diverse teams behoorlijk hoog. In die tijd 
stonden o.a. Gerard de Lange (ging later naar A.F.C. 34) 
en Dolf Beijer in de A junioren. Vanuit dit team zijn er 
overigens door verschillende omstandigheden weinig 
in de senioren A selectie gekomen. Gabe speelde toen 
in de B junioren.

Ook in de C junioren zaten enkele spelers met talent 
zoals Klaas Prins, Wil Zwart en Lesley Hargreaves.  Als er 
dan verre uitwedstrijden op het programma stonden, 
werd daar met de bus naar toe gereden. Volendam en 
Den Helder waren toen o.a. de tegenstanders. 
Gabe in actie in het Egmondia shirt

Vader Guus is al genoemd, maar ook moeder Annie 
was toen niet weg te denken bij onze vereniging. 
Omdat zij een auto had, was zij ook jeugdleider van 
het team van broer René.
Op zijn 18de jaar kwam Gabe vanuit de A junioren in 
de A selectie, die toen getraind werd door Rein van 
Lier. Daarna Kwamen Bram Schuurman en Rob
Donkersloot. Onder Rob heeft Gabe altijd het prettigst 
getraind. 

Dit is wel he el opvallend, omdat Gabe nou niet 
bepaald iemand was die van veel en lang lopen hield. 
Hij trainde liever met de bal. Maar Rob begon zijn 
training altijd met tien rondjes om het veld. 
“Maar door die trainingen” zei Gabe “Wonnen we toen 
vaak de wedstrijden in de laatste twintig minuten.” 
Er werd dan ook nog op zaterdagmorgen extra 
getraind, dit voor jongens die er door de week niet bij 
konden zijn. 

        Terug in de tijd
              Gabe Damstra

Vandaag gaan we in deze rubriek zo een veertig jaar terug in de tijd. Gabe Damstra is ook al weer heel lang 
verbonden met de club. We kunnen hier ook spreken van drie generaties. Vader Guus heeft menig jaar in 
het jeugdbestuur gezeten en is daarvan ook nog voorzitter geweest. Ook voetbalde Guus Damstra actief 
bij Egmondia.

Als er dan verre uitwedstrijden op het programma 
stonden, werd daar met de bus naar toe gereden. 

Volendam en Den Helder waren toen o.a. de 
tegenstanders. 

“Maar door die trainingen” zei Gabe “Wonnen we toen 
vaak de wedstrijden in de laatste twintig minuten.” Er werd 

dan ook nog op zaterdagmorgen extra getraind, dit voor 
jongens die er door de week niet bij konden zijn. 

Gabe Damstra
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Terug in de tijd

Gabe is nooit gepromoveerd met Egmondia, maar in 
de twee jaar met Rob Donkersloot werd het eerste 
twee keer tweede. Het eerste jaar werd Limmen met 
Sem Wokke kampioen. Maar zo vertelde Gabe, in 
de wedstrijden tegen Egmondia was Sem Wokke 
onzichtbaar. Klaas Prins kreeg de opdracht om hem 
uit te schakelen en dit lukte voortreffelijk. Het tweede 
jaar hebben we lang mee gedaan voor de titel, 
maar moesten we de eer laten aan Zeevogels, die 
toen met een sterke lichting enkele jaren achtereen 
promoveerden.

Ook herinnerde Gabe zich nog een wedstrijd tegen 
Alkmaarse Boys. Daar liep een grensrechter op klompen 
en die was zo slecht, dat hij elke aanval van Egmondia 
afvlagde. Door deze verloren wedstrijd werd Kolping 
Boys kampioen. Gabe speelde linksbuiten en aan de 
andere kant stond Jan Visser. In de spits stond zijn 
maatje Lesley Hargreaves. Daar kon Gabe het heel goed 
mee vinden. We waren als het ware een twee-eenheid. 
We wisten van elkaar precies wat de bedoeling was. 
Zowel op het veld als in de zaal konden zij zeer goed 
met elkaar samen spelen. 

Het ging zelfs een keer zo ver dat toen de trainer 
besloot Gabe tegen Foresters uit niet op te stellen, 
Lesley zei: “Dan speel ik ook niet”.  

In die tijd speelden o.a. Arie Spierenburg, Joop 
Koopman, Martin de Lange en Ees Groot in het eerste. 
Ook Theo Struyk, een jongen van buitenaf, heeft 
nog betaald voetbal gespeeld bij het toenmalige 
Fortuna Vlaardingen. Een goede gozer, maar wel een 
aparte vogel. Theo kwam altijd met zijn koffertje en 
zijn paraplu naar het voetbalveld. Sommige jongens 
dachten dat hij van de “herenliefde” was. 

Tot het moment dat Theo met zijn vriendin ten tonele 
verscheen. Een ongekend mooie, blonde schone, vanaf 
dat moment was het oordeel over Theo heel anders. 
Theo speelde rechtsback en had een hard schot in de 
benen. In een wedstrijd tegen Alkmaria Victrix scoorde 
hij tweemaal vanaf de middenlijn.

Gabe scoorde als linksbuiten altijd heel veel en was 
vaak topscorer van Egmondia. Hij was doelgericht 
en dankte dit vooral aan zijn inzicht van het spelletje 
en situaties tijdens de wedstrijd. Eén van de mooiste 
doelpunten die ik gemaakt heb zei hij, was ook een 
afstandsschot vanaf de middenlijn tegen V.V.S. uit 
Spanbroek. “Ik draaide vanaf links naar binnen en 

Egmondia in de 50er jaren waarop ook de vader en een oom van Gabe te zien zijn
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schoot met rechts de bal in het doel.” 
Een vaste supporter was in die tijd ome Engel Stentrop, 
daarmee werd menig doelpunt samen gevierd. Engel 
heeft ook nog samen met vader Guus in een elftal 
gespeeld. 

Supporters die Gabe zich ook nog herinnerde waren 
Annie Schong (sloeg geen thuiswedstrijd over) en Ed 
van Straalen tevens bestuurslid. Ed kon je herkennen 
aan zijn Yell; “laat ons “joecheien”. 

Clubs waartegen Gabe niet graag speelde waren het 
al eerder genoemde Alkmaarse Boys, een vervelende 
ploeg noemde Gabe dat en Hollandia T, maar dat 
had meer te maken met de fysieke kracht van deze 
ploeg. Allemaal grote forse kerels. Tegen st. Adelbert 
kon Gabe zijn draai ook niet altijd vinden, dit was 
mede te wijten aan het feit dat Bert Zwart zijn directe 
tegenstander was. Na de trainers Kees Koppen en Siem 
de Jong besloot Gabe het iets rustiger aan te doen en 
ging lager spelen.

Toen Ton de Vries, die toen trainer van de selectie werd, 
hem vroeg om bij de selectie te blijven, omdat er veel 
spelers uit de selectie stopten, zei Gabe ook “Nee”. En 
daar zo vertelde Gabe mij, heeft hij achteraf wel spijt 
gehad. De beslissing was genomen, maar voor Ton 

waarbij ik in de jeugd altijd zo ontzettend fijn mee had 
getraind, had ik het eigenlijk moeten doen. Ton een 
ontzettend fijne kerel, maar bleek achteraf toch iets te 
“vriendelijk” om een A selectie te trainen. En natuurlijk 
was het voor deze trainer moeilijk dat er toen zo veel 
goede voetballers stopten. 

Gabe bouwde zijn actieve carrière af in het derde elftal 
van Egmondia, waar hij o.a. samen speelde met Cor 
Snijders, Ton Gravenmaker, Henk Groot en Han Konijn. 
Het voetbal liet hem niet los, want de derde generatie 
Damstra bood zich aan. Zijn zoons Gosse en Tom waren 
spelers die het ook tot het eerste elftal brachten. Gosse 
en technisch begaafde speler met een goed gevulde 
trukendoos en Tom, die het vooral van hard werken en 
zijn inzicht moest hebben. 

Dat Gabe betrokken bleef bij de vereniging bleek 
wel uit het feit dat hij meteen “Ja” zei, toen de selectie 
zonder trainer kwam te staan. In het seizoen 2001/2002 
maakte trainer André Dekker de klus niet af en namen 
Kees Hottentot als veldtrainer en Gabe als trainer/
coach tijdens de wedstrijden de taken over. Ook nu zijn 
zoons niet meer in het eerste voetballen, zien we hem 
nog regelmatig langs de lijn. 

Vader Guus, moeder Annie, Gabe, Gosse en Tom 
hebben hun steentje aan onze mooie vereniging op een 
positieve manier bijgedragen. Dat is toch fantastisch!

~ Kees Kager

Terug in de tijd

Gabe scoorde als linksbuiten altijd heel veel 
en was vaak topscorer van Egmondia. Hij 

was doelgericht en dankte dit vooral aan zijn 
inzicht van het spelletje en situaties tijdens de 

wedstrijd. 

Zoon Tom in een wedstrijd tegen Dynamo Ursem Zoon Gosse, op deze foto actief tijdens een wedstrijd van 
Egmondia 2
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Ook dit jaar wordt bij onze mooi voetbalclub 
het Zuiderduintoernooi georganiseerd. Wat zes 
jaar geleden is ontstaan bij enkele vrijwilligers 
met de gedachten “een toernooi spelen is toch 
gaaf met je team, waarom gaan we het niet bij 
onze club organiseren” is inmiddels uitgegroeid 
tot een vast toernooi op de voetbalkalander.

Op zaterdag 31 maart gaan de jeugdleden vanaf 
de JO/MO7 t/m JO/MO 13 de strijd met elkaar aan 
om als winnaar van het Zuiderduintoernooi te 
eindigen in ieder zijn categorie. Net als voorgaande 
edities zat het deelnemersveld ruim van te voren 
vol! Na de laatste aanmeldingen zijn de indelingen 
samengesteld op categorie en klasse wat voor 
spektakel moet gaan zorgen in iedere poule.

Voetbal en plezier staat voorop tijdens het 
toernooi, daarom spelen de kinderen niet alleen 
hun wedstrijden maar buiten de wedstrijden om 

is ook vertier voor jong en oud. Voor de kinderen 
staan diverse speelattributen langs het veld, 
de limonade koe en een popcorn machine zijn 
aanwezig en de tafelvoetbal in de kantine staat 
weer klaar voor gebruik. 

Maar ook aan de leiders, trainers, ouders en 
supporters is natuurlijk gedacht. Naast de 
gebruikelijke kantine versnaperingen staan buiten 
ook de nodige dranken en versnaperingen voor 
ieder klaar.
Wat we niet in de hand hebben is het weer, laten 
we hopen dat die meewerken zodat we het tot 
een succes kunnen maken!

Via deze weg willen wij de vrijwilligers, sponsoren 
en deelnemers bedanken voor ieder zijn bijdrage.

Zuiderduintoernooi 2018

Zuiderduintoernooi 2018

Net als voorgaande edities zat het 
deelnemersveld ruim van te voren vol!

Voetbal en plezier staat voorop tijdens het 
toernooi, daarom spelen de kinderen niet 

alleen hun wedstrijden maar buiten de 
wedstrijden om is ook vertier voor jong en oud. 
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Zuiderduintoernooi 2018

Kriebelt het bij uw kind om te gaan voetballen of is de stap te groot om te gaan kijken/proberen? Niet 
doen! Ieder kind is welkom om bij VV Egmondia te voetballen.

Bij de kabouters (leeftijd tussen de vier en zes jaar) mogen de kinderen altijd mee komen trainen op de 
zaterdag ochtend. De aanvangstijd is 09.30 uur en na drie “vrije” trainingen kunt u, samen met uw kind, 
bepalen of een vervolg wordt gegeven aan het voetbal. 

Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met het jeugdbestuur of de trainer(s) van de kabouters.

De jeugd heeft de toekomst!



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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Egmondia JO8 en JO9
Behalve voetballers ook 

echte atleten!

Rond 10:30 verzamelden we bij paviljoen de 
Zeester. Het was een koude zondagmorgen, dus 
waren we blij dat we nog even in de warmte 
alle startnummers op de Egmondia truien 
en trainingsjasjes konden bevestigen. Al snel 
begonnen onze toppers met hun eigen warming 
up door de bergen zand die waren ontstaan na de 
storm op en af te klimmen en rennen. 

De af te leggen route was een uitdagend 
parcours van 1 km over het strand, met daarin 
extra hindernissen in de vorm van 2 heuvels 
waar overheen geklommen moest worden, 
strandopgang de Werf en de klim naar de echte 
finish van de Halve Marathon net voorbij de 
vuurtoren. Ieder op zijn eigen manier leverde een 
topprestatie en trainers, leiders, ouders en andere 

toeschouwers schreeuwde deze helden dan 
ook naar de eindstreep waar iedereen een echte 
medaille en een sportdrankje verdiend had! 

Toppers van het Egmondia peloton waren Hugo 
Dekker en Bram Olijerhoek bij de jongens die met 
precies dezelfde tijd, 5:54, op een keurige 14e en 
15e plek in hun categorie binnen kwamen. 
Rosa de Graaf was bij de meiden de eerste 
Egmondiaan die als 16e meisje binnenkwam in de 
categorie 
6 – 9 jaar in een tijd van 6:23. 

Mini toppers in de halve Marathon

Op 14 januari stond heel Egmond aan Zee in het teken van de 45e Egmond Halve Marathon. 
Voor de jongste pupillen van Egmondia een goede gelegenheid om hun hardlooptalenten aan het 
publiek te tonen. Deze enthousiaste jongens en meiden zijn gek op voetbal en slaan geen training. 
Dus toen de trainers vroegen of ze wilden meelopen met de Mini-Marathon waren er al snel meer 
dan 20 aanmeldingen. Ze wilden meelopen met de Mini-Marathon waren er al snel meer dan 20 
aanmeldingen. 

De af te leggen route was een uitdagend 
parcours van 1 km over het strand, met daarin 

extra hindernissen in de vorm van 2 heuvels 

Klaar voor de start! Toppers Hugo Dekker en Bram Olijerhoek bezig aan hun 
eindsprint, © Wim Meijer Fotografie
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Fluiten kan iedereen!

Dit houdt in iedere week voor elk thuisspelend 
team een scheidsrechter te regelen. Dat is elke 
week weer een uitdaging kan ik je zeggen! 
Zat mensen op papier maar het blijft 
vrijwilligerswerk… 
Gelukkig zijn er een aantal mensen die regelmatig 
kunnen fluiten en daar ben ik heel blij mee. 
Daarom ben ik ook begonnen om onze 
scheidsrechters van kleding te voorzien. De eerste 
tenues zijn een  paar weken geleden afgeleverd 
en zien er prachtig uit. 

Ik wil dit uitbreiden maar hoop dan wel dat degene 
die een tenue krijgt zich met enige regelmaat 
aanmeldt om te fluiten. 

Als je altijd al de ambitie hebt gehad om 
scheidsrechter te willen worden we kunnen altijd 
mensen gebruiken.

Op de foto staan van links naar rechts: Jan 
Waagmeester, Engel Wijker, Lenny Gul, Ed van 
Gent en Sebastian Haselmayer-Cotrim. (niet op 
foto Dennis van der Laarse)

Hallo allemaal mijn naam is Ed van Gent  bijna 18 jaar scheidsrechter bij Egmondia en ik ben dit seizoen 
gevraagd om scheidsrechters coördinator te worden. Ik probeer alle scheidsrechters te begeleiden waar ik 
kan en op elke vraag of bij problemen in en om het veld een oplossing te vinden!

Gelukkig zijn er een aantal mensen die 
regelmatig kunnen fluiten en daar ben ik heel 

blij mee. 

Fluiten kan iedereen!
Even voorstellen, onze Scheidsrechter coördinator
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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?

De paraplu heeft een houten handvat, metalen 
steel, klittenbandsluiting, baleinen, kunststoffen 
tips aan de uiteinden, is prettig in gebruik en uniek! 

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

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

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

31 mrt Anouk Bijleveld JO11-2 Owen Koper JO15-1 Deyana Voor- MO17-1

Jesper Koopman JO13-1 Reece Hellemons JO13-1 Rens Barendsma JO15-1

7 apr Tom Groen JO11-1 Destiny Tangali JO15-1 Maaike Zwart MO17-1

Max Visser JO9-3 Casper Bosman JO15-2 Vince vd Schinkel JO19-1

14 apr Matin MohebZadeh JO11-2 Rene Wijker JO17-1 Zoe Bruin MO19-1

Jill Wijker JO9-2 Merlijn van Amstel JO12-1 Joep vd Laarse JO17-1

21 apr Robin Sloot JO11-1 Evy Brouwer MO13-1 Lenny Gul JO15-1

Cliff van Schagen JO9-1 Kim Nieste MO13-1 Hero Simoons JO17-1

5 mei Dylan Richardson JO11-1 Paolo Malsen JO17-1 Isabelle de Graaff MO17-1

Sem Groen JO11-1 Gabriel Willems JO12-1 Brit Buis MO17-1

12 mei Ruben Groot JO11-1 Finn Schadden- JO17-1 Sanne Gul MO19-1

Bram Gouda JO11-1 Jay Glas JO13-1 Femke Leyen MO19-1

19 mei Stan de Laleijne JO12-1 Vin Zwart JO12-1 Elisa Mans Mo19-1

Quin Westphal JO9-2 Huub de Graaff JO13-1 Nikki Zwart MO19-1

26 mei Sasha Verwijk JO9-3 Abel Riezebos JO12-1 Sebastian Hasel- JO15-1

Boet Groen JO9-3 Britt Bark MO17-1 Sten Blaauboer JO19-1

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

Kantinerooster

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.



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 

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
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Willem Zeijlmans voor twee 
jaar naar Egmondia

Nieuwe hoofdtrainer

Met ingang van seizoen 2018/2019 zal Willem 
Zeijlmans de technische eindverantwoordelijke zijn 
bij V.V. Egmondia. De trainer tekent een contract 
voor twee jaar. Beide partijen zijn zeer content 
met de positieve uitkomst uit de vlot verlopen 
onderhandelingen en kijken uit naar een succesvolle 
samenwerking.

Egmondia was met de huidige trainer, Johan van 
Wort, eind februari tot de conclusie gekomen dat de 
samenwerking beperkt zou blijven tot het eenjarige 
contract wat overeengekomen was. Toen Willem een 
week later besloten had bij SC Dynamo, ondanks het nog 
doorlopende contract, de samenwerking te beëindigen, 
ging er snel een belletje vanuit Marcel Buis, technisch 
adviseur van Egmondia, zijn kant op. 

Willem werd uit een groep van 3 gegadigden unaniem 
door het Egmondse bestuur als meest geschikte 
kandidaat gezien. Ook Willem had direct een goed 
gevoel bij de Blauw-Witten en binnen een week was 
alles rond. “Willem kent de clubs uit de regio waarin wij 
actief zijn goed,” aldus een blije voorzitter Kager. 

“Met zijn mooie staat van dienst en voetbalfilosofie 
denken wij dat hij onze relatief jonge selectie vooral op 

voetballend gebied de volgende stap kan laten zetten.”
Ook Willem, woonachtig in Alkmaar, is blij met de 
overeenstemming die snel bereikt is; “Het is inderdaad 
snel gegaan, maar als het goed zit, zit het goed.
Egmondia is een mooie vereniging en ik heb het gevoel 
dat ik mij hier snel thuis zal gaan voelen.” 
Voor de resterende wedstrijden van dit seizoen 
hebben beide partijen óók dezelfde doelstelling. Zowel 
Egmondia als SC Dynamo vecht in het eerste jaar in de 
derde klasse tegen degradatie. 

Willem streeft er naar om de club uit Ursem in de derde 
klasse te behouden. Johan van Wort, die volgend jaar 
naar TOG in Amsterdam gaat, streeft ditzelfde na bij de 
Egmonders.

“Met zijn mooie staat van dienst en 
voetbalfilosofie denken wij dat hij onze 

relatief jonge selectie vooral op voetballend 
gebied de volgende stap kan laten zetten.”

Johan van Wort, die volgend jaar naar TOG 
in Amsterdam gaat, streeft ditzelfde na bij de 

Egmonders.



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

072 85 00 930  |  www.burovanamstel.nl

GRAFISCHE VORMGEVING

 DRUKWERK

RECLAME-ARTIKELEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTEN

ROUWKAARTEN

WEBDESIGN

pietkerssens.echtebakker.nl

Nieuwe Egmonderstraatweg 9

(Winkelcentrum)

Egmond aan den Hoef

072-5061697

Voorstraat 128

Egmond aan Zee

072- 5061307
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Rabo Clubkas

Wij doen weer mee met de Rabo Clubkas! 

Na het succes van de afgelopen twee edities doen 
wij dit jaar uiteraard weer mee. Hoe werkt het ook 
alweer? Alle leden van de Rabobank van 18 jaar 
en ouder ontvangen een unieke code waarmee zij 
vervolgens online hun stem kunnen uitbrengen op 
3 organisaties. 

Waar het eerste jaar €40.000 te verdelen was , is 
er nu maar liefst €65.000 beschikbaar gesteld door 
de Rabobank. Tussen 3 en 16 april kan iedereen 
met de ontvangen code zijn stem uitbrengen. 
De afgelopen jaren hebben wij mede door 
de opbrengsten van de Rabo Clubkas mooie 
investeringen kunnen doen zoals de aankoop van 
de mobiele dug-outs voor op het C-veld en de 
aankoop van doelen bestemd voor de pupillen. 

Geen actie wordt een succes zonder de hulp 
van onze leden. Dus benader je ouders, opa’s en 
oma’s en ooms en tantes. Help ze eventueel met 
stemmen, zodat we ook dit jaar weer een mooi 
bedrag mogen binnenhalen! 

Steeds meer wordt er met pin betaalt in plaats van 
contant. Doormiddel van de handige pinautomaat 
van Sum up kunnen wij nu ook de meest gebruikte 
betaaloplossing van Nederland aanbieden. 

Je hoeft niet meer te lenen bij je maat omdat het 
zo’n stuk fietsen is naar de Rabo, even pinnen en je 
kunt weer verder met de orde van de dag.

Klein bedrag, pinnen mag!
Het heeft even geduurd maar ook bij Egmondia 
kan er nu gezegd worden “klein bedrag, pinnen 
mag”. Bij het uitkomen van deze zandloper heeft u 
mogelijk al uw eerste transactie gedaan op de nieuw 
pinautomaat. 



€ 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
!
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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!



De vroegere club van 100 (gulden) gaat inmiddels door het leven als “De club van 50 (euro)”. 
Voor 50 euro per jaar steunt u onze prachtige club. 

Doet u mee? Neem contact op met Ronald Reiber of Stijn Buis om dit seizoen nog te starten. 
Namens de hele club, bedankt!

M. van Nimwegen 
Assurantiën

Tandarts Pronk & Van 
Amstel

Pension Egmondia

Remco Bruin

Metselbedrijf L. van 
der Himst

Timmerbedrijf 
M. Huiberts

Philip en Poen

Dennis Tjassens Keiser

P. Bes Rookwaren

Ton Zwemmer

Restaurant 
Westenwind

Melvin Garia

P. en M. van der Himst

Garage Van Speijk

Gelderman’s 
Amusement

Fam. Anton Gul

Dick Ranzijn

Transportbedrijf 
M. Gul

Slijterij Meijer

Jan Schong & André 
v.d. IJssel

De Groene Kust

Neem contact op met 
Ronald of Stijn

Neem contact op met 
Ronald of Stijn

Neem contact op met 
Ronald of Stijn

Neem contact op met 
Ronald of Stijn

Bouwbedrijf C&S

Uw naam hier ?

Uw naam hier ?

Uw naam hier ?

Uw naam hier ?

Kapsalon PronkJ.W. van der Steen

C. Brouwer

Bad Welgelegen 
C.L. Heinis

Hotel De Vassy

Marco de Graaf

Wilt u ook lid worden van de club 
van 50 ?

Meld u dan aan bij het bestuur.

De club van 50


