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Van de voorzitter

Tijdens deze, en anderen, bijeenkomsten komen ook 
altijd veel leermomenten en verbeterpunten naar 
voren. Punten waarbij wij continue kijken hoe wij 
de club kunnen blijven verbeteren, maar soms ook 
accepteren dat er altijd pijnpunten zullen blijven. Eén 
van de lastige punten blijft 
de indeling van de jeugd. 
Hoewel het dit jaar relatief 
rustig verliep is het voor het 
jeugdbestuur altijd lastig 
om beslissingen te moeten 
maken waarbij teams soms deels uit elkaar vallen. Een 
onvermijdelijk onderdeel als kleine club zijnde. Op het 
moment dat de kinderen van een half veld naar een 
heel veld gaan en de zeventallen dus elftallen worden 
komt dit aan de orde.

Iets wat wij wel kunnen aanpassen, en dus ook zullen 
aanpassen, is het moment van de vrijwilligersavond. 
Mede door de zomervakantie en vele andere 
activiteiten die er waren viel de opkomst wat tegen. 
Komend seizoen zullen wij deze avond dan ook direct 
na de laatste speelronde plannen. 

Een extra bedankje voor de vrijwilligers is ook weer 
terug te vinden in dit blad. Wij kunnen immers niet 
vaak genoeg benadrukken 
hoe belangrijk deze mensen 
voor de club zijn. Ook 
kunnen wij niet vaak genoeg 
benadrukken dat er altijd 
ruimte is voor nieuwe vrijwilligers. Heb je een leuk 
idee? Schiet iemand van het (jeugd)bestuur en wij 
geven graag de mogelijkheid om dat idee in de praktijk 
te brengen. 

Net als bij de voetbal heeft ook de gemeente altijd een 
zomerreces. Helaas kan ik in deze Zandloper dan ook 
geen update geven over de fusie. Het enige wat er op 
dit moment over te zeggen valt is dat de wisseling van 
de wacht in de gemeenteraad het proces allerminst 

ten goede komt. Het lijkt erop 
dat de nieuwe raadsleden het 
hele vooronderzoek nog eens 
dunnetjes over willen doen. 
Tijdens een korte kennismaking 
met de verantwoordelijke 

wethouders is er aangegeven dat het streven is dit 
onderzoek voor het eind van dit jaar rond te hebben. 
Het is iets waar heel veel over te zeggen valt, maar 
helaas zal dat geen impact op de huidige stand van 
zaken hebben. Ik hoop u later dit jaar meer te kunnen 
vertellen.

Uiteraard kunnen wij u ook meer vertellen tijdens de 
jaarvergadering. Via deze weg nodig ik iedereen uit 
om deze op maandag 15 oktober om 19.30 uur bij te 
wonen. 

Gelukkig blijft er ook meer dan genoeg over om in dit 
blad te kunnen vertellen! De Zandloper liet zich weer 
makkelijke opvullen deze ronde en ik hoop dat u veel 

plezier zult beleven aan de 
verhalen en foto’s en natuurlijk 
hoop ik nog meer dat het weer 
een prachtig seizoen wordt. 
Een seizoen waarin wij ook dit 

jaar samen met u de club nog beter hopen te kunnen 
maken.
 

Met blauw-witte groet,
Paul Kager

De zomerstop zit er weer op, een prachtige zonnige en warme zomer waarop wij volop hebben kunnen 
genieten. Ook dit jaar zijn er tijdens de zomerstop weer volop activiteiten geweest op de Lange Plas. De 
vrijwilligersavond, de Strand6daagse, een Pindakaas persbijeenkomst en nog veel meer. U leest er alles 
over in deze nieuwe Zandloper.

Ook dit seizoen 
      moet het weer beter

Ook kunnen wij niet vaak genoeg 
benadrukken dat er altijd ruimte is voor 

nieuwe vrijwilligers.

noteer in je agenda!
Kom naar de jaarvergadering op 

maandag 15 oktober om 19.30 uur



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

De Egmondia selectie is  
er weer klaar voor!

Na een seizoen waarin het eerste elftal zich keurig 
heeft weten te handhaven in de 3e  klasse en ons 
tweede selectieteam ook een prima jaar heeft ge-
draaid zien we uit naar het komende voetbalsei-
zoen 2018-2019. 

Willem zal zich ongetwijfeld zelf een keer uitgebreid 
voorstellen in dit blad. Verder hebben we een nieuwe 
keepers- en looptrainer; Marco Kossen. Naast deze 
functies zal Marco ook leider van het eerste elftal 
worden; een functie die Engel Gul vele jaren met 
succes heeft vervuld en waar we hem via deze weg 
voor willen bedanken. Jan Waagmeester blijft zowel 
assistent trainer als leider van het 2e elftal.

Een aderlating voor wat   betreft de selectie is het 
stoppen van Carlo Smit waardoor er vanuit de 
bestaande selectie een nieuwe ‘leider’ gevonden 
moeten worden die de plek van Carlo gaat innemen. 
Goed nieuws is wel dat Daan Groot, na twee jaar De 
Foresters en een jaar Alkmaarse Boys, weer terug is 
op het oude nest en zijn we blij met de komst van de 
talentvolle broer van Tico Tervoort; Tay Tervoort. 

Wat betreft de specifieke doelstellingen voor de 
beide selectie-elftallen gaan we in ieder geval uit van 

handhaving van het eerste en het zo lang mogelijk 
meedoen van het tweede voor het kampioenschap. Op 
maandag 13 augustus is de voorbereiding begonnen. 
Tijdens de voorbereiding zijn wij ook weer te gast 
geweest bij Zeevogels voor het Jan Ligthart toernooi 
waar Willem de spelers voor het eerst in actie zag.

Momenteel is ons eerste elftal bezig aan het 
bekertoernooi waarbij wij onder andere zijn ingedeeld 
met Adelbert en Zeevogels dus dat zijn alvast leuke 
wedstrijden om naar uit te kijken. De competitie 
start op 23 september, eerst uit, en vervolgens op 
zaterdagavond 29 september de eerste thuiswedstrijd. 
Dit is de derby tegen Bergen waarbij wij weer veel 
publiek hopen te verwelkomen. Tot dan!

Het belangrijkste nieuwsfeit is natuurlijk dat 
we voor de selectie een nieuwe hoofdtrainer 

hebben aangesteld; Willem Zeijlmans.

Tijdens de voorbereiding zijn wij ook weer te 
gast geweest bij Zeevogels voor het Jan Ligthart 
toernooi, waar Willem de spelers voor het eerst 

in actie zag.
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Altijd spannend met meer dan 100 mensen in een grote 
tent slapen, tussen de zweet sokken en de snurkende 
mensen, maar ook weer de bekende gezichten team-
genootjes van voorgaande jaren wat nieuwe voetbal 
vrienden zijn geworden.

De leiders waar je de hele week weer mee optrekt en 
waar zonder dat ze het zien weer de nodige grappen 
mee uit gehaald worden. Zondag 22 juli, de dag van 
vertrek, het moment is daar 19 kids en 3 begeleiders 
stappen in de bus richting Gasselte. Uitgezwaaid door 
de meegekomen vaders en moeders opa’s en oma’s 
gaan we eerst nog even op de foto in de trainingspak-
ken voor de bus, na de foto gaan ze snel weer uit want 
het is 30 graden en het belooft een snik hete week te 
worden in Gasselte maar dat mag de pret niet drukken.

De bus vertrekt en de sfeer zit er al snel in, liedjes als: 
‘shirt uit en zwaaien’ klinken de hele weg uit de mee-
gebrachte boxen, tussendoor nog even snel een plas 
pauze en dan weer de weg op.

Eenmaal aangekomen beginnen weer de jaarlijkse ri-
tuelen, eerst de begeleiders begroeten waarna snel 
de slaapplekken in de tent worden opgezocht en de 
bedden en spullen worden uitgestald. Dan nog even 
voetballen voordat de eerste nacht slapen een feit is, 
maandag ochtend weer vroeg op want dan komen alle 
kinderen uit de buurt aan voor het kamp en zal de tent 
vollopen met de 100 deelnemende kinderen.
De avond ervoor is er door de leiders stevig vergaderd 
over het aanpassen van het programma door de hitte, 

er is een hoop geschoven in het draaiboek, zo worden 
de meeste voetbal spellen nu in de ochtend en avond 
gespeeld wordt er overdag niet 1x maar 2x gezwom-
men bij de plaatselijke camping.

De dagen vliegen voorbij van s’ochtends 7:00 tot 
s’avonds 22:00 uur wordt er gelachen gevoetbald en 
vooral veel plezier gemaakt, de blaren dokter maakt 
overuren met deze hitte maar dat mag de pret niet 
drukken.

Het is alweer donderdag en dat betekent waterbanen, 
luchtkussen spijkerbroek hangen alle spellen zijn weer 
uit de kast getrokken om er een onvergetelijke dag 
van te maken, maar het is uiteraard ook de dag van de 
moeder alle wedstrijden!

Als de avond is aangebroken en de spellen zijn opge-
ruimd mogen de leiders het opnemen tegen het kamp 
elftal. Hierbij worden 16 talenten uitgezocht die de lei-
ders moeten verslaan in een 11 tegen 11 wedstrijd. De 
voorgaande 2 jaren werden die gewonnen door het 
kampelftal dus de leiders waren gebrand om het dit 
keer niet zo ver te laten komen, hoe zeer het kampelf-
tal ook zijn best deed dit jaar zegevierde de leiders met 
een magere 1-0. Waarna het snel douchen en omkle-
den was want de DJ staat alweer klaar om er weer een 
super gave discoavond van te maken wat tot in de late 

De laatste vakjes van de kalender kunnen worden afgevinkt, eindelijk is het zover nog 1 nachtje slapen en dan 
gaan we weer met een bus vol Egmondse voetbal liefhebbers richting Gasselte. Voor het derde jaar alweer, 
voor de meeste is het niet de eerste keer maar dit jaar gaan er weer een aantal nieuwe gezichten mee.

Gasselte 2018:  
Derde feestjaar op rij!

De dagen vliegen voorbij van s’ochtends 7:00 tot 
s’avonds 22:00 uur wordt er gelachen  

gevoetbald en vooral veel plezier gemaakt, 
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uurtjes doorgaat.
Vrijdag, de finaledag, de dag dat de prijzen worden ver-
deeld. Het 5 tegen 5, 7 tegen 7, 11 tegen 11, voetvolley, 
en de penalty bokaal. Het was weer een week waar al-
les in zat, winst, verlies, ups en downs maar vooral veel 
plezier. Een super week ondanks de hitte kwam weer 
tot een eind. Weer nieuwe voetbalvrienden erbij veel 
beleefd en meegemaakt al met al weer een super week 
om nooit te vergeten. Iedereen krijgt een team foto 

mee om later nog eens terug te kijken. Voor nu rest al-
leen nog de terugreis naar het mooie Egmond en het 
aftellen van de kalender tot er weer een Gasselte kamp 
is.
Tot volgend  jaar

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

De club houdt er wat van over,  maar veel 
belangrijker is de goodwill en de 

bekendheid die wij hierdoor scoren. 

Gasselte weer groot succes



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

Terug in de tijd met  
Ees Groot

Ees was 16 jaar toen hij in het eerste van Zeevogels 
debuteerde. Hij speelde daar o.a. met Jan Twisk, Wil 
Kastanje en zijn broer Jan Groot. In het jaar 1968/1969 
maakte hij het seizoen niet af in Egmond aan den 
Hoef. Ees prefereerde een plek in het centrum van 
de verdediging of op het middenveld. De toenmalige 
trainer Adri Koopman zette hem in een wedstrijd 
tegen Vios rechtsback, dit tegen zijn zin in en na een 
opmerking vanaf de kant liep Ees zo het veld af en werd 
geschorst door de club. Dit betekende voor hem einde 
verhaal. Toen men er bij Egmondia lucht van kreeg, 
was Herman Velthuizen als secretaris snel bij Ees thuis 
om hem een overschrijvingsformulier te laten tekenen. 
Natuurlijk deed dat pijn bij zijn familie, ook omdat zijn 
vader medeoprichter was van Zeevogels, maar dit 
hoorde Ees pas later.

In die tijd, maar ook zelfs later werd Ees door zijn 
dorpsgenoten uitgemaakt voor overloper en dat soort 

opmerkingen. Ik vroeg hem of dat meer als geintje was. 
“Nee” zei hij “er waren erbij die het echt meenden en 
niet al te aardig tegen mij waren.” Ees noemde mij nog 
wel de namen, maar het lijkt me beter deze hier niet te 
noemen. Heel af en toe komt Ees nog wel eens kijken 

Mannen met baarden

Deze keer ben ik voor deze rubriek weer eens naar Egmond aan den Hoef gegaan. Op een mooie zomer-
avond (daar hebben we er veel van gehad dit jaar) ging ik langs bij Ees Groot en zaten we lekker in de tuin 
te praten over toen. Ja wel heel bijzonder; Een Hoever die meer dan tien jaar bij Egmondia heeft gespeeld. 
Nou zo bijzonder was dat niet, zei Ees. Ik trok eigenlijk veel de kant van Egmond aan Zee op. Dit kwam ook 
door zijn vrienden van die tijd Jaap koopman en Eric Bout.
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bij Egmondia, maar om de hier genoemde situatie 
vermeed hij de laatste jaren een bezoek aan de derby.
Ees trainde vanaf het moment van zijn vertrek bij 
Zeevogels al mee met de selectie van Egmondia onder 
Piet Buis. Dat was het jaar dat Egmondia kampioen 
werd tegen St. Adelbert. Ees vond Egmondia altijd 
al een mooiere club dan Zeevogels ook omdat de 
blauwwitten toen hoger speelden dan Zeevogels. Hij 
keek vaak vanaf de uitkijktoren naar het Egmondia-
complex en vond dat prachtig. In 1970 kwam hij in het 
eerste elftal. Glijn Groen (Tok) ontbrak die wedstrijd, 
omdat hij net was getrouwd. Piet Buis zette hem toen 
rechtsback, een plaats die hij dus niet ambieerde. 
Maar hij wilde zich waarmaken bij Egmondia en greep 
die kans met beide handen aan. Vanaf dat moment 
behield hij zijn plaats in het eerste. Al snel verhuisde 
Ees naar het centrum waar hij eerst samenspeelde met 
Cor Snijders en later een solide tandem vormde met 
Jan Benjamin.

Twee dingen die hem van de begintijd in Egmond aan 
Zee tot aan de dag van vandaag zijn bijgebleven, waren 
de verhalen over draadjesvlees en de massagetafel. Ees 
kon er nog steeds smakelijk om lachen. Piet Buis, de 
trainer had tegen zijn spelers gezegd om op zaterdag 
geen varkensvlees te eten, maar draadjesvlees. Bij de 
familie Groot aten ze op zaterdag meestal varkensvlees, 

maar de moeder van Ees had hier wel een oplossing 
voor. Zij wist een karbonaadje zo te bereiden, dat het 
net draadjesvlees leek. Wat ook indruk maakte op Ees 
was de massagetafel. Voor de wedstrijd werd je op een 
echte massagetafel gemasseerd door Joop Spit. Dit 
kende hij helemaal niet bij Zeevogels.

Als Ees in een wedstrijd tegen Zeevogels tegen zijn 
broer Jan moest spelen, kwam moeder Groot niet 
kijken. Bij zijn 250ste wedstrijd in het eerste van 
Egmondia waren beide ouders wel present om deze 
mijlpaal van hun zoon mee te maken.

Tijdens ons gesprek ontdekten we ook nog een foutje 
in het 75 jarig jubileumboek. Ees zei dat hij ook nog 
onder Cor Zwart (de Wezel) had getraind. Na even 
nagedacht te hebben bleek dat Cor, Henk Martin 
verving toen die vroegtijdig vertrok bij Egmondia. 
Dat moet volgens ondergetekende na Piet Buis zijn 
geweest. En inderdaad Henk Martin komt in het rijtje 
van trainers niet voor. Daarna kwamen Rein van Lier. 

Terug in de tijd

Ees, staand als derde van rechts, in Egmondia 1

Toen men er bij Egmondia lucht van kreeg,  
was Herman Velthuizen als secretaris snel bij  

Ees thuis om hem een overschrijvingsformulier 
te laten tekenen. 
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Bram Schuurman en Ees zijn laatste trainer was Rob 
Donkersloot. 

Sterk punt van Ees was zijn koppen. Daarnaast was hij 
hard in de duels en mocht het toch een keer gebeuren 
dat hij werd gepasseerd schroomde hij niet om zijn 
tegenstander meedogenloos neer te halen. Hetgeen 
hem op vele officiële waarschuwingen kwam te 
staan, waardoor hij ook vele wedstrijden miste door 
schorsingen. De winnaarsmentaliteit had hij ook tijdens 
trainingen. Toen de “jonkies” Arie Hendrik Visser en 
Peter Buis bij de selectie kwamen en zij Ees uitspeelden 
werden ook zij genadeloos neer gehaald. Dit werd door 
beide spelers geaccepteerd, mede omdat Ees deze 
jongens vaak van goed advies diende.  “Ik had wel een 
klik met die gasten” zei Ees.

Enkele andere spelers waar hij mee voetbalde waren 
Martin Zwaan en Ron Goedel, die hij prees om hun 
techniek. In de begintijd heeft hij ook nog met Roland 
Stam gevoetbald. Ook een zeer technische speler, 
helaas heeft de carrière van Roland bij Egmondia 
niet lang geduurd  omdat hij door knieblessures zijn 
activiteiten al vroeg moest staken. Ees vertelde nog 
wel dat Roland “de Schwalbe” had uitgevonden. Vaak 
ging Roland in het strafschopgebied theatraal neer 

en versierde zo menig penalty, die dan vaak door Ees 
werden benut. Door deze valpartijen en penalty’s werd 
het hoger spelende Stormvogels  eens voor de beker 
door Egmondia uitgeschakeld. 

In de tijd dat Ees bij onze club voetbalde werd er altijd 
enorm veel gelachen. Zo vertelde hij de anekdote 
over Cor Zwemmer. Toen het eerste elftal eens nieuwe 
gesponsorde  trainingspakken kreeg, haalde hij 25 
gulden uit de broekzak van dat pak die hij er zelf in had 
gestopt en de andere spelers speelden het spel prima 
mee. Hij zei tegen Cor Zwemmer: “25 gulden extra van 
de sponsor en de anderen beaamden dat heel serieus. 
“Bij mij zit er niets in mijn zak” zei Cor, waarop hij op 
hoge poten naar  het bestuur ging. Zijn teamgenoten 
schaterend van het lachen achterlatend.

Ees hield en houdt nog steeds van een geintje, maar 
in die tijd beleefde hij zijn sport heel serieus en kon 
men altijd op hem rekenen. Hij was altijd op tijd op 

de trainingen. Ees houdt van rechtvaardigheid. Zo 
heeft hij ook wel eens een botsing met trainers gehad. 
Een keer kwam hij iets later op de training omdat hij 
zijn moeder onverwacht naar het ziekenhuis moest 
brengen. Zonder dat trainer Bram Schuurman hem om 
de reden vroeg moest hij 10 rondjes om het veld lopen. 
Ees vond het na vijf rondjes genoeg. Dit was voor de 
heer Schuurman een reden om Ees die zondag niet op 
te stellen. Nadat Ees zijn verhaal bij het bestuur had 
gedaan werd deze maatregel ongedaan gemaakt en 
stond hij in de basis. Ook wilde hij zich in een wedstrijd 
tegen Den Helder eens laten wisselen omdat hij niet 
geheel fit meer was. Dit werd niet geaccepteerd door 
Rob Donkersloot, waarna er op dinsdag een gesprek 
was tussen Ees en de trainer. De zondag daarop 
stond hij wissel en viel niet in. Daarna is de kwestie 
uitgesproken en was alles weer goed. “want” zegt Ees 
“Als het klaar is dan moet het ook klaar zijn.”

Ees was zoals ik al schreef bikkelhard en ook wel slim. 
In een wedstrijd tegen De Rijp speelde hij tegen Dick 
Veenman, een goede voetballer, maar ook een irritant 
mannetje. Op een gegeven ogenblik zeiden Martin 
Zwaan en Ees tegen elkaar geef jij hem een beuk of 

Terug in de tijd

Ees hield en houdt nog steeds van  
een geintje, maar in die tijd beleefde hij zijn 

sport heel serieus en  
kon men altijd op hem rekenen. 
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Lieke Martens bezoekt Egmondia



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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moet ik het doen. Ees keek eerst waar de scheidsrechter 
stond en opeens lag Dick Veenman gestrekt en 
iedereen maar schreeuwen. Ees rende meteen naar 
de scheidsrechter en hoe de tegenpartij Ees als dader 
beschuldigde de scheidsrechter trapte daar niet in en 
zei : “Hoe kan dat dan, die speler van jullie ligt daar en 
deze speler staat hier.” Dus Ees ging vrij uit.

Ook speelde Ees in de beginperiode van het zaalvoetbal 
in het team van “Old Inn”. Hij voetbalde daar o.a. met 
Joop, Jaap en Adri Koopman en Gerard Bielfeldt. Ees 
is nog steeds een echte sportman. Heeft twee keer de 
fietstocht Maastricht – Den Helder gereden. Een keer 
was hij zelfs eerste in deze prestatiewedstrijd. Dan 
startte je om 12 uur ’s nacht en rond 2 uur was je in Den 
Helder. Bijzonder trots liet Ees ook zijn Elfsteden kruisjes 
zien. In 1985 reed hij hem met zijn broer Jan en in 1997 
reed hij hem op het startbewijs van Henny Liefting.

Ees ziet er met zijn 72 jaar nog steeds prima uit. Dit 
komt natuurlijk ook door Corrie zijn vrouw. Maar zeker 
door het feit dat hij nog steeds actief is als sporter. Hij 
fiets nog veel, wandelt graag en zijn partijtje tennis 
speelt hij ook nog steeds met o.a. Adri koopman en 
Piet Buis. En ondanks hun leeftijd blijven het winnaars 
en als het niet gaat zoals ze willen, wordt er wel eens 
uiting aan hun frustraties gegeven. Zo belandde uit nijd 
eens de tennisracket van Piet Buis boven op één van de 
terreingebouwen.

Het verhaal is iets langer geworden dan normaal, maar 
dit komt omdat we gezellig hebben zitten praten. Ees 
noemde meerdere malen op dat hij een prachtige tijd 
heeft gehad bij Egmondia en dat hij dat nooit had 
willen missen. Hij heeft er meer dan 10 jaar met enorm 
veel plezier gevoetbald. 

Kees Kager

Hij fiets nog veel, wandelt graag en zijn partijtje 
tennis speelt hij ook nog steeds met o.a. 

 Adri koopman 

Terug in de tijd
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Kantinerooster tot de winterstop 2018

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

Laat het wel altijd weten als je de dienst wilt afkopen, zodat de kantine wel bemand is!!!   
   
Wijzigingen of ruilingen kunt u doorgeven aan:
Nicandra van West   
Mob: 0612 794 691
nicandravanwest@hotmail.com

Kantinerooster
Kantinerooster 
Egmondia 8:45-11:00 11:00-13:15 13:15-15:30
tot winterstop 2018

1 september 2018 Jitse Bruin Tamara Voorhamme Luna Min
Liz Wijker Summer Bleeker Britt Bark

8 september 2018 Thijs Biesboer Syl Buis Chantal Buis
Maud Groen Jade Recourt Isabella de Graaff

15 september 2018 Yvain Blok Daan van Riet Britt Buis
Mees Kokke Tom Groen Tessa vd Himst

22 september 2018 Kai Abbes Kim Nieste Kim Tuls
Sasha Verwijk Robin Sloot Noa Gul

29 september 2018 Demy vd Meulen Sem Groen Maaike Zwart
Boet Groen Mats Groen Floortje Buis

6 oktober 2018 Dorus Kager Vin Zwart Floor Vos
Quinn Westphal Storm Gouda Lotus Bruin

13 oktober 2018 Sjaak Glas Stan de Laleijne Arielle van Ham
Rosa de Graaff Huib Lemmink Bas vd Berg

20 oktober 2018 Jill Wijker Joey Groen Sam Sibariani
Jelte Heeres Kick Garia Art Zwenger

27 oktober 2018 Ijsbrand Plug Gabriel Willems Max van Thiel
Stijn Biesboer Sjaak Bes Sem Bout

3 november 2018 Finn Dekker Finn de Baar Sebastiaan Hasselmayer
Calvin ter Horst Sem Tromp Jack Dasselaar

10 november 2018 Michael Lochies Binck Zwart Lenny Gul
Cliff v Schagen Abel Riezebos Rune Pannekeet

17 november 2018 Levi Groen Fabian de Boer Jordy Klitsie
Jasper Groot Ruben Dekker Samuel Damen

24 november 2018 Tess van Gent Owen Koper Rik Lek
Jamie-Lynn Theunissen Mart Kaptein Finn Schaddenhorst

1 december 2018 Floortje Wegbrands Jay Glas Paolo Malsen
Rixt Brouwer Aron Wijker Joeri Moes

8 december 2018 Niek Wijker Jesper Koopman Joep vd Laarse
Reza Reiber Jesse Holtman Joshua Osomade

15 december 2018 Anouk Bijleveld Reece Hellemons Hero Simoons
Jilles Pater Casper Bosman Tristan Geskus

Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen!!!
Kunt u geen vervanging regelen, kunt u uw dienst afkopen door € 25,00 te betalen aan Egmondia!
Laat het wel altijd weten als je de dienst wilt afkopen zodat de kantine wel bemand is!!!

Wijzigingen of ruilingen kunt u doorgeven aan Nicandra van West
Mob:0612794691 nicandravanwest@hotmail.com
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Vrijwilligers bedankt

Het nieuwe seizoen staat alweer aan de rand van 
beginnen. 1 sept zijn de eerste speelrondes voor 
de beker, vaak gebruikt als oefenwedstrijden om 
te kijken waar je als team staat. Tijdens de zomer-
stop is er weer druk gewerkt aan de voorbereiding 
voor het seizoen 2018/2019.

Trainers gezocht, leiders benaderd of ze nog steeds 
hun vrijwilligerswerk willen blijven doen. Materiaal 
hokken weer up to date gemaakt alle trainingshesjes 
weer gewassen en gedroogd.
De kantine roosters weer gemaakt, kledingtassen bij 

de juiste teams gezocht, zorgen dat alles wekelijks 
wordt schoongemaakt, kantinediensten de VUT ploeg 
die wekelijks zijn handen uit de mouwen steekt, toer-
nooien die georganiseerd worden. Genoeg om er voor 
te zorgen dat de kinderen weer aan een nieuw voetbal 
jaar kunnen beginnen.

Al deze taken kunnen niet zonder al onze vrijwilligers 
gedaan worden. We zijn dan ook zeer dankbaar dat 
elke vrijwilliger zijn of haar steentje jaar in jaar uit bij-
draagt om alles weer in goede banen te laten leiden. 
Bij deze willen wij als vereniging iedereen speciaal 
bedanken voor het vele werk dat ze doen hoe groot of 
klein deze bijdrage ook is alle beetjes helpen.

Lijkt het je ook leuk om iets te doen voor de toe-
komst van de club laat het weten en schiet iemand 
aan van het (jeugd)bestuur.

Een speciaal bedankje voor  
alle vrijwilligers.

Al deze taken kunnen niet zonder al onze  
vrijwilligers gedaan worden. We zijn dan ook zeer 
dankbaar dat elke vrijwilliger zijn of haar steentje 

jaar in jaar uit bijdraagt 

Kantinerooster 
Egmondia 8:45-11:00 11:00-13:15 13:15-15:30
tot winterstop 2018

1 september 2018 Jitse Bruin Tamara Voorhamme Luna Min
Liz Wijker Summer Bleeker Britt Bark

8 september 2018 Thijs Biesboer Syl Buis Chantal Buis
Maud Groen Jade Recourt Isabella de Graaff

15 september 2018 Yvain Blok Daan van Riet Britt Buis
Mees Kokke Tom Groen Tessa vd Himst

22 september 2018 Kai Abbes Kim Nieste Kim Tuls
Sasha Verwijk Robin Sloot Noa Gul

29 september 2018 Demy vd Meulen Sem Groen Maaike Zwart
Boet Groen Mats Groen Floortje Buis

6 oktober 2018 Dorus Kager Vin Zwart Floor Vos
Quinn Westphal Storm Gouda Lotus Bruin

13 oktober 2018 Sjaak Glas Stan de Laleijne Arielle van Ham
Rosa de Graaff Huib Lemmink Bas vd Berg

20 oktober 2018 Jill Wijker Joey Groen Sam Sibariani
Jelte Heeres Kick Garia Art Zwenger

27 oktober 2018 Ijsbrand Plug Gabriel Willems Max van Thiel
Stijn Biesboer Sjaak Bes Sem Bout

3 november 2018 Finn Dekker Finn de Baar Sebastiaan Hasselmayer
Calvin ter Horst Sem Tromp Jack Dasselaar

10 november 2018 Michael Lochies Binck Zwart Lenny Gul
Cliff v Schagen Abel Riezebos Rune Pannekeet

17 november 2018 Levi Groen Fabian de Boer Jordy Klitsie
Jasper Groot Ruben Dekker Samuel Damen

24 november 2018 Tess van Gent Owen Koper Rik Lek
Jamie-Lynn Theunissen Mart Kaptein Finn Schaddenhorst

1 december 2018 Floortje Wegbrands Jay Glas Paolo Malsen
Rixt Brouwer Aron Wijker Joeri Moes

8 december 2018 Niek Wijker Jesper Koopman Joep vd Laarse
Reza Reiber Jesse Holtman Joshua Osomade

15 december 2018 Anouk Bijleveld Reece Hellemons Hero Simoons
Jilles Pater Casper Bosman Tristan Geskus

Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen!!!
Kunt u geen vervanging regelen, kunt u uw dienst afkopen door € 25,00 te betalen aan Egmondia!
Laat het wel altijd weten als je de dienst wilt afkopen zodat de kantine wel bemand is!!!

Wijzigingen of ruilingen kunt u doorgeven aan Nicandra van West
Mob:0612794691 nicandravanwest@hotmail.com



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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Ook 60ste Strandzesdaagse weer 
groot succes

Sponsor

In 1959 begon Henk Horstman (een toenmalige 
wethouder in de gemeente Den Helder) met een 
aantal kennissen aan de strandtocht Den Helder 
naar Hoek van Holland, een afstand van 140 km. Ze 
overnachten in tenten in de diverse kustplaatsen 
waaronder Egmond aan Zee. En ook dit jaar was dat 
weer een groot succes!
Het evenement groeide uit van 37 deelnemers 60 

jaar geleden naar 1000. De laatste jaren is het aantal 
deelnemers om het evenement beheersbaar te houden 
terug gebracht naar 800. Veiligheid staat voorop. 
Bij Egmondia werd ook dit jaar weer hard gewerkt 
om de 800 lopers en de mensen van de organisatie 
het naar hun zin te maken. We willen dat Egmond aan 
Zee positief in de gedachten van de deelnemers blijft 
hangen en dat is ook dit jaar zeker weer gelukt!

Maandagmiddag 16 juli was tijdens een speciale 
première in de kantine van V.V. Egmondia de 
nieuwste tv-commercial van Calvé Pindakaas te zien. 
In navolging van massaal omarmde Calvé-reclames 
met ‘hoofdrollen’ voor sporthelden als onder 
anderen Pieter van den Hoogenband (Pietertje), 
Evert van Benthum en Robin van Persie, gaat het ook 
in de nieuwe commercial om een kind dat de jonge 
versie van een sportcoryfee vertolkt.

De productie was op zoek naar een locatie, dicht 
bij Amsterdam, die voetbal uitstraalt zoals het 15 
jaar geleden was. Dus geen modern complex met 
kunstgrasvelden, maar een authentieke voetbalclub 

met een complex dat naar gras ruikt en voetbal ademt. 
V.V. Egmondia had het allemaal! 

De commercial is hier opgenomen en daarom was ook 
de première in de kantine van Egmondia.
Na alle mannen in de reclames is het tijd om eens een 
vrouwelijke sportcoryfee de hoofdpersoon te laten zijn. 
En niemand minder dan Lieke Martens, die tijdens het 
EK voetbal 2017 voor vrouwen samen met haar team, 
kampioen werd, is dit keer de hoofdpersoon. 
Natuurlijk zijn wij als club hartstikke mooi met het 
eindresultaat en de fantastische dag die wij gehad 
hebben! Vandaar ook de mooie poster in het midden 
van deze Zandloper.

Lieke Martens bezoekt Egmondia



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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Beste jeugdleden,

Zaterdag 15 september gaat de Grote Clubactie 
weer van start en natuurlijk doet onze vereniging 
ook dit jaar weer mee! Wij willen het mooie resul-
taat van vorige jaar graag weer verbeteren. Boven-
dien maken de lotenkopers kans op fantastische 
prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 
100.000,-!

Van ieder lot wat je verkoopt gaat een deel naar de club 
en je verdient er zelf ook nog aan! Egmondia gaat de 
opbrengst gebruiken voor materialen voor de jeugd. 
En jij…. mag natuurlijk zelf bepalen wat je met jouw 
geld doet!! Ieder lot wat je verkoopt kost €3,-. Daarvan 
gaat €1,90 naar de club en is €0,50 voor de verkoper!

Je krijgt van je leider het verkoopboekje met 20 pagi-
na’s voor 20 lotenkopers. Iedere pagina heeft een deel 
‘Eenmalige Machtiging’ dat de verkoper in het boekje 
laat zitten en het andere deel is het bedankbriefje met 

deurzegel dat je afscheurt en aan de lotenkoper geeft. 
Als je de loten gaat verkopen noteer je van de koper 
de naam- en adresgegevens, het aantal loten, de IBAN 
en de handtekening in het verkoopboekje. Je laat een 
bedankbriefje met een deurzegel achter.

Je kunt de loten verkopen aan ouders, familieleden, 
vrienden en buren. Denk aan verkopen in de buurt, 
op verjaardagen of tijdens een wedstrijddag of evene-
ment!

Als je boekje vol is kun je een nieuwe halen bij Samant-
ha de Groot, De Schokker 15. De verkoopperiode loopt 
tot 13 oktober. Je kunt je boekje tot dan inleveren in de 
inleverbox in de kantine.

De beste verkopers worden door de club in het zonne-
tje gezet!

Veel succes met de verkoop!

Groetjes,

Samantha de Groot
06-20384452

Grote clubactie

Ook dit jaar weer 
Grote clubactie!

Je kunt de loten verkopen aan ouders,  
familieleden, vrienden en buren. Denk aan verkopen 

in de buurt, op verjaardagen of  
tijdens een wedstrijddag of evenement!



€ 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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Leiders & trainers

Teams Leiders mob.nr Trainers mob.nr
MO17-1 Tamara Tuls 0614584537 Arno Wijker 0614363304
MO13-1 Martijn Brouwer 0610116042 Marcel Gouda 0652520816
   Marco Dekker 0644156809
JO17-1 Daan Min 0650241778 Kees Hottentot 0640458620
JO16-1 Job Zwart 616955270 Job Zwart 0616955270
   Mats Stam 0681209207
JO15-1 Clemont Recourt 0629101692 Onno Zwaan 0641468904
 Raymond Sloot 0654757149  
JO13-1 Sander Wegbrands 0637004869 Sander Wegbrands 0637004869
 Patrick Tromp 0645354258 Marc Min Jr 0650241806
JO13-2 Marcel Gouda 0652520816 Marcel Gouda 0652520816
JO11-1 Tim Zwanenburg 0629087576 Lenny Gul 0648614044
 Ronald Reiber 0621531583  
JO10-1 Mark Olijerhoek 0623935111 Mark Olijerhoek 0623935111
JO10-2 Allard Heeres 0614157882 Mark Olijerhoek 0623935111
JO9-1 Robin Kager 0611877768 Robin Kager 0611877768
 Martijn Groen 0637404991 Martijn Groen 0637404991
JO8-1 Randy Wijker 0620439988 Randy Wijker 0620439988
JO7-1 Carlo Smit 0612400036 Carlo Smit 0612400036
 Melvin Garia 0646387022 Melvin Garia 0646387022
Kabouters Martijn Blaauboer 0630701798 Martijn Blaauboer 0630701798
 Dennis Tjassens Keizer 0641467550 Dennis Tjassens Keizer 0641467550
 Ben Boendermaker 0624201791 Ben Boendermaker 0624201791

Keepers: Roy Twisk
 Max Admiraal 

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!



Voor 50 euro per jaar steunt u onze prachtige club. 
Doet u mee? Neem contact op met 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

Marco Dekker

Gebroeders 
Blaauboer

Stijn Buis

Martijn 
Blaauboer

Paul Kager

Fransisca Tervoort

Gebroeders 
Min

Marcel van Opstal 
Sloopwerken

Gebroeders 
Castricum

Carlo Smit

Egmondia 3

Marco Tervoort

Jip van Der Himst

Garage Van Speijk

Gelderman’s 
Amusement

Fam. Anton Gul

Dick Ranzijn

Transportbedrijf 
M. Gul

P. en M. van 
der Himst

Slijterij Meijer

De Groene Kust

Bouwbedrijf C&S

Uw naam hier ?
Bel stijn Buis

Kapsalon Pronk

J.W. van der Steen Jan Schong &  
André v.d. IJssel

C. Brouwer

Bad Welgelegen 
C.L. Heinis

Hotel De Vassy

Marco de Graaf

Wilt u ook lid worden van  
de club van 100 ?

Meld u dan aan bij het bestuur.

De club van 100


