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Van de voorzitter

U zult merken dat er in deze Zandloper al volop wordt 
gekeken naar het komende seizoen. De technische 
staf voor de selectie krijgt al aardig vorm. Per volgend 
seizoen zal ons oudste 
jeugdelftal bij de selectie 
komen. Deze talentvolle 
groep kan zich dan gaan 
ontwikkelen en op deze 
manier hebben wij direct 
een bredere selectie. Want dat deze wat beperkt is, is 
bekend en maakt het niet makkelijker voor Jos Mouwes 
en Jan Waagmeester om iedere week een voltallig 
eerste en tweede elftal te kunnen formeren. 

Eén van de redenen van die krappe selectie is dat spelers 
zomaar midden in het seizoen besluiten te stoppen. 
Een onwenselijke ontwikkeling die ronduit asociaal is 
ten opzichte naar je medespelers met wie je in augustus 
gezamenlijk aan het seizoen bent begonnen. Voetbal is 
ten slotte een teamsport. Het is geen abonnementje bij 
de sportschool die je opzegt als je er geen zin meer in 
hebt toch?

U leest in deze Zandloper ook twee vacatures. Robert 
Wijker heeft na 7 jaar penningmeesterschap te besloten 
om na dit seizoen te stoppen. 
Robert heeft fantastisch 
werk geleverd en ook een 
mooie samenwerking met 
Administratiekantoor Wiegers geïnitieerd waardoor de 
opvolger in een gespreid beetje komt. Bent of kent u 
die opvolger? Meldt u dan alstublieft bij Robert of één 
van de andere bestuursleden.

Ook Martijn Blaauboer zal, naar maar liefst 13 jaar, een 
stapje terugnemen bij de evenementen organisatie 
van de jeugd. Martijn heeft, samen met de andere

vrijwilligers, vele prachtige jeugdkampen en (kerst)
toernooien georganiseerd. Het Zuiderduin toernooi is 
in tijd van 6 jaar uitgegroeid tot een begrip. Gelukkig 

heeft Martijn prachtige 
draaiboeken opgesteld dus ook 
hier kan een opvolger in een 
gespreid bedje terecht komen. 

Gelukkig zullen wij zowel Martijn 
als Robert nog veel op de club zien. Beide voetballen 
ze nog in ons derde elftal en Martijn zal natuurlijk zijn 
zoons de komende jaren klaar stomen voor het eerste. 
Vrienden, allebei heel hartelijk dank voor de inzet de 
afgelopen jaren!

Naast deze twee vacatures en een update over het 
selectienieuws staat ‘Terug in de Tijd’ deze editie in het 
teken van Jan de Jong. Jan is natuurlijk een bevlogen 
bestuurslid en fantastische gastheer tijdens het Halve 
Marathon weekend (waar ook een leuk stuk over staat) 
maar in de terug in de tijd rubriek gaat het over Jan zijn 
voetbaljaren. Philip de Baar kijkt in een stukje over de 
jeugd juist vooruit naar hoe de drie clubs in Egmond op 
jeugd gebied nog meer kunnen samenwerken.

En, tot slot, dit is de eerste 
Zandloper van 2019. Het jaar die 
ons 80 jarig jubileum markeert. 
Natuurlijk zullen wij hier in 

de periode mei/juni ook bij stilstaan. U hoort later 
dit seizoen meer over de festiviteiten rondom onze 
verjaardag. Houd de website en Facebook pagina van 
de club goed in de gaten!

Met blauw-witte groet,
Paul Kager

Met het uitkomen van deze Zandloper is het maart. Na een periode vol afgelastingen in januari en februari 
hoop ik dat de lente doorzet en wij lekker door kunnen blijven voetballen. En dat, zeker bij ons eerste en 
tweede elftal, het voetbal ook gepaard gaat met de overwinningen die nodig zijn om volgend seizoen in 
dezelfde klassen actief te kunnen zijn. 

2019: De aftrap  
van ons jubilieumjaar

U hoort later dit seizoen meer over de 
festiviteiten rondom onze verjaardag.

Voetbal is ten slotte een teamsport.  
Het is geen abonnementje bij de 

sportschool die je opzegt als je er geen 
zin meer in hebt toch?
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Selectienieuws

Selectie krijgt vorm voor het  
komende seizoenSchildersbedrijf 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

Al 12,5 jaar dé partner voor MKB,  
ZZP’ers en Particulieren

 Administratie
 Belastingaangifte

 Jaarrekening
 Loonadministratie

Mosselaan 53      1934 PJ Egmond aan den Hoef      072 507 01 23
      info@wiegers.net      www.wiegers.net

De laatste weken is ons Eerste elftal weinig gelukkig. 
De punten komen moeizaam bij elkaar en helaas 
zijn er ook meerdere wedstrijden geweest waarbij 
een voorsprong niet over de streep getrokken kan 
worden. 

Dit zorgt ervoor dat wij in de onderste regionen van 
de ranglijst verblijven. Veel teams ontlopen elkaar 
achter niet veel en dus zullen 
Jos Mouwes en de mannen er 
alles aan doen om degradatie 
(en als het even kan ook de 
nacompetitie) te ontlopen. 

Dat de sportieve resultaten wat moeten verbeteren is 
duidelijk maar de club is wel blij met de wisselwerking 
tussen Jos en de selectie. Om die reden werd het 
contract met Jos ook verlengd en zal hij ook seizoen 
2019/2012 hooftrainer van de selectie zijn. Het bestuur 
van Egmondia is erg tevreden over de trainer en ook de 
spelers en Jos zelf zijn blij met de samenwerking. Jos 
gaf in het gesprek ook duidelijk aan er blij te zijn met 
de samenwerking met Jan Waagemeester, en ook dat 
is het bestuur met Jos eens. 

Hoewel het voor Jan erg 
lastig is om, vanwege een 
krappe selectie, met een vaste 
samenstelling te spelen bij ons 

tweede elftal slaagt hij er in om de ploeg gemotiveerd 
te houden. Ook komend seizoen zal Jan betrokken 
blijven bij de selectie, hij zal dit wel in een andere rol 
gaan doen. Waar hij dit seizoen verantwoordelijk is 
voor het tweede team zal hij volgend jaar de rol van 
elftalbegeleider van het Eerste elftal op zich nemen 
en assistent trainer van Jos bij het eerste elftal zijn. Een 
oplossing waar alle partijen erg blij mee zijn.

Jan zal, vanwege zijn nieuwe 
rol, volgend jaar dan ook 
minder betrokken zijn bij het 
tweede elftal maar die rol zal 
worden overgenomen door 

een oude bekende. Kees Hottentot zal volgend jaar 
verantwoordelijk zijn voor het tweede elftal. Wij zijn 
erg blij dat Kees dit wil doen. Ook Kees zelf is verheugd 
dat hij met het team die hij al jaren onder zijn hoede 
heeft, de huidige JO-19, de stap naar het senioren 
voetbal mag maken. Met de overgang van dit elftal 
zal de selectie volgend jaar ook een stuk breder zijn 
waarmee wij hopen da t het spelerstekort wat dit jaar 
regelmatig voorkomt tot het verleden behoort. 

Om die reden werd het contract met 
Jos ook verlengd en zal hij ook seizoen 

2019/2012 hooftrainer van de 
 selectie zijn.

Kees Hottentot zal volgend jaar 
verantwoordelijk zijn voor het tweede 

elftal. Wij zijn erg blij dat Kees dit  
wil doen.

Enthousiast geworden door dit leuke verhaal van de coach van JO8-1? Wil jij ook 
graag je team in het zonnetje zetten? Mail de redactie via voorzitter@egmondia.
com zodat deze pagina’s volgende keer in het teken van jouw team staat!
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In het weekend van de Egmondse halve marathon 
was er op zondag 13 januari ook weer gelegenheid 
voor de jeugd om de hardloopkunsten te tonen. 
Waar het vorig jaar nog een parcours was op het 
strand met finish op de boulevard, werd er nu 
een rondje door het dorp gelopen met finish bij 
Zuiderduin. 

Op 13 januari stonden om 10:00 uur meer dan 
vijfentwintig Egmondia jongens en meiden van de 
Kabouters tot JO11 klaar voor de start op het Eymaplein 
om hun kilometer af te leggen.
 
Al tijdens de voetbaltrainingen in november en 
december hadden ze het erover. Ze wilden allemaal 
weer heel graag meedoen aan de marathon, maar dan 
moest er natuurlijk wel getraind worden. Een rondje 
om het B- en C-veld vonden de heren en dames wel 
een goed idee. Grapjes maken, verhalen vertellen en 
als groep bij elkaar blijven. Als een echte duurloop 

training werden de krachten verdeeld en liepen ze 
met z’n allen met veel plezier een rondje om de twee 
velden.
 
Voor de start van de mini-marathon op zondagochtend 
deed iedereen mee aan de warming up en viel het de 
speaker van organisatie ook op dat er weer zo veel 
Egmondia spelers aanwezig waren. De jongens en 
meiden hebben het allemaal super gedaan en iedereen 
heeft op zijn of haar manier een topprestatie geleverd.
 
Een trotse Hugo Dekker, snelste van Egmondia en van 
heel Egmond in een tijd van 4:39, 4e in zijn categorie en 
11e in totaal, vertelt: “Het was erg leuk. In het begin was 
het wel een beetje druk, maar ik ging gewoon het hele 
stuk zo hard als ik kon…. Het was een hele leuke dag. 
Daarna hebben we bij ons thuis naar de hardlopers 
van de 10 km gekeken en op het strand naar de halve 
marathon”.

Helaas moeten wij jullie mededelen 
dat het Zuiderduintoernooi op 
zaterdag 30 maart 2019 definitief 
niet door zal gaan!

Door de wedstrijden die afgelopen 
periode zijn afgelast heeft de KNVB 
(inhaal) wedstrijden ingepland 
voor zaterdag 30 maart. Waar het 

de vorige 6 edities telkens is goed 
gegaan, zit de organisatie dit jaar 
(helaas) met de gebakken peren.

De organisatie is op zoek naar 
een passende datum. Dit zal 
waarschijnlijk voor het nieuwe 
voetbal seizoen zijn, zodra dit 
duidelijk is dan laten we dit weten.

Egmondse mini-marathon geliefd bij 
jongste jeugd Egmondia

Zuiderduin toernooi afgelast

Halve mini marathonHalve mini marathon

Halve marathon
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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

Nieuwe shirts dankzij Grote Clubactie
Dankzij de mooie opbrengst van de Grote Clubac-
tie, waar u in de vorige Zandloper over kon lezen, 
hebben wij mooie nieuwe reserve shirts kunnen 
aanschaffen!

Zowel voor de jongste jeugd, de wat oudere jeugd 
en de seniorenteams zijn er drie volledige nieuwe  
pakketten aan shirts besteld. Dus ook als de tegenstan-
der in het blauw speelt kunnen wij elkaar in deze mooie 
shirts toch goed weten te vinden. 
Natuurlijk hopen wij dat iedereen netjes met het 
materiaal omgaat en nadat 
ze gebruikt zijn gewassen  
worden en weer terug in het 
wedstrijdsecretariaat worden 

geplaatst. Op die 
manier hebben wij 
er met ze allen veel 
plezier van. Via deze 
weg nogmaals dank 
voor iedereen die 
zich in heeft gezet 
tijdens de Grote 
Clubactie.

Dankzij de Grote clubactie

Op die manier hebben wij er met ze  
allen veel plezier van. 

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   
Mobiel: 06-12 794 691
nicandravanwest@hotmail.com

Kantinerooster
Kantinerooster

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

9 maart 2019 Kai Abbes Ruben Dekker Maaike Zwart

Mees Kokke Huib Lemmink Gyon Recourt

16 maart 2019 Calvin ter Horst Tamara Voorhamme Mink Buis

Finn Dekker Sjaak Bes Sam Sibariani

23 maart 2019 Stijn Biesboer Fabian de Boer Bas van de Berg

Ijsbrand Plug Abel Riezebos Casper Bosman

30 maart 2019 Jelle Heeres Gabriel Williams Jay Glas

Jill Wijker Esmee Gouda Thom Sloot

6 april 2019 Rosa de Graaff Summer Bleeker Jesper Koopman

Sjaak Glas Kim Nieste Jesse Holtman

13 april 2019 Jilles Pater Jade Recourt Reece Hellemons

Cliff van Schagen Noa Biesboer Klaas de Boer

20 april 2019 Assadur Aro Jasmijn Blok Mart Kaptein

Jasper Groot Tim Zentveld Owen Koper

27 april 2019 Levi Groen Joshua Osomade Max van Thiel

Michael Lochies Joep van de Laarse Sem Bout

4 mei 2019 Tess van Gent Tim de Graaf Stijn Ploeger

Jamie-Lynn Theunissen Joeri Moes Jack Dasselaar

11 mei 2019 Rit Brouwer Jay van Tol Lenny Gul

Niek Wijker Paolo Malsen Rune Pannekeet

18 mei 2019 Reza Rijber Finn Schaddenhorst Timo Schortinghuis

Anouk Bijleveld Rik Lek Amir Kazemi

25 mei 2019 Stijn Jonker Samuel Damen Kick Zwart

Tibbe Kager Rene Wijker Jordy Klitsie
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Terug in de tijdTerug in de tijd

Terug in de tijd met Jan de Jong

Van huis uit heeft Jan het voetballen niet meegekregen. 
De enige van de familie de Jong die voetbalde was 
ome Dirk. Vader Cor was altijd op zijn “lankie in doin” 
te vinden en moeder Guurt was ook niet zo fanatiek, 
hoewel in de familie Peperkamp nog wat meer 
voetbalgenen zitten. Zo heeft Cor peperkamp ook 
nog bij Egmondia gekeept. Soms kwam moeder Guurt 
wel even bij de wedstrijd kijken, maar zei Jan, ze kwam 
dan niet voor mij, maar zij kon zich kostelijk amuseren 
om de capriolen van Roland Stam (De Makke). Alleen 
neef Piet van ome Thijs heeft ook nog bij Egmondia 
gespeeld.

 Jan heeft alle jeugdelftallen doorlopen en in zijn 
één na laatste jaar als junior, mocht hij samen met 
Ton Gravenmaker, Ton Zwemmer en Ron Goedel 
meetrainen met de selectie, die toen nog werd 
getraind door de heer Deelstra. Om op deze manier op 
16/17 jarige leeftijd al een beetje sfeer te proeven bij de 

senioren. In de jeugd speelde Jan in de voorhoede of op 
10 net iets achter de frontlinie. In het jaar dat Egmondia 
onder Piet Buis kampioen werd mochten deze jongens 
per toerbeurt wel eens wedstrijd minuten maken. Zij 
Speelden toen nog hun laatste jaar als jeugdspeler. 
Toen Jan in het eerste kwam werd hij omgeturnd tot 
verdediger en was zijn positie, voorstopper. Zijn taak 
als verdediger was als de bal veroverd werd om het leer 
meteen in te leveren bij de middenvelders Piet Buis of 
Joop Koopman. 

Een sterk punt van Jan was zijn kopkracht, zijn timing 
was goed verzorgd waardoor hij menige vijandelijke 
aanval onschadelijk wist te maken. Zo vormde hij eerst 
met Jan Benjamin en later met Ees Groot een sterk 
tandem in de lucht. Dat Jan een echte liefhebber was 
en eigenlijk nooit een training oversloeg, blijkt uit het 
volgende. Toen Jan op de interne politieopleiding 
in Haarlem zat ging hij twee keer in de week op zijn 

We gaan vandaag terug in de tijd, met je zou bijna zeggen, een club-icoon. Al zal Jan gezien zijn karakter 
dit niet van zichzelf zeggen. Maar op mijn vraag of hij van jongs af aan bij de club betrokken is, zei hij met 
toch wel een beetje trots in zijn stem (en dat mag ook): “Ik ben al 60 jaar lid van Egmondia.”

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

brommertje op en neer naar Egmond aan Zee om te 
trainen.

Jan heeft ook wat blessures gehad, die voornamelijk 
ontstonden als doelman Arie Spierenburg weer eens 
uit zijn doel kwam. Arie was een geweldige keeper, 
maar op dit soort momenten had hij alleen oog 
voor de bal en werden tegenstanders en dus ook 
medespelers zonder pardon tegen het gras gekegeld. 
Dit leverde Jan eens een paar gekneusde ribben op. 
Tegen Kolping Boys liep hij een gebroken neus op. 
Tijdens een wedstrijd van het politieteam liep Jan 
een vervelende, langdurige spierblessure op, Nadat 
hij zo een 3 maanden door Joop Spit was behandeld, 
adviseerde Bram Schuurman, de toenmalige trainer 
hem eens contact op te zoeken met Bauke de Boer.”De 
eerste keer” zo vertelde Jan “Gaf deze man een ruk aan 
mijn been, zodat ik het uitgilde van de pijn.” “Wat doe 
je nou?’ vroeg Jan, waarop Bauke de Boer zei dat alles 
vast zat en op deze manier trok hij alles los. “Na nog 
een behandeling” zei Jan “Kon ik de looptraining weer 
hervatten.”  

We hebben al gehoord dat Jan een prima kopper 
was en zei Jan “Mijn mooiste doelpunt was ook een 
kopdoelpunt, maar dan 
wel in eigen doel. Er kwam 
een voorzet en ik liep bij 
de aanvaller. Om er voor 
te zorgen dat deze niet in 
balbezit kwam, dook ik 
naar de bal en deze vloog 
onhoudbaar voor Rein Huiberts in de kruising.” Waarop 
Rein zei: “Wat doe je nou?” en Jan antwoordde : “Ik 
dacht dat je hem wel zou houden.” Ook heeft Jan als 
verdediger eens het winnende doelpunt tegen Berdos 
gemaakt. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te 
stevenen, toen Jan tegen Ees Groot zei, dat hij even 
mee naar voren ging. Een kwartier voor tijd legt Piet 
Buis de bal op mij af en ik schiet hem onberispelijk in 
de kruising. Ook herinnert Jan zich nog een vervelend 
incident in een wedstrijd tegen ”De Kennemers”. “Voor 
de wedstrijd” zo zei Jan “Ik stond er vlakbij”, loopt de 
spits van De Kennemers naar doelman, Nico de Graaf, 
en zegt over tien minuten staat er hier voor jou een 
ziekenauto.” En laat dit nu nog waar geweest zijn ook. 
Sinds die tijd heb ik altijd een rare smaak in mijn mond 
als het over deze club gaat.

Heel begrijpelijk als we weten hoe Jan is. Zelf een 
hele nette voetballer, nooit geen problemen met de 
scheidsrechter. Jan was vaak de vredesstichter als er 
dan toch wel eens een opstootje dreigde. Jan leefde 
voor zijn sport. Zaterdagavond met Ton Gravenmaker 

 Jan heeft alle jeugdelftallen doorlopen en in zijn 
één na laatste jaar als junior, mocht hij samen 
met Ton Gravenmaker, Ton Zwemmer en Ron 

Goedel meetrainen met de selectie, 
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Terug in de tijd Terug in de tijd

en Ton Zwemmer even 
biljarten bij Herman Foeke 
in het “Witte Huis” en dan lag je om 11 uur in bed. 
Zondagavond was dan de stapavond en kon het in de 
Harvey bar wel eens laat worden. Een uitgesproken 
voorkeur voor een trainer had Jan niet, want je traint 
tenslotte voor jezelf.

In 1984 stopte Jan samen met Joop koopman in het 
eerste elftal van Egmondia, maar omdat het een jaar 
later niet al te best ging met Egmondia en trainer Ton 
de Vries hem vroeg of Jan zich toch nog voor het eerst 
elftal wilde inzetten besloot Jan toch tot een comeback. 
Want Ja, Ton was ook een echte Egmondia-man en Jan 
had nog onder hem getraind in de jeugd. 

Jan vertelde nog een mooi 
verhaal over een jeugdleider 

van toen. De heer Guldenaar, een fantastische man. 
Volgens Jan heette hij Rein Guldenaar, maar volgens 
mij heette hij Bertus. Dit is een mooie huiskamervraag 
in dit stukje: “Wat was de voornaam van de heer 
Guldenaar?” Vele jeugdspelers van toen zullen deze 
man nog kennen. Een hele vriendelijke, sportieve man, 
een goed kerel. Na de wedstrijd, gewonnen of verloren, 
kreeg het hele team een Mars reep. De meeste 
uitwedstrijden werden in de jeugd op de fiets bezocht. 
Maar Uitgeest was wel een beetje ver. Met de fiets 
naar Heiloo en verder met de trein. Niemand hoefde 
zijn kaartje zelf te betalen, want de heer Guldenaar 
betaalde dit uit eigen zak.

Een kampioenschap 
heeft Jan in het eerste 
niet meegemaakt, 
maar wel in het tweede 
elftal. Onder trainer Rob 
Donkersloot speelde Jan 
niet in het eerste en dus in het tweede elftal o.a. 
Nico de Graaf, Henk Groot, Ton Gravenmaker, Leo 
Zwemmer en ondergetekende. Het eerste jaar werd 
het kampioenschap niet behaald en ging de titel naar 
Zilvermeeuwen. Dit was misschien wel te wijten aan 
het feit dat juist in de laatste wedstrijd Rob Donkersloot 
nogal wat wijzigingen in het elftal aanbracht en enkele 
spelers van het eerste inbracht. Dit zonder medeweten 
van de spelers van het tweede. Hierdoor was de sfeer 
een beetje verpest en werd er verloren. In het tweede 
jaar werd de titel binnengehaald bij E.V.C. uit Edam. 
Hiermee bereikte het tweede elftal de reserve vierde 
klas K.N.V.B. en speelde ze in feite hoger dan het eerste.

Nadat Jan stopte met het eerste heeft hij nog zo een 
15 jaar (tot zijn 50ste)  bij de veteranen gespeeld. Een 
prachtige tijd en een vreselijk sterk team met jongens 
als Arie Koopman, Piet Buis, Ton Groot, Jaap en Joop 
Koopman en natuurlijk Ton Gravenmaker waarmee 
Jan bijna zijn hele voetballoopbaan mee samen heeft 
gespeeld. Van de 15 jaar dat Jan daarin voetbalde werd 
men 12 keer kampioen. Promoveren kon niet daarom 
werd er bijna elk jaar tegen de zelfde teams gespeeld. 
De grootste concurrent door de jaren heen was H.S.V. 
uit Heiloo. Het waren altijd pittige duels en het ging 
er soms hard aan toe. Zo werd er met de in Egmond 
bekende groenteboer Martin Wessel menig pittig duel 
uitgevochten. Na de wedstrijd was altijd alles meteen 
weer goed en had chinees Wong, die bij H.S.V. speelde 
voor iedereen loempia’s mee. 

De sfeer in het veteranen team was geweldig. Zo 
gingen ze samen een paar dagen naar Texel of 
bezochten zij Preston Palace. Eens in de winter met een 
dik pak sneeuw doken de mannen in het buitenbad 

en werd Arie Koopman, die 
in een “zonnestoel” lag met 
sneeuwballen bekogeld. 
Dat die goed sfeer er nog 
steeds is, blijkt uit het feit 
dat het grootste gedeelte 

van dat team de basis vormt van de huidige VUT ploeg.

Naast het voetballen heeft hij veel gedaan en doet 
Jan nog zo veel voor onze mooie club. Als jeugdspeler 
van 14 ging hij elke vrijdagavond op pad om de 
voetbalpool op te halen. De ouderen onder ons 
zullen dit ongetwijfeld herkennen. Men kon via een 
formulier de uitslagen voorspellen van de te spelen 
wedstrijden in het betaald voetbal. Van de aan de 
K.N.V.B. ingebrachte formulieren was dan ook weer een 
gedeelte voor de clubkas. Begin 1990 toen Jan Visser 
nog penningmeester was verzorgde Jan via zijn werk 
zo een 400 acceptgirokaarten voor de contributie, die 
hij dan ook vaak nog zelf rond bracht.

In mei 2011 was er een bestuurscrisis bij Egmondia en 
toen Jan door Clemens Recourt werd benaderd om 
eventueel een bestuursfunctie te bekleden heeft Jan 
“Ja” gezegd. En dit blijkt nog steeds een gouden greep 
te zijn geweest. Want alles wat Jan als bestuurslid, 
maar ook gewoon als clubman voor Egmondia doet 
is eigenlijk niet te beschrijven. Je zou kunnen zeggen 
Jan hoort bij het inventaris van Egmondia. Al zou hijzelf 
dit de gewoonste zaak van de wereld vinden. In het 
bestuur heb je natuurlijk een positie op de voorgrond, 
maar zijn inbreng op de achtergrond is nog van veel 
grotere waarde.  Jan is ook een rustige, bescheiden 
man, die ook het liefst op de achtergrond functioneert.

Jan slaat geen wedstrijd van het eerste over. Uit of thuis 
hij is er altijd. Jan een clubicoon, een parel voor de 
vereniging. Laten we hopen dat hij zich nog vele jaren 
kan inzetten voor Egmondia, de club die hem zo na aan 
het hart ligt.

Kees Kager

Nadat Jan stopte met het eerste heeft hij nog 
zo een 15 jaar (tot zijn 50ste)  bij de veteranen 

gespeeld. Een prachtige tijd en een vreselijk 
sterk team 

Ook heeft Jan als verdediger eens  
het winnende doelpunt tegen 

 Berdos gemaakt. 
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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

Ook dit jaar weer Raboclubkas

Rabo Clubkas 2019: Zo werkt het: Alle leden van de 
Rabobank van 18 jaar mogen stemmen. Let op; U bent 
géén lid als u slechts een betaalrekening hebt. Als u 
nog geen lid bent kunt u dit tot en met 1 april worden 
en zodoende alsnog stemmen voor Rabo Clubkas. 
Hoe je lid kun je terug vinden op www.rabobank.nl/
particulieren/leden/. Stemmen is mogelijk in de perio-
de van 23 april tot en met 14 mei 2019. Met een unieke 
code kan er online gestemd worden. 

Elk lid mag vijf stemmen (en maximaal twee stemmen 
per club) uitbrengen. Hoe meer stemmen een vereni-
ging krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de Rabo Clubkas. 
De totale hoogte van Rabo Clubkas is voor 2019 vast-
gesteld op het enorme bedrag van € 225.000. Vorig 
jaar was dit €65.000.

Een eis van deelname aan de Rabo Clubkas is dat er 
vooraf een doel bepaald is om in te investeren.  
“Dit jaar willen we investeren in nieuwe nieuwe trai-
ningsmaterialen voor de jeugd en senioren”

Wij hopen dat alle leden die klant zijn bij de Rabobank 
uiteraard hun stem geven aan Egmondia daarnaast 
doen wij een beroep op de leden om kennissen 
en familieleden te enthousiasmeren om ook op 
Egmondia te stemmen. 

Mocht je een ludieke actie bedacht hebben om zoveel 
mogelijk stemmen binnen te halen dan hoort het 
bestuur het graag. Ideeën kunnen gemaild worden 
naar penningmeester@egmondia.com

Alle klanten van Rabobank Noord-Kennemerland mogen ook dit jaar weer een deel van de winst van de 
Rabobank verdelen over verenigingen en stichtingen in hun werkgebied. Wij hopen natuurlijk dat u dit 
bij Egmondia laat komen!

Egmondia doet mee met 
Rabo Clubkas!

Na 7 jaren trouwe dienst heeft Robert Wijker helaas besloten na dit seizoen zijn 
functie neer te leggen. Robert, via deze weg, hartelijk dank voor de inzet al die jaren! 
Omdat Robert stopt zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Natuurlijk is Robert bereid de nieuwe penningmeester (m/v) in te werken. De zaken die gedaan 
mogen worden zijn:

• Betalen van inkoopfacturen, salaris en fiscale afdracht op een maandelijkse basis
• Incasseren van contributie eens per kwartaal
• Opstellen van verkoopfacturen 
• Controleren aangifte loonheffing opgesteld door administratiekantoor op maandelijkse basis
• Controleren aangifte BTW opgesteld door administratiekantoor eens per kwartaal
• Opstellen begroting en jaarrekening eens per jaar
• Inkoop en verkoopfacturen doorsturen per e-mail naar het administratiekantoor
• Controles uitvoeren op administratie
• Maandelijks de bestuursvergadering bijwonen
• Andere ad-hoc werkzaamheden

Iets voor u? Meld u alsjeblieft spoedig bij Robert of één van de andere bestuursleden. 

Gezocht: Nieuwe penningmeester (m/v)
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Winterstop; Bijzondere evenementenWinterstop; Bijzondere evenementen

Op de zaterdag is het gebruikelijk dat het oudste 
jongensteam van Egmondia de tent bemand en de 
verkoop op zich neemt. Dit jaar dus het team JO-18. 
Was de aanmelding erg schoorvoetend, eenmaal in 
de tent waren ze op hun plaats en in 2 shiften van 5 
deden ze voortreffelijk werk. Alles onder toeziend oog 
van hun leider Jeffrey Muilenboom en supervisor Ton 
Gravemaker. 

Voor de start was de koffie voor de fietsers voor 
rekening van Le Champion. 50 liter koffie ’s morgens 
en broodjes kaas en ham. Na terugkomst van de 
mountainbikers werd gretig geproefd van de snert en 
de broodjes worst. Eenmaal wat op verhaal gekomen 
werd de vermoeidheid van de fietsers weggespoeld 
met een biertje. Om 15.00 uur was de tent leeg en kon 
deze worden klaargemaakt voor het loopfestijn van 
zondag.

Winterstop voor de voetbal 
is drukte voor bijzondere 

evenementen

Voor de statistici onder ons. 100 liter snert, 140 liter 
koffie, 30 liter thee en 250 broodjes worst, ham en 

kaas en 20 kratjes bier ging er die dagen door. 

. Dit jaar dus het team JO-18. Was de aanmelding erg 
schoorvoetend, eenmaal in de tent waren ze op hun 

plaats en in 2 shiften van 5 deden ze voortreffelijk 
werk. 

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.

2019 is het jaar van ons 80 jarig bestaan. Dit laten wij natuurlijk niet  
onopgemerkt voorbij gaan. 

Momenteel wordt er druk vergaderd hoe en wanneer wij dit zullen vieren. De kans is groot dat dit 
niet exact op 19 mei gebeurt in verband met de competitieplanning. Waarschijnlijk doen wij het 

twee weekjes later omdat alle wedstrijden dan (als het goed is) gespeeld zijn. Wij houden u op de 
hoogte via de website, onze Facebook pagina en natuurlijk langs de lijn.

Wij hopen dat u dit mooie jubileum met ons mee komt vieren!

1939 - 2019
80 JAAR EGMONDIA

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 die dagen? Des te 
kouder des te meer snert gaat er doorheen. In 2018 en 
2019 was het echt geen snert weekend. 

Voor de statistici onder ons. 100 liter snert, 140 liter 
koffie, 30 liter thee en 250 broodjes worst, ham en kaas 
en 20 kratjes bier ging er die dagen door. Onze koks 
Jan en Ton hadden het er maar druk mee. Het verkopen 
in de tent was een Vutploeg aangelegenheid (Arie 
Koopman, Herman Scholten en vaste snertopschepper 
Jaap Koopman, Thijs en Carla Glas en later ook nog 
even Wil Scholten voor de broodjes ) versterkt met 
jongere knechten Marco Dekker en Vincent de Jong. 
Het liep als een trein.

Op zondag was ook de 
kantine open. Lia de Jong 
en Cor Kager zijn daar het 
vaste koppel en 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. En later op de dag ook de flesjes 
bier. Verschil met voorgaande jaren was dat er dit jaar 
ook in de tent gepind kon worden. Over beide dagen 
ging er direct 500 euro naar de bank. 

Deze houden we er dus in.

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 terugzette 
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. ( blijkt wel uit deze 
bijgevoegde foto)

Voor het weekend betaalt Le Champion ons een 
mooie vergoeding voor 
gebruik van water voor het 
afspuiten van de fietsen 
op zaterdag en voor de 
verhuur van de kleedkamers 

op zaterdag en zondag. Een lekkere warme douche 
wordt zo wel door de fietsers als de lopers erg 
op prijs gesteld. We doen elk jaar ons uiterste 
best om alle bezoekers het naar de zin te maken.  
Natuurlijk kunnen wij dat niet zonder alle vrijwilligers 
die ook dit jaar weer geholpen hebben. Bedankt 
allemaal!
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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 

Jeugd  fusie

Door het teruglopende aantal kinderen wat geboren 
wordt krijgen wij steeds meer teams waar het niveau 
onderling steeds verder uit elkaar komt te liggen. 
Samen met Zeevogels en Adelbert zijn we aan het 
kijken of we hier elkaar in kunnen versterken en waar 
nodig problemen met elkaar op te lossen. 

We zijn hier al zo’n 2 jaar mee bezig om gezamenlijke 
trainingen te organiseren en hier en daar een wedstrijd 
te spelen. Dit alles zodat de spelers elkaar beter leren 
kennen voor de fusie. De spelers zijn tijdens deze 
trainingen altijd heel enthousiast, mooi is ook om te 
zien dat ze elkaar steeds meer vinden in het voetbal en 
de clubgrens vervaagd. Het is mooi om te zien dat de 
ingeslagen weg zijn vruchten begint af te werpen om 
de jeugd een goede toekomst te kunnen bieden op 
ieders niveau.

Maandag 4 Februari j.l. hebben wij een vergadering 
gehad met alle leiders en trainers van de 3 verenigingen. 
Reden van deze avond was om ook bij de leiders en 
trainers meer groepsgevoel te krijgen en met zijn allen 
te brainstormen over verdere dingen die we kunnen 
ondernemen. Dit was een zeer geslaagde avond en de 
mensen waren heel enthousiast om hier ook volgend 
seizoen weer door te gaan met de ingeslagen weg. Wij 
hopen dat de fusie snel door zal gaan zodat wij alle 
Egmondse kinderen voetbal aan kunnen bieden op 
ieders niveau.

Met sportieve groet,

Philip de Baar
Jeugdcommissie

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

Jeugdfusie; Kennis 
delen bij Sint Adelbert

Het is maart en het seizoen duurt nog een maand of 3, naast alle lopende zaken is de jeugdcommissie 
ook alweer bezig met het aankomende seizoen. De indelingen geven elk jaar weer een hoop uren aan 
werk voor de jeugdcommissie, het streven is er altijd naar om ieder kind op zijn/haar niveau te laten 
spelen en het spelplezier daardoor het hoogst zal zijn.
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Op vrijdag 28 en zaterdag 29 december heeft het 
jaarlijkse Kersttoernooi weer plaats gevonden in 
Sporthal De Watertoren. Honderden kinderen van-
af de kabouters t/m de oudste categorie jeugdspe-
lers gingen de strijd met elkaar aan voor de eerste 
plekken.

Vrijdag 28 december stond de gehele dag in het teken 
van de jongste jeugd van Egmondia. Door de vele aan-
wezige kinderen en de grote opkomst van toeschou-
wers was het een drukke dag in de sporthal. Met een 
mooie loterij tafel, gesponsord door de ondernemers 
uit Egmond, werden leuke prijzen mee naar huis geno-
men. De vrijdag avond en zaterdag stond in het teken 
van de oudere jeugdleden.
Net als voorgaande jaren was dit samen met Zeevogels 
(Adelbert had helaas afgezegd). Maar dit jaar wel met 
een andere insteek; geen mix door elkaar heen maar 
met je eigen team één of twee zaalvoetbal teams ma-
ken die vervolgens in poules om plek 1 strijden. Achter-

af een groot succes met weinig afzeggingen wat voor 
de organisatie een must was om het in goede banen 
te leiden.

Beide dagen werden mooie wedstrijden op de mat ge-
legd. Alle kinderen kregen een beker met een groot zak 
snoep gesponsord door De Vrienden van 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

 Kersttoernooi weer geslaagd

Traditionele Kersttoernooi weer geslaagd

Met een mooie loterij tafel, gesponsord door de 
ondernemers uit Egmond, werden leuke prijzen mee 

naar huis genomen. 

Vacature evenementen jeugd
Vanaf volgend voetbal seizoen is bij het jeugdbestuur de vacature van evenementen vrij gekomen. 
Na 13 jaar zal Martijn Blaauboer het stokje aan iemand anders overdragen. Hij zal zich richten op de 

voetbal teams van zijn kinderen en het derde van Egmondia. Met alle draaiboeken van elk evenement 
wil hij dit graag overdragen aan iemand die het succesvol voort kan zetten.

Mocht je interesse hebben om deze rol over te nemen, meld je dan bij jeugdvoorzitter Philip de Baar.

Via deze weg wil Egmondia Martijn natuurlijk heel hartelijk dank voor al het moois wat hij de 
afgelopen jaren heeft geregeld. Bedankt!

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



De Zandloper - Najaarseditie 2015De Zandloper - maart 2019 | 23

Leiders & trainers

€ 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
!

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
JO18-1 Daan Min 0650241778 Kees Hottentot 0640458620
JO16-1 Job Zwart 0616955270 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 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


