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te te houden van het reilen en zeilen van onze mooie club, V.V. Egmondia. De Zandloper is  
beschikbaar voor al onze leden, ouders van de leden, sponsors, vrijwilligers, supporters en 
alle andere mensen die de club een warm hart toe dragen. 
Wanneer u een redactionele bijdrage wilt leveren of meer informatie wilt over het adverteren 
in ons clubblad kunt u contact opnemen met de leden van ons bestuur.
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Van de voorzitter

Er is in deze editie ruimschoots aandacht voor het 
geslaagde 80 jarig jubileum. Het was een groot feest 
met als één van de hoogtepunten twee van onze 
vrijwilligers die verblijd 
werden met een lintje. Via 
deze weg wil ik Ton Groot 
en Jan de Jong nogmaals 
feliciteren voor dit feit en 
natuurlijk voor al het goede 
werk wat zij voor Egmondia doen. 

Op voetbalgebied is het uiteindelijk ook nog een 
geslaagd seizoen geworden. Het derde is kampioen 
geworden en ook de Veteranen mochten voor het 
eerst in jaren weer een keer de schaal omhoog houden. 
Ons eerste elftal mag volgend jaar weer in de 3e klasse 
uitkomen, een mooie prestatie! In plaats van twee 
nacompetitie wedstrijden te spelen bleek de prima 2-0 
overwinning op Tweede Pinksterdag tegen Dynamo 
uiteindelijk voldoende voor een langer verblijf in de 
derde klasse. 

Op het moment van schrijven 
wordt er nog gewerkt aan de 
nieuwe invulling van het bestuur, maar ook daar zit 
schot in. Ik ben erg blij groep jongens, voornamelijk uit 
ons Derde die zijn opgestaan om samen het bestuur 
te versterken. Ook hebben de verschillende stukken in 
de media effect gehad en heeft iemand zich spontaan 
aangemeld, super natuurlijk. Ik hoop van harte dat 
de Zandloper ook volgend jaar door het nieuwe 
bestuur uitgebracht wordt en daarin zullen de nieuwe 
bestuursleden zich dan ongetwijfeld zelf voorstellen.

Voor mijzelf sluit ik deze periode nu af. Het is een 
periode waarin ik terugkijk of veel leuk momenten. De 
mooie overwinning op Zeevogels op de zaterdagavond 
is er daar natuurlijk één van, net als de promotie en het 
lijfsbehoud in de derde klasse. Ook de verschillende 
opnames van Calvé zijn natuurlijk prachtige publiciteit 

geweest in de afgelopen periode. Daarom plaats ik 
ook graag nog een keer de foto van Lieke Martens, 
op het moment van schrijven van deze column actief 

op het WK, met de Egmondia 
handdoek. 

Vooral ook de vele 
jeugdactiviteiten blijven altijd 
mooi om te zien, hier staat 

overigens nog steeds een vacature voor dus ik hoop 
dat ook die nog ingevuld wordt. Of dat nu de grote 
toernooien waren of de trainingen op het bijveldje 
op de zaterdagochtend. Al die mooie momenten 
overvleugelen dan ook ruimschoots de soms lastige 
zaken die afgehandeld moesten worden. Ik weet 
zeker dat er ook de komende jaren nog veel moois 
georganiseerd zal worden maar toch sluit ik af met de 
altijd voortdurende oproep dat dit alleen maar mogelijk 
gemaakt kan worden wanneer alle leden hun steentje 
bijdragen. 

Ik wens iedereen weer veel 
leesplezier met deze Zandloper, 
geniet van de zomerstop en wij 

zien elkaar ongetwijfeld 
weer langs de lijn.

Met blauw-witte groet,

Paul Kager

De laatste Zandloper van het seizoen is weer klaar. Het is ook de laatste keer dat ik mijn voorwoord schrijf 
omdat ik, na 4 seizoen mijn functie neerleg. Vanwege veranderde werkomstandigheden kan ik niet meer 
de tijd vrij maken die nodig is om de functie goed te kunnen uitvoeren. Het feit dat deze Zandloper pas in 
de zomerstop uitkomt en niet in mei is ook een teken dat de afgelopen periode weer erg druk is geweest 
op de club. Dit had natuurlijk alles te maken met het 80 jarig bestaan, de laatste speelrondes van de 
competitie en het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Gelukkig is dat alledrie goed gegaan.

Mijn laatste voorwoord

Het is een periode geweest, waarin ik 
terugkijk of veel leuk momenten.

Door de grote drukte op de club in de 
afgelopen periode, verschijnt deze 

Zandloper in de zomerstop



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

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

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee
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Teambuilding Mechelen

Egmondia op bezoek in België
Na twee eerder succesvolle weekenden in Duitsland 
en Ierland stond in het weekend van 12, 13 en 14 
april een weekend naar België op het programma, 
wel te verstaan: Mechelen! De groep van 43 
aanwezige bestonden uit spelers van Egmondia 
35+, Egmondia 3 en supporters. Een uniek 
gezelschap met een leeftijd variërende tussen de 
22 en 59 jaar oud met maar één doel: gezellige 
teambuilding weekend!

Vrijdagochtend werd er ontbeten op de club waarna 
wij met de bus naar Mechelen gingen. De eerste 
stop was een recreatiepark. Hier stonden de eerste 
activiteiten op het programma. Na een omkleedsessie 
ging de groep in tweeën; één groep ging voetballen 
en de andere groep ging Highlandgames spelen. 
Bloedfanatiek werden de partijen onderling afgelegd. 

De Highlandgames werden georganiseerd door het 
recreatiepark en bestonden o.a. uit krachtspellen, 
boogschieten, boomstamwerpen, touwtrekken etc. 
Wat een oerkreten kwamen voorbij. 

Een afgehuurde (sport)kantine met een barretje was de 
locatie waar we de vrijdagmiddag gingen doorbrengen. 
Een slager verzorgde voor ons de BBQ, met eigen 
muziek en Onno Tijm op zijn accordeon zette wij de 

kantine ouderwets op zijn kop. Vrijdagavond werden 
we opgehaald door de taxi’s en naar ons hotel gebracht. 
Zo snel mogelijk de spullen gedropt, ons opgefrist en 
het uitgaansleven van Mechelen bewondert. De rest is 
geschiedenis!

Zaterdag werd er rond het middaguur verzameld voor 
een bijeenkomst in een oud grachtenpand. Er werd een 
quiz gespeeld die in het teken stond van Egmondia en 
de uitjes naar Duitsland & Ierland. Vervolgens werd de 
tocht voorgezet per boot en bekeken we Mechelen 
met een pintje via het water. Na een tocht van een klein 
uurtje werden we afgezet bij Brouwerij Het Anker.

Gezellige teambuilding weekend in België 
weer een groot succes!



Teambuilding Mechelen

Egmondia op bezoek in België

Mechelen was grandioos:
Voetbal, Highland games, ouderwets 

stappen, bezoek bierbrouwerij en 
paintballen!

Een rondleiding van een gids in de brouwerij met 
vervolgens een proeverij van verschillende soorten 
Belgische bieren was het decor van de zaterdag 
middag. Na vele bieren gingen we naar de laatste 
activiteit; een burgerbar. 
Om vervolgens de 
kroegen van Mechelen 
te verblijden met onze 
aanwezigheid

Twee dagen gezelligheid 
was voor sommige aanwezige even te gek en hadden 
zondag wat opstartproblemen. Maar geen ontkomen 
aan want 10.30 uur moesten we met de taxi naar de 
laatste activiteit. We gingen ouderwets paintballen! 

Na het paintballen kregen we nog een pizza sessie 
om vervolgens 15.00 uur per bus terug te keren naar 
Egmond aan Zee (wat waren sommige blij om die 
koelbox te zien in de bus).

Ik heb van jullie genoten! Bedankt.

Groet, Martijn Blaauboer
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Dat het een lastig jaar was, is geen geheim. De 
opluchting was dan ook des te groter toen de KNVB 
op dinsdag 11 juni het bericht gaf dat de tweede 
ronde van de nacompetitie kwam te vervallen. Dit 
betekende dat de prima 2-0 overwinning op SC 
Dynamo, op Tweede Pinksterdag, genoeg was voor 
handhaving. Natuurlijk was het jammer dat het niet 
op het veld gevierd kon worden maar de gehele 
selectie heeft het donderdagavond in Brasserie 
Santiago alsnog gevierd met een groepsdiner en 
biertje.

Terugkijkend op het hele seizoen is het goed dat 
Egmondia ook volgend seizoen in de derde klasse mag 
blijven. Door de trainerswissel in de eerste helft van 
het seizoen begon het allemaal wat rumoerig. Ook zijn 
er zeker 4 wedstrijden geweest die onnodig verloren 
zijn gegaan. De wedstrijd in de nacompetitie laat zien 
dat Egmondia zeker een klasse hoger is dan de vierde 
klasser waar tegen gespeeld moest worden. Al met 
al zijn wij er dan ook van overtuigd dat het volgend 
seizoen mogelijk moet zijn om in de middenmoot mee 
te draaien.

Er zijn ook wat ontwikkelingen mbt 
het tweede. Waar er in de vorige 
Zandloper nog gemeld werd dat 
de JO 18 zou overstappen naar de 
zondag om de selectie versterken 
is dat inmiddels toch anders ingedeeld. De JO 18 zal 
als JO 19 nog een jaar bij de jeugd blijven. Op deze 
manier kunnen zij én nog een jaar ervaring op doen 
in de hoogste jeugddivisies én is het mogelijk dat er 
een aantal jeugdspelers af en toe op zondag aansluiten 
zonder dat zij daardoor hun eigen wedstrijden niet op 
zaterdag hoeven te missen.

Er wordt ook druk gewerkt om volgend jaar toch 
nog een tweede te hebben. Helaas is het team dit 
jaar een aantal wedstrijden voor het einde van het 
seizoen uit de competitie gehaald vanwege chronisch 
spelers tekort. Er wordt op dit moment druk achter de 
schermen geweest om genoeg spelers te mobiliseren 
dat er volgend jaar wél een tweede is.

Wat al wel helemaal rond is, is de technische staf voor 
volgend jaar. Met hoofdtrainer Jos Mouwens werd al 
eerder dit seizoen verlengd, hij wordt ook volgend jaar 
geassisteerd door Jan Waagmeester. Vaste verzorger 
Jan Wijker neemt nu, na een comeback in de afgelopen 

twee jaar, echt afscheid. 
Natuurlijk bedanken 
wij Jan via deze weg 
nogmaals voor zijn 
fantastische werk de 
afgelopen jaren. Jan 
heeft zijn opvolgster, 

Wilma Müller, al goed op weg geholpen en wij zijn dan 
ook erg blij dat Wilma het stokje overneemt. Cor Kager 
en Rinus Gul blijven volgend jaar beide betrokken bij 
de begeleiding en er is ook een nieuwe keeperstrainer 
aangetrokken. Jacob de Groot, in het verleden nog 
zelf keeper bij Egmondia geweest, komt over van De 
Foresters om volgend jaar op de Lange Plas aan de 
gang te gaan.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen start half 
augustus. Op vrijdag 23 augustus en zondag 25 
augustus doet Egmondia mee aan het Jan Lightart 
Toernooi bij Zeevogels en uiteraard hopen wij ook daar 
weer op iedereen zijn support. Maar nu eerst genieten 
van de zomerstop.

Egmondia 1 ook volgend jaar 
in de derde klasse!

Selectienieuws

Het doel voor volgend seizoen:
meedraaien in de middenmoot  

van de 3e klasse.



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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Op 19 mei 1939 zag onze club het levenslicht en dus vierden wij dit jaar ons 80 jarig bestaan. Dit werd niet 
op 19 mei gevierd omdat er toen nog volop gevoetbald werd maar tijdens het Familiedag weekend werd 
er dit jaar extra uitgepakt ter ere van de verjaardag.

Op vrijdag 31 mei werd er afgetrapt met een avond-
je spare ribs eten, een sportquiz en muziekje van DJ 
Jeroen. Zo’n 50 leden hadden deze avond alvast een 
mooie warming up voor het feest op de zaterdag. De 
sportquiz bestond uit drie categorieën; Voetbal – Sport 

Algemeen – Egmondia. De winst was voor Dennis Tjas-
sens Keiser en Paul Kager die het koppel Dennis van der 
Laarse en Rinus Gul met één punt voorbleven. 

Zaterdag begon de dag al vroeg. De JO-09 was al om 8 
uur in de kantine voor een ontbijt ter ere van hun laat-
ste wedstrijd van het seizoen die om half 10 gespeeld 
werd. Vanaf 11 uur stroomde de Lange Plas langzaam 
vol omdat er vanaf half 12 gestreden werd op het Fami-
liedag toernooi. Diverse heren en dames team, aange-
vuld met de nodige jeugdspelers, werkten de wedstrij-
den onder een heerlijk zonnetje af.

Nadat Jan en Ton volledig verrast werden met hun lint-
je, waarover u elders in de Zandloper meer leest, kwam 
de Volendamse band La Stampa de muziek verzorgen. 
Zij speelde vanaf het veld omdat alle bezoekers heer-
lijk buiten in de zon konden genieten van deze mooie 
verjaardag. Via deze plaats willen wij de evenementen 
commissie hartelijk danken voor de organisatie!

80 jaar Egmondia

Zonnige viering 80 jarig bestaan

Stralende jubileumdag van 
ons 80 jarige bestaan!

Winnaars familiedag 2019
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Kampioenen van 2019

Egmondia kampioenen 2019
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Kampioenen van 2019

Egmondia kampioenen 2019



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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“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd”

Voor Ton Groot en Jan de Jong was het zaterdag 1 
juni dubbel feest. Tijdens de jubileumviering (80 
jaar) van voetbalvereniging Egmondia uit Egmond 
aan Zee kregen zij van burgemeester Hafkamp 
een Koninklijke onderscheiding vanwege hun 
jarenlange inzet voor meerdere verenigingen. 
Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.

Ton Groot is sinds 1978 
vrijwilliger bij Le Champion, 
onder meer bij de Halve 
Marathon van Egmond, de Wandelmarathon en 
Egmond-Pier-Egmond. Voor Egmondia is hij onder 
meer actief geweest als trainer en coach en nog steeds 
een actief lid van de VUT-ploeg. 

Jan de Jong is vanaf 1991 actief voor botenvereniging 
De Werf, die hebben mee geholpen met de aanvraag 
van het lintje. Sinds 2011 bekleedt Jan de functie 
van secretaris van Egmondia. Ook geeft hij bij deze 
voetbalclub leiding aan de VUT-ploeg. De VUT-ploeg 
verzorgt de belijning en netten en zorgt ervoor dat het 
complex schoon is. Samen met de VUT-ploeg draagt 

De Jong bij aan de organisatie 
van de Strandzesdaagse, Halve 
Marathon van Egmond en 
Egmond-Pier-Egmond.

Beide mannen zijn, net als de vele andere vrijwilligers 
van de club, goud waard. Wij hopen dan ook nog lang 
van hun hulp te mogen genieten. Mannen, dik verdiend 
en nogmaals van harte gefeliciteerd!

Ton en Jan onderscheiden
 tijdens jubileum Egmondia

Koninklijk onderscheiden
Leden in de Orde van Oranje-Nassau



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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Hoofdsponsors tekenen bij!

Ook komend seizoen staan de logo’s van Oosterbaan 
Sport- en Wandelschoenen en Lemmink Finance op 
(onder andere) de kleding van het Eerste elftal. Zowel 
Arie-Hendrik Visser, namens Oosterbaan Sport- en 
Wandelschoenen als Hans Lemmink, van Lemmink 
Finance spraken snel de wens uit het aflopende contract 
ook volgend jaar gewoon door te zetten. Egmondia is 
hier natuurlijk harstikke blij mee.

Wij bedanken via deze weg beide ondernemers, die 
actief zijn in Alkmaar en Egmond aan Zee en online 
terug te vinden zijn op:

De maand waarin het 80 jaar geleden is dat V.V. Egmondia werd opgericht was ook de maand waarin er 
goed nieuws kwam. Beide hoofdsponsors van Egmondia hebben de handtekening gezet onder een nieuwe  
overeenkomst.

Oosterbaan Sport- en Wandelschoenen 
en Lemmink Finance ook volgend jaar 

hoofdsponsors Egmondia

lemminkfinance.nloosterbaanalkmaar.nl



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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Slechts een halve pagina met een fusie update want 
bestuurlijk gezien is er helaas nog weinig nieuws. 
Sportief gezien blijven de clubs gelukkig wel goed 
samenwerken.

Op bestuurlijk niveau is het voor de clubs nog steeds 
afwachten. Eind mei zijn de ingediende bezwaren 
op het voorgenomen bestemmingsplan bij de Raad 
van Staten behandeld. Omdat de clubs geen partij in 
deze zijn en het een zaak is tussen de Gemeente en de 
bezwaarmakers is het voor de clubs vooral afwachten. 
De uitspraak volgt waarschijnlijk ergens in augustus 
maar een exacte datum is er niet.

Dat zorgt er echter niet voor dat er door de clubs 
niets gebeurt, integendeel zelfs. De afgelopen 

maanden zijn er talloze vergaderingen geweest waarin 
jeugdbesturen, trainers en leiders op een zeer goede 
manier samen werken. Er is gekeken bij welke leeftijden 
er een tekort aan spelers bij de clubs heerst en daar 
worden de handen ineen geslagen. De JO 13 en 14 
elftallen van onze club, Zeevogels en Adelbert trekken 
volgend jaar dan ook samen op. 

Deze manier van samenwerking is een mooie stap 
richting de toekomstige fusie en samen moet er 
gekeken worden naar de voordelen hiervan en er 
moet geleerd worden van zaken die er de komende 
periode wellicht anders moeten. Wij hebben er het 
volste vertrouwen in dat dit de juiste weg vooruit is en 
wensen alle JO 13 en JO 14 spelers heel veel succes en 
plezier in de nieuwe teams.

Fusie update; Bestuurlijk weinig nieuws,
sportief veel vooruitgang

Contributie 
seizoen

2019-2020

Ook dit jaar heeft Egmondia weer meegedaan aan 
de Rabobank Clubkas actie 2019. De prijzenpot 
was groter dan ooit! Maar liefst € 225.000,-- stelde 
de Rabobank ter beschikking, wij hebben hier 
uiteindelijk 585 euro van toebedeeld gekregen. 
Een prachtig bedrag waar wij alle 127 stemmers 
heel hartelijk voor bedanken.

Niet allen de prijzenpot was groter, ook het aantal 
verenigingen die meededen was fors meer dan andere 
jaren. Iedere vereniging, groot en klein, konden 
meedoen aan de actie. Dit zorgde er dan ook voor dat 
er ruim 500 verenigingen mee deden. Wij zijn natuurlijk 
harstikke blij met het mooie bedrag.

Zoals aangekondigd in de ledenvergadering 
oktober vorig jaar werd er rekening gehouden 
met het feit dat de club de contributie zou 
moeten indexeren. 

Er werd tijdens de vergadering ingestemd dat de 
contributie met een maximum van 2% per jaar 
verhoogd zou kunnen worden zonder dat hiervoor 
gestemd zou moeten worden in de vergadering. 
Dit zal voor komend seizoen, 2019-2020 het geval 
zijn.

Een combinatie van een lichte terugval in zowel 
het aantal leden als de sponsorinkomsten heeft er 
toegeleid dat deze verhoging noodzakelijk is om 
een gezond financieel beleid te kunnen blijven 
voeren.

Vanhet bestuur



€ 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
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


