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Een nieuwe hypotheek of uw huidige
 hypotheek oversluiten/aanpassen? 

Kom eens vrijblijvend langs bij

06 54 79 64 95
lemminkfinance.nl

Bestel je eerste 4 boxen met €10,- korting
en verdien per box €10,- voor jouw club!

ZO WERKT HET:
1. Ga naar HelloFresh.nl en kies de box die bij jou past
2. Gebruik code EGMONDIA tijdens het bestellen
3. De korting wordt automatisch verrekend met jou 

én jouw club 

KOOK MEE EN STEUN JOUW CLUB!

Actievoorwaarden: Bij bestelling van een flexibel lidmaatschap op een maaltijdbox van HelloFresh ontvang je met de code VVEGMONDIA €10,- 
korting op je eerste 4 boxen. Daarnaast verdien je met elke maaltijdbox €10,- voor jouw club, met een maximum van €40,-. Er is geen minimum 
aantal boxen dat je moet afnemen om de korting en de bijdrage voor jouw club te ontvangen. De kortingscode kan eenmalig worden gebruikt, 
is niet te combineren met andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten. De korting op de tweede, derde en vierde box wordt 
automatisch verrekend in de week dat deze besteld wordt. Opzeggen, pauzeren en maaltijden kiezen kun je wekelijks doen tot 4 dagen voor de 
bezorging van de box, via je account of de klantenservice van HelloFresh. Op het lidmaatschap geldt een herroepingstermijn van 14 dagen. Bekijk 
voor meer informatie de algemene voorwaarden opwww.HelloFresh.nl/algemene-voorwaarden.

 GOED VOOR ELKAAR 
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V.V. Egmondia
Sportpark De Lange Plas Bezoekadres: 
072 506 29 57 Sportlaan 2
 1930 AV Egmond aan Zee
 
 Postadres:
 Postbus 58
 1931 AB Egmond aan Zee

Hoofdbestuur
Voorzitter:  Jan de Jong  voorzitter@egmondia.com 0621164871
Secretaris:  Marco Dekker secretariaat@egmondia.com  0644156809
Penningmeester:  Paul Castricum penningmeester@egmondia.com  0623355361
Voetbal technische zaken:   Marcel van Opstal voetbalzaken@egmondia.com 0620506013
 Dennis van der Laarse voetbalzaken@egmondia.com 0610238153
Jeugdzaken: Philip de Baar jeugdzaken@egmondia.com 0655750035
Sponsoring PR: Joke Weenink pr@egmondia.com 0618379115

Wedstrijdsecretariaat  Trainers en coaches jeugd
Zondag: Jacco van ‘t Hof Zie pagina 15 van deze Zandloper
Zaterdag: Niels de Jong

Jeugdcommissie
Voorzitter:  Philip de Baar
Meiden:  Tamara Tuls
Kantinezaken:  Arja van der Meulen
Evenementen:  Martijn Blaauboer en Edwin de Groot
Scheidsrechter coördinator:  Edwin van Gent

Colofon:
De zandloper komt vier keer per jaar uit, waarbij wij hopen u zo goed mogelijk op de hoog-
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.
Redactie: Hoofdbestuur V.V. Egmondia
Vormgeving en druk: Buro van Amstel - www.burovanamstel.nl
Fotografie: Cor Mooij
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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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Van de voorzitter

Goed is ook om te zien dat er veel voetbal plezier 
wordt beleefd in het 2e team. Dennis is het gelukt om 
jongens die vorig jaar het voetballen zat waren weer 
enthousiast te krijgen. Net als het 1ste is het 2e een 
mooi jong team met talentvolle voetballers. Om een 
standvastig team te krijgen in de 3e klasse van de KNVB 
is het noodzaak om ook een goed draaiend 2e team, 
zeg maar schaduw team, te hebben. Natuurlijk is het 
voor een 2e team altijd moeilijk omdat je betere spelers 
vaak worden losgeweekt voor een 1ste. Dit seizoen is er 
gekozen voor een andere weg en kunnen we er van uit 
gaan dat het 2e nagenoeg intact blijft. Mannen succes 
en houd vol. 

Het 3e voelt heel goed dat ze een klasse hoger 
voetballen. De tegenstanders zijn jonger, sneller, 
fanatieker. Dat was afgelopen jaren wel wat anders. Dit 
seizoen waarschijnlijk geen kampioensfeest maar het 
kan natuurlijk niet elk jaar feest zijn. 

De veteranen lijken een beetje te berusten. Het doel 
- kampioen in seizoen 2018-2019 - is gehaald en dan 
volgt berusting en voetballen zonder druk. 

De jeugd bij Egmondia is zeer enthousiast. De 
trainingsopkomst formidabel en is wel zo groot dat 
iedere plek op het B -en C veld wordt benut. Twee 
avonden moest zelfs worden uitgeweken naar het 
A-veld wat we gelukkig door een betere indeling 
hebben kunnen aanpassen. 

Wat zijn we blij dat de jeugd al volop speelt in 
combiteams gevormd door de drie fusieclubs. Hiermee 
lukt het prima om iedereen op eigen niveau te laten 
voetballen. Om de 3 maanden wisselt men van 
trainings- en speelcomplex. 

Het nieuwe bestuur, gekozen op 10 september jl.  
heeft er zin in. Alle voor de vereniging zo belangrijke 
onderdelen krijgen voldoende aandacht en dat is ook 
nodig om iedereen met veel plezier naar Egmondia 
te laten komen om te trainen en te voetballen, maar 
ook om naar mooie wedstrijden te kijken en na afloop 
gezellig te blijven hangen in de kantine.       

 
Groeten,

Jan de Jong
Voorzitter.   

Op het moment dat ik aan dit voorwoord begin zitten we met ons 
eerste in een flow met 2 gewonnen wedstrijden achter elkaar. Eerst 
Koedijk en afgelopen weekend hingen we Ilpendam aan de Zegenkar. 
Maar 1 zwaluw maakt geen zomer. Dit is pas het begin. Nu doorgaan 
en met z’n allen de schouders er onder, hop naar het linker rijtje. 

Voorwoord

De jeugd combiteams, gevormd door de 
fusieverenigingen, draaien goed!
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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



De Zandloper - Najaarseditie 2015

Beste Egmondianen,

Onze seniorenteams hebben op dit moment ongeveer 8 wedstrijden in de benen zitten. Ons vlaggenschip 
heeft de weg omhoog weten te vinden en lijkt langzaam omhoog te klimmen op de ranglijst. 
Na een aantal onnodige verliespartijen werden de laatste 2 wedstrijden gewonnen. De laatste wedstrijd 
tegen het hoog geplaatste Ilpendam werd na een zeer leuke wedstrijd met 4 – 2 gewonnen. 

Aangezien ons tweede elftal dit seizoen geen selectie-
elftal is, heeft ons eerste team een vaste kern van circa 
18 spelers.
Het blijkt dat er wekelijks een verschil is in het aantal 
spelers. De ene keer worden er een paar spelers 
ondergebracht bij de overige seniorenteams, en 
de andere keer worden er spelers toegevoegd uit 
bijvoorbeeld JO-19. Deze spelers kunnen dan mooi 
ervaring opdoen voor de toekomst.

Aangezien er dit jaar geen Egmondse derby’s zijn, werd 
er besloten om de thuiswedstrijd tegen Bergen op 
zaterdagavond te spelen. Dit om een gezellige avond 
te creëren. Ook het tweede elftal en 35+ speelden deze 
avond hun wedstrijd, waardoor het lekker druk was op 
de Lange Plas.
Helaas werd de wedstrijd verloren, maar de sfeer in de 
kantine zat er goed in. Met als gevolg een prima avond. 
Verderop in dit seizoen proberen we nog een keer zo’n 
avond te organiseren.

Als de mannen van Jos en Jan de spirit en vechtlust 
erin weten te houden, zijn wij ervan overtuigd dat de 
stijgende lijn wordt voortgezet.

Ons tweede elftal staat op dit moment 2 op de ranglijst. 
Dit is natuurlijk een hele knappe prestatie. In dit team 
hebben de veelal jonge spelers het plezier in voetbal 
weer terug gevonden en daar zijn wij als Egmondia 
uiteraard zeer blij mee.

Het derde heeft het na het kampioenschap van vorig 
jaar een stuk lastiger. Na een klasse te zijn gepromoveerd 
staan ze stijf onderaan. Dit is nieuw voor de mannen, 
maar gelukkig maakt de gezelligheid een hoop goed. 
Het team wordt dit jaar geteisterd door blessures en 
andere zaken, maar ondanks dat blijft de sfeer er goed 
in zitten.

Onze “feesteranen ”doen ook dit jaar weer mee om het 
kampioenschap. Op dit moment zijn er 5 wedstrijden 
gespeeld en 12 punten behaald. Omdat er 2 wedstrijden 
minder zijn gespeeld dan de top 3 staan ze nu op de 
4e plaats. Worden deze wedstrijden echter gewonnen 
dan gaan ze samen met Kolping Boys aan kop. 

Tot op “De lange plas”

Marcel van Opstal
Dennis van der Laarse

Even bijpraten over 
onze seniorenteams

Seniorennieuws
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Wat is je naam
Mijn naam is Wilma Müller

Waar woon je
Ik woon in Egmond aan Zee. Ik ben geboren in de 
Jordaan in Amsterdam, daarna heb ik in Zaandam 
gewoond en nu  al een hele poos in Egmond aan Zee.

Wanneer ben je geboren, heb je een relatie 
en / of kinderen
Ik ben geboren op 27 november 1962. Ik ben 30 jaar 
getrouwd en heb twee kinderen, een zoon en een 
dochter en één kleinzoon Kayne, een heerlijk ventje, 
die ook bij dit interview aanwezig is.

Wat voor opleiding heb je
In Amsterdam heb ik de HAVO afgemaakt en daarna 
nog diverse interne cursussen bij, toen nog, de PTT, 
waar ik ook een aantal jaren gewerkt heb, tot het 
moment dat ik, helaas, afgekeurd werd in verband met 
mijn gezondheid.

Wat voor werk doe je
Doordat ik volledig afgekeurd ben, ben ik 
noodgedwongen thuis en pas ik twee dagen in de 
week op mijn kleinzoon.

Wat zijn je hobby’s
Mijn hobby’s zijn wandelen, voetbal en natuurlijk 

Kennismaking met . . . 

Wilma Müller
Verzorgster 1e elftal
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Egmondia vrouwen

mijn kleinkind. Verder heb ik mijn dirigentendiploma 
en twee koren gedirigeerd, nl. het shantykoor de 
Zâalnêelden en de Seasingers en twee kinderkoren in 
de RK-kerk in Egmond aan Zee en Heiloo.

Wat is je favoriete vakantieland
Dat is Schotland.

Wie zou je graag ontmoeten
Ik zou graag wel eens een praatje maken met Louis van 
Gaal.

Wie bewonder je enorm en waarom
Ik heb enorme bewondering voor Jan “Poes” Wijker. 
Hij is al ruim 40 jaar de hoofdverzorger en écht een 
Egmondia-icoon. Ondanks al zijn makke is hij er altijd, 
alleen als iets niet lukt wordt hij “poestig”!
Samen zijn wij de verzorgers van Egmondia, Jan één 
keer op donderdag en ik op dinsdag en zondag.
Op dit moment volg ik de opleiding tot sportmasseur 
bij ATS en leer veel van Jan.

Je favoriete stad
Mijn favoriete stadje is Kilchrenan in Schotland, vooral 
vanwege de prachtige ligging en natuur. De westkant 
van Schotland trekt me meer dan de oostkant.

Je favoriete muziek
Wilma heeft niet écht een voorkeur voor muziek. Als 
ze maar mee kan neuriën en het lekker klinkt. Het kan 
Nederlandstalig zijn, doedelzakmuziek, mooie koren 
enz. enz.

Je favoriete TV-series
Ik kijk heel graag naar voetbal, As the world turns en 
Counting on…. 
Hart van Nederland gevolgd door Shownieuws kijk ik 
bijna elke dag.

Wat is je lievelingseten
Bloemkool met een bal gehakt.

Wat vind je het mooiste aan jezelf
Ik vind dat ik erg open-minded ben en altijd een 
luisterend oor bied. Mijn motto is:” Leven en laten 
leven”! Af en toe vergeet ik wel mezelf en loop 
mezelf voorbij. Verder vind ik communicatie heel erg 
belangrijk! Over alles valt te praten!

Waar kan je niet tegen
Wilma kan absoluut niet tegen onrecht!

Hoe ben je bij Egmondia terecht gekomen
Paul Kager, mijn oude buurjongen, toen nog voorzitter 
van Egmondia, vroeg of ik verzorgster wilde worden bij 
Egmondia. Ik was verzorgster bij Foresters, die gingen 
van de zondag naar de zaterdag en dat kwam mij niet 
uit. Ook ben ik nog verzorgster bij de White Stones, een 
zaalvoetbalclub in de eredivisie.

Hoe komt het dat je doet wat je doet bij Egmondia
Geen idee, maar ik vind het gewoon ontzettend leuk 
en heb het erg naar mijn zin. De meeste jongens van 
het eerste elftal ken ik, omdat ze óf bij mijn zoon óf bij 
mijn dochter in de klas hebben gezeten. Ik ken ze dus 
al van kleins af aan.
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Tijdverdrijfslaan 1
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
T 06 538 12 076

www.rotteveeltuinen.nl

Ervaar de waarde van 
uw tuin!

Ontwerp Aanleg Vlonders Vijvers 
Veranda’s Beregening Bestrating 
Tuinhuizen Onderhoud Meubilair 

Boomverzorging

Boulevard Ir. de Vassy 3
Egmond aan Zee

072 - 506 15 73
info@vassy.nl

www.vassy.nl

Huisontruimingen &
tweedehands artikelen

Lamoraalweg 53B  |  Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef 

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33
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Egmondia weer gastheer

Al zo lang de Halve Marathon van Egmond 
bestaat is Egmondia één van de gastheren van dit 
evenement. 

In de begin jaren was de kantine van Egmondia één 
van de inschrijfplaatsen voor de HMvE. In die tijd was 
er voor de voetbal nog geen winterstop en werd er in 
januari gewoon gespeeld. Wel was het vaak zo dat de 
wedstrijden niet doorgingen vanwege natte of harde 
velden en was de kantine dus alleen het domein voor 
de lopers. Maar ook soms liep alles door elkaar voetbal 
en lopers. 

Sinds 10 jaar gaat het bij Egmondia anders, 
mede ook omdat we in begin januari wel altijd 
een voetbalwinterstop 
hebben.  Op het voormalige 
handbalveld staat een tent 
van 15 bij 30 meter die op 
zaterdag is gereserveerd 
voor de businessfietsers en 
op zondag beschikbaar is 
voor de hardlopers. Ze kunnen zich daar voor en na 
de tocht omkleden. De tent staat daar op kosten van 
Le Champion.  Le Champion geeft aan Egmondia als 
tegenprestatie de catering in de tent zowel op de 
zaterdag als de zondag. 

De kantine is alleen de zondag geopend voor de lopers 
en hun aanhang. Daar wordt ook druk gebruik van 
gemaakt. 

Verder verhuren we aan Le Champion 10 kleedkamers 
en krijgen we een vergoeding voor het watergebruik 

op de zaterdag. Dan kunnen de fietsers namelijk hun 
fietsen laten afspuiten bij de ingang van het complex. 
Al met al een mooie inkomstenbron voor de club op 
een anders stille januari maand.  
Beide dagen worden gedragen door Egmondia- 
vrijwilligers. De zaterdag is de laatste jaren de vaste 
dag van de Oudste Egmondia jeugd. Zowel jongens als 
meiden zijn paraat onder begeleiding van hun leider of 
Ton Gravemaker van de VUT-ploeg

De zondag is/was een VUTTERS-aangelegenheid. 
Echter de jaren van de mannen gaan tellen. Arie 
Koopman en Herman Scholte zijn of naderen de 80. 
De jonge honden Marco Dekker en Vincent de Jong 
stimuleren ze steeds om maar te blijven maar het 

gaat een keer ophouden.  De 
soepkokers, worstenwarmers 
en broodjessmeerders Jan 
Wijker en Ton Groot hebben 
ook aangegeven dat uren 
op hun benen staan daarna 
een lange hersteltijd vergt 

en dat uitgekeken moet worden naar een nieuwe 
“keukenbezetting”

Mensen, Egmondia is een pracht club en dat willen we 
en zullen we voorlopig waarschijnlijk ook nog blijven 
en het faciliteren van het fietsen en het lopen zal nog 
wel even doorgaan op ons complex. Maar dat houdt 
in dat we voor de VUTTERS wat nieuwe mensen nodig 
hebben. Sluit je bij de groep aan en help de club 
steunen. Ook partners van leden zijn welkom. 
Geef je op. Bel Jan de Jong 06-21164871 en we 
delen je in. 

Egmond - Pier - Egmond &
Halve marathon Egmond

“Vele handen maken licht werk!
Wie komt ons helpen op dit gezellige 

Egmond-weekend?
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€ 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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Het gaat goed met de fusie teams van Egmondia- Adelbert en Zeevogels. Het blijkt ook hier weer uit dat 
er goed samengewerkt kan worden tussen de drie verenigingen. Wat staat een fusie ons nog in de weg? 
De gemeente is bezig het plan Oldenborgweg - Egmonderstraatweg te repareren, alleen is de vraag hoe 
lang gaat dit duren.

Het team van Jongens Egmond onder 14-1 staat tweede 
onder Volendam maar de Egmonders hebben wel twee 
wedstrijden minder gespeeld. De moeilijke uitwedstrijd 
tegen Purmerend werd met 0-1 gewonnen. Trainer 
Kees Hottentot was een gelukkig man. Als de jongens 

winterkampioen worden zullen zij uit de Eerste klasse 
promoveren naar de Hoofdklasse. Dat zal een hele 
uitdaging worden. Het enige probleem is dat er dan 
geen dispensatie spelers meer mee mogen doen.

Het team van Egmond JO 14-2 staat na het verlies 
tegen Reigerboys (19 punten) op de tweede plaats 
met 8 gespeeld en 18 punten op de voet gevolgd 
door AFC’34 die 7 wedstrijden hebben gespeeld en 
16 punten hebben. Dus het wordt nog spannend in 
deze klasse want bij winterkampioenschap zullen zij 
promoveren naar de eerste klasse. Egmond moet nog 
twee wedstrijden spelen, tegen Koedijk uit en Alcmaria 
Victrix thuis.

Het team van Egmond JO 14-3 won thuis met 5-1 van 
HSV en staan er ook goed voor.

Grote Club actie Egmondia

De grote clubactie heeft voor de jeugd van 
Egmondia een bedrag van € 3357,00 opgebracht. 
Een gemotiveerde jeugd die hiervoor heeft zorg 
gedragen. Maud Groen had 138 loten verkocht, 
Dayle Smit 78 en Kai Alblas 73 loten. 

Een fantastisch resultaat van Samantha Wegbrands 
die de 46 kinderen aanstuurde met de verkoop van de 
loten. Phillip de Baar nam de cheque in ontvangst en 
alle kinderen kregen een zak snoep en een envelopje 
met hun aandeel daarin. 

Alleen maar blije gezichten, zeker met de winst van 
Egmondia 1 op Ilpendam met 4-2.

Jeugd Egmond JO14 presteren goed!

Jeugdnieuws

Gezocht: organisatoren 
We zijn met spoed op zoek naar mensen die 1 van 
de toernooien zou willen organiseren, het zou 
jammer zijn als het Kersttoernooi de jeugddag, 
Zuiderduintoernooi en het BES (1x in de 4 jaar) 
toernooi niet meer door zouden gaan omdat er 
niemand is die het wilt organiseren.

We zijn dan ook opzoek naar meerdere mensen, 
als er voor ieder toernooi iemand is, dan zijn de 
lasten ook niet zo zwaar. 

Je kunt je opgeven bij:
Philip de Baar 0655 750 035

meld je aan!
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Wist u :

Dat: Ton Gravemaker nog een Zandloper heeft uit 
1987. Wie heeft er nog een oudere?

Dat: we in de volgende Zandloper wat stukjes 
opnemen uit die oude edities;

Dat: De Vrienden van Egmondia dit jaar geen 
Kerstdrive organiseren. Vorig jaar was het een     
dramatische opkomst van slechts 6 tafels en dan 
zijn de kosten te hoog. Wil een ander het initiatief 
overnemen?

Dat: onze drainagepomp in 24 uur 72000 liter 
grondwater naar het Poellankie pompt;

Dat: als er per dag 10 mm water valt dit een 
wateremmer vol per m2 is;

Dat: een voetbalveld 5000 m2 groot is en er dus 
50.000 liter water de grond in gaat. We hebben 3 
velden dus 150.000 liter water bij zo’n zware bui;

Dat: de pomp dus ruim 2 dagen nodig heeft om dat 
water naar het Poellankie te sturen;

Dat: de VUT-ploeg op maandagmorgen met rond de 
15 personen actief is op het complex met repareren, 
schoonmaken, wassen, straten etc, maar wel dat er 
iemand met loodgieterservaring wordt gemist. Wie 
komt ons helpen. Hoeft niet wekelijks maar op afroep 
zou al een uitkomst zijn. Ook onze elektricien, Jan 
Visser (dop), is bij ons op deze basis. 
Bel even met Jan de Jong 06-21164871 en het komt 
goed. 

Wist u dat . . .

Via deze weg wil het bestuur alle leden, vrijwilligers, 
trainers, coaches, sponsoren, donateurs en supporters 
hele fijne Kerstdagen en een gezellige Jaarwisseling 
wensen.

Tevens willen we u van harte uitnodigen voor onze 
Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2020 . Om 14.30 uur 
begint de jaarlijkse Nieuwjaarswedstrijd en aansluitend 
een gezellige receptie met een drankje, een hapje en 
muziek.

Komt allen!

U bent van harte uitgenodigd voor  
onze nieuwjaarsreceptie!
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Het onderstaande verhaal hebben we 5 jaar geleden ontvangen. Het is echter nooit openbaar gemaakt, 
omdat er geen zandloper was in die periode. Daarom wordt het hieronder alsnog gepubliceerd!

Uit de oude doos

Mijn moeder vertelde me gisteren dat jullie club het 75 jarig bestaan gaat vieren met o.a. een tentoonstelling 
en een wedstrijd tegen oud AZ. Ik wist het beide niet maar heb ook geen ‘kontakie’ in Heiloo dus ik was blij 
dat ze het vertelde. 

Het bracht mij ook back in memory lane zoals ze dat in 
Engeland zeggen en ik begon gisteravond te denken 
wat Egmondia nu voor een keeper van Adelbert heeft 
betekend. Nou dat was veel, als jochie was ik altijd bij 
mijn Opa en Oma Arie en Marie Zwanenburg op Derp 
en dus heel veel op de Lange plas te vinden. Met Opa 
mee naar het zaterdagvoetbal, ik achter het doel van 
Rein Huiberts met andere jongetjes voetballen, hij op 
het mooist veld van Nederland. Daarna een colaatje, en 
Opa een biertje in de kantine. Zondags weer heen, A1 
kijken en daarna het eerste. Mijn debuut als jochie in 
het doel van Adelbert maakte ik in een oude Egmondia 
shirt, persoonlijk van Dick ter Beek gehad die de lotto 
(en een slokkie) op zaterdag bij Oma Marie kwam 
ophalen.

Van Oma kreeg ik ook het plakboek van Opa met daarin 
zijn voetbal successen erin (zie o.a. bijlage), wat moet 
het een goede midvoor geweest zijn zeg. Het ergste is 
dat de namen van toen mij meer zeiden dan de helden 
van Adelbert, ik kon ze eigenlijk niet. Ook mooi, kreeg 
ik op de mavo gymles van Gerard de Lange, de zoon 
van de in mijn ogen legendarische keeper Wim De 
Lange van mijn opa’s team, nou we hadden gauw een 
klik.

Op oudere leeftijd werd Egmondia natuurlijk de 
‘aartsvijand’ daar wilde je van winnen. Ik haalde 
zelf het eerste, jammer dat Opa en Oma er niks van 
hebben kunnen zien, en Egmondia was regelmatig 
de tegenstander in de 4e of 5e klasse. Prachtig vond ik 
het, spelen tegen Ron de Kraai (de beste keeper waar 

ik ooit tegen heb gespeeld, tevens kennis vanaf onze 
geboorte), Fietje, Arie Poppendrop, Sjaak vd Steen, De 
Hoffies, Huib, het beest Peter Gul, de Recourtjes en 
noem ze maar op, de meeste kon ik al mijn hele leven. 
Later kwam er een nieuwe generatie alleen ik bleef 
hangen zeg maar en toen speelde ik tegen mijn eigen 
neven Rick en Tim Zwanenburg, soms verloren maar 
gelukkig in mijn laatste derby (zie bijlage) eindelijk 
eens gewonnen, het was me blijkbaar gegund. Dit jaar 
voor het eerst bij de veteranen, ook leuk al blijkt dat 
het toch niet samengaat Egmondia en Adelbert, het 
gaat nog altijd op het scherpst van de snede.

Al met al een heel verhaal en jullie zullen denken wat 
heb je er aan maar voor mij een mooi opgehaalde 
herinnering aan Opa Arie en de prachttijd die ik bij hem 
en oma heb mogen doorbrengen, 50% Derps bloed je 
krijgt het er niet uit.

Rest mij jullie als Egmondia van harte te feliciteren met 
het 75 jarig jubileum, nog vele jaren zelfstandig en 
maak er een groot feest van.

Groeten Benno Wittebrood (doelman Sint Adelbert, 
kleinzoon van een Egmondia legende)
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Het is al weer enige tijd geleden dat Egmondia  vertegenwoordigd was in de lijst van Topscorers in Noord 
Holland. De laatste die topscorer van Noord-Holland is geweest was Daan Groot met 31 doelpunten en 
daarmee naam maakte in de regio dat hij de overstap maakte naar Foresters in  Heiloo in de tweede klasse. 

Dat het verschil 
met toen nog de 
vierde klasse waar-
in Egmondia speel-
de te groot was om 
naar een tweede 
klasser te gaan 
heeft hij ondervon-
den. 

Onze Justin Re-
court die in de 
top staat van de 
Noord-Hollandse 
topscorers wordt 
ook gevolgd door 
vele clubs, maar hij 
is nuchter genoeg 
om met zijn vrien-
den te blijven voet-
ballen. 

Als je scoort, sta 
je in de picture 
en vooral toen de 
resultaten in het 
begin van de competitie tegenvielen met vele verlies 
punten, wist Justin er altijd wel een in leggen bij de te-
genstander. 

Dat hij zich op de tweede plaats heeft genesteld tussen 
1e klassers (AFC’34) is te danken aan zijn werklust en in-
zet bij iedere wedstrijd, als je geen ballen aangespeelt 
krijgt kan je ook niet scoren, maar Justin heeft een 

neusje voor doel-
punten, maar dat 
zit in de genen van 
de Recourtjes. 

Natuurlijk mogen 
we nog niet te 
vroeg juichen (ook 
al willen wij dit 
wel) maar Egmon-
dia 1 is al aardig 
op weg om zich te 
herstellen. 

Wat heb ik genoten 
van de wedstrijden 
tegen Koedijk en Il-
pendam waar men 
vocht voor iedere 
meter en winnend 
werden afgesloten. 
Ook hier scoorde 
Justin en tegen Il-
pendam zelfs in 4 
minuten tijd 2X. 

December wordt weer een cruciale maand voor onze 
club. Als alle neuzen dezelfde richting opstaan en men 
voor elkaar blijft werken en strijden dan heb ik er alle 
vertrouwen in dat wij een mooie tweede helft van de 
competitie tegemoet kunnen zien. Aan Justin Recourt 
zal het zeker niet liggen.

Speler uitgelicht

Justin Recourt
               Spits van klasse.
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De Zandloper - Najaarseditie 2015

Kantinerooster

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

18 januari 2020 Mats Weiler Samuel Damen Armin Mahani

Bo Veldt René Wijker Lenny Gul

25 januari 2020 Boet de Groot Devi Zwart Guusje Heinis

Stacey Veenstra Tamara Voorhamme Thom Sloot

1 februari 2020 Yvaine Blok Michael Lochies Summer Bleeker

Maud Groen Thomas Kriele Jasmijn Blok

8 februari 2020 Dana de Boer Tim Zentveld Noa Biesboer

Jitse Bruin Jordy Klitsie Nina van der Kolk

15 februari 2020 Nadir Yusuf Mink Buis Jesper Koopman

Thijs Biesboer Sam Sibariani Jesse Holtman

22 februari 2020 Dieck Dekker Stan de Lalijne Stijn Ploeger

Billie Holtman Cas Heinis Mart Kaptein

29 februari 2020 Milan Blaauboer Jilles Pater Evy Brouwer

Joep Visser Vince Dekker Anouk Bijleveld

7 maart 2020 Joey Zwart Mick Groen Jamie Voorhamme

Chris Wijker Kim Niesten Storm Gouda

14 maart 2020 Brent de Boer Finn Dekker Huub de Graaff

Charlotte Boelkes Stijn Biesboer Cas Wegbrands

21 maart 2020 Guus Suijlen Ijsbrand Plug Joey Groen

Loes Niesten Jelte Heeres Huib Lemmink

28 maart 2020 Skye Garia Nick van Krieken Sjaak Bes

Nader Yusuf Sjaak Glas Fabian De Boer

4 april 2020 Stijn Jonker Gabriel Willems Sem Tromp

Tijn Kolk Bas van den Berg Finn de Baar

11 april 2020 Elyce Roozing Aron Wijker Rik Lek

Demy van der Meulen Owen Koper Ruben Groot

18 april 2020 Hugo Dekker Mats Groen Reza Reiber

Quin Westphal Mandy Paap Robin Sloot

25 april 2020 Sasha Verwijk Dylan Richardson Tristan Geskus

Kai Abbes Tim de Graaff Heroo Simoons

2 mei 2020 Mees Kokken Assadur Manugian Kick Garia

Cliff van Schagen Jasper Groot Joep van der Laarse

9 mei 2020 Levi Groen Arjen Mahani Coen Heinis

Leroy Baltus Bodyl van Tol Jay van Tol

16 mei 2020 Boyd Wijker Sari Hiemstra Paolo Malsen

Boaz Tjassens Keizer Sem Bout Finn Schaddenhorst

23 mei 2020 Loïs van Krieken Kim Zwenger Niek Wijker

Zoë Wester Rixt Brouwer Ruben Dekker

30 mei 2020 Levi van Opstal Jade Recourt Klaas de Boer

Bret Veenstra Senna Waagmeester Boet Groen

6 juni 2020 Tibbe Kager Esmee Gouda Calvin ter Horst

Dion Boendermaker Joeri Moes Bram Olijerhoek
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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

Kitmanstraat 1 Tel. 072-511 44 65
Alkmaar info@oosterbaanalkmaar.nl

oosterbaanalkmaar.nl

Voorstraat 150-154,  

1931 AP Egmond aan Zee

www.hetwapenvanegmond.nl

Alle dagen van 9:30 tot 01:00

RESERVEREN 072-5064835 “HET WAPEN VAN EGMOND”
GRAND  CAFÉ  RESTAURANT

EGMOND AAN ZEE

Kom sport kijken in het leukste sportcafé van Egmond!

Het gezelligste 

Proeflokaal in hartje 

Egmond aan Zee  

vlakbij het

 strand!!!



De Zandloper - Najaarseditie 2015

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

Gebroeders 
Min

Marcel van Opstal 
Sloopwerken

Gebroeders 
Castricum

Carlo Smit

Egmondia 3

Jip van Der Himst

Garage Van Speijk

Gelderman’s 
Amusement

Fam. Anton Gul

Dick Ranzijn

Transportbedrijf 
M. Gul

P. en M. van 
der Himst

De Groene Kust

Bouwbedrijf C&S

Uw naam hier ?
Bel Joke Weenink

Uw naam hier ?
Bel Joke Weenink

Uw naam hier ?
Bel Joke Weenink

Uw naam hier ?
Bel Joke Weenink

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


