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Van de voorzitter

Binnen ruim een week werd door de overheid al 
aangegeven dat het voetballen pas weer in september 
kon plaatsvinden. Omdat in normale doen het complex 
pas in juni beschikbaar moet zijn voor grootonderhoud, 
hebben we meteen de beheerder gevraagd of het 
groot onderhoud niet eerder kon beginnen, zodat 
we ook eerder dan september weer gebruik konden 
maken van de velden. Men vond het bij de gemeente 
een goed plan, de velden gingen eruit en men ging aan 
de slag.

En dan? Na anderhalve maand de mededeling, dat 
de jongste jeugd tot 12 jaar op de velden weer een 
balletje kon gaan trappen. Echter niet bij ons, omdat er 
al ingezaaid was. Gelukkig kon onze jeugd terecht bij 
onze fusieverenigingen. Veel dank daarvoor.
 
Eind mei mochten ook de senioren weer aan de gang 
maar wel met 1,5 meter afstand? Lijkt me niet te doen, 
maar ja, er werd getraind eerst bij Adelbert en toen 
de velden in juni er uit gingen op een terrein aan de 
Broekakkers in Egmond-Binnen. 

Vanaf 1 augustus mag het weer op onze eigen velden. 
Ze hebben er nog nooit zo mooi bij gelegen. Het zijn 
plaatjes. Voor onze nieuwe selectietrainers, Tristan 
Ooms en Gerard van Stralen, de taak om te zorgen dat 
de Blauw/Witten hierop een mooi en aantrekkelijk spel 
gaan produceren. 

Verder staan we in deze Zandloper stil bij het overlijden 
van ons erelid Engel Konijn.

Ook nog een wisseling in het bestuur en het afscheid 
van Ab Kok, als materiaal coördinator, ook hiervan 
verder verslag.  

In deze Zandloper ook of er nog “leven” zit in het 
fusieproces. 
Ik wens U veel leesplezier in deze Zandloper

 Groeten,

Jan de Jong
Voorzitter.   

Bij velen staat het Blauw/Witte voetbalhart al ruim 4 maanden stil. 
Helaas, in het zo belangrijke voorjaar, kampioen of degraderen? Vele 
toeschouwers, dus inkomsten voor de club, blijde gezichten, want de 
zomer komt er weer aan. Nee niets van dat. Per 15 maart ging alles op 
stil en het complex op slot. Dus ook geen familiedag en wat in 62 jaar 
niet eerder gebeurd is geen Strand6daagse.

Voorwoord
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Op 16 mei bereikte ons het droeve bericht dat ons Erelid Engel Konijn op 15 mei was overleden. De 
gezondheid van Engel was al geruime tijd erg broos en het vervallen van krachten ging heel snel. Toch gaf 
het bericht van zijn overlijden een heftige reactie bij velen van de club .Velen van ons hebben met Engel 
van doen gehad in hun Egmondia tijd. Engel was Egmondia. Was er een probleem(pje) of wilde je raad, je 
kon altijd bij Engel terecht.

Ondanks het feit dat Engel al jaren geleden afscheid 
moest nemen als bestuurslid met als specialiteit, 
onderhoud opstallen, hebben we nog steeds veel aan 
zijn inzichten van die tijd.
 
Engel was trots op zijn club, waarvan hij van jongs af 
aan, lid was.  Hij voetbalde bij de jeugd, in het eerste 
en daarna was hij actief in het bestuur. Een leven lang 
voetbal. Een leven lang Egmondia.

Het bestuur hoefde dan ook niet lang na te denken 
toen de familie met het verzoek kwam om een deel van 
de uitvaartplechtigheid op het  Egmondiacomplex te 
organiseren. Omdat de zware Coronamaatregelen van 
kracht waren en er beslist afstand tussen de aanwezigen 
moest zijn, was het complex prima geschikt voor een 
mooi afscheid van Engel.

Met de familie werd afgesproken dat de rouwauto 
een ronde om het A-veld zou maken, bij de kantine 
zou halthouden, voorzitter Jan de Jong  een korte in 
memoriam zou uitspreken, waarna het Egmondia-
lied zou klinken uit de speakers. Daarna zou de 
rouwauto onder applaus het veld verlaten en via de 
Watertorenweg naar de begraafplaats rijden voor de 
teraardebestelling. 

Dat Engel veel aanzien genoot mocht blijken uit de 
belangstelling rond het veld tijdens de plechtigheid. 
Velen waren gekomen om Engel de laatste eer te 
bewijzen.

We wensen zijn vrouw Jopie en verdere familie veel 
sterkte met dit zware verlies.

Hieronder een foto van Cor Mooij van het moment dat de rouwauto stilstaat voor de kantine.

Overlijden Erelid Engel Konijn

In memoriam
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Ja, herinneringen, die zijn er natuurlijk veel als je 
bijna 84 bent! Maar deze herinneringen zijn alleen 
van Egmondia! 

Vlak na de oorlog speelde Egmondia nog op de 
Bleek, op het land van Hopman. De kleedkamer 
was een bunker, die stond aan de overkant van de 
Oldenborglaan. In deze “kleedkamer” moesten beide 
elftallen zich omkleden, maar ook de scheidsrechter. 
Dat gaf natuurlijk wel eens problemen. Ik herinner 
mij daar nog een incident met de scheids, die volgens 
Egmondianen tegen onze club zou hebben gefloten!? 
Na afloop werd deze brave borst, van bovenaf de 
bunker bekogeld met takkenbossen, die daar lagen 
opgeslagen.

Niet lang daarna kon Egmondia zijn eigen veld  in 
gebruik nemen. Dat was en is een schitterend terrein, 
vooral ook door de omgeving. In 1948 werd ik lid van 
Egmondia. Mijn eerste trainingen kreeg ik op de huidige 
tennisvelden, die toen nog niet als zodanig gebruikt 
konden worden. De eerste trainingen werden door mij 
met één linkerschoen, die 6 maten te groot voor me 
was en welke ik op de vuilnis gevonden had. Op de 
plek waar nu o.a. de nieuwe hospice gebouwd wordt. 
Niet lang daarna konden we trainen op “De lange plas”, 
wat al weer een verbetering was. Daar herinner ik mij 
altijd nog Phil Groen, de vader van Peter Groen. Die 
Phil Groen was keeper en heel zwaar gebouwd. Laat hij 
toch salto’s achterover kunnen maken. Alle aanwezige 
spelers keken vol bewondering toe. Dat deed hij uit 
stand, hè.

Mijn eerste wedstrijd speelde ik in de aspiranten. Daar 
stonden wat junioren naar ons te kijken. Eén daarvan 
was Cor Blok, met bijnaam Cor Vivo. Misschien weten 
jullie nog dat zijn vader een kleine kruidenierswinkel 
had in de Bergstraat, vlak bij Henk Nars, die oude 
fietsen weer aan de praat bracht. Ik hoorde Cor zeggen: 
“Joi, die roomse kan wel goed voetballen.” Ik dacht 
nog, zal ik nergens anders voor deugen. Maar het 
was goed bedoeld hoor van Cor. Twee jaar later zat ik 
met hem in een vertegenwoordigend juniorenteam. 
Dat juniorenteam van ons was heel sterk. Wij werden 
ieder jaar weer kampioen. Ook wonnen wij bijna 
alle toernooien waarvoor we uitgenodigd werden. 
Wij speelden o.a. tegen R.C.H. uit Haarlem, Ajax en 
Volendam. Na een gewonnen toernooi werd er steevast 
het Egmondialied gezongen. Met o.a. Arie Visser, ja die 
met die troetelnaam Arie poppendrop en zijn vrouw 

Marie en kinderen, dus ook steevast Arie Hendrik. Wat 
een prachtige mensen waren dat. Zij straalden warmte 
en liefde uit voor alles wat Egmondia was. Mijn eerste 
wedstrijd in het eerste speelde ik tegen Zeevogels uit. Ik 
moest spelen voor Hendrik Visser, die een grensrechter 
op zijn kop had geslagen, omdat hij volgens Hendrik 
tegen Egmondia vlagde. Ja zulke dingen mochten toen 
ook al niet. Maar Egmondia won die wedstrijd met 0-1 
van Zeevogels.

In die tijd 
werkte ik op de 
diamantslijperij. 
Bijna iedere dag  
als ik thuis kwam 
van de slijperij, 
trok ik mijn 
trainersspullen 
aan en ging duin 
in. Conditie was 
namelijk heilig 
voor me. Het ging 
Egmondia in die 
tijd zeer voor de 
wind. We hadden 
een prima 
elftal met o.a. 
de gebroeders 
G r a v e n m a k e r, 
Wim Koopman, 
Piet Liefting 
en Pietje Buis 
en veel goeie 
andere spelers 
met Willem de 
Lange in het 
doel, Cor Schol, 
Cor en Klaas Zwart, Glijnie Visser, Antoon Gul enz. enz.

’s Avonds stonden we vaak met wat jongens te praten 
bij de winkel van Jopie Su zijn ouders. Plotseling stopte 
er een auto bij ons en werd Pietje Buis, die ook bij ons 
stond, de auto ingeroepen. Later bleek dat het mensen 
waren die met Alkmaar 54 te maken hadden. Pietje 
werd door de club gevraagd en kreeg daar als jongste 
prof van Nederland een contract. Heel leuk voor hem, 
maar de Egmondianen misten hem in het begin heel 
erg .Niet veel later werd “Pietje” Piet Buis genoemd. De 
eerste wedstrijd die Piet niet meedeed met Egmondia 
was tegen Limmen. Cor de Boer, vader van Wim de Boer, 

Memories  are    made  of f  this! ! 

8 | De Zandloper - maart 2020



De Zandloper - Najaarseditie 2015

Memories  are    made  of f  this! ! 
Uit de oude doos

nam in de bus de microfoon en zei o.a. : “Nou moet 
Limmen niet denken dat ze zomaar van Egmondia 
kunnen winnen. Dat naaide ons wel op en wonnen met 
1-4 van Limmen o.a. met een doelpunt van mijzelf. Piet 
Buis stond wel langs de lijn, hoor. Maar ook zonder Piet 
wist Egmondia 4 keer kampioen te worden. 

Heel Egmondia, maar ook veel supporters uit de Hoef 
en Egmond Binnen, zelfs uit Alkmaar kwamen naar 

ons kijken. Drie 
wedstrijden voor 
het einde van de 
competitie stond 
Alcmaria vijf 
punten op ons 
voor. Toen kreeg 
de club voor 
een gewonnen 
wedstrijd nog 
twee punten. 
Alcmaria begon 
wedstrijden te 
verliezen. De 
a l l e r l a a t s t e 
w e d s t r i j d 
moesten wij naar 
Alcmaria. Deze 
stond toen nog 
met één punt 
op ons voor. 
Dus met een 
gelijkspel waren 
zij kampioen. 
Echter wij 
wisten met 1-3 
te winnen. In de 

promotiewedstrijden om in de tweede klasse te komen 
haalden we te weinig punten. We speelden o.a. tegen 
Nautulis uit Amsterdam, die als coach Rinus Michels 
hadden, die een jaar later bij Ajax de scepter zwaaide. 

Ik kreeg een brief van Alkmaar 54, die nodigde me 
uit om een paar oefenwedstrijden te spelen. Na veel 
wikken en wegen ben ik daar op ingegaan. Ik wilde 
namelijk Egmondia eigenlijk niet in de steek laten. 
Onno, de man van het sportcafé zei mij eens: “Leo, 
blauw staat je heel erg goed”. Daar kwam bij dat ik 
steeds meer lichamelijke problemen aan mijn benen 
kreeg. Al met al is dat niet doorgegaan, mede omdat ik 

van de bond een dreigbrief kreeg, dat als ik bij Alkmaar 
54 niet meer terecht zou kunnen, ik nooit meer terug 
naar de bond zou kunnen. De profs waren toen nog 
een aparte bond.

Inmiddels raakte ik steeds meer geblesseerd en moest 
ik helaas het voetballen opgeven .Dat deed me veel 
verdriet. Vele jaren later en ook na vele operaties  
o.a. nieuwe enkels, nieuwe knieën, nieuwe heup 
werd bekend dat ik aan hemochromatose leed. Die 
ziekte maakt dat al je kraakbeen verloren gaat. In de 
volksmond heet dat dat je te veel ijzer in je bloed hebt. 

Nadat ik niet meer kon voetballen ben ik een 
trainerscursus gaan volgen. Toen ik het diploma 
had werd ik door De Rijp gevraagd daar te komen 
trainen. Daar heb ik twee jaar gewerkt met veel 
plezier. Die twee jaren telkens op de tweede plaats 
geëindigd. Na ontslag op de diamantslijperij werd ik 
B-verpleegkundige op St. Willibrord. Dat werk heb 
ik met veel plezier gedaan. Echter natuurlijk wel in 
onregelmatige dienst. Ondertussen ben ik nog jaren 
trainer/coach van de teddy’s geweest, zaalvoetbal 
dames. Ik werd tevens door de bond gevraagd coach te 
worden van het Alkmaarse damesselectie. Daarna ook 
nog van de afdeling Noord-Holland en later nog voor 
het Nederlandse zaalvoetbalteam. We speelden o.a. 
tegen Zweden, Duitsland en België. We moesten uit 
naar België. Het team en de begeleiding overnachten in 
Zeist, ook weer op de terugweg. We speelden in Genk 
in een prachtige sporthal. Maar het probleem was dat 
we met Belgische regels te maken kregen. Die waren 
daar. De keepster mocht o.a. de bal niet met de handen 
tegenhouden. Dat kan toch alleen maar in België!! Bij 
die wedstrijd werd van tevoren het volkslied gezongen 
en stonden we met zijn allen in de houding. Na afloop 
interviews op de radio. Ik snap nu nog steeds niet waar 
ik de tijd vandaan heb gehaald.

Ik heb dit geschreven omdat ik mijn lidmaatschap 
op wil zeggen en vraag de penningmeester me uit 
te schrijven. Dit doe ik niet graag , maar mijn leeftijd 
vraagt hierom. Egmondia heeft heel veel voor mij 
betekend!!!!

Groeten en tot ziens, ik wens iedereen die Egmondia 
een goed hart toedraagt veel succes toe!!! Het gaat 
jullie allen goed!

Leo van Duin, telefoon 5061587.
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RESERVEREN 072-5064835 “HET WAPEN VAN EGMOND”
GRAND  CAFÉ  RESTAURANT

EGMOND AAN ZEE

Kom sport kijken in het leukste sportcafé van Egmond!
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Egmond aan Zee  
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Crisisnieuws

Wat komt er zoal op een bestuur af als de overheid van de ene op de andere dag besluit om sportcomplexen 
te sluiten voor onbepaalde tijd:

• Veel verwarring want hoe lang gaat dit duren;

• Is het voor enige weken of maanden;

• Als snel blijkt dat het amateurvoetbal in zijn geheel 

wordt gecanceld tot september;

• Kantines mogen niet open;

• Groepen personen zijn niet toegestaan;

• VUT-ploeg uitgewerkt;

• Bestuursvergaderingen, steeds de 1ste maandag 

van de maand, gecanceld. Appen is het fenomeen;

• Wat doen we met de drankvoorraad met name de 

14 volle vaten bier die er nog staan;

• Bellen met leverancier Hanssen in Limburg;

• Na een week bericht: brouwerij Amstel geeft aan dat 

de houdbaarheidsdatum van de volle vaten gewoon 

met 3 maanden kan worden verlengd ( wat betekent 

die houdbaarheidsdatum feitelijk ?)  Niets dus.

• Na 3 maanden worden de volle vaten teruggehaald 

door de leverancier. Als alles weer start kunnen we 

kosteloos 14 nieuwe retour krijgen. Mooie deal. 

• Contact met Holland Sport ( beheerder complex ) 

om eerder te beginnen met groot onderhoud  

( inzaaien van de velden ), omdat we voor 

september toch niets kunnen;

• Anderhalve maand later geeft de overheid aan dat 

de jeugd tot 12 jaar geen risico vormt, zij mogen 

weer trainen. Dat gaat dus niet bij ons. Velden liggen 

eruit. 

• Gelukkig onze mede fusieverenigingen zorgen voor 

een oplossing voor de jongste jeugd.  

• Hotel  Zuiderduin schenkt de 3 Egmondse 

voetbalverenigingen ieder 1500 euro om de ergste 

Coronalasten iets te verlichten. Een mooi en welkom 

geschenk van een ondernemer die de Corona 

aanslagen ook keihard voelt;

• Egmondia doet beroep op ondersteuningsfonds 

en krijgt 4000 euro als compensatie voor gederfde 

inkomsten en loonbetalingen;

• Evenementen waar vergunning voor vereist is 

gaan er uit tot september. Al vlot is duidelijk dat 

de Strand6daagse van 2020 niet doorgaat. Is in 

62 jaar nog nooit gebeurd. Weer een behoorlijk 

financiële aderlating. Ook geen familiedag en ook 

geen Zuiderduin toernooi dat in mei zou worden 

gehouden. 

• Maar er gloort hoop aan de horizon. Op 30 augustus 

speelt Egmond zijn eerste bekerwedstrijd uit 

tegen Oosthuizen. Vervolgens 2 maal thuis. Op 6 

september tegen Schagen United, de fusieclub 

Schagen en SRC, en op 13 september tegen DWOW. 

We hopen dat we dan weer op een normale manier 

kunnen genieten van een gemotiveerd Egmondia 

en na afloop weer gezellig op het terras of in de 

kantine de 3e helft kunnen vieren.        

Corona perikelen voetbalclub
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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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Nieuws

Bij Egmondia wordt elke ouder van een voetballend kind ingedeeld voor de kantinediensten op zaterdag. 
Per kind word je maximaal twee keer per seizoen ingedeeld. Voor elke seizoenshelft wordt er een rooster 
opgesteld en het kan voorkomen dat je op de betreffende datum niet kan. Dan dien je zelf voor vervan-
ging te zorgen (ruilen met een andere ouder) en als dat niet lukt kan je de dienst afkopen voor € 25,-.  
Als je niet komt opdagen zonder vervanging geregeld te hebben of zonder aangegeven te hebben dat je 
de dienst wilt afkopen, krijg je een boete van € 25,-.

De laatste ontwikkelingen omtrent de fusie en de fusielocatie waren te lezen in Dorpsgenoten en het Con-
tact ergens in juni van dit jaar. Wethouder Valkering was redelijk positief.
De verenigingen hebben begin juli een video-overleg gehad met de bij de gemeente verantwoordelijk 
projectleider. Die was iets minder positief dan wethouder Valkering, maar wel positief.

De diensten die worden afgekocht moeten worden 
vervangen door iemand anders. Daarnaast komt het 
regelmatig voor dat kinderen gedurende het seizoen 
stoppen bij Egmondia en dat er dus nog meer kantin-
ediensten openvallen. Daarom zijn we op zoek naar 
mensen die tegen een (belastingvrije) vrijwilligersver-
goeding deze extra diensten willen vervullen. Per uur 
kunnen wij € 5,- vergoeden voor mensen die 22 jaar of 
ouder zijn. 

Lijkt het je leuk om af en toe een extra dienst te draai-
en? Of weet je iemand die dat zou willen? 

Meld je dan nu aan bij
Arja van der Meulen (arjahaagsma@live.nl). 

Dan nemen we je op in een poule en kan je gebeld 
worden als er diensten zijn vrijgevallen. 

Zijn zorg was met name hoe brengen we de stikstof 
emissie voor het vervaardigen van het complex op 0. 
Op het moment van vergaderen was men al een heel 
eind op weg, maar de nul was 
nog niet bereikt.
Ook waren we benieuwd naar 
als het wel zou lukken met de 
stikstof, hoe de hele procedure 
dan zou gaan verlopen. Wordt 
het weer een jarenlange “strijd” 
met mensen en instellingen die 
daar geen voetbalcomplex wil-
len  of is er een kortere weg te 
gaan?
Volgens de projectleider zijn er 
2 mogelijkheden. Als er geen nieuwe en overwegende 
bezwaren meer zijn om het bestemmingsplan te aan-
vaarden is het een Raadskwestie en is dat slechts een 
‘maanden” kwestie. Zijn er wel nieuwe, niet eerder bij 
de Raad en de Raad van State aangebrachte bezwaren, 

dan spreken we over een jaar. Dus wanneer er sprake 
is van een “lange” weg dan kan in september/oktober 
2021 begonnen worden met het realiseren van het 

complex.
 Het punt waar de Raad van Sta-
te zo over viel, de stikstof-emis-
sie, blijft natuurlijk overeind. 
De overige “bezwaren” van de 
Raad van State, het niet schrif-
telijk maar mondeling ingelicht 
hebben van de buurgemeen-
ten, het bestrijdingsmidde-
len-onderzoek tegenover de 
daar aanwezige tennisclub als 
het Zeevogels terrein omgezet 

wordt voor bollengrond, en invloed van een transfe-
rium als het nieuwe voetbalparkeerterrein daarvoor 
wordt gebruikt. Al deze bezwaren waren volgens de 
projectleider hanteerbaar en te behappen voor de ge-
meente.

Wij zijn op zoek naar
  (betaalde) vrijwilligers

Fusieverloop
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VUT-ploeg

We nemen aan dat iedereen weet dat Egmondia een actieve ploeg “oude” 
mannen heeft die elke maandag zorgen dat het complex na een mooi 
weekend vol voetbal er weer picobello komt uit te zien.

Kleedkamers worden geschrobd, toiletten krijgen een beurt, de netten gaan 
omhoog, het groen in de perken wordt geknipt, de reclameborden afgesopt 
en indien nodig hersteld, de paden ontdaan van dennenappels, mollen 
gevangen, indien nodig de WNK geholpen met besproeien van de velden en 
in de zomer het schilderen van de opstallen en het wekelijks doorspoelen van 
de waterleidingen en douches. 
Zorgen dat het complex klaar is voor het ontvangen van de bezoekers van de 
Halve Marathon en de Strand6daagse.  
Dus U ziet er gebeurt nogal wat.

Als tegenprestatie zorgt de club of een jarige job, voor wat lekkers bij de 
koffie om 10.30 uur. Soms zelf iemand van de fanclub die iets bestelt bij de 
croissanterie voor de “oudjes”.

Ja, 35 jaar geleden voetbalde deze VUT-ploeg nog in de Noord-Hollandse 
veteranencompetitie en stonden hun mannetje. De keren dat de 
kampioensvlag gehesen kon worden zijn niet meer te tellen. 

In die tijd van de voetbal was er al ieder jaar een uitje. Of in de buurt, met de 
fiets op stap, een spelletje of tochtje met de boot en daarna lekker eten of een 
weekend naar één van de wadden-eilanden, naar Preston Palace of zelfs een 
weekend naar de Eifel in Duitsland.

Wekelijks werd hiervoor gespaard en de dames van de heren hielden elk 
weekend een verloting om het budget voor het uitje te verhogen. Met veel 
voldoening kijken we op die tijd terug.

Dat deze club vrij uniek was/is in Nederland bleek wel toen Voetbal Inside van 
Genee, Derksen, Van der Gijp en Boskamp op de lijn kwamen. Zij wilden graag 
kennis maken met zo’n bijzondere groep. Toen bleek ook een klik tussen 
Derksen en de zijnen met onze Arie Koopman. Niet met elkaar maar wel tegen 
elkaar gespeeld en getraind onder de zelfde trainer nl. de overbekende Barry 
Hughes. Ondank dat iedereen was geïnterviewd was onze Arie van de 10 
minuten er 8 aan het woord. Derksen kende Arie als een begaafde rechtsback 
met een prima techniek.  

Door de leeftijd, we zitten op een gemiddelde van dik 70 jaar, zijn de weekend 
reisjes ingeperkt tot een middag en avondsessie op het eigen complex.
Op zaterdag 1 augustus was het weer zo ver. Klootschieten op het 
schelpenpad. Kruiwagens geladen met wat lekkers en op pad. We willen nog 
steeds niet verliezen.

Hiernaast staan een aantal foto’s om een indruk te krijgen hoe het op zo’n dag 
toegaat. 

Egmondia’s actieve ploeg
 van “oude”mannen
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Afscheid

Meestal voor het starten van het nieuwe seizoen zijn er clubleden die stoppen met hun clubwerk of kiezen 
voor een tandje lager.

Zo ook Ab Kok. Jaren lang al meer dan 15 jaar de man 
die zorgde dat steeds vóór het seizoen al het materiaal 
op orde was. Zijn er voldoende hesjes, zijn de doelen nog 
intact, zijn er voldoende ballen en zijn de ballenkasten 
voor de jeugd nog voldoende gevuld. Wisselen van 
trainers dus wisselen van kasten en sleutels. Het was 
iedere keer een geweldige klus om dit allemaal goed 
en soepel te laten verlopen. Heel vaak, helaas, stond Ab 
hoofdschuddend in de materiaalcontainer als hij weer 
zag hoe er met de verenigingsspullen werd omgegaan. 
Kasten open en dus voor een ieder toegankelijk, hesjes 
als vuil op de grond, doeltjes die als tribune werden 

gebruikt. Dit alles was niet echt stimulans om zorgeloos 
ieder seizoen weer in te gaan. 

Na 15 jaar houdt Ab het voor gezien. 

Zijn, toch wel een beetje ondankbare taak, wordt 
overgenomen door bestuurslid Dennis van de Laarse. 
We wensen Dennis veel sterkte bij deze klus.

We bedanken Ab voor zijn jaren lange inzet voor de 
club.

Ook Philip de Baar neemt afscheid van het bestuur. 7 
jaar heeft Philip als voorzitter Jeugd deel uit gemaakt 
van het algemeen bestuur. Tropen jaren. Doordat de 
bereidheid van ouders van jeugdleden steeds verder 
afnam en niet waren te porren om wat taken op zich 
te nemen werd de last op de schouders van Philip 
al zwaarder. Toen ook de samenwerking tussen de 
jeugdafdelingen van de fusieteams er nog bijkwam, 
voelde Philip zich soms een duizendpoot. Hij moest 
heel wat bordjes omhoog houden. Ook een drukke 
baan die veel tijd en energie opeiste. Philip verlaat 
wel het bestuur maar blijft beschikbaar voor allerlei 
werkzaamheden die minder tijd van hem vergen.
Zijn taak in het bestuur wordt overgenomen door Robin 
Kager. Robin was de laatste maanden al de rechterhand 
van Philip dus weet hoe de paarden lopen.
Samen met het bestuur is Robin doende om de 
ruggengraat van de Jeugdafdeling te versterken. Arja 
van der Meulen en Sander Wegbrands hebben op dit 
moment hun medewerking al toegezegd.
Het moet lukken om Egmondia, samen met 
jeugdsecretaris Niels de Jong, Sil Dekker, Arja, Sander 
en mogelijk Martijn Brouwer onder leiding van Robin 
Kager, een sterke en plezierige Jeugdafdeling te geven.
 Een jeugdafdeling die, welke kant de fusie ook opgaat, 
altijd in het teken zal staan van samenwerking met 
onze overige 2 Egmondse verenigingen. In Egmond 
aan Zee worden te weinig kinderen geboren om een 
zelfredzame jeugdafdeling te kunnen exploiteren. 
Philip bedankt, namens alle leden van de club, voor 

je geweldige inzet van de afgelopen jaren. Met een 
afgebakend programma willen we je graag voor de 
club behouden.
Bedankt.

Mannen bedankt voor jullie
 jarenlange inzet
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Voetbalvereniging Egmondia 

Sportlaan 2 – 1931 AV – Egmond aan Zee 
www.egmondia.com 

SCOOR VOOR DE CLUB! 
Tank voordelig met de GP Groot tankpas en 

vul met iedere tankbeurt de clubkas van Egmondia 
 
 
Beste Egmondianen, 
 
GP Groot heeft een unieke samenwerking met onze club opgezet. Hier zijn wij erg blij mee! Voor iedere liter 
die één van onze leden (of familie van de leden, supporters of sponsors) bij één van de vele tanklocaties 
tankt, stort GP Groot een bedrag in de clubkas. Hoe meer liters wij samen tanken, hoe groter de donatie!  
 
Deze voetballoze periode is erg lastig voor de club. Natuurlijk is het vanuit sportief oogpunt heel vervelend dat 
de competitie niet afgemaakt kon worden, maar ook financieel heeft dit grote impact. Deze actie kan dan ook 
een steuntje in de rug voor onze vereniging zijn en wij hopen dat jullie er allemaal gebruik van gaan maken. 
Vraag dus nu jouw gratis GP Groot tankpas aan en tank voordeliger bij alle tanklocaties van GP Groot. 
 
De voordelen van de GP Groot Tankpas 

• Gebruik voortaan je tankpas in plaats van de pinpas bij het tanken. 
• Per getankte liter steunt GP Groot VV Egmondia. Dit kan onder meer bij: 

– Texaco Egmond 
– Texaco Vennewater 
– Argos Bakkum 
– Texaco Boekelermeer 
– Of bij één van de andere 400 locaties 

• Het scherpste tarief voor jou & 30% korting op wassen bij de GP Groot was-locaties. 
 
Vraag in drie stappen heel simpel de GRATIS tankpas aan! 

1. Bij deze brief vind je een flyer met meer informatie en het aanvraagformulier. 
2. Vul dit formulier volledig in en maak er met je telefoon even een foto van, of scan het in. 
3. Mail de foto of scan van het ingevulde aanvraagformulier naar tankpas@gpgroot.nl.  

 
Wil je meer informatie? Kijk op www.egmondia.com/tankpas, stel je vraag bij één van de bestuursleden of 
neem contact op met GP Groot via tankpas@gpgroot.nl of 088 – 472 03 30. 
 
Alvast heel hartelijk dank voor de deelname aan deze actie! 
 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur V.V. Egmondia 

Scoor voor de club
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©Cor Mooij

Tank voordelig met de GP Groot tankpas 
en vul met iedere tankbeurt de clubkas

Tank voordelig met de
 GP Groot tankpas

en vul met iedere tankbeurt
 de clubkas van Egmondia
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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:
Arja van der Meulen   
Mobiel: 06 22 77 92 12
arjahaagsma@live.nl

Kantinerooster
Egmondia 8:45-12:00 12:00-15:00

29 augustus 2020 Thijs Biesboer Vince Dekker
Joey Zwart Nick van Krieken

5 september 2020 Joep Visser Jillles Pater
Billie Holtman Sjaak Bes

12 september 2020 Dieck Dekker Assadur Manugian
Deyen van den Brink Jasper Groot

19 september 2020 Chris Wijker Rixt Brouwer
Hugo Dekker Reza Reiber

26 september 2020 Guus Suijlen Mick Groen
Mats Weiler Armin Mahani

3 oktober 2020 Boet de Groot Kim Zwenger
Stijn Jonker Summer Bleeker

10 oktober 2020 Tijn Kolk Jasmijn Blok
Levi van Opstal Noa Biesboer

17 oktober 2020 Geen voetbal Geen voetbal

24 oktober 2020 Jitse Bruin Zoë Wester
Leroy Baltus Casper Bosman

31 oktober 2020 Sara Hiemstra Jesper Koopman
Dana de Boer Jesse Holtman

7 november 2020 Yvaine Blok Mink Buis
Maud Groen Sam Sibariani

14 november 2020 Elyce Roozing Cas Heinis
Quinn Westphal Sem Tromp

21 november 2020 Cliff van Schagen Joep de Graaff
Sjaak Glas Storm Gouda

28 november 2020 Finn Dekker Dylan Richardson
Jelte Heeres Jamie Voorhamme

5 december 2020 Thomas Kriele Anouk Bijleveld
IJsbrand Plug Mandy Paap

12 december 2020 Kai Abbes Bodyl van Tol
Sasha Verwijk Kim Niesten

19 december 2020 Geen voetbal Geen voetbal
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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

Voorstraat 90  Egmond aan Zee
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Teamindeling jeugdteams

Kabouters
Boaz Tjassens Keizer
Liv de Boer
Luuk Jonker
Ties de Groot
Ben Prins
Bruno Kager
Dies Groen
Bret Veenstra
Finn Tielman
Finn Wijker
Kensi Smit
Bryn de Graaf

JO11-2  (meiden 
team)
Jill Wijker
Liz Wijker
Elyce Roozing
Rosa de Graaff
Yvaine Blok
Maud Groen
Dana de Boer
Sarie Hiemstra

JO15-1 + 2 selectie 
(fusie)
Abdulkader, Jehad
Baar, Finn de
Bes, Sjaak
Boer, Fabian de
Bosch, van der Thom
Bout, Luca
Dekker, Don
Dekker, Ruben
Garia, Kick
Graaff, Huub de
Groen, Joey
Groot, Ruben
Heeres, Benk
Jansen, Maxim
Koch, Fee
Kolk, Juul van der
Lemmink, Huib
Meijer, Seth
Onderwater, Sam
Ploeg, Samuel van 
der
Tromp, Sem
Velden, Max van der
Wegbrands, Cas
Willems, Gabriel
Wittebrood, Mila
Wittebrood, Sean
Zentveld, Tim
Zwart, Tygo

JO8-1
Dion Boendermaker
Joep Visser
Ninth Groen
Brent de Boer
Guus Suijlen
Mats Weiler
Joey Zwart
Chris Wijker
Boet de Groot

JO12-1
Cliff van Schagen
Jelte Heeres
Stijn Biesboer
Bram Olijerhoek
Finn Dekker
Sjaak Glas
Leroy Baltus
Thomas Kriele

JO15-3  (fusie)
Boon, Libhin
Bras, Bart
Dekker, Anouk 
Dekker, Kick
Groen, Mats
Idema, Xander
Jansen, Wiebe
Kaan, Linde
Laleijne, Rens de
Reinders, Amber
Sprenkeling, Jack
Wittebrood, Jens
Wolven, Timo
Zomerdijk, Jet

JO9-1
Loes Niesten
Skye Garia
Tibbe Kager
Stijn Jonker
Tijn Kolk
Joey van Dam
Deyen van den Brink
Dieck Dekker
Levi van Opstal

JO13-1  (fusie)
Beveren, Cas van
Bosman, Joes
Castricum, Loa
Dekker, Mel
Dusseau, Rúnar
Dusseau, Teije
Groot, Jasper
Huiberts, Dean
Kramer, Demy
Pater, Jilles
Tetaz, Milan
Veldhuizen, Nick
Wegbrands, Floortje
Wittebrood, Lars

JO15-4  (fusie)
Apeldoorn, Mats
Gouda, Bram
Gouda, Storm
Graaf, Joep de
Groot, Wout
Nienhuis, Sem
Richardson, Dylan
Rotteveel, Jack
Sloot, Robin
Voorhamme, Jamie
Vre, David de
Waagmeester, Senna
Waard, Ty de
Zomerdijk, Stan
Zwanenburg, Jens

JO10-1
Max Visser
Jitse Bruin
Derk de Graaff
Thijs Biesboer
Dyale Smit
Billie Holtman
Lois van Krieken

JO13-2  (fusie)
Bout, Dean
Brouwer, Rixt
Dasselaar, Yiannis van
Hassan Abdi, 
Mohamed
Jacobs, Janne
Kramer, Jesse
Liefting, Kick
Meijer, Duuk
Reiber, Reza
Rijke, Stijn
Schaayk van, Levi
Vosman, Bob
Zwenger, Kim

MO15-1
Evy Brouwer
Tamara Voorhamme
Guusje Heinis
Summer Bleeker
Kim Nietse
Jade Recourt
Noa Biesboer
Jasmijn Blok
Filou de Baar
Anouk Olijerhoek
Zoe Wester
Anouk Bijleveld
Bodyl van Tol
Mandy Paap

JO11-1
Quinn Westphal
Dorus Kager
Hugo Dekker
Boet Groen
Demy v/d Meulen
Sasha Verwijk
Kai Abbes
Arjen Mahani
IJsbrand Plug
Mees Kokke

JO13-3  (fusie)
Almubarak, Abdul 
Sattar
Almubarak, Muayad
Asadur, Aro
Dekker, Tom
Dekker, Vince
Groen, Mick
Hopman, Vince
Horst, Calvin ter
Kraakman, Damian
Krieken, Nick
Pieneman, Tommy
Schilder, Kevin
Schurer, Jin
Teklemichael, Finan

JO17-1
Thom Sloot
Klaas de Boer
Casper Bosman
Jesper Koopman
Jesse Holtman
Gyon Recourt
Mink Buis
Sam Sibarani
Bas van de Berg
Aron Wijker
Owen Koper
Lenny Gul
Cas Heinis
Mats Zwart
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Voor 50 euro per jaar steunt u onze prachtige club. 
Doet u mee? Neem contact op met Paul Kager 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
vakantiewoningen

Bouwbedrijf C&S

VUT-ploeg
Egmondia

Uw naam hier ?
Bel Paul Kager

Uw naam hier ?
Bel Paul Kager

Uw naam hier ?
Bel Paul Kager

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


