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V.V. Egmondia
Sportpark De Lange Plas Bezoekadres: 
072 506 29 57 Sportlaan 9
 1930 AV Egmond aan Zee
 
 Postadres:
 Harrelaers 7
 1852 KT Heiloo

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: Robin Kager jeugdzaken@egmondia.com 0655750035
Sponsoring PR: Joke Weenink pr@egmondia.com 0618379115

Wedstrijdsecretariaat
Zondag: Jacco van ‘t Hof
Zaterdag: Niels de Jong

Jeugdcommissie  Trainers en coaches jeugd
Voorzitter:  Robin Kager Zie pagina 19 van deze Zandloper
Secretaris en Kantinezaken Arja van der Meulen
Fusiezaken Philip de Baar
Evenementen Dennis van der Laarse
Scheidsrechter coördinator Paul Kager
Trainerszaken Sander Wegbrands

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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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!!!
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Van de voorzitter

De jeugd is nog steeds volop aan het trainen. In de 
voorjaarsvakantie, ondanks bijna geen school, is er 
voor de jeugd een aantal sportactiviteiten gehouden 
op de velden. Zo werd er in het donker LED-voetbal 
verzorgd, waar 30 oudere kinderen aan mee deden en 
op een vrijdag voetgolf. Goed voor een bezetting van 
138 kinderen in alle leeftijdsgrepen van 8 t/m 17 jaar. 
Een mooie ontspanning voor de kinderen tijdens deze 
bijna uitzichtloze Coronaperiode.

Ook gaan mijn gedachten uit naar het overlijden van 
ons gewaardeerd lid en vrijwilliger Richard Blaauboer. 
Richard overleed geheel onverwacht. Mooi was dat 
de vereniging de familie goed kon bijstaan om het 
afscheid onvergetelijk te maken. Heel respectvol was er 
een afscheid op het veld door de spelers van de selectie 
omringd door talloze belangstellenden en vervolgens 
voor de familie de ceremonie in de kantine.  
Voorlopig is de ledenadministratie, die Richard voor 
zijn rekening had, overgenomen door secretaris Marco 
Dekker.  

In deze Zandloper ook een stukje uit de “Oude Doos”. 
Wetenswaardigheden uit 1987. Heeft U ook wat voor 
deze rubriek? We houden ons aanbevolen.

Ook is er tamelijk veel overlast van jeugd op ons complex 
in het weekend. Het lijkt erop dat door de Avondklok 
de jeugd steeds meer de stilte en rust opzoekt van ons 
complex om na 21.00 uur toch nog bij elkaar te kunnen 
zijn. Dat is tot daaraantoe, maar laat de boel heel en 
maak geen troep. In deze Zandloper een relaas van de 
laatste 2 jaar. Inmiddels draait er een camera op het 
complex en is er contact met de wijkagent die aangeeft 
dat het de aandacht heeft.  

Zoals bekend zal er van het seizoen 2020/2021 niet veel 
meer terecht komen. De competities zijn geschrapt. 
Geen degradatie of promotie dit seizoen. De KNVB 
wil proberen, als het de goede kant op gaat met het 
beheersen van het virus, een regionale wedstrijdpoule 
te organiseren. Lijkt me mooi om de senioren te zien 
voetballen tegen Zeevogels, Adelbert, HSV, Foresters 
en Bergen. Als dan ook de kantine nog open mag dan 
worden we helemaal blij.  

Waar het bestuur ook heel blij mee is dat de meeste 
sponsoren ons trouw blijven. In januari/februari zijn de 
facturen naar hen verstuurd en we zijn heel blij dat de 
meesten hun bijdrage al hebben gedaan. Omdat we 
veel horeca-gerelateerde sponsoren hebben, hebben 
we bij de factuur een brief meegestuurd met het verzoek 
om alstublieft sponsor te blijven en bij problemen met 
de betaling hiermee te wachten tot een later moment 
als de inkomsten weer op een normaal peil zijn.  

Verder wens ik U veel leesplezier.

 Groeten,

Jan de Jong
Voorzitter.   

Ondanks dat er nog steeds niet in wedstrijdverband wordt gevoetbald, 
is het niet stil of rustig op ons mooie complex aan de Sportlaan.  

Voorwoord

Wie heeft er nog een mooi verhaal voor 
de rubriek “uit de Oude Doos”
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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



De Zandloper - Najaarseditie 2015

In de rouwadvertentie van de club in het Contact staat 
bovenaan: De Egmondia- familie is weer in rouw.
Eerder moesten we afscheid nemen van Engel Konijn 
en Jens Visser ook twee Egmonders met een blauw/wit 
hart. De klap op dinsdag 5 januari aan het begin van de 
avond kwam loeihard aan. Richard totaal onverwacht 
overleden.

Weer een Egmondiaman pur sang die ons op een veel 
te jonge leeftijd is ontvallen.

Richard was al vele jaren een belangrijke speler in het 
administratieve gebeuren van Egmondia. Hij verzorgde 
de totale ledenadministratie al ruim 13 jaar en dat is 
met zo’n kleine 400 leden geen kleine klus. 

Tot ongeveer 4 jaar geleden was het nagenoeg een 
dagtaak. Nieuwe leden, leden die over gingen naar 
een andere vereniging, er kwam heel wat voor kijken. 
Formulieren, pasfoto’s, geld innen voor passen etc. 
Richard en ik hadden wekelijks contact over die passen, 
foto’s en formulieren. Gelukkig heeft het smartphone-
tijdperk veel van die handelingen ingehaald en 
overbodig gemaakt. 

Zondag was de “Egmondiadag”van Richard. Het lukte 
hem vaak om alle drie zijn jongens, Remco, Dennis en 
Tom op het voetbalveld in actie te zien. Het was ook 
Richard, toen de selectie van Egmondia erg dun was, 
om spelers die in het 2e hadden gespeeld, nog in 
voetbaltenue, naar het veld te  brengen om te zorgen 
dat er bij het 1ste wisselspelers waren.

Ja dit was Richard. Bij de thuiswedstrijden van het 1ste 
had Richard zijn vaste plek. Was het een zuidwestenwind 
dan rechts naast de tribune en bij een noordenwind 
in de luwte van de kantine vlakbij de kleedkamer van 
onze jongens. Nee zijn jongens. Richard was kritisch op 
ze maar nog meer trots. Of het nu Remco, Dennis of 
Tom was als ze soms te fel waren en de scheidsrechter 
een kaart trok stond hij hoofdschuddend langs de kant. 
Niet omdat hij vond dat de scheids het fout had. 

Ook zal ik Richard missen op de vrijdag als we elkaar 
tegen kwamen bij de Vomar in Heiloo. Ja vaak heeft de 

mens de gewoonte om op steeds dezelfde momenten 
de wekelijkse boodschappen te doen. Tijdens 3 van 
de 4 maandelijkse vrijdagen kwamen we elkaar daar 
tegen. Toen er nog gevoetbald werd, werd eerst even 
de wedstrijd van de zondag ervoor geanalyseerd en 
vervolgens doorgeschakeld naar komende zondag. Zijn 
je jongens er? Moeten ze werken? Is er één geschorst? 
hebben ze getraind? Ja Richard ik zal deze meetings, 
hoe klein en vluchtig ook,  missen

De familie Blaauboer heeft al een hele lange relatie met 
Egmondia. De moeder van Richard heeft in onze kantine 
heel wat voetstappen liggen. Op donderdagavond de 
voetbalpool en lotto inleveren en het geinde geld bij 
haar inleveren. Zij deed daarvoor de administratie. 
Om de voetbalhistorie van Richard te achterhalen 
moesten we diep graven. Duidelijk werd dat hij heeft 
gevoetbald van de pupillen tot de A-junioren. Met dat 
A-juniorenteam, Richard als aanvoerder, werd nog een 
kampioenschap binnen gehaald.  Er wordt beweerd 
dat een gebroken been, al of niet door het voetbalspel, 
het einde was van Richards voetbalcarrière. 

Ook op onze voetbalgallerij heb ik geen elftalfoto 
kunnen ontdekken met daarop Richard als speler. 
Toch kwam ik een mooie herinneringsfoto van de 
familie Blaauboer tegen in ons, door Cor Mooij gemaakt, 
jubileumboek ter ere van het 75-jarig bestaan. Richard 
als jongeman aan tafel bij zijn vader en moeder en zijn 
Anja. 

Toen het verzoek kwam om het Egmondiacomplex 
te gebruiken voor de uitvaartceremonie van Richard 
stonden we daar meteen voor open. We wilden graag 
wat terug doen voor de inzet van de familie Blaauboer 
voor Egmondia

Richard zal in onze gedachten blijven, zeker tijdens de 
wedstrijden, hier. Vaak zullen onze gedachten en ogen 
gaan naar de plekken waar we Richard altijd troffen. 
We wensen de familie Blaauboer ontzettend veel 
sterkte met dit zware verlies. 
Ik wil eindigen met de woorden die ook op het lint 
staan van het rouwboeket van VV Egmondia. 
“Richard bedankt voor alles”.    

In memoriam Richard BlaauboerToespraak door voorzitter Jan de Jong uitgesproken tijdens de 
afscheidsceremonie van Richard in de kantine op ons complex

De Zandloper - april 2021 | 7



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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Uit de oude doos

Onderstaand stukje komt uit een Zandloper van het najaar 1987. Bladerend door zo’n oude Zandloper 
blijkt hoeveel er in ruim 33 jaar is veranderd in onze omgeving.  Alle banken in Egmond aan Zee waren 
adverteerders. Er is geen bank meer te vinden !!!! 

Cafetaria Estrella, Foto Jonker, De Graaff Electra, Reisbureau Noordzee, Egmonds Warenhuis, Slagerij 
Peter Scholten, New West, Ben’s Boetiek etc. etc.  Allemaal ingehaald door de tijd. Een tijd die razend snel 
voorbij gaat.

“De Egmond veteranen 
behaalden een ruime 
overwinning op GSV. Eerst 
zag het er niet naar uit dat de 
score  zo hoog zou oplopen. 
In het begin gaf Paul Blok een mooie voorzet op de 
meegekomen half Henk Groot. Al dwarrelend viel de 
bal voor zijn voeten, Henk schoot in, een verdediger 
haalde de bal van de doellijn, weer kreeg Henk de 
kans, maar nu stond de doelman van GSV op de goede 
plaats om de bal te pakken.  

Na een kwartier voetballen gaf Joop Koopman een 
mooie pass op rechtsbuiten Ton Gravemaker die met 
een tegenstander vlak op zijn hielen toch scoorde. 
Hierna ging het weer wat gemakkelijker. We vonden 
elkaar weer door goed samenspel. Na een misverstand 
in de verdediging van GSV ging Nico Baltus door en 
zette de doelman op het verkeerde spoor, 2-0. Ook 
back Han Konijn ging op rechts goed door, maar zijn 
fraaie voorzet werd niet omgezet in een doelpunt. 
Wel kon Ton Gravemaker er voor de rust nog 3-0 van 
maken.  

Na de rust een wissel. Adrie Koopman eruit en Kees 

Hottentot in het veld. Na 
zo’n vijf minuten ging Joop 
Koopman aan de haal 
en scoorde beheerst het 
vierde doelpunt. Nu liep het 

helemaal op rolletjes. Ook voorstopper Jan de Jong 
ging nu herhaaldelijk mee naar voren en maakte zijn 
eerste competitiedoelpunt. GSV kwam er niet meer aan 
te pas en moesten zuchtend toezien dat Kees Hottentot 
goed in stelling werd gebracht door Piet Buis. Kees liet 
dit kansje niet lopen en bracht de stand op 6 -0. 

Het mooiste doelpunt moest nog komen. Han Konijn 
liet zich door leider Cor Zwart wisselen. Ton Groot 
kwam in het veld. Een daarop genomen corner nam 
Ton ineens op zijn slof en snoeihard verdween de bal 
van zo’n 25 meter afstand in de benedenhoek. Achter 
een ter vergeefs duikende GSV doelman. En met deze 
zevenklapper floot de scheidsrechter voor het einde”.  
 
Bovenstaand stukje van 33 jaar geleden heeft nu ex-
voetballers van tussen de 70 en 83 jaar. Zelfs zijn een 
aantal van de genoemden ons alweer een aantal jaren 
ontvallen. 

Z andlope r  1987 

Verslag van de veteranenwedstrijd 
Egmond – GSV  

uitslag 7-0     d.d. 11 oktober 1987
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Een prachtige foto van de velden van Egmondia van bovenaf genomen. 
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Een prachtige foto van de velden van Egmondia van bovenaf genomen. 
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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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Gezien de eerdere aandacht in Dorpsgenoten daarover zal dit geen verrassing zijn. We zijn het zat dat een 
kleine groep “Dwazen” ons het leven ( verenigingsleven) ontzettend zuur maken.  

Elke maandag gaat de VUT-ploeg met lood in der schoenen  het complex rond.
Wat is er nu weer gesneuveld?

Bijgaand relaas is ook overgedragen aan de wijkagent Maarten v.d. Molen. 
Ook hebben we kosten gemaakt door het ophangen van een camera.

Overlast van jeugd op ons complex

Triest nieuws

vernield 
doelnet

vernield hek 
met vuilnisbak

vernielde dugout raam

vernielde 
terrasruit

vernielde tribunebank
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Fusie nieuws

Ontwerp fusie-complex
Door Marco Dekker

Stand van zaken over ontwerp fusie complex

Het is alweer enige tijd geleden dat de Raad van 
State het bestemmingsplan vernietigde (september 
2019 red.) voor het nieuwe voetbalcomplex aan 
de Egmonderstraatweg. Het plan moest toen op 4 
punten worden aangepast, waarna vervolgens op 29 
september 2020 de gemeenteraad het aangepaste 
plan heeft vastgesteld. Vanaf dat moment zijn de 
voorbereidingen voor de inrichting van het complex 
in volle gang hervat. Niet alleen bij de gemeente, 
maar ook tussen de drie verenigingen. Zo heeft begin 
februari van dit jaar een overleg plaats gevonden met 
Vincent Quist (projectleider BUCH), Joop Schinkel 
(onderhoud complexen BUCH), HB Adviesbureau 
en enkele bestuursleden van de verenigingen. In 
dit gesprek is het ontwerp van het fusie complex 
uitgebreid toegelicht door de projectleider en HB 
Advies en konden de bestuursleden hun eerste 
reacties geven. Er werd enthousiast gesproken over 
de maatvoering van de velden, de locaties van de 
lichtmasten, dug-outs, ballenvangers en allerlei 
overige inrichtingsvraagstukken, en na afloop kregen 
de clubs huiswerk mee om dit intern door te nemen. 
Dat deze aspecten van het nieuwe complex nu als 
eerste aan bod komen is vanwege het feit dat het 
onderdeel vormt van de (Europese) aanbesteding 
door de gemeente.

Woensdag 17 maart jl. zijn de bevindingen van iedere 
vereniging bijeengebracht, zodat deze – na overleg 
met de gemeente en het adviesbureau – verwerkt 
kunnen worden in het ontwerp. Daarmee zijn we er 
natuurlijk nog lang niet, maar is er wel een mooie stap 
in de concretisering van de plannen van het complex. 
De volgende zet is het opdoen van inspiratie over 
het nieuw te bouwen clubgebouw. Binnenkort zal 
daarom een rondgang gemaakt worden langs diverse 
verenigingen in Noord-Holland die vrij recent een 
nieuw clubgebouw hebben gerealiseerd. Uiteraard 
zullen we in de fases daarna, waarin het clubgebouw 
meer gestalte gaat krijgen, een beroep doen op de 
aanwezige kennis, kunde en inzicht van leden van 
onze club die daar graag over willen meedenken. 
Maar zover is het nog niet. Eerst rest helaas nog een 
procedureel traject. De termijn voor het instellen van 
beroep bij de Raad van State is inmiddels verstreken 
en tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 
is door belanghebbenden beroep aangetekend. De 
bezwaren zullen nu opnieuw door de RvS worden 
bekeken waarna rond de zomer een uitspraak wordt 
verwacht. We wachten dit met gezonde spanning, 
maar met goede hoop, af.
We houden u op de hoogte. 

Op de foto’s ziet u een impressie van het nieuwe complex en is het ontwerp weergegeven.
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Jeugd nieuws

Voetgolfbaan de Lange Plas

Vrijdag 26 februari, tijdens de voorjaarsvakantie, is 
er voor alle jeugd van Egmondia en de fusieteams 
een dag in het kader van voetgolf georganiseerd. In 
samenwerking met het nieuw opgerichte Sportbureau 
Egmond werden 10 holes uitgezet over het hele 
complex. De start op de sintelbaan rondom het A-veld, 
via de tribune, de duintjes tussen het A en B veld, een 
ronde over de B en C velden om vervolgens te eindigen 
op de middenstip van het A veld. 
Verdeeld over de dag, van jong naar oud, deden meer 
dan 130 kinderen mee, die in kleine groepjes de hele 
baan rondgingen. 

Het was een zonovergoten dag en van klein tot groot 
werd er gelachen, gespeeld en gestreden om de winst 
door de bal in zo weinig mogelijk schoten in het netje te 
krijgen. In tijden van Corona en toch wat verveling van 
het alleen maar mogen trainen en onderlinge partijtjes 
zonder competitie op de zaterdagochtend was dit een 
leuke afwisseling om toch bezig met het spelletje wat 
ze allemaal zo graag spelen. 

Ook werd er nog een Led-voetbalwedstrijd 
georganiseerd door Alkmaar Sport. Deze werd in het 
donker gespeeld. De spelers, de bal, de doelen en de 
lijnen waren met Led lichtjes verlicht.
Dit was een erg leuk en mooi gezicht in het donker.

Mogelijkheden bekijken om ook jongere jeugd alvast te laten fuseren

Al enkele jaren spelen de jeugdteams in de leeftijd categorie 13 t/m 15 jaar samen met leeftijdsgenoten van 
Adelbert en Zeevogels. De leeftijd van 13 jaar was altijd een goede overgang omdat er vanaf dan op een groot 
veld gespeeld moet worden en het dan vaak een puzzel was om tot de beste indeling te komen. Dit samenspelen 
met jongens en meiden uit Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen wordt als zeer positief ervaren. 

In aanloop naar de fusie op het nieuwe complex wordt nu ook gekeken naar de beste mogelijkheden om ook de 
jongere jeugd van 11 en 12 jaar vanaf volgend seizoen alvast te laten fuseren. 

Samen zijn er toch net wat meer mogelijkheden om de teams samen te laten spelen, mogelijk meidenteams te 
formeren en beter in te delen op speelsterkte zodat iedereen beter op z’n eigen niveau lekker kan voetballen. 

De komende maanden zullen deze ideeën verder worden uitgewerkt om uiteindelijk hopelijk nog voor de zomer 
een mooi plan te hebben waarmee we na de zomerstop aan de slag kunnen. Want dan zullen er toch eindelijk wel 
weer eens wedstrijden gespeeld mogen worden? 

Laten we het hopen!
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Sport, je hoort er niemand over tijdens deze Twee-
de Kamer verkiezingen. Terwijl de ontwikkelin-
gen over bewegingsarmoede alarmerend zijn. Uit 
onderzoek van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
(Han) blijkt dat het negatieve effect van de coron-
acrisis op het bewegen in Nederland in 2020 alleen 
al 46.000 gezonde levensjaren heeft gekost. Een 
derde van de volwassenen vanaf 25 jaar ging min-
der wandelen, fietsen of sporten. 

Al deze mensen zitten nu onder de richtlijn van 150 
minuten matig intensief bewegen per week. Met als 
gevolg dat we minder oud worden of eerder gezond-
heidsproblemen krijgen. Nederland begeeft zich in 
een gezondheidscrisis. Dat dwingt het nieuwe kabinet 
tot de juiste vragen voor het regeerakkoord:

1. Pakken we de gezondheidscrisis doordacht aan? 
Het is helemaal waar. De ziekenhuizen moeten op orde, 
de zorgmedewerkers veel beter beloont en het minis-
terie van VWS zal op de schop gaan. Toch wordt de 
gezondheidscrisis er niet mee opgelost. Willen we dat 
doel bereiken, is een on-Nederlandse investering in de 
sport nodig. De 160 miljoen euro, die er nu voor staat, 
is in vergelijking met de 100 miljard euro aan zorgkos-
ten, een druppel op de gloeiende plaat. De gezond-
heidscrisis overwinnen we alleen, als preventie, sport, 
bewegen, een fundamenteel onderdeel uitmaakt van 
de aanpak. Hiervoor is minimaal een investering van 1 
miljard euro nodig. 1 procent van de totale zorgkosten. 

2. Stimuleren we samenwerkingen tussen scholen 
en sportclubs? 
Maandag 8 maart spraken leden van de KNVB Jeugd-
raad met Kandidaat Kamerleden van bijna alle politie-
ke partijen. Ze riepen op om serieus meer te doen aan 
sport. De huidige twee uur per week, die nu bij wet is 
vastgelegd, is te weinig. Sport zou, net als rekenen en 
taal, een dagelijkse aangelegenheid moeten zijn. Ver-
ruim en stimuleer daarom samenwerkingen tussen 
scholen en sportverenigingen.

3. Maken we sport gratis toegankelijk voor alle kin-
deren onder de 18 jaar? 
De kosten zijn circa 225 miljoen euro per jaar en de 
opbrengst is van onschatbare waarde voor de vitaliteit 
van Nederland. In Frankrijk begrijpen ze dat. Daar is in 
februari van dit jaar een convenant gesloten tussen de 
overheid, sport en onderwijs. Dagelijks krijgen leerlin-
gen en studenten voortaan 30 minuten sportles. 

Bovenop de 3 uur bewegingsonderwijs per week die 
nu al wordt gegeven. Door nauwe samenwerkingen 
met sportclubs in de omgeving, kunnen leerlingen ook 
het hele jaar door verschillende sporten uitproberen.

4. Willen we sportverenigingen echt de helpende 
hand bieden? 
Iedereen op ’t Binnenhof onderkent de kracht van de 
Nederlandse sportinfrastructuur: de sportvereniging is 
een veilige plek waar je niet alleen in beweging komt, 
maar ook mentaal groeit. Iedereen weet ook, dat dit 
voor de wereld unieke systeem op vrijwilligers drijft en 
dat het aantal ieder jaar afneemt. Hoe blijven we dat 
naar de toekomst toe organiseren? Wat is er nodig om 
iedereen een goede trainer te geven? Wanneer wordt 
er eindelijk eens wat gedaan?

5. Durven we het aan: een nationale Sport Commis-
saris? 
Deze commissaris geeft leiding aan de te nemen maat-
regelen die nodig zijn om Nederland te wapenen te-
gen gezondheidsrisico’s. Door het land gezonder en 
sportiever te maken. De functie van de regeringscom-
missaris wordt vastgelegd in de Sportwet en is boven 
alle partijen verheven.

6. Zien we in sport het ideale middel om inclusie in 
de samenleving te bevorderen? 
Niet alleen de KNVB moet een voorbeeldbond zijn op 
het gebied van het bevorderen van inclusiviteit en het 
bestrijden van racisme en discriminatie, ook ons ka-
binet mag het goede voorbeeld geven. Laat je bij de 
nieuwe regeringssamenstelling inspireren door de col-
lega-politici in Nieuw-Zeeland en zie sport als een ge-
weldige mogelijkheid om inclusie in de samenleving te 
bevorderen. 

7. Voeren we de Suikertax in? 
Bij McDonalds staan er files, de supermarkten liggen 
vol met suikerhoudende producten. Obesitas neemt 
zienderogen toe in onze maatschappij. Waarom horen 
we daar zo weinig over in het debat? Natuurlijk, ik snap 
de Vleestax, het klimaat moet op 1, maar gezondheid 
komt direct daarna. Voer de Suikertax in. Net als in En-
geland en zoals de WHO adviseert. Maak gezond eten 
toegankelijk voor iedereen. Schaf de btw af op duurza-
me geteelde groente en fruit.

Of vergeet ik een vraag? 

Onderstaande column door Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, vinden wij interessant genoeg om in de 
Zandloper te delen.

Column KNVB

7 dringende politieke vragen die niet worden gesteld 
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Wist u dat . . .

• Op donderdag 29 juli a.s. de Strand6daagse weer 
bij ons op bezoek komt. Laten we hopen dat 
evenementen dan weer zijn toegestaan. We zullen 
ze met open armen ontvangen. 
 

• Dat onze verzorgster Wilma Müller geslaagd is 
voor het onderdeel Lymfedrainage massage. 
 
Dit is een massage om vocht- verdikking na een 
blessure bij sporters te laten verdwijnen. 
 
Wilma namens allen gefeliciteerd met je diploma.  

Wist u dat:
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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
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Leiders & trainers

Contactgegevens Ledenadminstratie:
Marco Dekker
Harrelaers 7
1852 KT Heiloo
E-mail: secretariaat@egmondia.com

Wij kunnen eigenlijk altijd wel 
extra hulp gebruiken. Iets voor u? 
Neem contact op met Robin Kager om te  
kijken hoe u kunt helpen!

Teams Trainers / Coaches
JO7 / Kabouters Saskia de Vries /  
 Martijn Blaauwboer
JO8 Edwin de Groot / 
 Ben Boendermaker
JO9 Melvin Garia / Robin Kager
JO10 Carlo Smit
JO11-1 Martijn Groen / Robin Kager
JO11-2M Randy Wijker
JO12-1 Mark Olijerhoek

Teams Trainers / Coaches 
JO13-1 (fusie) Ben Castricum
JO13-2 (fusie) Jerry Bout
JO13-3 (fusie) Peter ter Horst
MO15 Martijn Brouwer
JO15-1 Cees Hottentot / Patrick Tromp
JO15-2 Benno Wittebrood
JO15-3 Kees Sprenkeling
JO15-4 Marcel Gouda
JO17 Clemont Recourt

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 ledenadministra-
tie. 

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.
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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

P. en M. van der Himst

Timmerbedrijf 
M. Huiberts

Jan en Rick Blok

Philip en Poen

Dennis Tjassens Keiser

P. Bes Rookwaren

Ton Zwemmer

Restaurant 
Westenwind

Melvin Garia

Marco Dekker

Gebroeders 
Blaauboer

Stijn BuisSlijterij Meijer

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

De Groene Kust
vakantiewoningen

Bouwbedrijf C&S

Marco Tervoort

Familie Damstra

Fransisca Tervoort

Marcel en William HofKapsalon Pronk

J.W. van der Steen
Jan Schong &  

André v.d. IJssel

C. Brouwer

Bad Welgelegen 
C.L. Heinis

Hotel De Vassy

Marco de Graaff

Wilt u ook lid worden van  
de club van 100 ?

Meld u dan aan bij het bestuur.

De club van 100


