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 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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Een nieuwe hypotheek of uw huidige
 hypotheek oversluiten/aanpassen? 

Kom eens vrijblijvend langs bij

06 54 79 64 95
lemminkfinance.nl

Scoor voor de club!

Haal bij jouw club het speciale aanvraagformulier en lever deze in.  
Wil je meer informatie? Kijk op www.egmondia.com/tankpas of neem contact op  

met GP Groot via tankpas@gpgroot.nl of 088 - 472 03 30

30%
 

 korting op 
wassen

GP Groot brandstoffen en oliehandel Vennewatersweg 2B  1852 PT Heiloo www.gpgroot.nl

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

Scoor voor de club!

Haal bij jouw club het speciale aanvraagformulier en lever deze in.  
Wil je meer informatie? Kijk op www.egmondia.com/tankpas of neem contact op  

met GP Groot via tankpas@gpgroot.nl of 088 - 472 03 30

30%
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Tank voordelig met de GP Groot tankpas 
en vul met iedere tankbeurt de clubkas
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Van de voorzitter

De Grote Clubactie. 
Ruim 3000 Euro werd er door de jeugd gescoord bij de 
verkoop van de loten. Ieder jaar komen we ongeveer 
uit op dat bedrag en dat is een mooie opsteker. 

De RABO Clubactie. 
Dit jaar ruim 800 Euro. Door leden van de bank, dit zijn 
rekeninghouders bij de RABO die zich als lid van de 
bank hebben opgegeven, kunnen een korte periode 
stemmen geven aan verenigingen en instellingen. 
Ieder lid mag 3 stemmen geven op 3 voor hen favoriete 
verenigingen of instellingen. Egmondia zat bij de vijf 
hoogsten.

Nieuw was dit jaar de Clubactie van Albert Heijn 
samen met de KNVB: Voetbalpassie.
Daar deden we ook aan mee. Er was voor de winkel 
een mooie hoek gemaakt met Egmondia- tenues. De 
actie liep enige weken en na een aarzelend begin, voor 
iedere 10 euro boodschappen kon men een punt aan 
de vereniging doneren, ging het lopen. 
Na de actieperiode kon de balans worden opgemaakt. 
Er vloeide ruim 800 Euro naar de verenigingskas. 
KASSA!!

Ook loopt nog steeds de actie in samenwerking met GP 
Groot. Iedere Egmondiaan of ouder van een jeugdlid 
kan een tankpas aanvragen om te tanken bij meerdere 
tankstations in  beheer bij GP Groot.  Niet alleen het 
station aan de Egmonderstraatweg. Nee ook tanken  in 
Bakkum bij het “goedkope” tankstation kan met de pas. 

Voor iedere getankte liter kan de vereniging 2 cent 
verdienen. Dus 100 liter brandstof getankt is 2 euro 
voor de clubkas. Mensen sluit aan en steun ons. Ga naar 
GP Groot.nl of kijk op de banner in de kantine. 

Door de pandemie en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen ter bestrijding,  ligt voor ons eerste team 
de competitie stil tot einde winterstop ( 19 januari 
2022). Ons hele complex mag zelfs na 17.00 uur niet 
meer gebruikt worden. Dit geldt nu tot 14 januari 2022. 
Trainen is dus niet mogelijk. Een aantal jeugdteams ziet 
gelukkig kans om nog te trainen tussen 16.00 uur en 
17.00 uur. Een mooi initiatief. Zowel van spelers als van 
trainers.
Net de persconferentie van 14 december aangehoord 
en dat stemt niet vrolijk. De maatregelen gelden tot 14 
januari 2022, dus tot die tijd geen training en dan is het 
zeer onwaarschijnlijk dat er 19 januari 2022 gevoetbald 
kan worden. Dat wordt volgens mij pas begin maart. 
Dat is een vreselijke domper.

Een Nieuwjaarsreceptie en -wedstrijd zal er ook 1 januari 
2022 niet inzitten door deze maatregelen. Ondanks dat 
er nu veel niet kan wens ik iedereen toch een gelukkig, 
gezond en sportief 2022.         

Verder wens ik U veel leesplezier in deze eerste 
Zandloper van het jaar 2021.

 Groeten van de voorzitter,

Jan de Jong

Beste wit/blauwe vrienden en vriendinnen,

Op het moment van het schrijven van mijn voorwoord worden we 
gekweld door onzekerheden en een soort van moesson. Op de 
onzekerheden en de moesson kom ik straks nog even terug.

Blij word ik van de resultaten van een aantal acties waardoor onze 
clubkas wordt gespekt. 

Voorwoord

Steun onze club met een tankpas 
van  GP Groot
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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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Johan Cruyff was een man van wat Chinese wijsheden. 
Zijn uitspraak van:
“ieder nadeel heeft zijn voordeel” komt ook min of 
meer bij ons uit. 

Met name voor ons eerste elftal geldt deze stelling. De 
competitie ligt gedwongen stil (nadeel) en dus kunnen 
de vele geblesseerde spelers herstellen om met ingang 
van 19 januari 2022 (????) weer volop mee te kunnen 
doen (voordeel).

Door de najaarsmoesson zijn onze velden soms meer 
een moeras dan een voetbalveld. 

Er wordt door de PWN geen water meer uit het 
duingebied gepompt om de verzilting tegen te gaan. 
Hierdoor stijgt het waterpeil in duin waar wij ook aan 
grenzen en dus stijgt het ook bij ons. 

Door de gebrekkige drainage,  
zowel onder de grond als 
de eindbestemming van het 
weggepompte water, wordt de 
waterdruk alsmaar groter met 
als gevolg natte en drassige 
velden. 

Specialisten die er naar hebben 
gekeken geven aan dat ons B- 
en C-veld met ruim 60 cm grond 
moet worden opgehoogd en 
een betere drainage dan een 
ringdrainage moet worden 
aangelegd. Het A-veld dat 30 cm 
hoger ligt dan de beide andere 
velden zal minimaal 30 cm 
moeten worden opgehoogd. 

Ook zal de voormalige sintelbaan 
die het A-veld omzoomt, was 
vroeger zwart en is nu ook 
groen, moeten worden geruimd 
om het water sneller te laten 
zakken. De sintels die nog onder 
het gras liggen zijn afkomstig 
van de toenmalige gasfabriek 
aan de Pieter Schotsmanstraat. 
Ook hier zou je kunnen zeggen 
dat de uitspraak van Cruyff op 
zijn plaats is voor het eerste. Het 
voetbal ligt toch stil dus geen 

last van afgelastingen. 

Gelukkig geldt dit niet voor de jeugd en de overige 
senioren. Als de velden het toelaten wordt er tot 19 
december gevoetbald. 

Nadeel van de slechte velden is dat de voetbalkleding 
en dan vooral de broeken er niet uitzien. Er is weinig wit 
meer te onderscheiden. Eerst drie keer weken voordat 
ze in de tas kunnen naar de wasserij. 
Drie kuipen spoelwater gaan het riool in. De broeken 
zo smerig aanleveren bij de wasserij is geen optie. Ze 
zouden gauw de “pijp aan Maarten” geven denk ik.

Laten we hopen dat we 19 januari 2022, einde 
winterstop, weer normaal kunnen voetballen. Maar ja 
dan moet er ook geen regen vallen, geen sneeuw, ijs 
of vorst. 

We wachten af.

Gesteldheid van onze voetbalvelden

“Ieder nadeel heeft zijn voordeel” 
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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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Uit de oude doos

Oude kranten worden vaak gebruikt voor opvulling tussen loze ruimtes om dienst te doen als isolatie of 
er worden zo maar wat kranten gevonden tussen plafondplaten. Altijd mooi als er in die krant dan net 
een verslag staat van onze club. Nu weer zo’n mooi artikel. Het is de krant, NoordHollands Dagblad,  van 
maandag 4 maart 1974. Omdat de foto van het artikel niet voldoende duidelijkheid geeft wordt de tekst 
hieronder weergegeven. Bijgaande foto geeft het artikel in het echt weer.

“Egmondia rekende buiten “Old-timer” 
Zege van alcmaria dank zij goals van Frits Nieuwveen
Alkmaar

Alcmaria Victrix old-timer Frits Nieuwveen heeft 
Egmondia met twee nul verslagen. De “bejaarde” 
voorhoedespeler was gistermiddag op het sportpark 
van de Alkmaarse vierdeklasser uitstekend op dreef. 
Tweemaal reageerde Nieuwveen flitsend, tweemaal 
had de waakse Egmondia-doelman Rein Huiberts 
het nakijken. Frits 
Nieuwveen is 
de kurk waarop 
Alcmaria Victrix 
drijft, dat bewees 
de wedstrijd van 
g i s t e r m i d d a g 
overduidelijk. 
Een bescheidener 
glansrol was 
weggelegd voor 
doelman Bob Worm; 
zijn vakmanschap 
en een enorme 
dosis geluk voor 
de achterhoede 
verhinderde dat Egmond langszij, of zelfs voor kwam 
te staan. 
Traditioneel schoot de Egmondia voorhoede enkele 
malen ver naast of over, maar over het algemeen 
genomen is het spel sterk verbeterd. Veelal moest 
een min of meer toevallig uitgestoken Alcmaria 
-lichaamsdeel een doelpunt van de Egmond-spitsen 
voorkomen. Via de bouwers Gerard de Lange en 
Joop Koopman kwamen de Egmonders keer op keer 
levensgevaarlijk voor doel. 
Met de regelmaat van de klok moest de Alcmaria Victrix-
verdediging aan de noodrem trekken door hardhandig 
de aanvallen te blokkeren. Een specialist op het gebied 
van bijna onzichtbaar tegenstanders tegen de grond 
werken was de Victrix-verdediger Csider, de anderen 
waren gelukkig sportiever. 

Scheidsrechter Voet gaf er blijk van dat hij het allemaal 
niet zo goed aan kon. Herhaaldelijk gaf hij op advies 
van de spelers vrije trappen weg of reageerde hij niet 
als er werkelijk wat gebeurde. Op z’n zachtst gezegd 
waren zijn beslissingen in de strafschopgebieden 
merkwaardig. Voor handsballen gaf hij corners en 
uittrappen. Het publiek, dat eerst de raadselachtige 
beslissingen laconiek opnam, begon zich er later 
duidelijk aan te ergeren. Na afloop gaven Alcmaria-
Victrix-aanhangers hem de raad maar junioren te gaan 

fluiten. 
Toegegeven dat de 
leiding niet briljant 
was, mag Egmond 
het 2-0 verlies hier 
niet aan ophangen. 
De Egmonders 
waren van de eerste 
minuut af sterk in 
de aanval maar het 
flitsende optreden 
van Nieuwveen 
nekte hen. De rest 
van de Alcmaria 
V i c t r i x - a a n v a l 
werkte weliswaar 

bijzonder hard, maar veroorzaakte voor Groot en 
Benjamin geen moeilijkheden. In de tweede helft 
beperkte de Egmond-verdediging zich tot de bewaking 
van Nieuwveen en ging Ed Groot zelfs in de voorhoede 
aan de slag; het mocht echter niet baten. 
Alcmaria Victrix – Egmond was een voor het publiek 
bijzonder aantrekkelijke wedstrijd. Alcmaria leverde 
vooral strijd op het middenveld, Egmond deed het voor 
het vijandelijke doel. Tot de laatste minuut verzetten 
de Egmonders zich tegen de onverdiende achterstand, 
ontstaan in de achtste minuut van de eerste helft en 
halfweg de tweede helft. De eerste goal viel toen 
Egmond-doelman Huiberts de bal mistte waardoor 
het leer voor de voeten van Nieuwveen kwam, die 
beheerst inschoot. Nieuwveen raakte het net voor de 
tweede maal na een pijlsnelle Alcmaria-tegenstoot.

Egmondia  re ke nde 
buite n  “O ld -t ime r ”
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Selectieteam Egmondia 2021-2022
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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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Toch weer vernielingen
In een eerdere Zandloper is al een keer geklaagd over de vernielzucht op en rond ons complex.

Het hekwerk aan de buitenkant mag je niet meer 
zien. Loshangend prikkeldraad, kapotte staanders en 
ingetrapt gaaswerk. Ja het ziet er niet uit, maar de 
gemeente wil niet meer investeren in nieuw hekwerk 
want ja voor hoe lang???
Op ons terrein is de schade voor ons zelf en ja dan is 
iedere euro er 1 te veel.

We hebben veel geïnvesteerd in  
vijfmeter doelen om ze makkelijker te 
verplaatsten ( wielen en handvaten). 
De Vrienden van Egmondia hebben 
hiervoor de portemonnee getrokken 
en daarvoor zijn we hen dankbaar.

Toch is het gelukt om een al wat ouder, 
eerder gekocht doeltje te vernaggelen 
( anders kan ik het niet noemen).  Een 
van de gebogen staanders is finaal 
door midden gebroken. Om dit voor 
elkaar te krijgen moet je toch heel wat 
geweld toepassen en dat lukt je zeker 
niet met je blote handen. 

Een ander voorval was plotseling een 
hard ratelend geluid in de afzuiging 
van onze frituur in de kantine. Stop 
door !! Wat is dat nou ?? Uiteraard  is het 
apparatuur op leeftijd dus heeft het 
niet het eeuwig leven. Van binnenuit 
konden we niets ontdekken. Dan maar 
het dak op. Wat blijkt:

De afvoer is een behoorlijk brede pijp 
met daarop een stevige hoed. Een 
ruimte van ongeveer 8 cm tussen pijp 
en hoed om de lucht te kunnen laten 
ontsnappen. Zijn er stoute kraaien in 
de buurt of eksters?? We hebben de 
hoed verwijderd en wat maakte de 
herrie?? Door de opening was een 
scheenbeschermer gegooid die de 
schoepen van de afzuiging blokkeerde 
en voor veel herrie had gezorgd. De 
scheenbeschermer had eerder enige 
tijd op de planken bij de ingang 
gelegen als gevonden voorwerp.

Als je veel op het complex bent,  zie je ook veel. In een 
onbewaakt ogenblik klom de jeugd ( tussen 5 en 7 jaar) 

via de elastieken van ons sponsorbord op het dak om 
daar keet te schoppen. Er is duidelijk gemaakt dat ze 
wel mogen voetballen maar niet de boel vernielen.

Dat het Egmondiacomplex ook heet is bij de oudere 
jeugd beschrijft het volgende voorval.
Op een middag eind september liepen er drie 
Egmondse jongens, geen leden, te zoeken rond de 

tribune en later ook tegen het hek van 
de weg naar de Nollen. Op de vraag wat 
de bedoeling was kwam het antwoord 
dat ze een telefoon zochten die ze de 
avond daarvoor waren verloren. In het 
donker hadden ze hier echter niets 
te zoeken en het kwijtraken van de 
telefoon was een klein beetje een straf.
 
De volgende dag, weer overdag, 
komt er een vrouw met een dochter 
van vijftien jaar op ons complex. Zij 
lopen te struinen op dezelfde plek als 
die jongens de dag er voor. Er werd 
gevraagd wat ze zochten. Er kwam 
als antwoord van de moeder: mijn 
dochter van vijftien is gisteravond hier 
haar telefoon verloren. Ja, ja!!  Was ze 
hier geweest met die jongens van de 
dag ervoor? De jongens hadden de 
vorige dag toch al gezocht en niets 
gevonden. Na wat doorvragen bleek 
dat dochterlief om 00.30 uur moeder 
had bericht met haar telefoon dat ze 
naar huis kwam in Bergen. Een meisje 
van vijftien op de fiets om 00.30 uur 
alleen langs de donkere Herenweg  
naar Bergen? Vroeger was het toch 
echt andersom: De jongens zochten 
de meisjes op en niet andersom. 

Vooral op maandag na het weekend 
worden, met name in de tribune, zaken 
gevonden, die je aan het denken zet. Er 
schijnt nogal behoorlijk geflikflooid te 
worden, gezien de gebruikte middelen 
die gevonden worden. De moeder 
beloofde dat dochter niet meer op het 
complex zal komen. De 

Vernielingen op het compex
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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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Eerder is al aangegeven dat een besluit van de 
Raad van State pas in het 1ste of 2e kwartaal van 
2022 is te verwachten. Dit besluit gaat duidelijk 
maken of we verder kunnen met de fusielocatie of 
dat het einde oefening is.

Misschien heeft U het al gelezen, maar zo niet, hier 
dan nog even de laatste stand van zaken. 

De Raad van State (RvS) bedient zich van specialisten/
organisaties die zij voor hen aan het werk zetten om 
onderzoek te doen of iets onduidelijk, duidelijk te 
laten worden. Zo bedient de RvS zich ook van het 
bureau STAB.

Die hebben de bezwaren van tegenstanders van het 
complex ontvangen, de antwoorden op de bezwaren 
van de gemeente en de vragen die de RvS had na 
het ontvangen van het dossier en het houden van de 
hoorzitting. 

De vragen die daar uit voortvloeiden hebben zij in 
ogenschouw genomen en onderzocht op feiten en 
meningen. 

Uit hun onderzoek moeten 2 onderwerpen nog 
nader uitgediept of bekeken worden. De overige 
aangevoerde  bezwaren waren niet meer ter zake 
dienende.

De nog te onderzoeken onderwerpen zijn: 

1. Spuitzone rond tennispark De Hogendijk.  
Omdat het de bedoeling is dat de huidige velden 
van Zeevogels bollengrond worden, is het nodig 
om te berekenen hoe groot de invloed is van 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ten 
opzichte van de tennissers daar.  
Dus hoe groot moet de vrije spuitzone zijn of hoe 
breed en dik de afscheiding.  
Deze berekening is ook al gemaakt voor het 
nieuwe fusiecomplex, dus hoeft volgens mij niet 
zo lang te duren; 

2. Het geluid van het scheidsrechterfluitje in de 
avond.  
Lijkt mij ook niet zo moeilijk. De avondwedstrijden 
zijn volgens mij per jaar op één hand te tellen. 
Trainers met het fluitje zijn niet meer van deze 
tijd. Denk dat de bezwaarmakers nog dateren 
uit de tijd van hoofdmeester Bannink, van de 
Ruyterschool, die ook trainer bij Egmondia was. 

Al met al hebben we als bestuur een redelijk positief 
gevoel dat het de goede kant opgaat. 

Nog geen goedkeuring over doorgaan fusielocatie 

Fusietraject

Ontwerp fusie-complex
Door Marco Dekker
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Zoals bekend wordt elk(e) (ouder/
verzorger van een) jeugdlid twee 
keer per seizoen ingezet voor een 
kantinedienst op zaterdag. 

De mogelijkheid om deze 
kantinediensten af te kopen komt met 
ingang van 2022 te vervallen. 

Daar staat tegenover dat u zich nu zelf 
kunt aanmelden voor een  datum 
die u schikt. Onderstaand treft u het 
rooster voor de tweede helft van het 
seizoen.

U kunt kiezen voor een dienst van 
08.45 – 12.00 uur of van 12.00 – 15.00 
uur. 

Per dienst zijn er twee personen nodig. 

U kunt zich nu aanmelden voor een 
dienst via emailadres:
arjahaagsma@live.nl 

of via Whatsapp op:
0622 779 212. 

Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Leden die zich niet voor 1 januari 
hebben aangemeld worden ingedeeld 
op een openstaande datum.

Bij niet opdagen voor een 
kantinedienst sturen wij u een factuur 
van € 75,-

Wijziging systeem kantinediensten zaterdag

Kantinerooster

Kantinerooster 8:45-12:00 12:00-15:00
22 januari 2022 1. 3.

2. 4.
29 januari 2022 1. 3.

2. 4.
5 februari 2022 1. 3.

2. 4.
12 februari 2022 1. 3.

2. 4.
19 februari 2022 1. 3.

2. 4.
26 februari 2022 1. 3.

2. 4.
5 maart 2022 1. 3.

2. 4.
12 maart 2022 1. 3.

2. 4.
19 maart 2022 1. 3.

2. 4.
26 maart 2022 1. 3.

2. 4.
2 april 2022 1. 3.

2. 4.
9 april 2022 1. 3.

2. 4.
16 april 2022 1. 3.

2. 4.
23 april 2022 1. 3.

2. 4.
30 april 2022 1. 3.

2. 4.
7 mei 2022 1. 3.

2. 4.
14 mei 2022 1. 3.

2. 4.
21 mei 2022 1. 3.

2. 4.
28 mei 2022 1. 3.

2. 4.
4 juni 2022 1. 3.

2. 4.
11 juni 2022 1. 3.

2. 4.
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Ruim € 3000,00 opgehaald met grote Clubactie 

Nieuwtjes

Na afloop van het Sinterklaasfeest van de 
jeugdteams (kabouters, JO7 en JO9) van 
Egmondia werd de cheque van de Grote 
Clubactie dit jaar uitgereikt door Zwarte Piet.
 
Alle kinderen van Egmondia hebben 
gezamenlijk een bedrag van € 3.086,40 
opgehaald! 

Dit zijn totaal 1315 loten.

De beste lotenverkopers werden ook nog 
even in het zonnetje gezet:

1.  Bas Ranzijn (180 loten)
2. Maud Groen (106 loten)
3. Glijn Gul (59 Loten)

Samantha De groot weer heel hartelijk 
bedankt voor de organisatie!

Bij een straffe, koude wind op het strand kwam een groep van Egmondiaspelers toch bijeen om een duik in 
zee te nemen, ondanks de afgelasting van de “originele” Nieuwjaarsduik. Veel mensen kwamen naar de kust om 
hetzelfde te doen.

Klokslag 14.00 uur rende de groep naar zee om een frisse Nieuwjaarsduik te nemen. Hoofdsponsor Arie 
Hendrik Visser kwam er als eerste uit. Het was ondanks de aangename boventemperatuur toch behoorlijk koud! 
Een koude Jägermeister na afloop op het strand ging er dus goed in!

Nieuwjaarsduik Egmondia
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Nieuwtjes

Unieke “Egmondia-speldjes” 

Nieuwe bordsponsors ondanks Coronapandemie

Via Ton Groot kwam de vereniging in het bezit van 
iets unieks. 

Ton werd benaderd door de weduwe van Joop Spit. 
Joop was een echte Egmond- man en niet alleen Joop, 
de hele familie Spit was Egmondia-fanaat. 

De familie Spit heeft een voorzitter, penningmeester,  
secretaris, verzorger, leider, en voetballers 
voortgebracht. 

De vrouw van Joop gaf Ton een aandenken van 
weleer. Vroeger kreeg je als gewoonte bij een 
kampioenschap een speldje. Dat kreeg je ook  bij de 
vroegere pupillen-, adspiranten- en juniorendagen. 

De kampioenen kregen een speldje en de rest een 
vaantje. 

Ton kreeg drie speldjes overhandigd, waarvan twee 
kampioenspeldjes en één lid van verdienste speldje. 

We proberen ze een mooi plekje te geven in de 
kantine.

Door de inzet van bestuurslid Joke Weenink en sponsoradviseur Paul Kager is het in deze moeilijke tijd 
toch gelukt om twee nieuwe bordsponsoren te vinden.

Hairshop/barbershop Kimberly 
gevestigd aan de Herenweg in 
Egmond aan den Hoef heeft een 
prachtig bord dat hangt in de 
zuidoost hoek van ons mooie A-veld 
gekregen. 

 Wil je ook een mooi bord? Mail dan naar sponsoring@egmondia.com

Restaurant Santiago aan het 
Pompplein heeft een heel fraai bord 
aan de westkant van ons complex 
gekregen.
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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
Kabouters Martijn Blaauwboer
JO7 Saskia de Vries /  
   Dennis Tsjassens Keiser
JO9-1 Edwin de Groot / 
 Ben Boendermaker
JO10-1 Paul Kager / Robin Kager
MO13-1 Randy Wijker / Kees Hiemstra
MO17 Martijn Brouwer
JO19-1 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.

Fusieteams  
Coordinatie fusieteams Marko Meijer
JO15 en JO16 Philip de Baar
JO13 en JO14 Mike Twisk
JO11 en JO12 Robin Kager
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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

Timmerbedrijf 
M. Huiberts

Philip en Poen

Hier uw bedrijf??
Bel paul Kager!

Hier uw bedrijf??
Bel paul Kager!

P. Bes Rookwaren

Paul Kager

Ton Zwemmer

Jan en Rick Blok

Remco Bruin

Dennis Tjassens Keiser

P. en M. van der Himst

Transportbedrijf 
M. Gul

Metselbedrijf  
L. van der Himst

Marco Dekker

Gebroeders 
Blaauboer

Tandarts Pronk & Van 
Amstel

Stijn Buis

Martijn 
Blaauboer

Pension Egmondia

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

Hier uw bedrijf??
Bel paul Kager!

De Groene Kust
vakantiewoningen

Bouwbedrijf C&S

Marco Tervoort

Familie Damstra

Egmondia
VUT-ploeg

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




