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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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Alstublieft, de nieuwe Zandloper! Na enige tijd zonder ben ik blij dat het ons gelukt is de Zandloper  
nieuw leven in te blazen. Waarom? Puur persoonlijk omdat ik hem miste en als jeugdlid altijd met 
veel plezier heb gelezen. Uit clubbelang, omdat er zoveel moois gebeurt op en rond de club wat wij 
graag delen met iedereen die de club een warm hart toedraagt. Natuurlijk is er een Facebook pa-
gina, website en prikbord maar hoe makkelijk is het om even snel dat telefoonnummer van dat 
bestuurslid of de datum van het kersttoernooi terug te zoeken in dit mooie blad welke u op de  
keukentafel kunt bewaren? Het goed functioneren van een club valt of staat in mijn ogen met  
heldere communicatie en ik weet zeker dat deze Zandloper, die vier keer per jaar zal uitkomen, daaraan 
zal bijdragen.

Zoals u in de inhoudsopgave kunt zien proberen wij 
meerdere kanten van de club over het voetlicht te 
brengen. Hoe staat de selectie ervoor? Wat zijn de ont-
wikkelingen bij de jeugd? Is er nog nieuws omtrent de 
fusie? Moet ik mijn agenda nog vrijmaken voor een 
leuk feestje? Waar vind ik, naast in dit blad, nog meer 
informatie over de club? Dat, en nog veel meer, leest u 
hierin.

Samen een sterker Egmondia
Dit clubblad is, zoals talloze dingen bij de club, tot 
stand gekomen door goed samen te werken. Meerde-
re mensen hebben een onderdeel voor hun rekening 
genomen. Diverse (bestuurs)leden zorgden voor de 
kopij, wij konden weer rekenen op enkele vrijwilligers 
voor het rondbrengen van het blad en uiteraard zijn 
wij de sponsors zeer dankbaar voor het meefinancie-
ren van de productie van dit blad. Weer een prachtig 
voorbeeld van hoe wij samen een sterker Egmondia 
kunnen creëren.  

Dat, het samen iets moois maken van de club, is sowie-
so hetgeen wat mij het meest trots maakt na een klei-
ne drie maanden als voorzitter. Natuurlijk zie je als spe-
lend lid of toeschouwer wel dat er veel mensen in touw 
zijn bij de vereniging, maar na dit de afgelopen perio-
de van nóg dichterbij meegemaakt te hebben kan ik 
niets anders dan supertrots zijn op al deze geweldige 
mensen! Van de coaches en trainers bij de jeugd tot 

de begeleiders van de senioren. Van de scheidsrech-
ters op de zaterdag en zondag tot de fantastische Vut-
ploeg die iedere maandag van de partij is. Van de vas-
te barploeg die zondags het biertje tapt tot die groep 
vrijwilligers die uit zichzelf tijdens een jeugdtoernooi 
op zaterdagochtend om 8 uur ’s het eerste kopje koffie 
komt intappen. In één woord: “Geweldig!”

Zoals ik al zei: “Samen maken wij Egmondia nóg 
sterker!”

Met blauw witte groet,
Paul Kager

Het goed functioneren van een club valt of 
staat in mijn ogen met heldere communicatie 
en ik weet zeker dat deze Zandloper daar aan 

zal bijdragen.

“Samen maken wij 
Egmondia nóg sterker!”

Paul Kager:

Van de voorzitter



Peetoom Aannemersbedrijf bv
Lamoraalweg 49
1934 CC Egmond aan Den Hoef 
072-5062889 / 06-15005527

Van woningrenovatie
tot dakopbouw

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.nl

072 506 27 49
www.natuurlijk-egmond.nl/nlwww.pompadour-egmond.nl

Voorstraat 93 | Egmond aan Zee
072-5065770 
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Selectienieuws

De seizoenstart van Egmondia 1 was dit seizoen veel beter dan vorig seizoen. Het vertrek van topscoor-
der Daan Groot en het stoppen met selectievoetbal van de aanvoerder Tom Damstra en Paul Zwart leken 
hiermee goed opgevangen. Het inpassen van jeugdspelers, Dennis Blaauboer als basisspeler en Justin 
Recourt, Mats Stam, Jip van der Himst, Marc Min en Tom Blaauboer als invallers, heeft hier zeker ook po-
sitief aan bijgedragen. 

Het competitieverloop is tot nu toe nog wat wisselend 
qua resultaten maar goed qua aanvalsspel met veel 
doelpunten. Hopelijk behouden we het aantrekkelijke 
aanvalsspel in het verdere competitieverloop en sla-
gen we er in weer aan te sluiten bij de top. De bijdrage 
van de jeugdspelers en het weer beschikbaar zijn van 
Tom Damstra voor Egmondia 1 geven hoop op goede 
resultaten en misschien een periodetitel. 

Hopelijk behouden we het aantrekkelijke  
aanvalsspel in het verdere competitieverloop 

en slagen we er in weer aan te sluiten  
bij de top.

Egmondia 2, 3 en de veteranen
Egmondia 2 beschikte bij de start van de competitie 
over een brede selectie dankzij het doorstromen van 
veel A-junioren. In de beginfase gaf dit weinig pro-
blemen door het ontbreken of later instromen van 
meerdere spelers. Ook de resultaten waren goed wat 
resulteert in een positie bij de top 3. De brede selectie 
leidde uiteindelijk tot (te)veel wisselspelers wat enige 
wrevel gaf maar na een goed gesprek tussen bestuur, 
leiders, trainers en spelers werd er een voor iedereen 
acceptabele oplossing gevonden. Afwisselend verster-
ken spelers van Egmondia 2 het team van Egmondia 
3 dat deze aanvulling goed kan gebruiken in verband 
met een smalle selectie. Hopelijk houdt Egmondia 2  

het goede spel vast en slaagt het er in te promoveren. 
De vrienden-teams Egmondia 3 en Veteranen geven 
zoals gewoonlijk enthousiast voetbal te zien waarbij 
de resultaten soms wisselvallig zijn maar de sfeer, on-
geacht die resultaten, altijd goed is. Plezier in voetbal-
len en een goede gezondheid zijn belangrijker en zor-
gen voor een goed teamverband.

Al met al een positieve start van de huidige voetbal-
jaargang. Egmondia staat er, zowel bij de senioren als 
bij de jeugd, waarover u in deze Zandloper nog veel 
meer kunt lezen, goed voor en ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.
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Sponsormogelijkheden

Onze club kan uiteraard niet zonder leden en vrijwilligers, maar ook zeker niet zonder sponsoren. Elke 
sponsor, groot of klein, is van harte welkom. Om een voetbalvereniging draaiende te houden zijn spon-
sorinkomsten onontbeerlijk. Maar sponsoring is meer dan alleen geld geven en materiaal ter beschikking 
stellen, het geeft een bedrijf dat aan sponsoring doet ook een sportief en beter imago. Sponsors zijn no-
dig willen wij als vereniging onze maatschappelijke rol op een goede wijze blijven vervullen. 

Een voetbalvereniging neemt een steeds belangrij-
kere maatschappelijke positie in. Zeker in kleinere 
dorpskernen, met terugloop in het aantal voorzie-
ningen, kan de vereniging dé bindende sociale fac-
tor van een gemeenschap zijn. Het leiden van een 
vereniging vertoont steeds meer overeenkomsten 
met het leiden van een bedrijf en vraagt daarom om 
een meer zakelijke benadering. Naast contributies en 
de kantine exploitaties dragen sponsoren ook zorg 
voor de inkomsten van de club.  Wilt u als particulier 
of als bedrijf de vereniging of een team sponsoren, 
dan hebben we vele mogelijkheden.

Shirtsponsoring: Het is mogelijk om één of meerde-
re teams te sponsoren door onze teams van kleding, 
uiteraard met uw bedrijfsnaam- en logo, te voorzien. 
Naast shirtsponsoring kunnen dit ook trainingspak-
ken en tassen zijn. 

Reclamebord:  U kunt een reclamebord van 3,20 m 
bij 70 cm laten ophangen rond het A veld. Vanuit de 
kantine en tijdens de wedstrijden is er direct zicht tot 
het veld en dus het bord.

Club van 100: De Club van 100 bestaat uit mensen 
met een blauw wit Egmondia hart, die jaarlijks een 
vast bedrag doneren. Ook u kunt lid worden van de 
club van 100. Naast vermelding op de site, krijgt u 
een eigen naambordje dat geplaatst wordt op ons 
“Club van 100 bord”, dat op een prominente plek in 
de kantine hangt.

Het geeft een bedrijf dat aan sponsoring 
doet ook een sportief en beter imago. Spon-
sors zijn nodig willen wij als vereniging onze 

maatschappelijke rol op een goede wijze 
blijven vervullen.

Sponsoring? Er zijn vele 
mogelijkheden!

Even voorstellen...

Mijn naam is Ronald Reiber, werkzaam bij BCC als 
Category Manager Accessoires. Ik ben getrouwd 
met Angelique en heb drie kinderen, twee  
meiden en een jongen. Donna, Isabeau en Reza. 
Natuurlijk spelen ze alle drie bij Egmondia.

Ik heb dit jaar het stokje als PR-man van Cor Mooij 
overgenomen wat geen gemakkelijk opgave is. 
Cor heeft dit jaren met succes gedaan en heeft de 
basis gelegd voor de kwaliteit en de relaties die 
we hebben met onze sponsors. Ik probeer dit zo 
goed mogelijk te evenaren. Gelukkig ben ik niet 
alleen hierin en heb een grote steun aan Aad en 
van heel veel andere personen. Ik wil dan ook 
vanaf dit podium elke sponsor persoonlijk bedan-
ken voor het steunen van onze fantastische club. 
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Adverteren in het programmaboekje: Trots zijn wij 
ook op ons programmaboekje, wat wij elke thuiswed-
strijd maken. Elke keer krijgen we van onze jaloerse be-
zoekende clubs te horen dat dit van hoge kwaliteit is. 
Gevuld met een voorwoord van onze voorzitter, ditjes 
en datjes, blik op de aankomende wedstrijd, pupil van 
de week, broodje van de week en natuurlijk ook vermel-
ding wie de wedstrijdbal en de “Man of the Match” spon-
sort.  

Wedstrijdbal: Elke thuiswedstrijd is de mogelijkheid er 
om de wedstrijdbal te sponsoren. De sponsor wordt om-
geroepen door onze stadionspeaker voordat de wed-
strijd begint, wordt vermeld in het programmaboekje, 
op het beeldscherm in de kantine én op de affiches die 
verspreid door het dorp hangen.

Man of the Match: Ondanks dat het 1ste van Egmon-
dia een team is, wordt er elke thuiswedstrijd een “Man 
of the Match” verkozen. Het is de speler die, volgens het 
publiek, het best gespeeld heeft. Hij maakt bijvoorbeeld 
een doelpunt, of heeft heel goed verdedigd of gekeept. 
Ook deze sponsor wordt omgeroepen voordat de wed-
strijd begint, wordt vermeld in het programmaboekje en 
op het beeldscherm in de kantine getoond.

Even voorstellen...

Mijn naam is Aad Baltus, ik werk op de afdeling 
Geo-informatie bij de Gemeente Alkmaar. Ik ben 
getrouwd met Gina en heb een zoon van 6 jaar 
die Leroy heet.

Een aantal jaar geleden werd ik bestuurslid PR 
en heb toen een aantal dingen in gang gezet, 
waaronder het programmaboekje, The Man of 
the Match, het TV-scherm, de pupil van de week 
opnieuw in het leven geroepen en nieuwe spon-
sors gezocht. Cor Mooij, mijn opvolger, die ik een 
groot compliment moet geven, heeft het prima 
voortgezet en uitgebouwd. Sinds die tijd is het 
aantal 
sponsors bijna verdubbeld! Omdat Cor door an-
dere bezigheden een stapje terug heeft gedaan, 
hebben Ronald en ik het stokje weer van hem 
overgenomen. We proberen een goede relatie op 
te bouwen met sponsors door ook iets voor hen 
terug te doen. Ik zou dan eigenlijk niet van spon-
sors willen spreken, maar van partners.

Een greep uit de programmaboekjes die bij iedere thuiswedstrijd  met 
veel plezier worden gelezen. 



8 | De Zandloper - Winter 2015

TV scherm:  In onze gezellige kantine komt via een 
beeldscherm belangrijke informatie voorbij, denk hier-
bij aan het broodje of snack van de week, pupil van 
de week, sponsor van de wedstrijdbal en Man of the 
match. Hierop is het ook mogelijk om op te adverteren.

Premiesponsoring*: Premiesponsoring is erop gericht 
om de selectiespelers nog meer te motiveren een goed 
resultaat te halen. Een sponsor betaalt € 5,00 per behaald 
punt. Dus bij een overwinning € 15,00; bij een gelijkspel  
€ 5,00 en bij een nederlaag niets, een soort winstpre-
mie. Aan het eind van het seizoen worden de punten bij  
elkaar opgeteld en met € 5,00 vermenigvuldigd. Dus 
bij een totaal van bijvoorbeeld 40 punten betaalt elke  

sponsor € 200,00. De opbrengst gaat in z’n geheel naar 
de selectie die dit gebruikt voor een activiteit met, of  
investering in, de hele selectie. Elke sponsor die hier-
aan meedoet wordt vermeld op een nog nieuw te ont-
werpen sponsorbord. (*vanaf seizoen 2016/2017)

Alle sponsors van reclameborden, shirtreclame en 
adverteerders zullen op een groot reclamebord 
worden vermeld aan de ingang van het clubge-
bouw. Als vereniging zijn we erop gericht om voor 
onze sponsors voldoende tegenprestaties te bie-
den, wat het voor sponsors aantrekkelijk maakt om 
voor V.V. Egmondia te kiezen zodat de sponsors en 
wij met recht kunnen zeggen: “Wij bouwen verder 
aan de toekomst”

Interesse in sponsoring bij Egmondia? Neem 
contact op met de PR afdeling. Dat kan  

telefonisch via Ronald Reiber 06-21531583 
of Aad Baltus 06-48526464 
of mail: pr@egmondia.com

Sponsormogelijkheden
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Niets dan positieve geluiden klonken er over ons goed gevulde sportcomplex op de zaterdag van het Zui-
derduintoernooi, welke alweer voor de 4de keer werd georganiseerd. Van begin tot het eind was het een 
feest voor jong en oud, wat tot in de puntjes verzorgd was door de toernooicommissie.

In de ochtend speelden de F’jes en E’tjes en in de mid-
dag de jongens en meiden van de D. Niet alleen clubs 
uit de buurt zoals Zeevogels, Adelbert en Duinranders 
waren aanwezig maar ook clubs uit Haarlem, Muiden-
berg en zelfs Twello hadden de weg naar de Lange 
Plas gemaakt. Vanaf deze plek wil het bestuur graag 
nogmaals de toernooicommissie, onder leiding van 
Edwin de Groot en Martijn Blaauboer, de Vut-ploeg, 
sponsoren en alle andere vrijwilligers welke betrok-
ken waren hartelijk danken! Niets mooier dan al die 
genietende kinderen, ouders en overige supporters 
op velden en langs de lijn. 

Niets mooier dan al die genietende kinderen, 
ouders en overige supporters op de velden

 en langs de lijn.

Het Zuiderduintoernooi

Kersttoernooi

Vrolijke kinderen langs de lijn

Zoals het Zuiderduintoernooi inmiddels vaste prik 
is tijdens de herfstvakantie, zo is het zaalvoetbal 
in de sporthal al jarenlang een prachtige traditie 
tijdens de kerstvakantie. Ook dit jaar staat het 
toernooi weer op het programma. Het belooft een 
zeer speciale editie te worden. De oudere jeugd 
van Egmondia, Zeevogels en Adelbert zal dit jaar 
namelijk gezamenlijk het Egmonder Kersttoernooi 
spelen. Zet 29 december alvast in uw agenda voor 
deze dag. 

Een dag eerder, op 28 december, zal de jongste 
jeugd het toernooi openen, deze teams bestaan  
alleen uit Egmondia leden. In de grote zaal van de 
sporthal wordt er in een poule systeem gestreden 
om mooie bekers. Uiteraard zijn alle jeugdleden 
van harte welkom en eigenlijk rekent de toernooi-
commissie er ook gewoon op dat iedereen van de 
partij is tijdens deze gezellige dag. 
 

De teamindeling en wedstrijdtijden wordt medio 
december via de website en Facebook pagina be-
kend gemaakt. Houd deze dus goed in de gaten 
en zorg ervoor dat alle supporters (vaders, moe-
ders, opa’s, oma’s, broers, zussen, neefjes, nichtjes 
en nog veel meer) op de hoogte zijn zodat het 
weer een prachtige dag wordt.

De E1 met de 1ste prijs van de poule 

Enkele winnaars van de editie van afgelopen jaar

Zuiderduin - en kersttoernooi

28 & 29 december 2015



IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG 
VERRASSINGSMENU 3 GANGEN VAN DE CHEF 

€ 19,95

0725061675  |  RESTAURANTSMAKELIJK@GMAIL.COM
EGMONDERSTRAATWEG 34, 1934 AD  |  EGMOND AAN DEN HOEF

WWW.RESTAURANTSMAKELIJK.NL

Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
T 06 538 12 076

www.rotteveeltuinen.nl

Het wordt weer tijd 
voor de tuin!

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

Boomverzorging
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Voorwoord

Meer info? Houd www.egmondia.com en onze Facebook pagina in de gaten, 
mis het niet!

Voor in de agenda

In het zonnetje

Er is altijd wat te beleven

Sinds de ledenvergadering van 9 september zijn 
wij twee leden van verdiensten en een erelid  
rijker. Ton Gravemaker en Jaap Peetoom zijn  
beide beloond voor hun jarenlange inzet en zijn per  
heden ‘Lid van verdiensten’. Cor Mooij, welke tijdens 
de ledenvergadering aftrad, is door het bestuur 
onderscheiden als ‘Erelid van Voetbalvereniging  
Egmondia’. 

Deze drie mensen werden dan ook meer dan te-
recht in het zonnetje gezet.

Ton en Jaap zetten zich beide al meer dan 40  
jarige in voor de vereniging. Jaap, al sinds 1960 be-
trokken bij de club, is nog steeds actief is als trainer.   
Ook Ton heeft een prachtige staat van dienst met een 
verleden als speler, leider en vandaag de dag als vrij-
williger nog steeds actief binnen de Vut ploeg én bij 
de terreindienst. Cor heeft zich, zowel in het bestuur 
als tussen de twee perioden waarin hij voorzitter was 
in, altijd ingezet voor de club. Continue zorgt hij voor 
positieve reclame in de media en ook is hij één van de 
drijvende krachten geweest achter het 75 jarig jubile-
um van de club, met als tastbare herinnering het 
prachtige jubileumboek.

Ereleden V.V. Egmondia
Cor Blok +
Henk Schravemade + 
Jan Visser
Joop F. Dekker +
Jan Schut +
Jaap Wijker

 
Engel Konijn
Mr. J. J. Spit – Ron Spit +
Pastoor van Zanten +
Cor Mooij
Arie Visser + 
Rong Zwemmer +

Bij Egmondia

Datum Evenement

11-dec-15 Sinterklaas- & Kerstfeest Senioren

27-dec-15 Kerstoernooi Senioren

28 & 29-dec-15 Kerstoernooi Jeugd

01-jan-16 Nieuwjaarsdag: Wedstrijd met receptie

09-jan-16 Egmond-Pier-Egmond MTB Strandrace

10-jan-16 PWN Egmond Halve Marathon

23 & 24-jan-16 Egmond Wandel Marathon

24-jan-16 DERBY: Adelbert - Egmondia

31-jan-16 SUPER SUNDAY: Go Apres Ski

13-mrt-16 DERBY: Bergen - Egmondia

10-apr-16 DERBY: Egmondia - Zeevogels

01-mei-16 DERBY: Egmondia - Berdos

13 & 14-mei-16 Jeugdkamp 2016

15-mei-16 Familiedag 2016
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Jeugdnieuws

Ook binnen de jeugdcommissie is de doorstart van de Zandloper met luid gejuich ontvangen. Juist bin-
nen deze tak van de club is er zo verschrikkelijk veel te melden en ons eigen clubblad leent zich hier prima 
voor. Om te beginnen is het misschien goed om te vertellen dat de jeugdcommissie aardig wat ‘nieuw 
bloed’ heeft gekregen en wij er daarom dit seizoen hopelijk nog iets beter voor iedereen kunnen zijn. Het 
is altijd fijn om te weten dat er leden zijn die willen helpen en daardoor de beschikbare functies opvullen, 
op die manier kunnen wij de jeugd van Egmondia verder omhoog te helpen. 

Nieuwe leden binnen de jeugdcommissie zijn Patrick 
Groen (Jeugd Coördinator), Niels de Jong (Secretaris), 
Engel Gul (Aanspreekpunt jeugdtrainers en -leiders) en 
Sandra Zwart (Kantinezaken). Langs deze weg wil de 
jeugdcommissie ook graag Ab Kok en Petra Blaauboer 
bedanken voor hun jarenlange inzet op verschillende 
vlakken, zij doen een stapje terug qua intensiteit van 
hun taken maar zijn uiteraard nog regelmatig op de 
club te vinden. 

Het nieuwe voetbaljaar is inmiddels alweer bijna hal-
verwege en de jeugdteams draaien leuk mee. Leuk ook 
om te zien is hoe snel de meidenteams zich ontwikke-
len en steeds meer bovenin mee gaan draaien. Er ko-
men steeds meer meiden bij en de teams breiden zich 
meer en meer uit. Gelukkig kan de jeugdcommissie bij 
de groep meiden rekenen op de hulp van onder andere 
Carla Gul en Dennis Bruin, die een belangrijk deel van 
de aansturing van deze tak voor de rekening nemen. 
Het feit dat we al weer halverwege het voetbalseizoen 
raken betekent ook dat wij in de donkere maanden zijn 
beland. En ook dit jaar is de Goedheiligman Egmondia 

niet vergeten en was er weer een gezellige Sinterklaas-
middag met veel verrassingen voor de jeugd. 

Veel nieuwe kabouters 
Naast een groei van leden bij de meiden was ook de 
open dag voor de nieuwe jeugd dit jaar weer een groot 

succes. Er zijn een hoop kabouters bijgekomen waar-
door we nu zelfs in twee groepen trainen op de zater-
dagochtend. Mark Olijerhoek heeft hierbij versterking 
gekregen van Sharon Konijn die nu ook elke zaterdag 
de jongste jeugd op een leuke manier de beginselen 
van het voetbal bij brengt.

Het is altijd fijn om te weten dat er leden zijn 
die willen helpen en daardoor de beschikbare 

functies opvullen, op die manier kunnen wij 
de jeugd van Egmondia verder omhoog te 

helpen.

Veel nieuwe spelers

Foto: Sharon met een deel van de nieuwste lichting supersterren van onze club

De jeugd heeft de toekomst



Jeugdleden actief als scheidsrechter
Gelukkig zien we naast nieuwe spelers bij de jeugd 
ook jeugdleden welke extra willen helpen binnen de 
club. Prachtig natuurlijk! Het is bekend dat het steeds 
lastiger wordt voor verenigingen om vrijwilligers te 
vinden, met name genoeg scheidsrechters hebben is 
een pijnpunt. Daarom zijn we zeer blij met alle aanmel-
dingen die we krijgen.  Tijdens een informatieavond in 
de kantine voor spelers van de C en B, hebben 14 spe-
lers zich aangemeld om de F, E en D te fluiten. Hier zijn 
we dan ook zeer blij mee. De komende periode wordt 
er een schema opgesteld zodat deze leden regelmatig 
de fluit kunnen hanteren. Een win-win situatie omdat 
de jongste jeugd een enthousiaste clubscheidsrechter 
heeft en deze scheidsrechts zelf hopelijk de inzichten 
als leidsman of -vrouw meenemen tijdens het spelen 
van de eigen wedstrijden. Als je het ook leuk vindt om 
een keer wedstrijd te fluiten twijfel dan niet en geef u 
op! Met name de A en B jeugd kan nog wel wat extra 
scheidsrechters gebruiken.

Nieuw: Jeugdkastje!
Het bekende kastje, dat we altijd kunnen vinden aan 
de muur tegenover de Jumbo, heeft een dubbelgan-
ger op het Egmondia complex. Het nieuwe jeugdkastje 
hangt op de zijkant van kleedkamer 8 en zal een extra 
middel zijn om (ouders van) jeugdleden van informatie 
te voorzien. 
Het kastje wordt gevuld met onder andere contactge-
gevens van de trainers en coaches, trainingstijden, het 
komende wedstrijdprogramma of aanstaande evene-
menten. Bij het wedstrijdprogramma wordt ook aan-
gegeven welke scheidsrechters er bij de jeugd aange-
steld zullen worden. Werp dus regelmatig een blik in 
het kastje voor het laatste nieuws

Het nieuwe jeugdkastje hangt op de zijkant 
van kleedkamer 8 en zal een extra middel zijn 
om (ouders van) jeugdleden van informatie te 

voorzien.

Een drietal nieuwe jeugdscheidsrechters tijdens het Zuiderduin  
toernooi. Vlnr: Bas Lemmink, Tim de Graaff en Joep van der Laarse.

Huisontruimingen &
tweedehands artikelen

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

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33www.nensbodyfashion.nl

bodyfashion

Voorstraat 124a
1931 AP Egmond aan Zee 

Openingstijden:
ma 12.00 - 17.30 uur
di - vrij 10.00 - 17.30 uur
za 10.00 - 17.00 uur
zo 12.00 - 17.00 uur

Lingerie - Badmode - Beenmode 

072 888 46 68 
info@nensbodyfashion.nl

Openingstijden:
ma 12.00 - 17.30 uur

Lingerie - Badmode - Beenmode 
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Terug in de tijd

“Terug in de tijd”, onder deze titel wil ik mijn bijdrage leveren aan deze nieuw verschenen Zandloper. Na het 
verzoek van het bestuur voor een leuke rubriek kijk ik hierin graag, aan de hand van een Egmondiaspeler 
uit het verleden, terug en ook naar het nu. Hoe kan ik deze serie beter starten dan met een oer Egmondiaan 
in hart en nieren? De zoon van de legendarische voorzitter Arie Visser, ik ging op gesprek bij Arie Hendrik. 
Het moet niet te lang worden maar dat wordt in dit geval wel moeilijk, want wat heeft Arie Hendrik wel niet 
gedaan voor Egmondia!

Als speler kwam hij als A-Junior onder trainer Kees 
Koppen in het eerste van Egmondia. Als jonge speler 
heeft hij veel steun en support gekregen van de hui-
dige verzorger Jan Wijker en ook Arie Spierenburg was 
voor hem een voorbeeld. Daarna kwam er door allerlei 
omstandigheden een mindere periode voor onze ge-
liefde vereniging. De sportieve resultaten lieten, mede 
door een mindere lichting voetballers, te wensen over. 
Maar in zijn 16 jarige carrière als eerste elftal speler 
maakte hij ook successen mee.

Kampioensploeg begin jaren 90
Onder trainer Jan Op de Weegh werd in zowel 1993 als 
in 1994 het kampioen-schap behaald. Egmondia steeg 
van de toen nog bestaande 1ste klas afdeling via de 
hoofdklasse naar de vierde klas KNVB. Spelers uit die 
tijd waren o.a. Ron de Groot, Rein Knol, William Hof, Ton 
Snijders, Marc van der Himst en Sjaak van der Steen. 
Het eerste jaar in de vierde klasse was aanvankelijk niet 
geweldig maar na de winterstop, toen Jan Waagmees-
ter bij de selectie kwam, werden er punten gehaald. 
Zelfs de nacompetitie werd gehaald. De laatste wed-
strijd van de competitie werd gewonnen, oOndanks 
dat vele spelers de dag na Koninginnedag niet geheel 
wedstrijdfit waren. Omdat de tegenstander misschien 
nog iets meer alcoholische versnaperingen had genut-
tigd werd de zege binnen-gehaald. Concurrent K.V.V. 
verloor en dus kon men aan het toetje van de compe-
titie beginnen. 

Met Uitgeest en Zeevogels moest er uitgemaakt wor-
den wie zou promoveren. Egmondia moest helaas met 
een 1-0 nederlaag zijn meerdere erken-nen in Zeevo-
gels. Dit was de laatste wedstrijd die Arie Hendrik voor 
het eerste speelde. Arie Hendrik was niet bepaald een 
technische speler maar moest het vooral van zijn inzet 

en loopvermogen hebben. Aan het eind van zijn ac-
tieve carrière, met de nodige  ervaring in zijn bagage, 
speelde hij als spelverdeler.

Onder trainer Jan Op de Weegh werd in zowel 
1993 als in 1994 het kampioenschap behaald. 

Egmondia steeg van de toen nog bestaande 
1ste klas afdeling via de hoofdklasse naar de 

vierde klas KNVB.

Arie Hendrik Visser
Oer-Egmondiaan



De Zandloper - Najaarseditie 2015De Zandloper - Winter 2015 | 15

Jeugdtrainer, jeugdbestuur en assistent trainer
Op 17 jarige leeftijd vroeg de toenmalige voorzitter, 
de heer Arendse, of Arie Hendrik Ab de Vries als jeugd-
trainer wilde assisteren. Vanaf dat moment is hij ook 
jarenlang betrokken geweest bij de jeugdopleiding 
van Egmondia. Hij zette o.a. een jeugdplan op, was 
lid van het jeugdbestuur en is ook nog kort betaalde 
jeugdtrainer geweest. In ons gesprek gaf Arie Hendrik 
aan regelmatig 7 dagen per week met Egmondia be-
zig te zijn. Als trainer van de A junioren stond hem 
nog één wedstrijd scherp voor de geest. Het ging om 
een uitwedstrijd bij Uitgeest. Egmondia kwam met 
0-1 voor, maar stond met de rust al met 4-1 achter. 
Tien minuten na rust was het zelfs 6-1. Vele Egmond-
se toeschouwers gingen al huiswaarts. De wedstrijd 
werd alsnog met 6-7 gewonnen door Egmondia. 

Als één van de hoogtepunten van zijn loopbaan als 
jeugdtrainer noemde hij het kampioenschap met de  
B junioren in 1990. Gerard Ter Beek was leider en Arie 
Hendrik had Arie Spierenburg weten te strikken als 
keepertrainer. Egmondia had toen twee fantastische 
keepers te weten Ron de Groot en Paul van der Himst. 
Toen het kampioenschap werd behaald bood Arie 
Spieren-burg de spelers een koud buffet aan. Ten 
slotte is Arie Hendrik ook nog assistent-trainer ge-
weest bij de selectie. Hij werkte daar o.a. met Martin 
Rood, Frans Geurtsen en Johan Rutz. Laatst genoem-
de heeft op Arie Hendrik veel indruk gemaakt. 

Arie Hendrik komt nog regelmatig kijken bij het eer-
ste elftal. Inherent aan zijn eigen voetbalcapaciteiten 
vindt hij de beleving van het spelletje heel belang-
rijk. Hij ziet deze beleving in de groep van vandaag 
en daarnaast zijn er heel wat jongens die heel goed 
kunnen voetballen. Ook komt er weer een goede 
jeugdlichting aan, wat dat betreft heeft Arie alle ver-
trouwen in een goede toekomst voor Egmondia. 

Egmondia kwam met  0-1 voor, maar stond 
met de rust al met 4-1 achter. Tien minuten 

na rust was het zelfs 6-1. Vele Egmondse  
toeschouwers gingen al huiswaarts. Deze 
wedstrijd werd alsnog met 6-7 gewonnen 

door Egmondia.

Arie Hendrik na afloop van de met 2-3 gewonnen wedstrijd van het 
eerste bij Nieuwe Niedorp. Op de foto o.a. Niels de Jong, 
Tom Damstra, Simon Genet.



Apart café- en restaurantgedeelte, dagelijks wisselend 
banketbakkersgebak, uitgebreide lunchkaart, dinerkaart met vlees- en 
visspecialiteiten, sfeervolle openhaard, 50 meter van het strand, groot 

overdekt en verwarmd terras. Diverse seizoensbieren!

www.hetwapenvanegmond.nl

Alle dagen geopend van 09.30 tot 01.00 uur (keuken tot 21.30 uur).

    Voorstraat 150-154 1931 AP   Egmond aan Zee

 tel. +31 (0)72  506 48 35
facebook.com/wapenvanegmond      info@hetwapenvanegmond.nl

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

CV - GAS - ZINK - RIOOL - WATER

SANITAIR - VENTILATIE - DAKBEDEKKING

www.ijssennaggerloodgieters.nl

tel. 072 506 54 95 - mob. 06 506 71 232
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Terug in de tijd - vervolg

Langs de lijn bij Zeevogels én fanatiek hardloper
Omdat Arie Hendrik en José in Egmond aan den Hoef 
wonen, voetballen hun kinderen Isa en Luc bij Zeevo-
gels. Luc in de D1 en Isa in de C1 van de meisjes. Al zegt 
Arie Hendrik er wel meteen bij, dat als vader Arie nog 
geleefd zou hebben, Luc wel bij Egmondia gespeeld 
zou hebben. Luc doet het prima en is geselecteerd 
voor de AZ-opleiding. 

Naast voetbal is Arie Hendrik hardloper. Hij liep vele 
halve marathons met als persoonlijk record een tijd 
van 1.16.46. Daarnaast organiseert hij de koppelloop, 
inmiddels een jaarlijkse traditie waarbij vele tientallen 
koppels een door Arie Hendrik uitgezet parcours lo-
pen die (hoe kan het ook anders) start en eindigt bij 
Egmondia.

Ondernemer en hoofdsponsor Egmondia
Naast deze sportieve activiteiten heeft Arie Hendrik 
al jarenlang zijn eigen onderneming. In 1994 startte 
hij zijn sportzaak aan de Pieter Schotsmanstraat, daar 
heeft hij tot 2012 gezeten. 

Door veranderde omstandigheden en een veranderd 
koopgedrag van de mensen moest hij zijn horizon 
verbreden. Vanaf dat moment is hij verhuisd naar  
Alkmaar, waar hij onder de naam Oosterbaan samen 
met de heer Verhoogt nu een zaak heeft die vooral 
gespecialiseerd is in orthopedische wandel- en sport-
schoenen. 

Onder deze naam is hij nu, naast Lemmink Finance 
hoofdsponsor van Egmondia.

Arie Hendrik, in de Egmondia kantine, met voormalig
 Europees kampioen  marathon, Gerard Nijboer.

Twee trotse hoofdsponsors van Egmondia, Arie Hendrik Visser
 en Hans Lemmink, langs de lijn bij hun club. 

Tekst: Kees Kager    Foto’s: Cor Mooij
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Over de fusie

Onze vereniging is nu, na het indienen van het fusieplan in samenwerking met Adelbert, Zeevogels en de 
Gemeente Bergen bij de provincie, in afwachting van een besluit van Provinciale Staten over de toekom-
stige fusielocatie aan de Egmonderstraatweg. Het enthousiasme van de jeugdspelers van de drie clubs, 
die aanwezig waren bij het aanbieden van het fusieplan, zal hierbij zeker een rol spelen. Aan dit enthousi-
asme lag het zeker niet! De jeugdleden vertelden Joke Geldhof (gedeputeerde van de provincie) waarom 
ze het belangrijk vinden dat de clubs samengaan op een nieuwe locatie. 

Het bestuur van de clubs bood het gezamenlijk bidbook 
aan over de gewenste fusieclub. Wethouder Peter van 
Huissteden overhandigde namens de gemeente Bergen 
een brief met daarin de vraag: “Mogen we ten zuiden 
van de Egmonderstraatweg een ecologisch sportpark 
voor een gefuseerde voetbalclub aanleggen?”.

“Mogen we ten zuiden van de Egmonder-
straatweg een ecologisch sportpark voor een 

gefuseerde voetbalclub aanleggen?”

Toekomstige fusie

Drie hoofdargumenten voor fusie
In de brief aan de provincie staan drie hoofdargumen-
ten waarom de drie voetbalclubs én de gemeente de 
fusieclub op deze locatie willen. Het eerste argument 
heeft een demografische grondslag. Nu zijn de vereni-
gingen nog gezonde clubs met voldoende leden voor 
de competitie. De bevolkingscijfers laten echter zien dat 
er steeds minder kinderen geboren worden in de Eg-
monden, hierdoor neemt het aantal jeugdleden af. Door 
samen te gaan op een centrale locatie tussen de drie 
dorpen ontstaat een sterke, aantrekkelijke en toekomst-
bestendige Egmondse club. Het tweede argument heeft 
betrekking op de bollengrond, meerdere partijen heb-
ben geïnvesteerd in de waterhuishouding voor bollen-
grond, waartoe ook de beoogde locatie behoort. Het 
nieuwe complex beslaat echter slechts een heel klein 
deel van het gebied waarin geïnvesteerd is, bovendien 
kan het wateraanvoersysteem ook gebruikt worden  

 
voor de sportvelden. Derde argument betreft een land-
schappelijk argument want natuurlijk verandert het ge-
bied als er een voetbalaccommodatie komt. Nu staan 
de bollen een aantal weken per jaar in bloei, dit vervalt 
straks voor de aanleg van de prachtige velden. Samen 
met een landschapsarchitect wil de gemeente de clubs 
een ecologisch sportpark bieden. Dit sportcomplex 
moet, dankzij natuurlijke elementen, goed passen bij 
het mooie duingebied en de duinrand. 

De provincie zal zich buigen over bovenstaande argu-
menten, welke in het bidbook uitgebreid zijn toegelicht. 
In december of januari wordt een reactie van de pro-
vincie verwacht. Dan zullen de clubs en gemeente, bij 
groen licht, verder gaan met het uitwerken van de plan-
nen en invulling van het complex. Wordt dus vervolgd.

    Foto: Jeugdleden van de drie Egmondse clubs bij de Provinciale Staten.

wanneer komt het groene licht
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Via deze weg willen wij alle leden, vrijwilligers, trainers, 
coaches, sponsoren, donateurs en supporters vragen 
om reeds gemaakte afspraken voor de eerste dag van 
het nieuwe jaar af te zeggen…..

U bent namelijk van harte uitgenodigd voor onze 
nieuwjaarsreceptie!

Dit gebeurt op 1 januari met om 14:30 uur 

de jaarlijkse nieuwsjaarswedstrijd en aan-

sluitend een gezellige receptie met hapje, 

drankje en live muziek. Komt allen!

Proost!

Nieuwjaarsborrel

Zondag 10 januari staat de nieuwste editie van de 
Egmondse Halve Marathon weer voor de deur een 
druk en erg gezellig weekend en ook voor ons als 
club érg belangrijk!

Wij ontvangen op zaterdag de fietsers en zijn zondag 
gastheer voor de lopers en supporters. U kunt zich mel-
den bij Jan de Jong wanneer u in de gelegenheid bent 
één van deze dagen, een aantal uurtjes, te helpen om dit 
weekend tot een groot succes te maken.   

Sportief weekend

 Vrijwilligers in touw voor de club

Gelukkig nieuwjaar

Fietsen en hardlopen
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Onze website

De website van onze club, www.egmondia.com, wordt met de week populairder. Hij is niet alleen gevuld 
met algemene informatie over de club en het wedstrijdprogramma, ook alle teamfoto’s en het laatste 
nieuws verschijnt er. Samen met onze Facebook pagina, waar bijna 700 mensen al voor op de ‘vind ik leuk 
knop’ hebben geklikt, worden ze regelmatig bekeken.

Ook het wedstrijdverslag van jouw favoriete Egmondia team kan hier op geplaatst worden! Hebben de meiden 
met dubbele cijfers gewonnen? De keeper uit de E’tjes alle penalty’s gestopt? Voor de 5de keer op rij gewonnen? 
Of juist na 5 nederlagen eindelijk die overwinning uit het vuur gesleept? Mail een leuk stukje met eventueel een 
foto naar website@egmondia.com en het verschijnt zo spoedig mogelijk online!

Online webshop
Naast foto’s kijken, stukjes laten plaat-
sen of lezen kunt u ook online shoppen  
op onze eigen site. In samenwerking 
met onze hoofdsponsor Oosterbaan en  
kledingfabrikant Hummel is per heden de 
webshop online. 

Via deze prachtige webshop zijn niet alleen 
de shirts en broekjes te bestellen.  Je vindt 
hier alles, van polo’s tot truien, van trai-
ningspakken tot keeperstenue en van voet-
baltas tot scheenbeschermers. U kunt de 
kleding gemakkelijk en snel online bestel-
len via de link op de homepage van onze 
internet site.

“Ook het wedstrijdverslag van jouw 
favoriete Egmondia team kan hier 

op geplaatst worden!”

Meer dan kleding
Naast de link naar onze webshop is er ook een moge-
lijkheid om je online aankopen, uit vele tientallen web-
shops, via de Egmondia site te doen. 

Wanneer je namelijk niet rechtstreeks naar bijvoorbeeld 
bol.com ga maar dit via onze eigen site doet verdient de 
club eraan. Het kost u geen cent extra maar het levert de 
club wél echte euro’s op. Prima deal toch?

 U kunt dit niet alleen doen voor de Sinterklaas- en kerst-
cadeaus maar ook eten laten thuisbezorgen, shoppen 
bij grote kledingzaken, of dat hotelletje voor een week-
endje weg of zelfs uw gehele zomervakantie boeken. 
Neem gerust eens een kijkje.

De website
Egmondia Online
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Na enkele jaren zonder zijn de jeugdleden afgelopen najaar weer langs de deuren geweest met de welbe-
kende Grote Clubactie loten. Marleen Koopman heeft de handen uit de mouwen gestoken om deze loterij 
nieuw leven in te blazen Met veel overgave heeft zij zich ingezet om hier een groot succes van te maken 
en dat het een succes is geworden is wel zeker! Het concept is even makkelijk als mooi: Koop één, of meer, 
loten waarmee je als koper kans maakt op mooie prijzen en steun de club door de aanschaf van een lot. 
Het overgrote deel van de loten komt namelijk rechtstreeks in de clubkas terecht!

Dankzij de coördinatie van Marleen zijn de kinderen 
massaal langs de deuren gegaan om de loten te ver-
kopen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, de mensen in de 
buurt of langs de lijn, allemaal werden ze aangespro-
ken met de vraag of ze een lot wilde kopen. De gehele 
opbrengst gaat naar de jeugd van Egmondia, met een 
opbrengst van ruim € 2.200,- kunnen we mooie dingen 
doen! Via deze weg willen wij Marleen dan ook nog-
maals hartelijk danken.

Momenteel is de jeugdcommissie druk in overleg hoe 
de opbrengst het best gebruikt kan worden. Er zijn 
meerdere projecten die hiervoor in aanmerking ko-
men.

Wij houden u op de hoogte! 

Topverkopers
Uiteraard is het coördineren van de actie één kant van 
de organisatie. De andere kant, het daadwerkelijk ver-
kopen van de loten, werd zoals gezegd gedaan door de 
kinderen. Het bleek dat er binnen de jeugdafdeling van 
Egmondia een aantal ware topverkopers rondlopen.

Voor het lid die de meeste loten verkocht was een 
mooie trui beschikbaar. Het werd uiteindelijk een nek-

aan-nek race tussen Cas en Floortje Wegbrands. 
Cas verkocht uiteindelijk één lot meer dan zijn zus wat 
hem de mooie  trui op heeft geleverd. 
Omdat de jeugdcommissie vermoedt dat Cas net een 
stapje harder heeft gezet, omdat zijn zus ook zo goed 
haar best heeft gedaan, heeft ook Floortje een mooie 
trui ontvangen! 

“De gehele opbrengst gaat naar de jeugd van 
Egmondia, met een record opbrengst van ruim  

€ 2.200,- kunnen we mooie dingen doen!”

Geweldige opbrengst 
voor de vereniging

Grote clubactie

Massaal loten verkocht



www.taxiblauw.nl    |   06 17 17 12 17

* Standplaats in Egmond en Heiloo
* Amsterdam/Schiphol vanaf € 70,- euro
* Limoservice voor taxiprijzen

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

pietkerssens.echtebakker.nl

Nieuwe Egmonderstraatweg 9

(Winkelcentrum)

Egmond aan den Hoef

072-5061697

Voorstraat 128

Egmond aan Zee

072- 5061307
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Voorwoord

Jeugdtrainers:  Jeugdcoaches:
A1 Cees Hottentot A1 Cees Hottentot
B1 René vd Schinkel B1 Ab Venema
MB1 Bert Zwart MB1 Jan Zwanenburg
C1 Cees Hottentot C1 Jeffrey Muilenboom
C2 Mark Röpke C2 Rienk Barendsma
C2 Arno Admiraal
MC1 Remco Bruin MC1 Dennis Bruin
MC2 Bjorn Florijn MC2 Carla Gul
D1 Max Admiraal D1 Peter Pannekeet
D1 Boet Wijker
MD1 Peter Min MD1 Heidi de Waard
E1/2/3 Arno Wijker E1 Patrick Tromp
E1/2/3 Engel Gul E1 Sander Wegbrands
E1/2/3  Jan Waagmeester E2 Philip de Baar
E2  Job Zwart E3 Edwin de Boer
E3 Mats Stam E3 Robert Kok
F1 Marcel Gouda F1 Marcel Gouda
F2 Nick Stam F2 Tim Zwanenburg
F2 Tom Blaauboer F2 Ronald Reiber
Kabouters:  Mark Olijerhoek
Kabouters:  Sharon Konijn
Keepers:  Bert de Groot

Jeugdcommissie
Voorzitter: Philip de Baar Kantinezaken: Sandra Zwart
   Mariska Moes-Gul
Jeugd Coördinator: Patrick Groen

Begeleiding trainers en leider: Engel Gul Evenementen: Martijn Blaauboer
   Edwin de Groot
Technisch Coördinator: Cees Hottentot

Meiden: Dennis Bruin
 Carla Gul

  

Jeugdcommissie, trainers en coaches



Een nieuwe hypotheek of uw huidige
 hypotheek oversluiten/aanpassen? 

Kom eens vrijblijvend langs bij

06 54 79 64 95
lemminkfinance.nl

088 4321 050  |  www.burovanamstel.nl

GRAFISCHE VORMGEVING

 DRUKWERK

RECLAME-ARTIKELEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTEN

ROUWKAARTEN

WEBDESIGN


