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Deze editie een voorwoord die start met een terugblik. Waar ik in mijn vorige voorwoord schreef dat één 
van de redenen dat de Zandloper terugkwam was omdat ik hem zelf altijd zo leuk vond, kan ik nu met 
zekerheid zeggen dat ik hierin niet de enige was. Overweldigend! Dat was het aantal positieve reacties op 
het uitkomen van ons clubblad. Zowel lezers als sponsors was zeer enthousiast met het blad wat het voor 
het bestuur extra leuk maakt om er mee door te gaan, met deze uitgave als gevolg. Een editie wederom 
bomvol met nieuws over de verschillende afdelingen binnen de club. 

Naast het uitkomen van de Zandloper,valt er nog meer 
terug te blikken. Het bestuur was namelijk in een kor-
te periode twee keer langs de deuren van al onze le-
den gegaan. Eerst met het clubblad, twee weken later 
met een kerstpresentje voor alle vrijwilligers. Ook dit 
kleinigheidje werd zeer positief ontvangen en heeft er 
mede toe geleidt dat er een zeer grote opkomst was 
op 1 januari in de kantine. De omstandigheden waren 
ideaal voor een lekker potje voetbal van diverse (oud)
spelers waarin zelfs ondergetekende weer even op de 
mat stond. Het was voor mij al weer wat jaartjes gele-
den dat ik de voetbalschoenen aan had en technisch, 
tactisch en conditioneel was dit ook goed te zien maar 
wat blijft het toch een verdomd mooi spelletje.

Natuurlijk is het meer dan een spelletje. Tussen de vo-
rige Zandloper en deze heeft de competitie een viertal 
weken stilgelegen maar dat betekent allerminst dat er 
niets gebeurt. Als club is het Halve Marathon weekend 
enorm belangrijk en dat is samen met diverse vrijwilli-
gers weer vlekkeloos verlopen. Ook heeft het bestuur 
menig uurtje rond de vergadertafel doorgebracht, al 
dan niet samen met de mensen van Zeevogels en Adel-
bert. Want, om terug te komen op het feit dat het meer 
dan een spelletje is, de fusie wordt inmiddels binnen 
de gemeentelijke en provinciale politiek besproken. 
Meer informatie vindt u uiteraard verderop in dit blad.

Zo blijft er continue, ook naast het voetbal, genoeg 
werk aan de winkel. Hoewel dit het eerste blad van het 
kalenderjaar is, zijn wij over de helft van het voetbal-
jaar en kijken wij naar komend seizoen. Of het nu gaat 
om het verfraaien van ons complex, het rondkrijgen 
van de technische staf voor de selectie, het uitwerken 
van een nieuw jeugdplan of het plannen van een fee-
stavond; Er is altijd wat te doen. En dat doen wij graag. 
Als bestuur zijn wij iedere keer weer blij met alle steun 
die wij daarbij krijgen van de sponsoren, leden van de 
jeugdcommissie en vrijwilligers. Want los van welke fu-
sie-ontwikkeling dan ook zullen wij er voor blijven zor-
gen dat Egmondia de sterke, gezellige, positieve en le-
vende club zal kunnen blijven die wij momenteel zijn.

Met blauw witte groet,
Paul Kager

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

Hoofdbestuur
Voorzitter: Paul Kager voorzitter@egmondia.com 0642 363 941
Secretaris: Jan de Jong secretariaat@egmondia.com 0621 164 871
Penningmeester: Robert Wijker penningmeester@egmondia.com 0627 046 820
Voetbal technische zaken: Jan Koppedraaijer technischezaken@egmondia.com 0646 217 318
Jeugdzaken: Philip de Baar jeugdzaken@egmondia.com 0655 750 035
Public Relations: Ronald Reiber pr@egmondia.com 0621 531 583

Wedstrijdsecretariaat  Jeugdcommissie, trainers en coaches jeugd
Zondag: Jacco van ‘t Hof Zie pagina 23 van deze Zandloper
Zaterdag: Niels de Jong

“Hoewel dit het eerste blad van het 
kalenderjaar is, zijn wij over de helft van het 

voetbaljaar en kijken wij naar 
komend seizoen. ”

“Overweldigend! 
Dat was het aantal positieve reacties 
op het uitkomen van ons clubblad.”

Paul Kager:

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

Van de voorzitter
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Selectienieuws

Terugblikkend op de 1e seizoenshelft hadden zowel het 1e als het 2e elftal een goede competitiestart. 
Voor het 2e elftal was hier al op gehoopt door de instroom van meerdere A-junioren. Helaas konden beide 
teams deze goede resultaten niet voortzetten in het laatste deel voor de winterstop. 

“Te denken valt hierbij bijvoorbeeld  aan het 
verbeteren van de trainingsopkomst en het 

gerichter voorbereiden op wedstrijden 
van de selectiespelers.”

Gelukkig heeft het 1ste elftal de tweede helft van de 
competitie gestart met een keurige overwinning op de 
buren uit Egmond-Binnen. Aanvallend kan er nog veel 
verbeterd worden, zodat in de 2e seizoenshelft moge-
lijkheden liggen voor het behalen van een periodetitel. 
Vooruitblikkend naar het seizoen 2016-2017 werden de 
trainerscontracten van Peter Tania en Kees Hottentot 
geëvalueerd. Na overleg met de spelersgroep en Jan 
Koppedraaijer, technisch bestuurslid bij de club, heeft 
het bestuur besloten om het contract met Peter Tania 
met 1 jaar te verlengen. Uit het persbericht werd al dui-
delijk dat alle betrokken partijen hier zeer content mee 
waren: “Peter Tania is een trainer die echt bij ons past en 
de Egmondse cultuur aanvoelt en kent, kijk maar naar 
de resultaten van de afgelopen vier jaar dat hij hier trai-
ner is. Een periode kampioenschap in de vijfde klasse, 
promotie naar de vierde klasse, een derde plaats in de 
eindrangschikking van de vierde klasse en ook dit jaar 
speelt Egmondia weer in het linker rijtje mee”, aldus Billy 
Mooij.

Egmondia, een jonge ploeg met jonge spelers die 
ook de kans krijgen zich waar te maken en veel steun  
hebben aan enkele oudere dragende spelers waar zij 
zich aan kunnen optrekken. “Voor de tweede helft van 
dit seizoen zal de technische staf wellicht iets aange-
past moeten worden om beter en gerichter met de  
selectiespelers te kunnen trainen,” aldus Peter Tania die 
iedere keer weer met plezier afreist naar de Egmond-
se kuip. Tijdens de evaluatie van de bovengenoemde 
contracten werd het verzoek van Tania direct serieus  
genomen. Na intern trainersoverleg heeft Kees  
Hottentot zich bereid verklaard voor het seizoen 2016-
2017 seniorentrainer voor het 2e elftal te worden. 
Hij zal hierbij nauw samenwerken met Peter Tania.  
Een punt van aandacht vormt de clubcultuur waarbij  
gezelligheid centraal staat maar waardoor het presta-
tie-element soms nog wel eens naar de achtergrond 
dreigt te geraken. Peter Tania zal zich in samenwerking 
met het bestuur de komende tijd inzetten om deze 
clubcultuur om te buigen naar een sportcultuur waarin 
naast de gezelligheid ook de prestatie een belangrijke rol 
gaat spelen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld  aan het  
verbeteren van de trainingsopkomst en het gerichter 
voorbereiden op wedstrijden van de selectiespelers.

Overigens ontstaat er, door het opschuiven van Cees 
Hottentot, een vacature bij de jeugdtrainers. Het  
bestuur hoopt deze vacature voor een gediplomeerde 
jeugdtrainer vóór het komende seizoen op te vullen om 
zo de kwaliteit van het jeugdvoetbal te handhaven.

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 

Een nieuwe hypotheek of uw huidige
 hypotheek oversluiten/aanpassen? 

Kom eens vrijblijvend langs bij

06 54 79 64 95
lemminkfinance.nl

2016: Terugblikken en vooruitzien

Foto: Peter Tania tijdens zijn contractondertekening met rechts van 
hem Voorzitter Paul Kager, links van hem Bestuurslid technische 
zaken Jan Koppendraaijer en meekijkend over zijn schouders zijn 
trotse ouders.

“Vooruitblikkend naar het seizoen 2016-2017 
werden de trainerscontracten van Peter Tania 

en Kees Hottentot geëvalueerd.”
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Sponsors aan het woord

De meeste sponsors van verenigingen komen uit 
het eigen netwerk. Het zijn namelijk vaak (oud) 
leden of ouders van jeugdleden die de vereni-
ging een warm hart toedragen door sponsor te 
worden en deze band dan ook een van de voor-
naamste reden van ondernemers om bij Egmon-
dia te sponsoren. In het afgelopen jaar zien we 
een trend waar wij als vereniging erg trots op 
zijn: Steeds meer jonge leden en ondernemers 
binden zich als sponsor aan Egmondia.

Dit jaar hebben we verschillende jonge onderne-
mers al mogen verwelkomen als sponsor! De nieu-
we borden, zoals altijd vakkundig opgehangen door 
onze Vut-ploeg, zijn er onder ander van Houtdesign 
Jens Kager, Bouwbedrijf Ben Boendermaker en Met-
selbedrijf Smit. Op het moment dat deze Zandloper 
naar de drukker ging was Stucadoorsbedrijf Gos-
se Damstra de meest recente nieuwe sponsor. Er 
zijn meer redenen om sponsor te worden namelijk 
naamsbekendheid, imago verbetering en omzet 
vergroting. In deze zandloper geven wij twee jonge 
ondernemers het woord om te vertellen waarom zij 
voor sponsoring gekozen hebben.

“Steeds meer jonge leden en 
ondernemers binden zich als sponsor 

aan Egmondia.”

Jonge sponsoren bij 
Egmondia

Even voorstellen...

Mijn naam is Suzan Tervoort en ik ben sinds 
een jaar trotse eigenaresse van mijn eigen 
praktijk Suzan ’s Leerlingenbegeleiding. In 
mijn praktijk geef ik huiswerkbegeleiding, 
bijles, sociale- en motorische begeleiding aan 
kinderen van de basisschool en de middelbare 
school. 

De laatste jaren hebben er een aantal verande-
ringen in het onderwijs plaatsgevonden. Door 
deze veranderingen hebben leerkrachten helaas 
minder tijd om in de reguliere schooltijd kinderen 
extra begeleiding te geven. Dat is ook een zorg 
die ik zelf zie, want naast mijn eigen praktijk ben 
ik werkzaam als leerkracht van groep 5/6 op ba-
sisschool de Driemaster. Ik vind dat een kind de 
begeleiding moet krijgen die hij/zij nodig heeft, 
daarom ben ik vorig jaar gestart met mijn eigen 
praktijk. In overleg met u, gaan we kijken naar de 
begeleiding die het beste past bij uw kind. 

Ik ben shirtsponsor van Egmondia geworden om-
dat ik sporten en het hebben van sociale contac-
ten belangrijk vind voor kinderen. Een teamsport, 
zoals voetbal, is goed voor de ontwikkeling van het 
kind. Kinderen leren hierbij rekening te houden 
met elkaar, zich aan spelregels te houden en ze 
hebben een rol in een team. Daarnaast ken ik na-
tuurlijk ook veel kinderen van de club. Als ik in de 
klas op maandagochtend het kringgesprek heb, 
vertellen de kinderen altijd erg enthousiast over 
de uitslagen van hun wedstrijden. Dit geeft aan 
hoeveel voetbal voor ze betekent en hoe belang-
rijk het is dat ze dit kunnen blijven doen. Ik hoop 
dan ook dat de gemeente Bergen met een goede 
oplossing komt voor het probleem van de terug-
lopende ledenaantallen bij de (voetbal)clubs, want 
ik weet uit ervaring hoe belangrijk teamsporten 
zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Groetjes Suzan Tervoort

Even voorstellen...

Mijn naam is Paul Gul begin van 2015 ben ik 
een eigen onderneming gestart namelijk 
“Gul-verhuizingen”. Al vanaf jongs af aan wist 
ik dat ik in de wereld van verhuizen zou 
belanden. Hoe kon ik ook anders? De naam 
Gul bestaat al ruim 100 jaar in de regio en mijn 
vader, opa en overgroot opa hebben al vele 
verhuizingen op hun naam staan.

De familie Gul is altijd trouw verbonden aan de 
club Egmondia. Ik kwam dan ook op jonge leef-
tijd op voetbal waar ik het nu nog prima naar me 
zin heb in het 3e elftal. 

Ik vind het belangrijk om een steentje bij te dra-
gen aan de club, daarom heb ik gekozen om Eg-
mondia te sponsoren. Mijn keuze is gevallen op 
een reclame bord. Als bordsponsor hang ik op 
een mooie plaats, iedereen die het terrein op-
loopt ziet het meteen hangen. Ik zie dit, om in 
voetbaltermen te blijven, ook echt als een “een 
- tweetje”. Help de club en bereik een groter pu-
bliek! Hoe meer succes mijn jonge onderneming 
zal hebben hoe meer ik ook in de toekomst voor 
de club hoop te kunnen doen. Het is van een 
enorm belang dat de kinderen van nu en straks 
ook zo kunnen genieten van Egmondia zoals ik 
dat deed en nog steeds iedere week doe.

Groeten Paul Gul.

Het bord van Bouwbedrijf B Boendermaker. Het bedrijf van 2de elftal 
speler Ben.

Eén van de nieuwste borden langs de lijn, Houtdesign Jens Kager voor op 
maat gemaakte keukens en kasten

Ook het reclamebord van 1ste elftal speler Carlo Smit schittert langs de 
lijn van het A-veld 

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
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In de week van de productie van deze Zandloper zou het college van Gedeputeerde Staten met een ant-
woord komen op de prealabele vraag van de gemeente Bergen over de fusielocatie voor de drie voetbal-
clubs ten zuiden van de Egmonderstraatweg. De redactie had dan ook een aantal scenario’s klaarliggen 
die op deze pagina gepubliceerd konden worden. Wat zou de Provincie zeggen? Nee? Ja? Misschien?

Besluit van Provincie zorgt voor uitstel, 
niet voor afstel

FusienieuwsWoordzoeker

WOORDZOEKER 
 

E E O V E R N E R O I N E S 
G I N O I D A T S N S O O C 
M S R E N I A R T P I B L H 
O U T T A L L A O G U U K E 
N F D B A L D N E I B A M I 
D O E A L Z S V T H N E L D 
I N R L T O A E O T C I D S 
A E D E R V N N I O P A P R 
R O E O O S E N D U R U O E 
E I H D P R E L P L N Z O C 
N P E E S H I R T T O R E H 
R M L A N G E P L A S P E T 
O A F N T N U P L E O D E E 
C K T E G E N S T A N D E R 

 
3 
BAL 
LAT 
4 
CLUB 
DOEL 
GOAL 
OVER 
PUNT 
5 
COACH 
FUSIE 
PUPIL 
SHIRT 

6 
CORNER 
7 
KANTINE 
SPONSOR 
STADION 
TRAINER 
VOETBAL 
VOORZET 
8 
KAMPIOEN 
DOELPUNT 
EGMONDIA 
 

9 
LANGE PLAS 
SENIOREN 
SPORTLAAN 
ZANDLOPER 
10 
BUITENSPEL 
DERDE HELFT 
12 
TEGENSTANDER 
14 
SCHEIDSRECHTER 
 

 
 
De woorden staan in alle richtingen. 
Sommige letters worden vaker gebruikt. 
De overgebleven letters vormen, van 
linksboven naar rechtsonder, een zin.  
 
U hoeft alleen de zin te mailen naar 
pr@egmondia.com.  
 
Onder de goede inzendingen wordt een 
waardebon van € 25,00 verloot beschikbaar gesteld door: 
 
 
 

Het bleek uiteindelijk een antwoord te zijn die posi-
tief geïnterpreteerd kan worden omdat de beoogde  
locatie niet is afgewezen. Waar eerdere verzoeken stel-
lig door de Provincie werden afgewezen wordt er nu 
duidelijk een kans geboden om verder te gaan met 
de ontwikkeling van een fusieclub voor de Egmon-
den. Hiervoor dient er nog wel aanvullend onderzoek 
door de gemeente gedaan te moeten worden. “Met dit 
antwoord van de Provincie kan het college van de ge-
meente Bergen naar de raad”, aldus wethouder Peter 
van Huissteden. “Een achttal onderwerpen moet nog 
verder worden uitgewerkt, maar dat hoort ook bij deze 
fase in het proces.” 

In de antwoordbrief concludeert de Gedeputeerde  
Staten een aantal zaken. Zo zijn de verenigingen er 
deze keer in geslaagd om de maatschappelijke nood-
zaak voor de fusie duidelijk aan te tonen. Ook is de  
Provincie zeer positief over de mogelijkheid van  
natuurontwikkeling op ons eigen complex. De locatie 
was de laatste maanden, met name door de mediabe-
richten geïnitieerd vanuit de bollenboeren, veelvul-
dig onderwerp van gesprek. De Provincie geeft in de 
reactie aan de gemeente aan dat zij, op basis van de 
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, genoeg 
mogelijkheden zien om de fusieclub landschappelijk 
goed in te passen.

De gemeenteraad bespreekt op 14 april of het college 
de fusielocatie aan de Egmonderstraatweg verder kan 
uitwerken met betrokken partijen. Het college zal dan 
ook aangeven hoe hij zal omgaan met de acht punten 
waar de Provincie verduidelijking op wenst te ontvan-
gen. Eén van de twee belangrijkste punten waar aanvul-
lende informatie voor nodig is heeft betrekking op de 
compensatie voor de eventuele negatieve effecten voor 
de landbouwstructuur. Deze dient  is verder uitgewerkt 
te worden. Ook dient er nogmaals uitgelegd te worden 
waarom mogelijke alternatieve locaties, die een kleinere 
aantasting voor het bollenconcentratiegebied vormen, 
ongeschikt zijn. Om een lang verhaal kort te maken; Het 
is weer even afwachten tot wij concrete vervolgstappen 
kunnen zetten. 

Zoals bekend zullen alle eventuele vervolgstappen tijd 
kosten. Uiteraard moeten wij er met z’n allen voor blij-
ven zorgen dat Egmondia een gezonde club blijft met 
voldoende voetballende leden en voldoende inkom-
sten. Het betekent ook allerminst dat wij stoppen met 
investeren in onze mooie club. Eén van de aandachts-
punten is, en blijft, het verouderen van de accommoda-
tie. Onze kleedkamers voldoen niet meer aan de eisen 
die de KNVB stelt qua oppervlakte en indeling. Ook heeft 
de kantine het nodige onderhoud nodig. Zaken die, los 
van welke fusie ontwikkeling dan ook, op de agenda 
van het bestuur zullen blijven staan.

Foto: De beoogde fusielocatie aan de Egmonderstraatweg

“De Provincie geeft in de reactie aan de 
gemeente aan dat zij, op basis van de Advies-
commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, genoeg 

mogelijkheden zien om de fusieclub 
landschappelijk goed in te passen.”
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VoorwoordRabo Clubkas actie

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

UW
ADVERTENTIE 

HIER?

VOOR NOG GEEN 30 EURO PER 

EDITIE KUNT U EEN PLAATS IN 

DEZE ZANDLOPER BEMACHTIGEN 

EN LIGT U 3 MAANDEN 

LANG BIJ BIJNA 400 LEDEN

 IN DE HUISKAMER

Alle klanten van Rabobank Noord-Kenne-
merland mogen een deel van de winst van de  
Rabobank verdelen over verenigingen en  
stichtingen in hun werkgebied. Rabobank geeft 
klanten de gelegenheid om te stemmen op organi-
saties die ze een warm hart toedragen. 

Rabo Clubkas 2016: Zo werkt het
Alle particuliere klanten van de Rabobank van 18 jaar 
en ouder ontvangen eind maart 2016 een stemkaart. 
Stemmen is mogelijk in de periode van dinsdag 29 
maart t/m maandag 11 april 2016. Met een unieke 
code kan er online gestemd worden op 3  organisa-
ties. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe 
hoger de bijdrage uit de Rabo Clubkas. De totale 
hoogte van Rabo Clubkas is voor 2016 vastgesteld op 
€ 40.000. De waarde van de stem wordt achteraf be-
paald, dit zal dus zijn €40.000 gedeeld door het totaal 
aantal uitgegeven stemmen. 

Dug-out als doel
Een eis van deelname aan de Rabo Clubkas is dat er 
vooraf een doel bepaald is om in te investeren. Het 
bestuur heeft besloten om te investeren in nieuwe 
dug-outs voor op het C-veld zodat wissel spelers en 
speelsters ook tijdens de wedstrijden op het C-veld 
droog en uit de wind kunnen zitten. Wij hopen dat 
alle leden die klant zijn bij de Rabobank uiteraard hun 
stem geven aan Egmondia daarnaast doen wij een 
beroep op de leden om kennissen en familieleden te 
enthousiasmeren om ook op Egmondia te stemmen. 
Mocht je een ludieke actie bedacht hebben om zo-
veel mogelijk stemmen binnen te halen dan hoort 
het bestuur het graag. 

Ideeën kunnen gemaild worden naar :
penningmeester@egmondia.com.

Egmondia doet mee met 
Rabo Clubkas!

Boulevard Ir. de Vassy 3
Egmond aan Zee

072 - 506 15 73
info@vassy.nl

www.vassy.nl

Foto: De nieuwe dug-outs aan de rand van het C-veld kunnen 
toeschouwers en reservespelers bescherming bieden tegen de 
soms stevige wind op het open veld

“Stemmen is mogelijk in de periode van 
dinsdag 29 maart t/m maandag 11 april 
2016. Hoe meer stemmen een vereniging 

krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de 
Rabo Clubkas. ”
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Jeugdbeleid

Per 1 Mei 2016 gaat er binnen de jeugdtak van de club een nieuwe vorm van beleid hanteren wat betreft 
het samenstellen van de teams in de F,  E en D. Bij de C, B en A teams en Meiden zullen we het beleid blijven 
hanteren zoals dit al jaren gaat en dat is selecteren waar dat mogelijk is. De reden dat we dit gaan doen 
is dat het de laatste jaren soms onduidelijk was wat men nu voor beleid hanteerde, tevens stond dit ook 
nergens echt duidelijk beschreven.

Over het jeugdbeleid 
De jeugd heeft de toekomst In onze optiek is het gebruiken van de leeftijdstabel 

het eerlijkst, en ook is het beter te verantwoorden naar 
de ouders toe. Vele zijn voor selecteren in zijn totaliteit 
maar bij een kleine vereniging blijft dit nou eenmaal 
lastig. Uiteraard zijn wij als club blij met alle ouders die 
de kinderen trainen, coachen en begeleiden maar feit 
is wel dat dit het beoordelen soms lastig maakt. Ook 
zijn wij (nog) niet in de gelegenheid met enkel externe 
gediplomeerde trainers te werken, wat vaak gebeurt 
bij grotere clubs waar een streng selectiebeleid is.  
Uiteraard zullen er ook uitzonderingen zijn, ook dit is 
inherent aan het zijn van een kleinere club. 
Enkele hiervan zijn
• Keepers vallen buiten de leeftijdscriteria, zei zul-

len ingedeeld worden waar nodig ( dus geen twee 
keepers in 1 team, volgorde plaatsing is in sterkte )

• Kinderen kunnen vanuit de F1 of E1 overgeplaatst 
worden naar de E of D indien een team in de E of D 
compleet gemaakt zal moeten worden, of als blijkt 
dat er uitzonderlijk talent aanwezig is.

• Kinderen die het jaar ervoor als voorbeeld in de E2 
zitten zullen het jaar erop niet in de E3 geplaatst 
worden als blijkt dat hij daar gezien leeftijd in 
hoort. 

• Leden die halverwege het seizoen instromen zul-
len in volgorde van leeftijd, bezetting teams inge-

deeld worden. Zijn de teams vol dan sluit je achter 
aan.

• Dispensatie zal zo min mogelijk gehanteerd wor-
den, dit om de doorstroming van andere kinderen 
niet te laten stagneren.

Vanuit Egmondia zal plezier en spelvreugde in de gehe-
le jeugd altijd voorop staan en blijven staan. Dit geldt 
vanaf de kabouters tot en met de E extra sterk. Vanaf 
de D blijft dit van kracht maar het selectie-element zal 
dan iets sterker aanwezig zijn met die gedachte dat we 
een kwalitatief goed eerste elftal in de toekomst blij-
ven houden.

De jeugdcommissie zal de tweede competitiehelft 
gebruiken om de voorbereiding van dit traject te star-
ten. Een traject die breder is dan op deze anderhalve 
pagina past en de komende periode gezamenlijk met 
alle trainers en coaches verder uitgewerkt zal worden. 
Uiteraard is de jeugdcommissie beschikbaar om alle 
eventuele vragen te beantwoorden.

Huisontruimingen &
tweedehands artikelen

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

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

KNVB Leeftijdgrenzen van 2016 / 2017 voor jongens en meisjes
Groep: Leeftijd: Opmerking: Dispensatie wel of niet

Mini's 5 en 6 jaar Geboren op of na 1-1-2010 t/m 31-12-2011  

F-pupillen 7 en 8 jaar Geboren op of na 1-1-2008 t/m 31-12-2009 Geen dispensatie naar mini

E-pupillen 9 en 10 jaar Geboren op of na 1-1-2006 t/m 31-12-2007 Geen dispensatie naar F

D-pupillen 11 en 12 jaar Geboren op of na 1-1-2004 t/m 31-12-2005 Wel dispensatie naar E

C-junioren 13 en 14 jaar Geboren op of na 1-1-2002 t/m 31-12-2003 Wel dispensatie naar D

B-junioren 15 en 16 jaar Geboren op of na 1-1-2000 t/m 31-12-2001 Wel dispensatie naar C

A-junioren 17 en 18 jaar Geboren op of na 1-1-1998 t/m 31-12-1999 Wel dispensatie naar B

Vanaf mei 2016 zullen we de F, E en D volgens de leeftijdscriteria van de KNVB hanteren:

Welke volgorde zullen we hanteren bij de F en E;
• Wanneer er twee teams in (bijvoorbeeld een F)  

categorie zijn zullen de 1ste jaars veelal in de F2 
spelen, de 2de  jaars F zoveel mogelijk in de F1.

• Wanneer er drie Teams in een categorie zijn zal er, 
zelfs bij de jongste jeugd, al voorzichtig gekeken 
worden naar een 1ste team selectie. Het 2de team 
zal zoveel mogelijk tweede jaars spelers zijn en in 
het 3de  team spelen de 1ste jaars spelers van die 
categorie.

• In alle gevallen zijn de geboortedatums op onze 
ledenlijst bindend in volgorde van plaatsen.

Het selectieteam zal bestaan uit een groep Egmondi-
anen, zonder spelende kinderen in de groep waar zij 
over beslissen, die de jeugdcommissie van advies zal 
voorzien bij de indeling. De jeugdcommissie zal uiter-
aard altijd het aanspreekpunt zijn voor vragen of kri-
tiek. De kinderen voor deze selectieteams zullen uitge-
kozen worden in volgorde van talent, inzet, gedrag en 
opkomst trainingen in zijn totaliteit. Aan de leiders zal 
in dit proces om info gevraagd worden hoe een kind 
voetbalt. 

Bij de D pupillen zullen wij een iets andere opzet han-
teren.  Omdat er een overgang is voor de E pupillen 
van een klein veld naar een groot veld is het lastig om 
het verschil te beoordelen van kinderen vanuit de E ten 
opzichte van de kinderen die al één of twee jaar in de 
D spelen . Om de verschillen beter te kunnen beoorde-
len,  zullen er in het voorjaar (april) twee wedstrijden 
gespeeld gaan worden. 

BRILLEN
ZONNEBRILLEN

CONTACTLENZEN
OOGMETINGEN

OOGDRUKMETINGEN

VOORSTRAAT 104A  |  1931 AN EGMOND AAN ZEE
TEL: (072) 506 15 25

 “Het selectieteam zal bestaan uit een groep 
Egmondianen, zonder spelende kinderen 
in de groep waar zij over beslissen, die de 

jeugdcommissie van advies zal voorzien bij 
de indeling.  “

“Vanuit Egmondia zal plezier en spelvreug-
de in de gehele jeugd altijd voorop staan en 

blijven staan. “ 
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Terug in de tijd

In de rubriek terug in de tijd gaan we deze keer bijna 50 jaar terug. Ik ben deze keer in gesprek gegaan met 
Adri Wittebrood geboren in Camperduin en Adri begon zijn voetballoopbaan bij Schoorl. In die tijd waren er 
nog twee voetbalclubs in Schoorl. Duinranders voornamelijk Rooms katholiek en Schoorl. Deze club speel-
de aan de Sportlaan dichtbij het centrum van Schoorl. 

Adri werkte toen bij het reisbureau “De Magneet” in 
Alkmaar. Daar werkte ook de voormalige speler van 
Alkmaar 54 Bob van Rijssel. Op advies van Bob gaf Adri 
zich op om deel te nemen aan proefwedstrijden van de 
jeugd van Alkmaar 54. Nadat vele deelnemers af waren 
gevallen, bleef Adri met 7 andere over en speelde 4 jaar 
bij Alkmaar 54. De eerste twee jaar als amateur, waar-
na hij nog twee jaar als semiprof speelde.  Hij speelde 
voornamelijk in het tweede elftal. Wel is hij ongeveer 
tien keer met het eerste mee geweest als wissel, maar 
verder als 1 invalbeurt is Adri niet gekomen.

Hij ging weer terug naar Schoorl, waar voordat hij naar 
Egmondia ging, nog 1 jaar voetbalde. Dat was het sei-
zoen 67/68. In dat jaar kwam hij tijdens carnaval in Eg-
mond aan Zee in gesprek met Cor Snijders. Cor schreef 
op de achterzijde van een bierviltje Adri zijn telefoon-
nummer. Kort daarna werd Adri gebeld met de vraag 
om bij Egmondia te komen voetballen. Daar Schoorl 
veel lager speelde dan Egmondia, had Adri wel oren 
naar dit voorstel en besloot m.i.v. het seizoen 68/69 
speler van Egmondia te worden. Het werd meteen een 
succesjaar, want o.l.v. trainer/speler Piet Buis werd Eg-
mondia dat jaar kampioen in de vierde klasse KNVB. 
In dat elftal zaten spelers met specifieke kwaliteiten. 
Zo was Erik Dekker sterk in de kleine ruimte en moest 
Piet Vuil het van zijn snelheid hebben. Achterin stond 
er met Cor Snijders en Jan Benjamin een enorm brok 
ervaring.

De kampioenswedstrijd zal menig oudere van Egmon-
dia zich nog wel kunnen herinneren. Deze wedstrijd 
werd gespeeld tegen St. Adelbert uit Egmond Binnen. 
Er werd toen nog gespeeld op het oude voetbalveld 
aan de rand van de duinen. Het elftal met begeleiders 
gingen lopend heen. De tassen met voetbalspullen 
werden in het werkbusje van Engel Konijn naar Eg-

mond Binnen gebracht. Adri herinnert zich nog heel 
goed dat tijdens de tocht er naar toe, voorzitter Arie 
Visser “zijn” mannen halverwege de van Oldenborg-
weg nog toesprak. 

“Het werd meteen een succesjaar, want o.l.v. 
trainer/speler Piet Buis werd Egmondia dat 

jaar kampioen in de vierde klasse KNVB.“

Adri Wittebrood

Adri speelde het liefst op het middenveld. Rechts of 
links dat maakte hem niet uit.  Zijn sterke punt was 
zijn keiharde schot. Vandaar dat ondergetekende 
hem “Der Bomber” noemde, de bijnaam die de toen-
malige spits van het Duitse elftal Gerd Müller ook 
had. Adri scoorde in het kampioensjaar 17 keer. Waar-
van vele uit vrije trappen. Ook in het tweede elftal 
van Egmondia maakte hij een kampioenschap mee. 
Onder trainer Rob Donkersloot, die twee jaar trainer 
was, waren de resultaten van zowel het eerste als het 
tweede niet verkeerd. Beide jaren werd het eerste 
tweede en het tweede een keer tweede en dus een 
keer kampioen. Dit was o.a. het gevolg van de goed 
conditie van de meeste spelers. Daardoor werden 
veel van de gespeelde wedstrijden in de laatste 20 
minuten in het voordeel van Egmondia beslist. Ook in 
het derde smaakte Adri het genoegen om een kampi-
oenschap te behalen.”

Adri was samen met Aris Braak en de helaas veel 
te vroeg overleden Han Konijn medeoprichter van 
zaalvoetbalteam Derp United. Omdat er bij Egmon-
dia zaalvoetbal een ledenstop was, besloten zij een 
nieuw team op te richten. Dit team werd gesponsord 
door café “Duin en dal” van Engel Zwart.   Er waren 
toen meerdere zaalvoetbalteams uit Egmond aan 
Zee. Naast Egmondia en Derp United, waren er ook 
nog zaalvoetbalteam  “Centraal” met o.a. Jaap koop-
man en Gerard Bielefeld en P.L. Zwart boys. De wed-
strijden die dan in de sporthal werden gespeeld trok-
ken enorm veel publiek en zeker als het ging om de 
derby’s. 

 “Adri scoorde in het kampioensjaar 17 keer. 
Waarvan vele uit vrije trappen. Ook in het 

tweede elftal van Egmondia maakte hij een 
kampioenschap mee. “

Terug in de tijd met

De wedstrijd eindigde in 0-0, dit was voldoende om het 
kampioenschap binnen te halen en zoals er in de krant 
stond, had St. Adelbert genoeg aan 1 punt om defini-
tief veilig te zijn en niet te degraderen. Tegenwoordig 
zou men zeggen: een salonremise. Toch had Egmondia 
de winst kunnen binnen halen. Echter Adri schoot een 
kwartier voor tijd een penalty tegen de binnenkant van 
de paal, waarna het leer het veld weer in kwam. Adri 
voegde er in het gesprek nog aan toe, dat wanneer er 
toen al ronde palen waren, het zeker een doelpunt zou 
zijn geweest. Ondanks deze tegenvaller was het feest 
er na de wedstrijd niet minder om.

Men was lopend heen gegaan, maar terug was er een 
bus geregeld, zodat het elftal op een prachtige ma-
nier kon worden verwelkomt in Egmond aan Zee. Het 
dameshandbalteam van Egmondia had ook zojuist een 
wedstrijd gespeeld en deze gingen ook mee terug met 
de bus. Dries Zwart lid van de supportersvereniging 
was natuurlijk enorm blij en in geleende handbalkleren 
van Marian Visser (dochter van voorzitter Arie) regel-
de Dries het verkeer als volleerd verkeersagent op de 
kruising bij de Sportlaan. De bus met spelers werd op-
gewacht door de toen nog bestaande drumband “van 
Speijck”. Het kampioensfeest werd gevierd in  bowling 
“de Zeeparel”. Het jaar daarop presteerde Egmondia 
opnieuw verrassend goed in de derde klasse en kwam 
het 2 of 3 punten te kort om E.V.C. uit Edam van een 
kampioenschap af te houden.

Foto: Adri in actie tijdens de Halve Marathon voor Radio 80

Foto: Training van het elftal waar Adri in speelde onderleiding van Piet Buis
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Terug in de tijd - vervolg

Na zijn voetballoopbaan ging Adri zich toeleggen op 
het hardlopen. Eerst een korte tijd in een shirt van “De 
Schelp”, maar als snel sloot hij zich aan bij loopgroep 
“De Klok”. Dit was toen een zeer grote groep hardlopers, 
die werden gesponsord door Cees Kager van het café, 
restaurant “De Klok”. Natuurlijk liep hij jaarlijks de hal-
ve marathon in Egmond aan Zee. Zijn snelste tijd was 
1.15.27, een zeer goede tijd als je weet dat het parcours 
toen zwaarder was dan tegenwoordig. De lopers van 
toen herinneren zich ongetwijfeld de pittige klimmen, 
met als scherprechter de “Koepelduin”. Ook heeft Adri 
9 keer een hele marathon gelopen met als hoogtepunt 
natuurlijk de marathon van New York. Daar liep hij met 
Cees Kager en Arie Groen. Agie, de vrouw van Cees was 
mee als begeleiding. Een ervaring om nooit meer te  
vergeten!

Adri is een op en top sportman, want na een herniaope-
ratie was hardlopen geen optie meer en toen pakte hij 
de fiets. Zomers met de racefiets en ’s winters de moun-
tainbike. In het beging fietste hij onder de naam van “Het 
Vispaleis”. Eigenaar Ab Dekker was dan ook altijd van de 
partij. Tegenwoordig fietst hij met een groepje kamera-
den zo een twee of drie keer per week in een fietsclubje 
met de naam J.V.V. Betekenis: Jeugd van vroeger.

Ten slotte als actief sporter is hij ook passief zeer be-
trokken bij de sport. Nadat Aris Braak jaren geleden 
een keer het finishverslag van de halve marathon niet 
kon doen, vroeg hij of Adri dit zou willen doen. Eerst 
dacht hij: “Wat overkomt mij nu?”, maar nadat Aris 
hem het één en ander had uitgelegd, stemde Adri 
toe. Sinds die tijd is hij elk jaar aanwezig bij de finish 
van het prachtige sportgebeuren in Egmond aan Zee. 
Wekelijks is Adri ook de presentator van het sportpro-
gramma van Radio 80. Dit wordt elke zondagmiddag 
(uitgezonderd de zomermaanden) uitgezonden. En 
naar de reacties te horen heel goed beluisterd. In dit 
programma komen we live wedstrijdverslagen tegen 
van de drie Egmondse voetbalclubs en van Berdos. 
Daarnaast veel informatie over ander sportevene-
menten zoals hardloopwedstrijden en viswedstrij-
den. De verslagen en informatie worden afgewisseld 
met mooie muziek. 

Adri een man met een sterke sportbinding.

Tekst: Kees Kager
Foto’s: Cor Mooij

Boven vlnr: Grensrechter Jan Stikvoort, Henk Groot, Ton Gravenmaker, Leo Zwemmer, Jan Wijker, Cor Zwemmer, Nico de Graaf, Kees Kager, 
Leider Piet Zanting. Onder vlnr: Martin Wijker, Jan de Jong, Adri Wittebrood, Nico Baltus, Peter Jan Zwart.

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

 “Natuurlijk liep hij jaarlijks de halve 
marathon in Egmond aan Zee. Zijn snelste 
tijd was 1.15.27, een zeer goede tijd als je 
weet dat het parcours toen zwaarder was 

dan tegenwoordig.“
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Milieubeleid

Een stuk over milieubeleid? In de Zandloper? Inderdaad, een stuk over milieubeleid in de Zandloper. Het 
is namelijk niet een vraagstuk waar alleen de politici in Den Haag mee bezig zijn maar ook binnen onze 
club wordt hier continue over nagedacht. 

“Bij de huidige afvalverwerker was er weinig 
ruimte, dit heeft er toe geleidt dat er nu een 

prachtige ingegraven container van Van 
Happen staat”

Voor milieu én portemonnee

Natuurlijk denken wij hier over na om het milieu te 
verbeteren maar uiteraard ook om de kaspositie van 
de club de verbeteren. Gelukkig gaat dit vaak hand in 
hand! Met het geld dat we besparen kunnen we dan 
zaken aanschaffen die met voetbal te maken hebben 
en/of het complex mooier maken. 

Dit is de reden dat we inmiddels 2 zuinige HR-ketels 
hebben en de boilers niet meer 365 dagen 24 uur lang 
op temperatuur laten. Hiermee hebben we op jaarba-
sis al ruim 3000 kub gas gespaard. 3000 x 0,75 cent is 
een heel bedrag. Naast gas is ook elektriciteit is een 
behoorlijke kostenpost. Door slimmer met de koelkas-
ten en de bierinstallatie in de kantine om te gaan heb-
ben wij deze kosten weten te halveren. Ook krijgt de 
gemeente sinds 2 jaar de rekening voor door via onze 
meter geleverde stroom voor het sproeien en draine-
ren. Daarnaast is de hulp van onze trainers nodig om 
op de elektriciteitskosten te letten. De veldverlichting 
is natuurlijk wat anders dan het lichtbolletje thuis op 
toilet. Daarom vragen wij de trainers alleen die velden 
te verlichten waarop wordt getraind. 

Ook onze vuilophaaldienst kwam onder de loep. He-
laas hebben wij geen grijze bak welke wij tegen een 
gemeentelijke vergoeding wekelijks aan de weg kun-
nen zetten maar hadden wij zelf contracten met GP 
Groot. Ook bij die contracten gaat het om zo’n kleine 
100 euro per maand en dat is nog eens exclusief de ex-
tra ledigingen na één van onze vele succesvolle eve-
nementen die wij jaarlijks hebben. Bij de huidige afval-
verwerker was er weinig ruimte, dit heeft er toe geleidt 
dat er nu een prachtige ingegraven container van Van 
Happen staat, een snel groeiend bedrijf uit Eindhoven. 
Hadden we voorheen een bak van 1600 liter, de nieuwe 
is 5000 liter. 

Ook kunnen wij als leden zorgen voor betere afval-
verwerking. Ons vuil nu bestaat voor 70% uit plastic, 
denk maar eens aan alle AA-flesjes en plastic biergla-
zen. Wij hebben al eerder geprobeerd dit gescheiden 
in te zamelen, destijds niet met het gewenste succes. 
Het bestuur wil het nog een keer proberen. Wij gaan 
op drukke plekken dubbele bakken neerzetten met 

een blauwe en groene deksel. Groen voor plastic en 
blauw voor de rest. Als wij de helft van het plastic op 
die manier verzamelen moet het lukken op de nieuwe 
container slechts 2 maal per jaar te laten legen. Daar-
mee wordt fors bespaard, er blijft ongeveer een derde 
over van wat wij voorheen kwijt waren. De Vut-ploeg 
gaat er voor en zal het gescheiden plastic legen in de 
plasticcontainer van de gemeente, maar dan moet er 
natuurlijk geen overig afval bijzitten. Maar of dat lukt 
ligt aan jullie, de bezoekers van ons mooie complex 
welke op deze manier alleen maar mooier wordt.

De eerste helft van het seizoen zit er weer op, de teams 
draaien veelal in de bovenkant van de middenmoot mee wat  
betekent dat er genoeg weerstand is om van te leren het-
geen beter is dan elke week met 20-0 te winnen.

In de vorige Zandloper vermelde ik al dat Marleen Koopman de 
Grote club actie weer nieuw leven had ingeblazen, dit is haar 
ook meer dan gelukt. Het bedrag waar we uiteindelijk op uit 
zijn gekomen is  € 2269.50,- een ontzettend hoog bedrag waar 
we als club uiteraard heel blij mee zijn en gaat dan ook besteed 
worden aan iets moois waar de jeugd iets aan heeft. We hou-
den jullie op de hoogte. 

Ook dit voetbaljaar heeft de Sint weer Zwarte Pieten bij Egmon-
dia langs gestuurd om er voor de jongste jeugd weer een feest 
van te maken. Voor de oudere jeugd was er Pieten Bowlen in 
het Zuiderduin wat ook weer een geslaagde avond was.

Het kersttoernooi was ook dit jaar weer een groot succes, de 
jongste jeugd was weer in grote getalen aanwezig. Dit jaar was 
het voor het eerst dat de drie jeugdbesturen van de Egmondse 
voetbalclubs de handen ineen hebben geslagen om er voor de 
oudste jeugd ook een mooi en ouderwets druk bezet “Egmon-
der Kersttoernooi” neer te zetten.  Door het grote aantal kinde-
ren en teams moest dit verdeeld worden over twee dagen wat 
goed  gelukt is en ook een grote pluim richting de organisators 
en de vrijwilligers voor mag. We kunnen terug kijken op een 
zeer geslaagd toernooi met mooie wedstrijden.

De 2e helft van het seizoen staat weer op het punt van  
beginnen en hopelijk kunnen we aan het eind van  het  
seizoen weer een aantal teams tot kampioen bekronen.

Tot slot nog nieuws over het beleid rondom het indelen van 
de teams. Wij streven ernaar om als kleine club die we zijn 
een zo eerlijk en open mogelijk beleid op na te houden wat  
betreft het indelen. We hebben daarom een schrijven gemaakt 
met daarop de uitleg hoe wij denken als jeugdcommissie dit 
het beste te kunnen doen zodat daar geen misverstanden over 
kunnen bestaan.

Meer hierover vindt u op pagina 12 in deze Zandloper en zal  
binnenkort ook op de website bekend gemaakt worden.

Jeugd Nieuws

Jeugd nieuws

Foto: Het vaantje welke alle jeugdspelers 
ontvingen tijdens het Egmonder 
Kersttoernooi

Foto:Ton Groot bij de container

Milieubeleid

 “Dit jaar was het voor het eerst dat de drie jeugd-
besturen van de Egmondse voetbalclubs de handen 

ineen hebben geslagen “
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Nieuw in de fanshop!

De eerste vlokken sneeuw zijn gevallen en de temperatuur zijn inmiddels ook winters. Hét ideale moment 
om een Egmondia Sjaal aan te schaffen.

De PR afdeling van de club presenteert dan ook met trots de prachtige Egmondia Sjaal. Lekker warm, van goede 
kwaliteit en uiteraard in onze clubkleuren en voorzien van ons logo. De sjaal is slechts in beperkte oplage be-
schikbaar dus wacht niet te lang en schaf hem snel aan! Op=op. De sjaal kost 10 euro en is verkrijgbaar in de kan-
tine. Tijdens thuiswedstrijden op de zaterdag en zondag zijn ze achter de bar verkrijgbaar en donderdagavond 
kunnen ze via de leden van het bestuur aangeschaft worden.

“Lekker warm, van goede kwaliteit en 
uiteraard in onze clubkleuren en voorzien 

van ons logo. De sjaal is slechts in beperkte 
oplage beschikbaar dus wacht niet te lang 

en schaf hem snel aan!”

Met de tijd van computers, tablets en telefoons is het gebruik van social media de laatste jaren flink ge-
groeid. Als vereniging proberen we hierin mee te gaan met o.a. het gebruik van de website en Facebook.

Op Facebook plaatsen we jeugd/senioren programma, 
uitslagen, mededelingen, evenementen en foto’s. Om 
het bereik te vergroten hebben we vanaf januari 2016 
de Egmondiaquiz in het leven groepen. Wat houdt het 
precies in?

Iedere tweede week van een nieuwe maand verschijnt 
een bericht op Facebook met één of meerdere vra-
gen. Als je de vragen goed beantwoord, de Egmondia  
Facebook liked en het bericht deelt dan kom je in 
aanmerking voor een cadeau. Bij meerdere goede 
reacties zal de winnaar bekend worden gemaakt via 
een verloting.

Met de Egmondiaquiz proberen we een groter bereik 
te krijgen op Facebook om ieder te laten zien wat voor 
mooie vereniging Egmondia is.

“Op Facebook plaatsen we jeugd/senioren 
programma, uitslagen, mededelingen, 

evenementen en foto’s”

Online Egmondiaquiz

Egmondiaquiz

Unieke Egmondia Sjaal
Nieuw! Blijf ons volgen!

Wij er als club hartstikke trots op dat er ook bij uitwed-
strijden zoveel supporters langs de lijn staan! Iets wat 
niet vaak gebeurt, regelmatig wordt opgemerkt door 
het bestuur van de verenigingen waarbij wij op bezoek 
zijn en heel erg gewaardeerd wordt door de spelers 
van de selectie. Hoe mooi zou het wel niet zijn wanneer 
deze trouwe supportersschare massaal de blauw-wit-
te sjaal om de nek draagt of in de lucht zwaait bij een 
mooi doelpunt? 

De sjaal kan het begin zijn van een leuke merchandise 
lijn voor de club! Wanneer het een succes is zal er zeker 
naar de leden geluisterd worden voor nieuwe initia-
tieven. Een sjaal voor in de winter dus misschien een 
strandhanddoek voor de zomer? Een vaantje voor in de 
auto of een tenue in een maat dat hij ook als baby-ca-
deau gegeven kan worden? Alle input is welkom bij de 
PR commissie.

Foto: Enkele enthousiaste supporters tijdens een uitwedstrijd van Egmondia

Like ons op facebook!

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

Datum Evenement

14-feb-16 Koedijk – Egmondia

21-feb-16 Graftdijk – Egmondia

06-mrt-16 Egmondia – KSV

13-mrt-16 DERBY: Bergen - Egmondia

20-mrt-16 Egmondia – Alcmaria Victrix

03-apr-16 Dynamo – Egmondia

10-apr-16 DERBY: Egmondia - Zeevogels

24-apr-16 Apollo 68 – Egmondia

01-mei-16 DERBY: Egmondia - Berdos

08-mei-16 Egmondia – Sporting S

13 & 14-mei-16 Jeugdkamp 2016

15-mei-16 Familiedag 2016

16-mei-16 Vrone – Egmondia

Agenda:
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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 Dennis 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
 Ron de Groot

Jeugdcommissie
Voorzitter: Philip de Baar 
Jeugd Coördinator: Patrick Groen
Begeleiding trainers en leider: Engel Gul 
Technisch Coördinator: Cees Hottentot
Meiden: Dennis Bruin
 Carla Gul

Ledenadministratie
Dit is inmiddels de tweede uitgave van de Zandloper van dit seizoen. Heeft u de eerste niet ontvan-
gen? Of moest u ook dit nummer zelf vanuit de kantine meenemen of bij iemand anders lezen? Dit zou 
bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van een verhuisbericht welke niet goed is doorgekomen bij de 
ledenadministratie. 

Wij willen u verzoeken dit nogmaals door te geven via de procedure welke u vindt op: 
http://egmondia.com/ledenadministratie/

Wanneer je bent verhuisd of gaat verhuizen geef dit dan schriftelijk door aan de ledenadministratie. 

Jeugdcommissie, trainers en coaches

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

Kantinezaken: Sandra Zwart
Mariska Moes-Gul

Evenementen: Martijn Blaauboer
Edwin de Groot

Contactgegevens Ledenadminstratie:
Richard Blaauboer
Winkelmanplantsoen 10
1931 VV Egmond aan Zee
E-mail: richardblaauboer@gmail.com
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072 85 00 930  |  www.burovanamstel.nl

GRAFISCHE VORMGEVING

 DRUKWERK

RECLAME-ARTIKELEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTEN

ROUWKAARTEN

WEBDESIGN



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


