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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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Bij het verschijnen van deze Zandloper was het alweer een maandje geleden maar ik heb er geen  moment 
over getwijfeld welke foto er op de cover moest. Een overwinning is altijd mooi, een overwinning in een 
derby is nog mooier maar de passie en strijd die er voor zorgde dat wij na jaren weer eens de volle drie 
punten pakte tegen Zeevogels maakt het wel extra mooi allemaal!

De foto toont niet alleen een magisch moment van 
ontlading van onze jonge en talentvolle spelersploeg 
maar brengt ook een mooie haag van supporters in 
beeld. Het was zo’n dag die mij enorm trots maakt om 
voorzitter van onze mooie club te mogen zijn. De dag 
had alles! 

Een groepslunch voor de hele selectie bij één van onze 
vele sponsors, twee voorwedstrijden van de jeugd 
georganiseerd door de jeugdcommissie. De mooie 
opblaasboog op initiatief van onze VUT-ploeg en een 
gezellig stuk live muziek, mogelijk gemaakt door de 
feestcommissie. Op deze mooie zonnige dag werd er 
ook weer een topprestatie geleverd door de dames 
achter de bar die het vuur weer uit de sloffen hebben 
gelopen, met een prachtige kantine omzet als gevolg. 

Sinds het verschijnen van de vorige Zandloper en tot 
het einde van het seizoen is er sowieso weer genoeg 
gebeurd of staat er nog te gebeuren. De pagina’s waren 
deze keer dan ook in een mum van tijd volgeschren. 

Sommige dingen heb ik bewust kort gehouden, één 
daarvan is de fusie. Er is de afgelopen tijd behoorlijk 
veel gezegd en geschreven over het lange fusie-tra-
ject dat wij nog te gaan hebben. Zoals bij ingrijpende 
beslissingen als deze te verwachten is doet het be-
hoorlijk wat stof opwaaien. Zelfs het landelijk bekeken 
Hart van Nederland kwam naar de Lange Plas om eens 
polshoogte te nemen. Er is wel een in het pagina over 
de fusie-ontwikkelingen maar dan met name over het 
fusiefeest. Over alle politieke perikelen en de ingezon-

den stukken van voor- en tegenstanders in de lokale 
media is voorlopig wel weer even genoeg gezegd en 
geschreven als je het mij vraagt.

Op de overige pagina’s is er ruimschoots aandacht 
voor al het andere wat er speelt. Het jeugdkamp, het 
Bes-Toernooi en de familiedag komt er weer aan. Ook 
een stuk over een bijzondere groep senioren die een 
avond-competitie op half veld speelt. Uiteraard is er 
ook weer een update over de senioren- en jeugdinde-
ling en een prachtige verhaal die de lezer weer mee te-
rugneemt in de tijd. Ik wil u vanaf deze plaats dan ook 
weer veel leesplezier lezen en uiteraard zie ik u graag 
tijdens één van de mooie activiteiten op ons prachtige 
complex.

Met blauw witte groet,
Paul Kager

“Juist dat, al die verschillende mensen 
binnen de club die zich samen inzetten 

om de club nóg mooier te maken,  
maakt mij zo geweldig trots!”

“Wat hebben wij toch 

                    een prachtige club!”

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 

Een nieuwe hypotheek of uw huidige
 hypotheek oversluiten/aanpassen? 

Kom eens vrijblijvend langs bij

06 54 79 64 95
lemminkfinance.nl
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Selectienieuws

Egmondia 1 heeft zijn positie in de subtop van de 4e klasse tot nu toe weten te handhaven. Hoewel  
Egmondia in veel wedstrijden het betere veldspel liet zien bleef het een probleem dit veldoverwicht in 
doelpunten uit te drukken. Aanvallend blijft het team voor verbetering vatbaar. In enkele wedstrijden 
was daarnaast een opvallende terugval in de 2e helft, mogelijk ligt de sleutel tot verbetering hiervoor in 
een vooruitgang van de trainingsopkomst.

Een lichtpunt was, zoals al in het voorwoord beschreven  
stond, de derby tegen Zeevogels. Een collectief hard 
werkend Egmondia wist het qua veldspel betere  
Zeevogels met 1-0 te verslaan in een uitermate  
spannende wedstrijd. Dit geeft vertrouwen in de groep, 
de ingeslagen weg en de rek die er nog in de selectie zit. 

Egmondia 2 moest na de winterstop helaas afhaken in 
de race om het kampioenschap. SVW 24 4 staat te ver 
voor om nog ingehaald te kunnen worden. Volgend  
seizoen zal er zeker weer een poging worden gedaan 
het kampioenschap in de 6e klasse te behalen. Gelet op 
het feit dat het merendeel van de huidige A1-junioren  
doorstroomt naar de senioren zal er een bredere 2e  
selectie ontstaan. 

Het aanstellen van Kees Hottentot als trainer-coach 
van deze 2e selectie zal hieraan zeker positief  

bijdragen. De trainingstijden op de dinsdag en  
donderdag volgend seizoen zullen samengevoegd 
worden waardoor het niveau en de opkomst op de  
trainingen ongetwijfeld zullen verbeteren. De goede  
samenwerking hierbij tussen hoofdtrainer Peter  
Tania en selectietrainer Kees Hottentot zal ook zeker een  
positieve invloed hebben. Zoals reeds bekend is het 
contract met hoofdtrainer Peter Tania met één seizoen 
verlengd en het takenpakket van selectietrainer Kees 
Hottentot is in goed overleg gewijzigd. 

De doorstroming van de A1 richting de selectie heeft 
uiteraard ook voor de jeugd gevolgen. In overleg met 
het jeugdbestuur en de trainers/coaches van de huidige 
B1-junioren, Ab Venema, René van der Schinkel en Caio 
Pauw, is besloten de B1-junioren door te laten stromen 
naar de A1-junioren. We zijn blij dat de huidige trainers/
coaches ook hierin meegaan! 

Al met al een prima jaar bij de senioren, genoeg om op 
voort te bouwen. Laten wij er dan ook naar streven dat 
wij volgend jaar op meerdere vlakken nét wat langer 
mee blijven strijden om de kampioenschappen en meer 
periode titels pakken.

Einde Seizoen 2016 nadert: 
Egmondia 1 blijft meedoen in subtop.

“Streven is dat deze 2e selectie wordt samen-
gesteld uit (jeugd)spelers met ambitie om een 

positie in de 1e selectie te bereiken. ”
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Sponsors aan het woord

“Wat betekent dat,  zult u zich afvragen?” Wij zullen het u uitleggen. Egmont werkt als Plant technician op 
een productieplatform van Total E&P Nederland, onderdeel van het Franse energiebedrijf Total. Een Plant 
technician  is verantwoordelijk voor de veiligheid op het platform en moet zorgen dat er geen of zo weinig 
mogelijk incidenten zijn. 

De veiligheidsvoorschriften zijn talrijk en moeten te 
allen tijden worden nageleefd en dat moet ook gecon-
troleerd worden. Deze veiligheidsvoorschriften zijn fei-
telijk de grondwet van zo’n werkplek. De risico’s voor 
mensen op het platform zijn groot wanneer men zich 
niet houdt aan de voorschriften. De Plant technician 
heeft ook tot taak aanbevelingen te doen om de vei-
ligheid te vergroten.

Wat heeft bovenstaande te maken met Egmondia? 
Egmont heeft tijdens werkzaamheden aan boord van 
het platform waar hij werkt de beste aanbevelingen 
gedaan voor wat betreft veilig werken.
 
Total E & P Nederland heeft hier een beloning aan ver-
bonden, een geldbedrag van 2500 euro, te besteden 
aan een door Egmont gekozen goed doel. U raadt het 
al? Egmont gaf bij zijn werkgever aan dat hij het geld 
graag gedoneerd zag aan voetbalvereniging Egmon-

dia en wel om een aantal wensen voor de jeugd van 
onze vereniging te realiseren.
Die wensen zijn twee nieuwe 5 meter doelen.  De hui-
dige doelen zijn onvoldoende veilig, met wind kunnen 
ze omwaaien en mogelijk voor letsel zorgen. Zij zijn 
daarnaast met bouten en moeren in elkaar gezet wat 
steeds problemen geeft bij het verplaatsen. De nieu-

we doelen zullen gelast zijn, meer windbestendig en 
onderhoudsvrij. 
Een andere wens is om voor de jeugd op het C-veld, 
2 dug-outs te plaatsen. Je kunt daar op dit mo-
ment nergens schuilen als het slecht weer is en er 
toch wordt gevoetbald. Het worden verplaatsbare  
aluminium dug-outs die tijdens het groot onderhoud 
van de velden kunnen worden weggehaald. 

De doelen kostten ongeveer 1.500 euro inclusief  
netten. De dug-outs bedragen 4.000 euro. De 1.000 
euro die wij overhouden wordt  toegevoegd aan de 
opbrengst van de Grote Clubaktie (ruim 2.200 euro) 
net als de opbrengst van de Rabo Clubkas. Daarmee 
kunnen we dan de 2 dug-outs bekostigen. Al met al 
een mooie opsteker voor onze jeugdafdeling!

“Egmont gaf bij zijn werkgever aan 
dat hij het geld graag gedoneerd zag 
aan voetbalvereniging Egmondia en 

wel om een aantal wensen voor de jeugd 
van onze vereniging te realiseren.”

Egmondia bedankt 
Egmont Mooij en zijn werkgever

Total E&P Nederland

Foto: Egmont in actie bij een van de platforms waar hij de veiligheid 
waarborgt
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Na een langdurige carrière bij de senioren van Egmondia, die uiteindelijk eindigde in het roemruchte 
Feivde, is door een aantal oud spelers van Het Feivde het idee opgevat om mee te gaan doen met de 7x7 
vrijdagavond competitie van de KNVB

De 7x7 (35+) vrijdagavond competitie wordt gespeeld 
op vijf vrijdagavonden in een voorjaarsreeks (mrt - mei) 
en najaarsreeks (sept - okt). Na een eerder uitgevoerde 
proef door de KNVB is in september 2013 gestart met 
de daadwerkelijke competitie.

De oud Feivdianen,  aangevuld met enkele oud(ere) 
Egmondia spelers, een vlaggende dispensatie speler, 
(Bonds)coach en de sponsor hadden zich ook inge-
schreven voor deze competitie. Samen met 18 teams 
werd op de eerste speelavond een toernooi gespeeld 
om de speelsterkte te bepalen. Diverse verenigingen 
uit de nabije omgeving zoals; SVW’27, Reiger Boys, 
AFC’34 en Jong Holland deden hier aan mee. Al snel 
was duidelijk dat ondanks de leeftijd van de spelers er 
behoorlijk gevoetbald werd. 

Na de eerste speelavond werden de teams, in vier pou-
les, op sterkte ingedeeld om tegen elkaar te spelen. 
Voor Egmondia betekende dit drie wedstrijden waarbij 
de locatie per speelavond wisselde. Hoewel het voet-
bal fanatiek maar sportief was, ging het uiteindelijk om 
de derde helft die alleen thuis werd gewonnen. Tijdens 

de laatste en vijfde speelronde werden de nummers 
een uit de poules bij elkaar ingedeeld en de nummers 
twee etc. Uiteindelijk wisten de oude mannen en de 
ene jongere van Egmondia een negende plaats te ha-
len.

Ondanks het succes liet de KNVB het bij de voorjaars-
reeks van 2014 afweten. Gelukkig pakte Reiger Boys, 
die met meerdere teams meespeelt, het op. Hierdoor 
werd het succesvolle concept voortgezet. Door een 
nieuwe strategie, bij het eerste toernooi niet te veel 
punten pakken, werd Egmondia ingedeeld in een leu-
ke gelijkwaardige poule.  Ondertussen is Egmondia 
35+ 7x7 bezig aan de zesde reeks en hebben ze zelfs 
meegedaan aan het Nederland Kampioenschap. Van-
wege de blessure gevoeligheid van de oude mannen 
hebben al diverse Egmondianen hun bijdrage gele-
verd. Zelfs een speler van DTS heeft al eens meege-
speeld. 

Jammer genoeg is het aantal deelnemende teams 
in de huidige voorjaarsreeks teruggelopen tot 12 en 
wordt er gezocht naar aanvulling van teams uit de om-
geving van Alkmaar. Echter door de goede organisatie 
van Reiger Boys is er voldoende afwisseling en maakt 
de sportiviteit en derde helft veel goed. Zo is het oude 
Fievde overgegaan in Feiv-en-drie-tig plus.

“Ondertussen is Egmondia 35+ 7x7 bezig aan 
de zesde reeks en hebben ze zelfs meegedaan 

aan het Nederland Kampioenschap.”

7 tegen 7 vrijdagavond voetbal

7 tegen 7 voetbal

Foto: Een van de elftalfoto’s van het 7 tegen 7 team, die regelmatig in andere samenstelling aantreedt



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
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Adelbert, Zeevogels en Egmondia sloegen zaterdag 16 april de handen ineen voor een fusiefeest waarbij 
alle leden de kans geven om elkaar alvast op een leuke en gezellige manier beter ‘te leren kennen’. 

Fusietocht voetbalclubs groot succes

Fusienieuws

Met vele Egmonders werd op de fiets, of in de paarden-
tram, gestart vanuit sporthal de Watertoren. 
De ronde ging eerst naar St. Adelbert werden de gas-
ten getrakteerd op een Sancti Adalberti, om vervol-
gens bij VV Zeevogels een Lamoraal bitter van ‘t Slotje 
te proeven. 
Tenslotte ging het hele gezelschap naar VV Egmondia 
voor een Jutterbitter van Slijterij Meijer.

Terwijl de fietstocht zich langs de drie verenigingen 
verplaatste vermaakte de Egmondse jeugd zich in de 
sporthal met fantastische spellen. In de sporthal werd 
het feest besloten met een barbecue van de On line 
slager en muziek van Kelly, een dj en de rockband 
Memphis waarbij het nog lang gezellig bleef. Compli-
menten gaan uit naar Onno, Clemont, Petra, Rob, Frank, 
Dennis en de vele vrijwilligers van de voetbalclubs.

“Dat voornemen is bijzonder goed geslaagd, de dag was een groot succes.”

Politieke stappen in het fusietraject

Woensdagavond 31 maart was er een extra raadscommissie waarbij het enige agendapunt de 
beoogde fusielocatie aan de Egmonderstraatweg was. Zoals verwacht waren er behoorlijk wat in-
sprekers vanuit de omwonenden en LTO, in totaal 11 stuks. Het positieve verhaal werd naar voren 
gebracht door de voorzitters van zowel onze club als Zeevogels en Adelbert. 

Het definitieve besluit werd uiteindelijk gemaakt op 14 april waarbij een overgrote meerderheid van de 
gemeenteraad voor was.Samenvatting van de voorzitter welke de vergadering leidde was: “Een meerder-
heid van de gemeenteraad is positief en wil doorgaan op de ingeslagen weg, een fusie aan de Egmon-
derstraatweg, mits er een aanvullende toelichting komt op de vragen vanuit de omwonenden, lto en 
provincie”.

Er is weer een stap in de goede richting is gezet. Het politieke traject duurt nog wel even omdat het 
uiteraard zorgvuldig zal gebeuren. In december van dit jaar zal de Provincie de nieuwe stukken vanuit de 
gemeente en de clubs behandelen en er een uitspraak over doen.

Foto: De deelnemers tijdens de Santi Adelberti proefsessie in de St. 
Adelbertkantine

Foto: Een deel van de fietsers en paardentram passagiers voor aan-
vang van de fusietocht.
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Terug in de tijd

Deze keer gaan we een behoorlijk eindje terug in de tijd. En wel naar de tijd dat Egmondia op het hoogste 
niveau speelde in zijn geschiedenis. In het jaar 1956 werd het kampioenschap behaald in de derde klasse 
A. Dit betekende toen niet dat men automatisch overging naar de tweede klasse. Daar moesten toen nog 
promotiewedstrijden voor worden gespeeld. En in deze wedstrijden (tegenwoordig noemen we dit nacom-
petitie) redde Egmondia het niet. Deze keer ben ik op bezoek gegaan naar Wim Koopman. 

Wim woont al weer 55 jaar samen met zijn vrouw  
Veronica in Egmond aan den Hoef. Maar Wim is een 
geboren derper. Hij werd geboren in de boerderij 
van Josef van der Pol aan de Zuiderstraat. Zijn vader 
Jan werkte daar als knecht en zodoende hadden zij 
daar hun onderkomen. Kort na de geboorte van Wim 
brandde de boerderij af en verhuisde het gezin van Jan 
en Kniertje Koopman naar een ander huis in de straat. 
Naar de huisjes (nummer 15) naast de Burgemeester 
Nielestraat, bij de derpers beter bekend als “de Beatrix”. 
Wim werd geboren in 1935, het jaar waarin ook het 
schip “De Kerkplein” strandde. Wim had een zus en een 
broer. Zus Bets, die zich ook jarenlang voor Egmondia 
heeft ingezet. Zij was getrouwd met Herman Velthui-
zen, die ook jaren in het bestuur heeft gezeten. Broer 
Joop die we allemaal nog kennen als een goede en be-
vlogen middenvelder van Egmondia. Dus al met al een 
echte Egmondiafamilie.

In de tijd dat Wim een jaar of tien was, waren er uit ver-
schillende buurtjes in Egmond aan Zee groepen vrien-
den die tegen elkaar voetbalden. Wim had een leren 
knikker met veter gekregen en daarmee werd dan een 
kleine competitie onderling gespeeld. Omdat Egmondia  
in die tijd alleen over een A-veld beschikte, mocht 
daar niet door iedereen zo maar worden gevoetbald. 
Maar Arie Visser, de legendarische voorzitter, wist na 
een paar gesprekken met gemeenteambtenaren een 
veldje te regelen. Dit was op de plaats waar nu het ten-
nispark “De Duinpan” is gelegen. Over Arie Visser en 

zijn vrouw Marietje was Wim vol lof. ”Wat hebben deze 
mensen ontzettend veel voor Egmondia betekent”, zei 
hij.
Ons gesprek begon met een prachtig verhaal. Wim is 
Rooms Katholiek, met hem speelde ook Thijs Hopman, 
Leo van Duin en Piet Liefting in Egmondia. Kapper 
Bout, die een kapsalon aan de Voorstraat had, sprak 
Wim daar een keer over aan. Hij zei dat als je Rooms 
Katholiek was, dat je dan bij Zeevogels hoorde te spe-
len. Dat was een R.K. vereniging. Dit bracht Wim een 
beetje in verlegenheid en samen met Thijs, Leo en Piet 

“Wim had een leren knikker met veter 
gekregen en daarmee werd dan een 

kleine competitie onderling gespeeld.“

Wim Koopman
Terug in de tijd met

Foto: Kampioenschap bij Alcmaria Victrix - Egmondia (1956)
achter v.l.n.r.  Wim Koopman (rechtsbinnen), Piet Liefting (rechtshalf), Dirk 
Zwaan ( stopperspil), Arie Zwanenburg (middenvoor), Klaas Zwart (linksback), 
Cor Schol (linksbinnen) en Meester Spit (voorzitter)
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gingen zij naar pastoor Hupperts van de Rooms Katho-
lieke kerk met hun “probleem”. Pastoor vroeg hen hoe 
het ging met de andere jongens van Egmondia. Nadat 
zij antwoordden dat ze het met iedereen goed kon-
den vinden. Zei pastoor Hupperts dat het geen enkel 
probleem was om voor Egmondia te voetballen. Zoals 
Veronica in ons gesprek zei: “Een voor die tijd vooruit-
strevende pastoor”. De jongens in ieder geval gerust 
gesteld. En Egmondia blij met de voetbalkwaliteiten 
van deze Egmondianen.

Wim is bij Egmondia in de aspiranten begonnen, ver-
volgens de junioren. Daarna kwam hij in het tweede 
elftal. Toen Wim zijn militaire dienstplicht vervulde is 
hij er zo een anderhalf jaar uit geweest. Na zijn dienst-
tijd kwam Wim toch in het eerste elftal te voetballen. 
Zijn eerste wedstrijd was tegen Alcmaria Victrix. Deze 
wedstrijd werd in winst omgezet. De trainer was toen 
meester Bannink. Een man van weinig woorden, zei 
Wim. Maar dan liep hij langs je, kneep even in je arm 
en zei dan half luid : “Kom op, hè”. En dan wist je wat je 
te doen stond. 

Het glorie jaar was dus 1956 waarin Egmondia kam-
pioen werd in de derde klasse. Het eerste speelde 
de kampioenswedstrijd tegen Alcmaria Victrix. Deze 
ploeg had aan 1 punt genoeg om in het jubileumjaar 
van hun 60jarig bestaan het kampioenschap binnen te 
halen. Egmondia vertrok echter met een 1-3 overwin-
ning huiswaarts. In deze kampioenswedstrijd scoorde 
Wim ook eenmaal. De andere twee doelpunten kwa-
men op naam van Arie Zwanenburg. Groot feest in Eg-
mond aan Zee natuurlijk. 

Maar we hadden toen ook een ijzersterk team wist 
Wim zich nog te herinneren. Men speelde het zoge-
naamde stoperspilsysteem. Een zeer aanvallend inge-
stelde speelwijze. Het zou in het hedendaagse voetbal 
ondenkbaar zijn. Voor de keeper stonden slechts drie 
verdedigers, twee backs en een stopperspil, zoals dat 
toen heette. Het middenveld bestond uit een links en 
een rechtshalf en de voorhoede bestond uit vijf man. 
Een rechtsbuiten, rechtsbinnen, midvoor, linksbinnen 
en een linksbuiten. Vooral in de voorhoede had Eg-
mondia een paar kanjers lopen. Als rechtsbuiten de 
snelle Cor Zwart, die koppend ook heel sterk was en 
menig doelpunt met zijn hoofd scoorde. Dan had je de 
grote technicus Cor Schol een man die uit stand zijn 
tegenstander kon passeren. Als linksbuiten was er Glijn 
Visser. Een linkspoot, maar zoals Wim vertelde oefende 
Glijn ook zijn minder sterke rechterbeen. Zijn wapen 
was dan binnendoor passeren en dan met rechts uit-
halen. Achterin stond Dirk Zwaan als rots in de bran-
ding. Volgens Wim een prachtige tijd. Voetballen met 
een stel jongens die veel voor elkaar over hadden en 
daarnaast heel goed konden voetballen. 

De wedstrijden van Egmondia werden in die tijd door 
vele mensen bezocht. Op foto’s uit die tijd zie je de 
mensen soms drie tot vier rijen dik om het hele veld 
heen staan. Vooral in thuiswedstrijden boezemde Eg-
mondia veel ontzag in bij de tegenstanders. Er werd 
wel eens gezegd, dat als je als bezoekende club door 

voor v.l.n.r. Cor Zwart (rechtsbuiten), Leo van Duin (linkshalf), Willem de Lange 
(keeper), Anton Gul (rechtsback) en Glijn Visser (links-buiten).

Foto: Wim Koopman

“Dit bracht Wim een beetje in verlegenheid
en samen met Thijs, Leo en Piet gingen zij 

naar pastoor Hupperts van de Rooms 
Katholieke kerk met hun “probleem“ .”



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

VIER KEER PER JAAR BIJ ZO’N 
500 LEDEN THUIS KOMEN?

DAT KAN!

KWART PAGINA € 75,- PER JAAR
HALVE PAGINA € 100,- PER JAAR
HELE PAGINA € 150,- PER JAAR

OF WILT U LIEVER UW BEDRIJF:
   OP DE SHIRTS VAN EEN ELFTAL?

   OP EEN RECLAMEBORD?

   IN HET WEDSTRIJDBOEKJE?

   OP DE TV IN DE KANTINE?

   ALS BAL SPONSOR BIJ HET EERSTE?

   ALS ‘MAN OF THE MATCH’ SPONSOR?

NEEM DAN CONTACT OP MET

RONALD REIBER OF PAUL KAGER

Boulevard Ir. de Vassy 3
Egmond aan Zee

072 - 506 15 73
info@vassy.nl

www.vassy.nl
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Terug in de tijd - vervolg

de poort het prachtig gelegen complex opliep, stond 
je bij wijze van spreken al met 1-0 achter. 

Wim heeft in zijn carrière vele doelpunten voor Eg-
mondia gemaakt. Eén tegenstander weet Wim zich 
nog goed te herinneren, dat was Beverwijk. Tegen 
deze ploeg ging het er altijd behoorlijk hard aan toe. 
Er is zelfs een keer een wedstrijd in en tegen Beverwijk 
gestaakt vanwege ongeregeldheden. De toenmalige 
grensrechter, de heer Goedel speelde daarin ook nog 
een rol.  Het fijne weet hij er niet meer van, maar vol-
gens Wim, werd Egmondia in het gelijk gesteld nadat 
er beroep was aangetekend.

Wim werkte in die tijd bij de diamantslijperij in Eg-
mond aan Zee. Nadat hij op ongeveer 32 jarige leeftijd 
bij de hoogovens ging werken en ploegendienst ging 
lopen, deed hij een stapje terug. Daarna speelde hij als 
hij niet hoefde te werken en men hem vroeg om mee 
te voetballen nog enkele jaren in het tweede en derde 
elftal van Egmondia. Hij sloot zijn actieve voetballoop-
baan af in het veteranen team, waar hij toen ook o.a. 
speelde met Leo van Duin en Cor Zwart, mannen uit de 

glorietijd van Egmondia.  
Wim is later nog twee jaar actief geweest als jeugdtrai-
ner van Zeevogels. Hij bezoekt de wedstrijden van Eg-
mondia niet meer, maar blijft wel op de hoogte van de 
uitslagen en prestaties van Egmondia via radio 80 en 
de verslagen in de krant.

Het was een leuk gesprek bij Wim thuis. De ouderen 
onder de lezers van de Zandloper zullen vele dingen 
herkennen. De jongeren zal het minder zeggen, maar 
voor hen toch leuk om eens te lezen hoe het toen ging.

Foto boven: Wim Koopman scoort 1 - 3 voor Egmondia, waarmee 
Egmondia kampioen werd tegen Alcmaria Victrix in 1956.  
Hierbij hinderde Piet Liefting keeper Afrink.

“Op foto’s uit die tijd zie je de mensen 
soms drie tot vier rijen dik om het hele 
veld heen staan. Vooral in thuiswed-

strijden boezemde Egmondia veel 
ontzag in bij de tegenstanders.
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Jeugdnieuws

Het seizoen 2015/2016 nadert zijn ontknoping. Het was weer een leuk seizoen met veel spannende wed-
strijden. Er zijn nog verschillende teams in de race om kampioen te worden, kom daarom allemaal nog 
jullie team aanmoedigen in de laatste wedstrijden.

Over het jeugdbeleid 
De jeugd heeft de toekomst

Zoals gebruikelijk starten we richting het einde van het 
seizoen ook weer met de indeling voor het nieuwe sei-
zoen, als jullie nog vriendjes of vriendinnetjes hebben die 
graag willen voetballen laat het snel weten dan kunnen 
we die meteen meenemen in deze indeling.

Ook is de jeugdcommissie nog steeds zeer blij met de 
mensen die dit jaar bij de jeugdcommissie zijn gekomen 
om ons team te versterken. Wij kunnen niet vaak genoeg 
zeggen hoe belangrijk het is dat wij met vele mensen de 
schouders eronder zetten en Egmondia de mooie uitstra-
ling die het heeft te laten behouden. 
Al met al kunnen we weer terug kijken op een geslaagd 
seizoen met vele evenementen en prachtige wedstrijden. 
Voor een van die evenementen, het jeudgkamp, willen wij 

trouwens graag via deze weg nog een oproepje doen. Wij 
zouden graag voor het Jeugdkamp een grote legertent 
gebruiken zodat in de toekomst ook de oudere jeugd kan 
blijven slapen. Als Iemand een tent heeft of weet houden 
wij ons graag aanbevolen.

Via deze weg willen wij nogmaals alle vrijwilligers, ouders 
en terreindiensten bedanken voor hun inzet van afgelo-
pen jaar en hoop iedereen weer in goede gezondheid te 
zien in het nieuwe seizoen!

 “Als jullie nog vriendjes of vriendinnetjes hebben 
die graag willen voetballen laat het snel weten. Dan 
kunnen we die meteen meenemen in deze indeling.“

Belangrijk bericht voor alle trainers en leiders

Eind mei willen we graag dat de trainers en de leiders de sleutels van de ballenkast uit de container inleveren, 
zodat we in het nieuwe seizoen de juiste kast kunnen toewijzen aan het juiste elftallen. Dit, het toewijzen 
van de juiste spullen aan de juiste teams voor het nieuwe seizoen geldt voor meer artikelen. Daarom dient 
iedereen voor de zomerstop de voglende spullen inleveren bij de jeugdcommissie:
• Sleutelbos, graag met goede beschrijving waar welke sleutel van is
• Ballennet, ballen, pionnen en watertas
• Sponsorkleding (sokken, broekjes, shirts) en tas

Foto: De E1 als trotse nummer 1 tijdens een recent jeugdtoernooi



Club van 100 
Kom ook bij de

De ‘Club van 100’, ooit zo genoemd vanwege het 
sponsorbedrag van 100 gulden, bestaat uit deelne-
mers die op vrijwillige basis een financiële bijdrage 
willen verlenen aan onze club. Deze sponsorbijdra-
ge bedraagt inmiddels € 50,- per kalenderjaar. 

Het zou een mooi streven zijn om te zorgen dat de 100 
niet meer refereert naar het sponsorbedrag maar naar 
het aantal leden van de club! 

De deelnemers van de ‘Club van 100’ zien hun naam 
terug op de naambordjes op het bord in de kantine en 
ook vermeld op de website. Deze vorm van sponsoring 
is binnen onze vereniging niet meer weg te denken. 

De leden leveren met een relatief klein bedrag een gro-

te bijdrage aan onze mogelijkheden binnen de club. 
Iedereen kan lid worden van de “Club van 100”, lid of 
geen lid van V.V Egmondia!!!

Voor vragen, informatie, aanmelden, zend een email 
naar aan pr@egmondia.com of door contact op te  
nemen met een van de bestuursleden. U kunt het aan-
meldformulier downloaden via onze website: 
www.egmondia.com/sponsors/club-van-100. 

Huisontruimingen &
tweedehands artikelen

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

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

BRILLEN
ZONNEBRILLEN

CONTACTLENZEN
OOGMETINGEN

OOGDRUKMETINGEN

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

“Het zou een mooi streven zijn om te zorgen 
dat de 100 niet meer refereert naar het  

sponsorbedrag, maar naar het aantal leden 
van de club!“ 

Club van 100



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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VoorwoordJeugdkamp, BES Toernooi en stadionpuzzel

Vrijdag 13 en zaterdag 14 mei gaan de kleedka-
mers van Egmondia omgetoverd worden tot slaap-
kamers. Het jaarlijkse jeugdkamp staat weer op het 
programma.De kinderen gaan met hun eigen team 
één nacht overnachten in de kleedkamers. Voordat 
de oogjes dicht gaan moeten de kinderen eerst nog 
aan het werk.

Zo gaan de kinderen diverse spelletjes spelen in 
parcours vorm, spelen ze een groot mix-toernooi, 
mag het penalty bokaal niet ontbreken en gaan 
de kinderen de bossen in voor het eind spel. Za-
terdag ochtend krijgen de kinderen een heerlijk 
ontbijt en zal de prijsuitreiking plaats vinden van 
het mix-toernooi en penalty bokaal. In de loop van 
de ochtend loopt het jeugdkamp ten einde voor 
de jongste leden. In de middag gaan de oudere 
leden diverse spelletjes spelen. Uiteraard gaat dit 
niet zonder limonade, ijs, snoep, frietjes, frikandel-
len, kroketten en heel veel gezelligheid.

Het volledige programma en informatie is terug te 
vinden op de website. Owja, en vergeten jullie

 je zaklamp niet mee te nemen? Veel plezier beide 
dagen.

In het weekend van 28 en 29 mei gaat de jeugd 
van Egmondia deelnemen aan het BES-toernooi. 
Na enkele jaren van afwezigheid, omdat het sa-
men viel met jeugdkamp, mogen de jeugdteams 
weer gaan strijden voor de eerste plekken.

Dit jaar gaat het toernooi georganiseerd worden 
bij Duinrand S te Schoorl.

Jeugdkamp

Stadionpuzzel

Bes Toernooi

Foto: Jeugdkamp

 

  

 

Hierboven zie je afbeeldingen van stadions van 
12 eredivisieclubs. Vul bij elke foto de naam van 
de club in. De blauwe vakjes vormen achter elkaar 
een woord dat met voetbal te maken heeft. Stuur 
dit woord naar pr@egmondia.com. De winnaar ont-
vangt een cadeaubon van € 25,00 beschikbaar ge-
steld door De Groene Kust, vakantiewoningen aan 
zee.

De winnaar van de vorige woordzoeker van vorige keer is: Anita Hottentot

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: 
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Uit de bestuurskamer

Tijdens het seizoen wordt er altijd gekeken naar de mogelijkheid om investeringen te doen ter verbe-
tering van onze mooie vereniging. Uiteraard kunnen er alleen uitgaven worden gedaan wanneer er vol-
doende inkomsten zijn. 

“Om deze investeringen te kunnen bekostigen 
proberen we als bestuur zo creatief mogelijk te 

zijn. Soms heb je echter een gelukje nodig”

Van de penningmeester

Een lang gekoesterde wens was om een kassasysteem 
aan te schaffen. Omdat een nieuw systeem een grote 
investering vergt en er maar geen duidelijkheid kwam 
over de fusie hebben we deze investering al een tijdje 
vooruit geschoven. 

Totdat we via marktplaats een tweedehands systeem 
op de kop konden tikken die aan onze eisen voldoet. 
De verwachting is dat we voor het eind van het seizoen 
nog gaan beginnen met een proefperiode.

Twee andere grote investering die er aan zitten te ko-
men zijn een set nieuwe doelen voor de E-jeugd en 
dug-outs op het C-veld. 

Om deze investeringen te kunnen bekostigen probe-
ren we als bestuur zo creatief mogelijk te zijn. Soms heb 

je echter een gelukje nodig zoals op pagina 6 van deze 
Zandloper valt te lezen. Naast deze meevaller hopen 
we een mooi bedrag op te halen met de Rabo Clubkas, 

de uitslag van de stemming wordt op 10 mei bekend 
gemaakt, hopelijk heeft u allen gestemd. Kleinere in-
vesteringen zijn o.a. het kastje voor de jeugd met alle 
belangrijke informatie en de borstels om de voetbal-
schoenen schoon te maken. Naast het doen van inves-
teringen zijn we drukdoende met het vergroten van de 
inkomsten van de vereniging. 

De laatste 2 jaar zijn het aantal bordsponsors aanzienlijk 
vergroot. Ook worden er extra inkomsten gegeneerd 
door de sponsoring van de tenues in eigen beheer te 
nemen en is de merchandising een groot succes geble-
ken. Na de sjaals zijn nu ook de handdoeken een groot 
succes, nog geen handdoek in uw bezit? Niet getreurd 
er zijn nog steeds handdoeken op voorraad, vraag er 
naar aan de balie. Al met al gebeurt er genoeg en be-
gint het financiële plaatje van de vereniging er steeds 
rooskleuriger uit te zien!

Afvalscheiding

Tijdens het seizoen wordt er altijd gekeken naar de mogelijkheid om investeringen te doen ter  
verbetering van onze mooie vereniging. Uiteraard kunnen er alleen uitgaven worden gedaan  
wanneer er voldoende inkomsten zijn.

Zoals bekend zal zijn, staan er op het complex na-
bij de kantine-ingang twee soorten vuilnisbakken. 
In de  vorige Zandloper hebben wij hier al een stuk 
aan  gewijd. Een met een blauw en een met een 
groen deksel.
De bak met de groene deksel is bestemd voor afval 
dat de plasticcontainer in kan. 

Dus alstublieft geen restafval in deze bak met groe-
ne deksel. Blikjes mogen er wel in. 
Wanneer wij hier allemaal ons steentje aan bijdra-
gen helpt het niet alleen in de aantrekkelijkheid van 
ons complex maar reduceert het ook onze afvalver-
werkingskosten. Daar willen wij toch allemaal wel 
mee helpen?

Foto: Het C-veld, nu nog open en soms koud maar vanaf volgend 
seizoen voorzien van mooi dug-outs.
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Het seizoen 2015- 2016 zit er bijna op maar toch graag aandacht voor de suggesties op deze twee pagi-
na’s.  Als we daar het nieuwe seizoen 2016 -2017 mee beginnen gaat het goed komen. 

“Verzoek is daarom ook naar onze eigen  leden, de mensen uit Egmond aan Zee. 

Wanneer u met de auto naar het voetbalcomplex komt, 
wilt u dan de auto elders in de buurt parkeren? “

Parkeerbeleid

Op zaterdag 9 april speelden er veel jeugdelftallen een 
thuiswedstrijd. Met name rond 10.00 uur was het erg 
druk. De tegenstanders kwamen niet uit Egmond aan 
den Hoef of uit Egmond-Binnen en velen kwamen dus 
met de auto om hun kinderen te brengen. 

Bij Egmondia zijn de parkeermogelijkheden summier 
Er zijn slechts 35 parkeerplaatsen. 

Rond 10.30 uur was het bomvol en vele bezoekers 
van buiten Egmond moesten elders een betaalde plek 
gaan zoeken. 

Alleen op ‘ons’ parkeerterrein geldt de “Egmondiapar-
keerkaart”. Bij het bekijken van de auto’s viel het op dat 
van de 35 geparkeerde auto’s er 20 stonden met een 
Gemeentelijk parkeervignet. Op deze plaatsen hadden 
ook bezoekers van buiten Egmond, van de bezoeken-
de voetbalploegen dus, kunnen staan. 

Verzoek is daarom ook naar onze eigen leden, de men-
sen uit Egmond aan Zee. Wanneer u met de auto naar 
het voetbalcomplex komt, wilt u dan de auto elders in 
de buurt parkeren? 

In de Watertorenweg, langs de Sportlaan of in de Troel-
straweg is vaak plek genoeg. U mag daar wel gratis 
staan (zone C en D) en op deze manier kunnen wij de 
bezoekende leden gastvrij een plekje bieden op ons 
eigen parkeerterrein. 

Vrijwilligersavond 2016

Zoals al eerder geschreven in deze Zandloper, de vorige Zandloper, diverse programmaboekjes en 
tijdens het rondbrengen van het kerstpresentje; Wij kunnen onze vele vrijwilligers niet vaak genoeg 
bedanken! 

Of het nu mensen zijn welke meerde malen in de 
week actief zijn voor het trainen en het coachen van 
de jeugd, wekelijks achter de bar op zondag staan, 
iedere maandag deel zijn van de Vut ploeg of een 
aantal maal per jaar op een jeugdtoernooi helpen; 
Samen maken al deze vrijwilligers de club tot wat 
het is. Een prachtige ontmoetingsplek. Al deze men-
sen willen wij ook dit jaar weer uitnodigen voor een 
vrijwilligers avond. De exacte datum is nog niet be-

kend maar het zal waarschijnlijk ergens in de twee-
de helft van augustus, of de eerste helft van septem-
ber zijn. 

Uiteraard nodigen wij iedereen rond die tijd uit 
maar zorgt u in ieder geval dat u de website, dit blad 
en de overige communicatiekanalen van de club in 
de gaten houdt voor deze gezellige avond.

Uit de bestuurskamer



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

072 85 00 930  |  www.burovanamstel.nl

GRAFISCHE VORMGEVING

 DRUKWERK

RECLAME-ARTIKELEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTEN

ROUWKAARTEN

WEBDESIGN
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Familiedag

Zondag 15 mei is het weer zo ver: De jaarlijks terugkerende gezellige familiedag bij Egmondia! Iedereen, 
vrienden/vriendinnen/familie/buren/collega’s etc., is welkom om mee te doen aan dit o zo spannende en 
gezellige toernooi. 

“De dag, die al vele jaren georganiseerd wordt is altijd een feest. Voor jong en oud is er van alles te 
doen en de sportiviteit viert hoogtij op deze dag.”

Een prachtige dag vol 
voetbal en vermaak!

Famieliedag

De dag, die al vele jaren georganiseerd wordt is altijd 
een feest. Voor jong en oud is er van alles te doen en de 
sportiviteit viert hoogtij op deze dag. 

In een gemoedelijke sfeer worden de diverse wedstrij-
den op een half veld gespeeld. Niet alleen de reguliere 
spelers zijn van de partij maar ook vele vrienden en fa-
mielie van de leden, vrijwilligers of sponsors die spe-
ciaal voor deze dag de voetbalschoenen onderbinden. 

Kijken en aanmoedigen kan natuurlijk ook!

Aanvang van de dag is 09:30 uur en van 10:00 uur 
tot 15:00 uur zullen de wedstrijden plaatsvinden.

Na de wedstrijden kunt u genieten van een lekker mu-
ziekje. Wie er komt is nog een verrassing. Natuurljik is 
er ook dit jaar weer een loterij met vele mooie prijzen. 
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Welkom in de kantine “De Lange Plas”

Wegens het doorslaande succes van de mooie Egmondia sjaals is onze PR afdeling snel weer aan het brain-
stormen geslagen. Wat voor leuks kan er als nieuw item gelanceerd worden? De link zat hem in de seizoe-
nen. Waar de sjaal ideaal was om de leden aan te bieden aan het begin van dit jaar richten wij ons nu op de 
zomer! En hoe goed komt een handdoek dan van pas?

Het initiatief voor de leuke artikelen is ontstaan toen 
de mannen van het PR team ook bij andere clubs wat 
items waren. 

Er is vervolgens gekeken naar hoe kunnen wij nu wat 
leuks voor onze leden, de vele supporters en overige 
vrijwilligers maken wat en leuk is om te hebben en de 
club helpt in de positieve uitstraling die wij hebben. 

Dit tweede item is nog maar het begin van de vele 
ideeen die er zijn. Doel is om 1 a 2 keer per seizoen iets 
nieuws te lanceren.

Het nieuwste item, de Egmondia handdoek, is verkrijg-
baar in twee verschillende maten. De kleinere variant, 
van 100 bij 50 cm, is te koop voor 8 euro. Ideaal voor in 
de voetbaltas van de kinderen om na de wedstrijd te 
kunnen gebruiken. De grotere variant is 140 bij 70 cm 
en is te koop voor 15 euro. Net als bij de sjaals zijn ook 
de handdoeken slechts in beperkte oplage gedrukt en 
ook hiervoor geldt; op=op.

Hoe mooi zou het zijn wanneer het Egmondse strand 
komende zomer vol ligt met deze prachtige blauwe 
exemplaren? Of misschien wel een Spaans strand waar 
diverse van onze leden binnenkort meedoen aan een 
leuk toernooi, Egmondia gaat internationaal! De hand-
doeken zijn op de zaterdag en zondag verkrijgbaar in 
de kantine.

“Dit tweede item is nog maar het begin van de vele ideeen die er zijn. 
Doel is om 1 a 2 keer per seizoen iets nieuws te lanceren.”

Op je Egmondia handdoek
Plat op het strand!

Like ons op facebook!

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

niet!

Datum Evenement

13 & 14 mei Jeugdkamp 2016

15 mei Familiedag 2016

16 mei Vrone – Egmondia

28 & 29 mei BES toernooi

Agenda:

Merchandise
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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 derde uitgave van de Zandloper van dit seizoen. Heeft u de eerste 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 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

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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Beste Reisbedrijf van Nederland 2016

ZONVAART.NL

Boek uw vakantie
   bij Zonvaart Reizen
  en verdien geld voor
                    de club!*

Bekijk bovenstaande last-minutes en alle
andere vakanties op:

Getoonde prijzen zijn vanaf-prijzen per persoon o.v.v. wijzigingen en o.b.v. 2 personen.

*Na aantonen lidmaatschap bij Egmondia,
  stort Zonvaart Reizen €10 per boeking in
                                                           de clubkas.

Turkije - Club Kibele***+
Marmaris

8 dagen, incl. vlucht
studio-appartement o.b.v. logies
vertrek in mei 2016

250

Curaçao - Chogogo Resort***
Jan Thiel Baai

9 dagen, incl. vlucht
studio-appartement o.b.v. logies
vertrek in juni 2016

589

Cyprus - Aliathon Village****
Paphos

8 dagen, incl. vlucht
studio-appartement o.b.v. logies
vertrek in juni 2016

403
Bali - Mentari Sanur***
Sanur

10 dagen, incl. vlucht
2-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt
vertrek in mei 2016

738

Zonvaart Reizen  |  Voorstraat 117  |  egmond@zonvaart.nl  |  tel. 0880 660 868 


