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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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Inmiddels is het al weer twee maanden geleden, half september werd de algemene ledenvergadering van 
2016 gehouden. Het was een avond die helaas niet heel druk bezocht werd. De leden die er wel kwamen 
zorgden overigens voor een prima avond die erg positief is verlopen, toch vind ik het jammer dat de animo 
wat achterbleef. Geregeld hoor ik langs de lijn op- en aanmerkingen die ik ook graag tijdens deze avond had 
willen horen. Begrijp mij niet verkeerd, de dingen die ik langs de lijn hoor zijn niet alleen maar kritiek maar 
het zijn vaak gewoon erg goede ideeën en verbeterpunten.

Voor mij persoonlijk was het de tweede jaarvergade-
ring, daarmee zat mijn eerste jaar als voorzitter er op. 
Een druk, soms hectisch maar bovenal erg leuk jaar. 
Het voorzitterschap is dan wel een individuele functie 
maar het leiden van de club doe ik allerminst alleen. Ook 
op bestuurlijk niveau moet het verbeteren van de club 
een teamsport zijn. Daarom ben ik blij met alle ideeën, 
verbeterpunten en feedback (positief én negatief) die 
ik mag ontvangen. Als er iemand binnen de club rond-

loopt met een idee en zich daarbij heeft afgevraagd “Zal 
dit niet iets voor Egmondia zijn?” is in 99 van de 100 ge-
vallen mijn antwoord “Dat denk ik wel!”.

Helaas heb ook ik maar 24 uur in een dag en 7 dagen 
in een week. Zelfs met de beste wil van de wereld en 
samen met de inzet van de overige geweldige bestuurs-
leden krijgen wij dan nog niet al die ideeën zelf van de 
grond. Daarom wil ik ook graag iedereen met een goed 
idee aansporen hierin zélf het initiatief te nemen en laat 
ons vooral weten wat de club kan doen om hierbij on-
dersteuning te bieden. 

Ben jij op het kantoor waar jij werkt bezig geweest met 
het aanvragen van subsidies die ook interessant kunnen 
zijn voor Egmondia? Neem contact op met de penning-
meester. Kwam je online een leuke trainingsoefening 
tegen? Laat het de jeugdvoorzitter weten. Zag je in een 
andere kantine een leuke promotie-campagne? Laat 
het ons bestuurslid PR zaken weten.

Op die manier kunnen wij Egmondia nog steeds zoveel 
mooier maken als het nu al is. Want, ondanks boven-
staande punten, is en blijft Egmondia een prachtige 
club. Dat staat buiten kijf. Dit is ook recent weer geble-
ken tijdens de geweldige open dag voor de jongste 
jeugd, de succesvolle grote clubactie (zie foto), de over-
weldigende reacties op de Jumbo spaaractie, de gewel-
dige kantine middag na de derby tegen St. Adelbert, de 
sportquiz en al die andere zaken die het amateurvoet-
bal zo mooi maken.

Met blauw-witte groet
Paul Kager

Geregeld hoor ik langs de lijn op- en 
aanmerkingen die ik ook graag tijdens deze 

avond had willen horen

“Ook op bestuurlijk niveau moet het 
verbeteren van de club een team-

sport zijn”

Van de voorzitter

Daarom wil ik ook graag iedereen met een 
goed idee aansporen hierin zélf het initiatief 

te nemen en laat ons vooral weten wat de club 
kan doen om hierbij ondersteuning te bieden



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/nl

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 startte dit seizoen 2016-2017 met de beker in een poule met HSV, Blauwwit Wormerveer en 
Graftdijk. Uit werd nipt verloren van een hoger spelend HSV 1 na een goede wedstrijd. In de 1e helft had 
Egmondia zelfs het betere van het spel, maar werd in de 2e helft een vrije trap van HSV ongelukkig van rich-
ting veranderd en belandde in ons doel. Daarna werd knap met 4-1 van Blauwwit gewonnen en uit met 0-0 
gelijk gespeeld tegen Graftdijk. Door deze resultaten werden wij 2e in de poule en ging alleen HSV door in 
de beker.
Het goede spel werd voortgezet bij de start van de com-
petitie. Na twee gelijke spelen werd met 4-1 gewonnen 
van koploper Vrone met zeer goed spel van Egmondia. 
Hierna startte een wisselvallige periode waarin (te) vaak 
onnodig verloren werd in wedstrijden waarin Egmondia 
veelal de betere ploeg was, maar de vele kansen niet 
werden verzilverd. Meerdere wedstrijden werden op die 
manier met één doelpunt verschil onnodig verloren. De 

derby tegen Adelbert werd een 1-1 gelijkspel waardoor 
Egmondia nu in de middenmoot staat met 10 punten 
uit 10 wedstrijden. Hopelijk wordt in de laatste wedstrij-
den voor de winterstop het winnen weer opgepikt en 
kan in de 2e seizoenshelft nog een periodetitel bereikt 
worden.

Egmondia 2 startte het seizoen met een sterk verjongd 
elftal onder leiding van trainer Kees Hottentot. Deze is er 

in geslaagd een heel goed samenwerkend team te for-
meren dat het seizoen niet alleen startte met overwin-
ningen maar zelfs tot op heden ongeslagen bleef. Hier-
door staat Egmondia 2 fier bovenaan na 7 wedstrijden 
met 19 punten gevolgd door Foresters 5 met 17 punten. 
Als deze lijn wordt voortgezet ligt een kampioenschap 
binnen bereik met promotie naar de 5e klasse. Als ieder-
een het goede spel vasthoudt dan kan Egmondia hope-
lijk weer een seniorenteam kampioen zien worden.
De goede resultaten van Egmondia 2 maken het voor de 
hoofdtrainer Peter Tania mogelijk om regelmatig jonge 
spelers uit het 2e elftal in te zetten in het 1e elftal, zowel 
als wissel- als basisspeler. De goede samenwerking tus-
sen Peter Tania en Kees Hottentot zorgt hierdoor voor 
een goede doorstroom van jonge spelers naar het 1e 
elftal. Een ontwikkeling die algemeen zorgt voor een 
gezonde verjonging binnen de vereniging en Egmon-
dia 1 in het bijzonder. 

Egmondia begint wisselvallig aan  
nieuw seizoen

Deze is er in geslaagd een heel goed 
samenwerkend team te formeren dat het 

seizoen niet alleen startte met overwinningen 
maar zelfs tot op heden 

Hierna startte een wisselvallige periode waarin 
(te) vaak onnodig verloren werd in wedstrijden 
waarin Egmondia veelal de betere ploeg was, 

maar de vele kansen niet werden verzilverd



6 | De Zandloper - December 2016

Fusie update

Het college van Bergen heeft op 17 november in dorpshuis de Schulp in Egmond-Binnen het plan voor 
de beoogde fusielocatie van de drie Egmondse voetbalclubs gepresenteerd. De gemeenteraad heeft in 
het voorjaar 2016 in principe ingestemd met het aanwijzen van het gebied ten zuiden van de Egmonder-
straatweg in Egmond aan den Hoef. 

Hierna kon het college het plan verder uitwerken. Dat 
gebeurde in samenspraak met Provincie Noord-Hol-
land, PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier en de voetbalclubs. Omwonenden en agrari-
ers hebben afgezien van deelname aan de overleggen. 
Met de ontwikkeling van het sportpark op deze locatie 
is een investering van 4,7 miljoen euro gemoeid. De 
leden van de voetbalverenigingen stemden eerder al 
in met een fusie op de locatie aan de Egmonderstraat-
weg. 

Het sportpark voor de fusieclub is ingetekend ten zui-
den van de Egmonderstraatweg en bestaat uit een 
versterkt natuurgrasveld met wedstrijdverlichting, 
twee kunstgrasvelden met verlichting, twee natuur-
grasvelden, een clubgebouw met tribune en 140 par-
keerplaatsen. De hoofdentree voor auto’s is vanaf het 
kruispunt bij het benzinestation. Fietsers kunnen op 
drie manieren het complex bereiken. Uitgangspunt is 
steeds geweest om een sportpark te ontwikkelen dat 
landschappelijk goed is ingepast en aansluit op het 
naastgelegen duingebied.
De gemeente heeft eerder aan de provincie gevraagd 
of zij toestemming wil geven voor een sportpark 
op deze plek. De provincie gaf daarop aan dat beter 
moest worden onderbouwd waarom deze locatie ge-
schikter is dan het nog niet bebouwde Delversduin of 
het huidige voetbalcomplex aan de Hogedijk in Eg-
mond aan den Hoef (locatie Zeevogels). Delversduin 

valt af, omdat in de structuurvisie Egmond aan en Hoef 
woningbouw is gepland op deze locatie. Op de locatie 
Zeevogels kan de fusie weliswaar goedkoper worden 
gerealiseerd, maar deze plek ligt minder centraal en is 
voor fietsers minder veilig te bereiken. De locatie Eg-
monderstraatweg heeft bovendien de voorkeur van 
de clubs zelf; de leden hebben ingestemd met een fu-
sie op deze plaats. “De locatie Egmonderstraatweg ligt 
centraal tussen de drie kernen, waardoor het sport-
complex op deze plek het nieuwe sociale hart van de 
Egmonden wordt. Het college vindt dit de beste loca-
tie”, aldus wethouder Peter van Huissteden.

De volgende stappen in het proces is het bekendma-
ken van de wijzigingen van het bestemmingsplan. Dit 
is ook het moment dat betrokkenen hun zienswijze 
kunnen indienen en ook de provincie met een defi-
nitief ja of nee komt. Dat is echter geen kwestie van 
weken maar maanden. De gemeente verwacht medio 
2017 een reactie van de provincie. Wordt dus vervolgd.

Het sportpark voor de fusieclub is ingetekend 
ten zuiden van de Egmonderstraatweg en 

bestaat uit een versterkt natuurgrasveld met 
wedstrijdverlichting, twee kunstgrasvelden 

met verlichting, twee natuurgrasvelden, 
een clubgebouw met tribune en 140 

parkeerplaatsen. 

Fusie update;  College presenteert plan  
voetbalfusie Egmonden
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Kantinerooster zaterdagen 2017

Datum 8:45-11:00 11:00-13:15 13:15-15:30 Datum 8:45-11:00 11:00-13:15 13:15-15:30

21 jan Thomas Kriele JO9-1 Art Zwenger JO13-1 Leroy Baltus JO9-2 25 mrt Quin Westphal JO7-1 Roos Zwart MO13-1 Yazz Wassenaar MO19-1

Jasper Groot  JO9-2 Morris Vis JO13-2 Benjamin Lens JO19-1 Kjeld Wijker JO9-1 Gijs Kingma JO15-2 Rick Lek JO15-1

Fabian de Boer JO11-1 Sepp Dekker JO19-1 Jay Glas JO13-2 Jay van Tol JO15-1

28 jan Jamie Voorhamme JO11-3 Guyon Recourt JO13-1 Lennart Rigter JO19-1 1 apr Evy Brouwer JO11-3 Noah Biesboer MO13-1 Nienke Wesselingh MO19-1

Huib Lemmink JO11-2 Mink Buis JO13-1 Bregje Buis MO19-1 Jelte Heeres JO7-1 Mats Blok JO15-2 Joshua Osomade JO15-1

Ilyah Muns JO13-1 Ramon Zwart JO19-1 Max van Thiel JO13-1 Nick Schol JO15-2

4 feb Rixt Brouwer JO9-1 Senna Buis MO13-1 Rene Wijker JO15-1 8 apr Finn Dekker JO9-2 Luna Min MO15-1 Lianne Blok MO19-1

Guusje Heinis JO11-3 Sanne de Graaff MO13-1 Sten Blaauboer JO19-1 Jamielynn Theunissen JO9-1 Rens Barendsma JO15-2 Joep vd Laarse JO15-1

Tristan Geskus JO15-1 Paolo van Malsen JO15-1 Kim Tuls MO15-1 Ariel van Ham MO19-1

11 feb Marijn Faber JO19-1 Silva de Groot MO13-1 Romy Min MO19-1 15 apr Dylan Richardson JO11-3 Isabelle de Graaff MO15-1 Nadia Recourt MO19-1

Stijn Biesboer JO9-2 Bas vd Berg JO13-1 Jim Paauw JO19-1 Tom Groen JO11-2 Stijn Ploeger JO15-2 Coen Heinis JO15-1

Michel Röpke JO15-1 Maaike Zwart MO15-1 Ruben Groot JO11-2 Mara Blok MO15-1

18 feb Niek Wijker JO9-1 Noel Sgourou MO13-1 Sanne Gul MO19-1 22 apr Storm Gouda JO11-2 Brit Buis MO15-1 Teuntje Hopman MO19-1

Jilles Pater JO9-1 Casper Bosman JO13-1 Robin Wesselingh JO19-1 Stan de Laleijne JO11-1 Syl Buis JO11-2 Joerie Moes JO15-1

Samuel Damen JO15-2 Lot vd Winden MO15-1 Floortje Buis JO13-1 Rune Pannekeet JO15-2

25 feb Arie van Wegen JO11-3 Boet Groen JO7-1 Elisa Mans MO19-1 29 apr Sjaak Bes JO11-1 Sissi Prins MO13-1 Deyanne Voorhamme MO15-1

Cliff van Schagen JO9-2 Sam Sibariani JO13-1 Rico Heida JO19-1 Cas Heinis JO13-2 Dylan Wellink JO15-2 Sunny Zwart MO19-1

Thijn Kuiper JO9-2 Barry Molenaar JO15-1 Lotte JO9-2 Jesper Koopman JO13-2

4 mrt Femke Leyen MO19-1 Tessa vd Himst MO15-1 Tannya vd Woude MO19-1 6 mei Merlijn van Amstel JO11-1 Jordan van Schagen MO13-1 Tim de Graaff JO15-1

Sem Groen JO11-2 Owen Koper JO13-1 Damien Rigter JO19-1 Abel Riezebos JO11-1 Tess van Gent JO9-1 Nina Duits MO15-1

Gabriel Willems JO11-1 Assadur Manugian JO9-2 Sjaak Glas JO7-1 Jesse Holtman JO13-2

11 mrt Michael Lochies JO9-2 Suze Verberne MO13-1 Manon v Oostveen MO19-1 13 mei Vin Zwart JO11-1 IJsbrand Plug JO7-1 Aron Wijker JO13-2

Ray Spierenburg JO9-1 Mees van Esveld JO13-1 Hero Simoons JO15-1 Reece Hellemons JO13-2 Demy vd Meulen JO7-1 Jens Blok JO15-2

Jill Wijker JO7-1 Sem Bout JO15-2 Niek Bark JO11-1 Lotus Bruin MO19-1

18 mrt Piet Gul JO11-3 Jasmijn Blok MO13-1 Zoe Buin MO19-1

Kim Niesten JO11-2 Joris Boogaard JO13-1 Devi Zwart JO15-1

Klaas de Boer JO13-1 Sam wijker JO15-2

Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen!  Kunt u geen vervanging regelen 
dan kunt u uw dienst afkopen door € 25,00 te betalen aan Egmondia!  

Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht wanneer u verstek laat gaan.

Wijzigingen of ruilingen kunt u doorgeven aan:

Danielle Broers tel. 06-27101470 e-mail: daan_broers@msn.com
Anita Groot tel. 06-40107027



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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Terug in de tijd

Het eerste dat je opvalt als je de kamer van 
zijn rustig gelegen woning binnentreedt is de 

enorm grote foto van het Egmondia team, dat 
in 1969 kampioen werd bij St, Adelbert. 

Deze keer ging ik naar de Logger om een verhaal met 
Piet Vuil te maken over zijn voetbalverleden. Daar 
wordt inderdaad nog over Piet Vuil gesproken, maar 
een jaar of zes geleden heeft Piet zijn achternaam la-
ten veranderen in de naam van zijn moeder. Dit klinkt 
beter zei hij. Dus vanaf dat moment gaat hij door het 
leven als Piet Visser. 

Het eerste dat je opvalt als je de kamer van zijn rus-
tig gelegen woning binnentreedt is de enorm grote 
foto van het Egmondia team, dat in 1969 kampioen 
werd bij St, Adelbert. Deze foto neemt een prominente 
plaats in zijn kamer in. En zegt Piet er nog bij: “Deze 
foto hangt hier al jaren hoor”.  Voor die wedstrijd zijn 
we toen lopend door duin naar Egmond-Binnen ge-
gaan. En volgens hem zijn ze toen nog bekeurd omdat 
ze geen duinkaart hadden. De boete zal wel betaald 
zijn door de penningmeester, neem ik aan.

Piet heeft zijn hele jeugd in Egmondia gespeeld. Toen 
had je nog welpen, aspiranten en junioren voordat je 
bij de senioren kwam. Piet kwam al op 16 jarige leef-
tijd bij de selectie. Zijn eerste trainer was Jan Los en 
daarna de heer Deelstra. De Amsterdammer Deelstra 
was bevriend met Ajax trainer Rinus Michels. In die tijd 
oefenden de spelers van Ajax, met o.a. Sjaak Swart, Piet 
Keizer, Johan Cruijff, Barry Hulshoff, vaak tegen ama-
teurclubs om vaste spelpatronen in hun voetbalsys-
teem aan te brengen. Zo mocht Egmondia ook eens als 
tegenstander fungeren. Waar andere clubs vaak met 
een grote nederlaag geconfronteerd (b.v. 20-0), wist 
Egmondia de schade te beperken tot 11-1. En vooral 
dat tegendoelpunt was uniek. Dat was nog niet eerder 
gebeurd. Het was Piet Vuil , die keeper Gert Bals pas-
seerde. 

Het grote succes voor hem en natuurlijk voor Egmon-
dia kwam toen Piet Buis speler/trainer werd. In dat jaar 
werd Egmondia, zoals eerder vermeld, kampioen bij 
St. Adelbert. Een gelijkspel was voldoende om de titel 
binnen te halen. De wedstrijd eindigde in 0-0. In dat 
seizoen, vertelde Piet, had hij 32 keer gescoord. Bij het 
kampioensfeest in “De Zeeparel” werd dit naar voren 
gebracht door Ron Spit, die de statistieken van dat sei-
zoen had bijgehouden. Dat Piet een veel scorende spits 
was heb ik ook terug kunnen vinden in het schitteren-
de plakboek van Piet. Menigmaal kan je daar in lezen 
dat Egmondia de wedstrijd won door een uitblinkende 
Piet Vuil. Eén wedstrijd noemde hij meteen op. Dat was 
een uitwedstrijd bij H.S.V. uit Heiloo. Egmondia won 

        Terug in de tijd
                         met Piet Vuil

Deze keer ging ik naar de Logger om een verhaal met Piet Vuil te maken over zijn voetbalverleden. Daar 
wordt inderdaad nog over Piet Vuil gesproken, maar een jaar of zes geleden heeft Piet zijn achternaam 
laten veranderen in de naam van zijn moeder. Dit klinkt beter zei hij. Dus vanaf dat moment gaat hij door 
het leven als Piet Visser. 
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Terug in de tijd

die wedstrijd met 3-4 en 
alle Egmondse doelpunten 
werden door Piet gescoord. 
Piet had in die tijd een enorm sterk middenveld ach-
ter zich. Adri Wiitebrood met een verwoestend schot, 
maar Piet Buis en Martin Zwaan wisten precies hoe zij 
hem moesten aanspelen. Vooral  Martin en ik voelden 
elkaar heel goed aan.

Door zijn vele doelpunten en zijn enorme snelheid 
was hij in het vizier gekomen van het toenmalige AZ 
67, waar hij vanaf 1972 op amateurbasis drie jaar heeft 
gespeeld. Hij speelde voornamelijk in het B-elftal. Dan 
speelde hij veelal één helft om dan als wisselspeler 
te worden toegevoegd aan het eerste elftal, dat toen 
nog in de eerste divisie speelde en getraind werd door 
Cor van der Hart. Zo een tien keer is Piet ook in de ba-
sis gestart. Op het moment dat hij bijna een contract 
zou hebben gekregen vroeg Piet nog enige bedenk-
tijd. De “afkoopsom” zou worden geregeld door AZ 67 
twee wedstrijden tegen Egmondia te laten spelen. In 
de tweede helft van zijn derde jaar kreeg Piet te ma-
ken met een voetblessure. Een ontsteking bleek daar 
de oorzaak van te zijn en als zoiets te lang duurt, tel je 
op dat niveau niet meer mee. Dus besloot hij, tot grote 
vreugde van Egmondia, weer naar zijn oude club terug 
te keren.

Daar trainde hij onder Rein van Lier, Bram Schuurman 

en Rob Donkersloot. Laatst 
genoemde trainer legde 
vooral de nadruk op condi-

tie. Dit betaalde zich, zoals Piet zei, terug in de wed-
strijden. Vaak werd de wedstrijd in de laatste twintig 
minuten in het voordeel van ons beslist. Wij draaiden 
onder Donkersloot twee hele goed jaren, echter elke 
keer ging het de laatste wedstrijden mis en grepen we 
naast het kampioenschap. Piet wilde toch wel nog wel 
een keer kampioen worden en toen de naar Alcmaria 
Victrix vertrekkende trainer Rob Donkersloot vroeg of 
Piet mee wilde, heeft hij ” ja” gezegd. En wat Piet graag 
wilde werd toen waar. De Alkmaarders werden kampi-
oen. Bekend van die tijd was het ‘spuugbordverhaal’, 

Wij draaiden onder Donkersloot twee hele 
goed jaren, echter elke keer ging het de laatste 

wedstrijden mis en grepen we naast het 
kampioenschap. 
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“Maar dit alles is allemaal erg overtrokken geweest”, zei 
Piet.

Toch kwam Piet weer terug naar Derp en ging weer 
voetballen bij Egmondia. In die tijd was Piet taxichauf-
feur bij Taxi Zwart en dan haalde ik ’s nachts jongens 
op, waar ik de volgende dag mee op het veld stond. Je 
snapt dat deze jongens dan niet in topconditie waren. 
En daar knapte Piet op af. Hij bouwde zijn voetbalcarri-
ère af bij de veteranen van Egmondia, waar hij o.a. met 
spelers als Piet Buis, Jan de Jong, Joop en Adri Koop-
man, Ton Gravenmaker en Henk Groot vele kampioen-
schappen binnenhaalden. Vaak was het een tweestrijd 
tussen Egmondia en H.S.V..

Na zijn actieve loopbaan als speler is hij ook nog 3 jaar 
elftalleider van het eerste elftal geweest. Dit was in de 
periode van Jan op de Weegh. In deze periode haal-
de Egmondia twee kampioenschappen binnen. Eerst 
kampioen in de eerste klasse afdeling, waarna het jaar 
erop de titel in de hoofdklasse werd geprolongeerd 
en Egmondia in één keer door stootte naar de vierde 
klasse KNVB. Ook zijn vrouw Jannie, die helaas veel te 
vroeg is overleden, heeft zich ingezet voor Egmondia. 
Zij is jarenlang leider geweest van de pupillen. Dus de 
clubliefde was bij beide aanwezig.

Tegenwoordig heeft Piet het voetbal losgelaten. Hij 
komt bijna niet meer kijken, maar kijkt wel altijd even 
naar de uitslag van Egmondia. Piet heeft nu andere 
hobby’s. ’s Zomers is hij vaak op het strand bij de bo-
tenclub te vinden, waar hij het prachtig vindt om met 
zijn catamaran over de zee te zeilen. Ook heeft hij sinds 
een jaar een oldtimer waar hij samen met Jan de Groot 
(de Bels) er dan mee op uittrekt. Daarnaast helpt hij 
neef Onno Tijm bij evenementen in het sportcafé. Dus 

wat dat betreft weet hij zijn dagen goed te vullen, maar 
zegt hij: “Je komt toch steeds weer alleen thuis”. Hij mist 
Jannie, die nu bijna drie jaar geleden overleden is, nog 
elke dag.

Het was een mooi gesprek met Piet en wat heb ik geno-
ten van het mooie plakboek met al die oude verslagen 
van Egmondia. Door die tekst en foto’s gaan de herin-
neringen weer leven en ik hoop, dat u met het lezen 
van dit stukje dat gevoel ook een beetje heeft.

Kees Kager

Tegenwoordig heeft Piet het voetbal 
losgelaten. Hij komt bijna niet meer kijken, 

maar kijkt wel altijd even naar de uitslag van 
Egmondia. 







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

06 20 100 550
T 06 538 12 076

www.rotteveeltuinen.nl

Ervaar de waarde van 
uw tuin!

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

Boomverzorging

Boulevard Ir. de Vassy 3
Egmond aan Zee

072 - 506 15 73
info@vassy.nl

www.vassy.nl

Huisontruimingen &
tweedehands artikelen

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

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33
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Jeugdnieuws
Het seizoen 2016-2017 loopt alweer tegen de win-
terstop en de resultaten zijn vrij aardig te noemen. 
De meeste teams draaien in de bovenste helft mee 
en een aantal staat zelfs stijf bovenaan. Er zijn een 
tweetal teams in klasse omhoog gegaan en doen 
ook in die klasse goed mee dus al met al zijn wij het 
seizoen goed begonnen.

Achter de schermen zijn er wat wisselingen in de jeugd-
commissie geweest Mariska Gul, die de kantinezaken 
deed, heeft na jarenlange inzet het stokje overgegeven 
aan Danielle Bark die samen met Anita Groot het reilen 
en zeilen van de kantine op zaterdag voor hun rekening 
gaan nemen. Langs deze weg wil de jeugdcommissie 
Mariska Gul nogmaals danken voor alle tijd die zij hier in 
heeft gestoken. Verder willen we onze wedstrijdsecreta-
ris Niels de Jong beterschap wensen na zijn zeer verve-
lende blessure, Niels heel veel sterkte.

Sinterklaas en Zwarte Piet hebben ook dit jaar weer tijd 
gevonden om bij onze jongste jeugd langs te gaan en 
hebben er weer een groot feest van gemaakt. Elders in 
deze Zandloper leest u dat ook de Grote Club Actie weer 
een succes was. 

Wij kunnen als vereniging niet vaak genoeg herhalen 
hoe blij we met al onze vrijwilligers zijn die zich elke keer 
weer inzetten voor de club, fantastisch! 

De meeste teams draaien in de bovenste helft 
mee en een aantal staat zelfs stijf bovenaan. 
Er zijn een tweetal teams in klasse omhoog 

gegaan en doen ook in die klasse goed 
mee dus al met al zijn wij het seizoen goed 

begonnen.

jeugdnieuws!

Ook dit jaar weer, net als vele jaren hiervoor, is het 
zaalvoetbal in de Sporthal weer een heerlijk traditie 
tijdens de kerstvakantie. Na de primeur van vorig 
jaar zal ook dit jaar de oudere jeugd van Egmondia, 
Zeevogels en Adelbert dit jaar namelijk gezamenlijk 
het Egmonder Kersttoernooi spelen. Zet 29 decem-
ber 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 Eg-
mondia leden. In de grote zaal van de sporthal wordt er 
in een poule systeem gestreden om mooie bekers. Ui-
teraard zijn alle jeugdleden van harte welkom en eigen-
lijk rekent de toernooicommissie er ook gewoon op dat 
iedereen van de partij is tijdens deze gezellige dag. 

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

Kersttoernooi
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Voorkom een boete

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

De kantinediensten: Het is ook in de vorige Zandloper besproken en stond op de agenda voor de algeme-
ne ledenvergadering. Daar gaf het bestuur aan dat zij serieus overwogen hebben om naast de contributie 
ieder jaar een bedrag van 50 euro extra in rekening te brengen bij alle leden. Dit kon dan terug gestort 
worden nadat er door of namens het lid (in het geval bij jeugdleden) minimaal 8 uur per jaar vrijwilligers-
werk verricht zou zijn. 

Deze rigoureuze maatregel hoeven wij op dit moment 
(nog) niet te nemen. Dit hoeft niet op de voorwaarde 
dat het huidige schema van kantinediensten goed zal 
functioneren. Het is daarom van belang dat de ouders 
van leden, en leden zelf, goed op te hoogte zijn van 

het rooster voor de kantinediensten. Dit is ook de re-
den dat er op pagina 7 van deze Zandloper een hele 
pagina is vrijgehouden om het rooster bij u thuis op de 
deurmat te krijgen. 

Het huidige beleid, waarbij er bij verstek 25 euro in 
rekening gebracht zal worden, is tijdens de algemene 
ledenvergadering bekrachtigd en wordt per heden uit-
gevoerd. Kortom; Voorkom een boete, wees geïnfor-
meerd en zorg gewoon dat je die kantinedienst (van 
maximaal 3 uur) 1 a 2 keer per jaar draait.

Het is daarom van belang dat de ouders van 
leden, en leden zelf, goed op te hoogte zijn van 

het rooster voor 

Nieuwe kantinerooster,  
wees geïnformeerd voorkom een boete



De Zandloper - Najaarseditie 2015De Zandloper - December 2016 | 17

Ook dit jaar was de Grote Clubactie weer een groot 
succes. Net als afgelopen weer was Marleen Koop-
man weer betrokken bij de organisatie, dit jaar sa-
men met Samantha de Groot. Namens de hele club 
wil het bestuur deze dames hartelijk danken. 

Er is nog even getwijfeld om het weer te doen. “Want 
zat het niet erg dicht op de vorige actie?” Als club zijn 
wij maar wat blij dat wij het gedaan hebben want 
het resultaat mag er zijn! Dankzij de inzet van Mar-
leen en Samantha is de actie weer erg goed ver-

lopen, kregen alle lotenverkopers de boekjes en zijn 
de mensen die loten hebben gekocht ingevoerd in het 
systeem van de Grote Clubactie. 

De jongens en meiden van Egmondia hebben het ook 
fantastisch gedaan. Samen hebben zij bijna 1.000 loten 
verkocht! Egmondia wil iedereen die een lot verkocht 
heeft heel hartelijk danken.  

Ook dank aan alle 
overige loten verkopers: 

Niek Wijker, Robin Sloot, Jesper Koopman, Jill 
Wijker, Niek Bark, Ray Spierenburg, Gabriel 
Willems, Jasper Groot, Bram Olijerhoek, Evy 
Brouwer, Jaimie Theunissen, Jelte Heeres, 
Esmee Gouda, Noah Biesboer, Rosa de Graaff, 
Senna Buis, Guusje Heinis, Casper Bosman, 
Sjaak Bes, Bas van den Berg, Sia Westphal, 
Quinn Westphal, Dorus Kager, Abel Riezebos, 
Joris Boogaard, Jamie Voorhamme, Joep de 
Graaff, Binck Zwart, Sem Groen, Bram Gouda, 
Demy van der Meulen, Sjaak Glas, Jay Glas, 
Sil Wijker, Huub de Graaff, Cas Heinis, Ruben 
Groot en Tamara Voorhamme

TOP 10 LOTENVERKOPERS:
FLOORTJE WEGBRANDS  78CAS WEGBRANDS  75STORM GOUDA  63FINN DE BAAR  48REZA REIBER 

46SENNA WAAGMEESTER  46JESSE HOLTMAN 43JOEY GROEN  
33KJELD WIJKER  30KIM NIESTEN  

27THOMAS KRIELE  27KICK GARIA  
25SEM TROMP  
25

OPBRENGST 2016:
€ 2.356,80



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

CV - GAS - ZINK - RIOOL - WATER

SANITAIR - VENTILATIE - DAKBEDEKKING

www.ijssennaggerloodgieters.nl

tel. 072 506 54 95 - mob. 06 506 71 232

www.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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Bijvoorbeeld
•  Tassen en tasjes, broodzakken
•  Zakken voor pasta en rijst
•  Snoepverpakkingen
•  Vlees- en kaasverpakkingen
•  Folies om folders en tijdschriften 

PLASTIC TASJES,
ZAKKEN EN FOLIES

Bijvoorbeeld
•  Knijpfl essen voor sauzen
•  Flacons voor was- en schoonmaakmiddelen
•  Flessen voor shampoo, douchegel 

en badschuim
•  Flessen voor olie en azijn
•  Frisdrankfl essen 

(KNIJP)FLESSEN 
EN FLACONS

Bijvoorbeeld
•  Tubes voor tandpasta, 

crème en bodylotion
•  Potjes voor gel, vitamines en medicijnen
•  Plantenpotjes
•  Deksels van pindakaas- of 

chocoladepastapotten

TUBES, POTJES
EN DEKSELS

Bijvoorbeeld
•  Kuipjes voor boter, paté, 

smeerkaas en koffi emelk
•  Saus- en patatbakjes
•  Bakjes en zakjes voor groenten, 

 fruit en salades
•  Bekers voor yoghurt, vla, slagroom en ijs 

KUIPJES, BEKERS
EN BAKJES

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

LEVER PLASTIC
VERPAKKINGSAFVAL
ALTIJD LEEG IN

DEZE GEMEENTE 
ZAMELT PLASTIC
VERPAKKINGEN, 
DRANKEN KARTONS 
EN BLIK IN

PLASTIC HEROES IS BEDOELD VOOR DE INZAMELING 
VAN LEGE, PLASTIC VERPAKKINGEN. NIET VOOR:

•  Plastic producten en gebruiksvoorwerpen
•  Verpakkingen van chemische inhoud, zoals gootsteenontstopper, 

terpentine, kitkokers en make-up
•  Piepschuim verpakkingen (sommige gemeenten zamelen deze stroom 

wel in)
•  Verpakkingen met aluminium folie, zoals chips- en koffi everpakkingen
•  Verpakkingen van medicijnen, zoals doordrukstrips en dialysezakken TWIJFEL? 

VRAAG HET NA 
BIJ UW GEMEENTE

WWW.PLASTICHEROES.NL
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U zult wel denken: “Weer een artikel over de vuil-
nisbakken, is dit een vaste rubriek?”. Helaas wel, wij  
hopen echter dat dit de laatste keer is dat wij er een 
artikel aan hoeven te wijden. Er zit verbetering in 
het scheiden van het afval maar het kan nog steeds 
beter. Met de plaatsing van de fel oranje kliko’s ho-
pen wij de laatste slag te maken.

Plastic kliko’s  
nu nog makkelijker te vinden

Tijdens de meest recen-
te algemene ledenverga-
dering kwamen er twee 
afval-gerelateerde-zaken 
aan de orde. De eerste had 
betrekking op de mate 
waarin het plastic nog niet 
voldoende apart wordt ge-
houden van de rest van het afval, de andere over dat je 
toch wel erg goed moet kijken welke bak nu waarvoor 
dient. Met het oplossen van dit laatste euvel hoopt het 
bestuur dat de eerste ook automatisch verleden tijd is. 

In dezelfde stijl als de landelijke ‘Plastic 
Hero campagne’ staan er nu meerdere 
fel-oranje kliko’s verdeeld over het hele 
complex. In deze kliko’s dient het plastic 
verzameld te worden. Niet alleen over-
duidelijke plastic zaken als een snoep-
zakje of AA flesje kan hier in maar veel 
meer zaken horen hierin. Ook het koffie-
bekertje met een dun plastic laagje aan 
de binnenzijde kan per heden hierin ge-
doneerd worden en zelfs blikjes moeten 
in deze bak. De blauwe bakken zijn dus 
eigenlijk echt alleen nog voor papieren 
servetjes en zand en gras wat onder de 
schoenen vandaan komt.

Het scheiden van het plastic is niet al-
leen goed voor het milieu maar ook erg 
goed voor de clubkas. Plastic kunnen mij 
namelijk apart én gratis (!!) inleveren bij 
de gemeente. Dit betekent dat het niet 
in onze grote verzamel container hoeft 
te worden gegooid waar de club per 

lediging voor betaald. Wanneer de scheiding van het 
afval voor eens en voor altijd een gewoonte wordt hoe-
ven wij de verzamelbak slechts één in plaats van drie of 
vier keer per jaar te laten legen. 
Een besparing van 75% dus! 

Gastcolumn

 Niet alleen overduidelijke plastic zaken als een 
snoepzakje of AA flesje kan hier in maar veel 

meer zaken horen hierin. Ook het koffiebekertje 
met een dun plastic laagje aan de binnenzijde 

kan per heden hierin gedoneerd worden en zelfs 
blikjes moeten in deze bak.



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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Sportverkiezing / Uitnodiging

28 december is het Sportgala van de BES gemeente in Hotel Zuiderduin  in Egmond aan Zee. De avond die 
georganiseerd wordt de stichting sporters BES begint op deze spetterende avond om 20.00 uur waarbij 
de zaal om 19.30 uur opengaat. 

Sportverkiezing BES in Hotel Zuiderduin

Voor al onze leden van Egmondia is deze avond vrij 
toegankelijk, maar wel aanmelden via de mail naar 
info@sportersbes.nl dan krijgt u de toegangskaarten 
via de mail thuis gestuurd. Er zijn al een aantal aan-
meldingen van onze club binnen, zoals de D1 van het 
Beachsoccer voetbal waarbij zij derde van Nederland 
zijn geworden in Scheveningen, de VUT ploeg die aan-
gemeld zijn en onze Dennis Blaauboer als talent van 
het jaar, twee jeugdtrainers en een jeugdspeler. Het 
beloofd spannend te worden met een optreden van 
de Dynamic Fit kickboks club en een optreden van Li-
mitless Fitness. 

Als klap op de vuurpijl een optreden van Renske En-
del Arts Acrobatic, bekent van TV en Circus du soleil. 
Na afloop gezellig samen o.l.v. een bekende DJ.

Er zijn al een aantal aanmeldingen van onze 
club binnen

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…..

Dit gebeurt op 1 januari met om 14:30 uur de 
jaarlijkse nieuwsjaarswedstrijd en aansluitend 
een gezellige receptie met hapje, drankje en 
live muziek. 

Komt allen!

U bent van harte uitgenodigd voor 
onze nieuwjaarsreceptie!



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.

Franse Alpen - Odalys l’Ouillon***
St. Sorlin d’Arves, Frankrijk

8 dagen, eigen vervoer
2-kamerappartement o.b.v. logies
vertrek in januari 2017

306

Tirol - Andreashof***
Gerlos, Oostenrijk

8 dagen, eigen vervoer
4-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt
vertrek in december 2016

394

Dolomieten - Hotel Eurochalet***
Campitello Di Fassa, Italië

8 dagen, eigen vervoer
2-kamerappartement o.b.v. logies
vertrek in december 2017

421
Lapland - Hotel Ruka Village****
Ruka, Finland

8 dagen, incl. vlucht
2-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt
vertrek in januari 2017

699

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

Jeugdtrainers:  Jeugdcoaches:
JO 19-1/A1  René vd Schinkel JO 19-1/A1 Ab Venema
MO 19-1/MA1  Bert Zwart MO 19-1/MA1 Jan Zwanenburg 
JO 15-1/C1  Cees Hottentot JO 15-1/C1 Jeffrey Muileboom
JO 15-2/C2  Arno Admiraal / Paul Kager JO 15-2/C2 Wim Gul
MO 15-1/MC1  Peter Buis/ Arno Wijker/  MO 15-1/MC1 Carla Gul
 Ramon Huls
JO 13-1/D1  Engel Gul / Job Zwart JO 13-1/D1 Job Zwart / Jos Wijker
JO 13-2/D2  Engel Gul / Sander Wegbrands JO 13-2/D2 Sander Wegbrands /
   Patrick Tromp
MO 13-1/MD1 Mitchell Venema / Ramon Huls MO 13-1/MD1 Heidi de Waard 
JO 11-1/E1 Jan Waagmeester JO 11-1/E1 Philip de Baar
JO 11-2/E2 Onno Zwaan JO 11-2/E2 Raymon Sloot
JO 11-3/E3 Marcel Gouda          JO 11-3/E3 Marcel Gouda
JO 9-1/ F1 Nick Stam / Max Admiraal JO 9-1/F1 Tim Zwanenburg
JO 9-2/F2 Mark Oleijerhoek     JO 9-2/F2 Mark Oleijerhoek
JO 7-1/MP Mark Oleijerhoek     JO 7-1/MP Robin Kager
JO 5-1/Kabouters Sharon Konijn / 
 Marieke Zomerdijk
Keepers: 
Bert de Groot / Ron de Groot

Jeugdcommissie  Kantinezaken:
Voorzitter: Philip de Baar Daniëlle Broers
Jeugd Coördinator: Patrick Groen  Anita Groot
Begeleiding trainers: Engel Gul 
Technisch Coördinator: Cees Hottentot Evenementen:
Meiden: Dennis Bruin Martijn Blaauboer
 Carla Gul Edwin de Groot

Ledenadministratie
De Zandloper komt 4 keer per jaar uit. 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

Contactgegevens Ledenadminstratie:
Richard Blaauboer
Winkelmanplantsoen 10
1931 VV Egmond aan Zee
E-mail: richardblaauboer@gmail.com
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Wij kunnen eigenlijk altijd wel 
extra hulp gebruiken. Iets voor u? 
Neem contact op met Philip de Baar of Patrick 
Groen om te kijken hoe u kunt helpen!



€ 32.50
 p.p.     

8 t/m 12 jaar  € 18.00 p.p.
3 t/m 7 jaar    €   9.50 p.p.
0 t/m 2 jaar    GRATIS

Hotel Zuiderduin         Zeeweg 52  -  Egmond aan Zee         restaurantzuiderduin.nl

Informatie en reserveren: 072 750 2000 

Bowlen & Eten
• 1 uur bowlen 
•  koud en warm dinerbuff et
• 1 drankje 
   (tapbier, huiswijn en frisdrank)
   (minimaal 4 personen)

AC
TIE
!


