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Soms is het lastig om het voorwoord in het wedstrijdboekje, bij iedere thuiswedstrijd, of deze pagina te 
vullen. Deze keer zeker niet, er is weer veel gebeurd. Wij hadden wel vier Zandlopers kunnen vullen. De uit-
daging lag hem in het maken van keuzes, want helaas paste niet alles er in. 

Gelukkig kunnen wij veel zaken ook belichten op de 
website en Facebook pagina, maar dat neemt niet weg 
dat ik dit ook graag hier zou willen noemen. Een aantal 
zaken komt ieder jaar terug. Zo was er het kersttoernooi 
voor de jeugd en de senioren. Ook de Nieuwjaarswed-
strijd en –receptie was weer een groot succes. 

De tweede zondag van januari werd de Egmondse Hal-
ve Marathon gelopen en natuurlijk deed de Vut-ploeg 
weer een stapje extra dit weekend. De inzet van deze 
fantastische ploeg werd ook door de Sportraad van Ge-
meente Bergen erkent. Dit zorgde voor de winst in de 
categorie “Beste Sportvrijwilligers” tijdens het sportgala. 
De keuze voor wie er op de posters op het middenblad 
moest komen was dan ook snel gemaakt. Verhalen over 
het Halve Marathon weekend en het Sportgala staan, 
net als een stuk over een groep vrijwilligers die de mei-
denkleedkamers onder handen hebben genomen, ver-
derop in deze Zandloper. 

Deze editie geen aparte pagina over de fusie ontwikke-
lingen. Medio december heeft de gemeenteraad inge-
stemd met de plannen aan de Egmonderstraatweg en 

de bijbehorende begroting. De komende maanden zal 
de wethouder het bestemmingsplan verder uitwerken, 
waarna dit ter inzage voor alle belanghebbende zal ko-
men. Dat is ook het moment dat er een reactie vanuit de 
provincie wordt verwacht. Natuurlijk zullen wij de leden 
tegen die tijd ook op de hoogte houden van de relevan-
te ontwikkelingen.

Op voetballend gebied zijn er ook de nodige ontwikke-
lingen. De KNVB heeft in al haar wijsheid besloten dat 
het jeugdvoetbal toe was aan verandering. Meerdere 
pagina’s in deze editie zullen daarop inzoomen. Bij de 
seniorentak is het bestuur blij dat er overeenstemming 
is bereikt met een nieuwe hoofdtrainer. Een korte intro-
ductie hierover vindt u op de volgende pagina maar dit 
komt in de volgende editie van de Zandloper nog uitge-
breider aan bod.

Deze pagina is al weer vol, zonder dat ik heb kunnen 
stilstaan bij de nieuwe Egmondia mutsen die te koop 
zijn en de geweldige opbrengst van de Jumbo Nicolai 
spaaractie die wij als club in ontvangst mochten nemen 
(zie foto). Ik raad u dan ook van harte aan de website en 
Facebook pagina regelmatig te bekijken of, beter nog, 
gezellig langs te komen tijdens de vele activiteiten die 
er zijn.

Met blauw-witte groet,
Paul Kager

Gelukkig kunnen wij veel zaken ook belichten 
op de website en Facebook pagina, maar dat 
neemt niet weg dat ik dit ook graag hier zou 

willen noemen. 

“Wij hadden wel vier Zandlopers 
kunnen vullen”

Van de voorzitter

De cheque van 
ruim 1500 euro die 
ik, dankzij de door 
de Egmondianen 

gespaarde 
jumbopunten, in 
ontvangst mocht 

nemen



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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2e Seizoenshelft Competitie 2016-2017    Selectienieuws

Egmondia 1 heeft de 1e sezoenshelft met een zeer goede slotwedstrijd afgesloten. De uitwedstrijd tegen 
Apollo ’68 in Hensbroek werd overtuigend met 0-5 gewonnen. In de voorbespreking op deze wedstrijd 
maakte trainer Peter Tania bekend dat dit zijn laatste seizoen bij Egmondia zou zijn. Hij vroeg iedereen zich, 
net als hijzelf van plan was, tot het einde van het seizoen met 100% te blijven inzetten. In hoeverre dit de 
wedstrijd heeft beïnvloed zal altijd onduidelijk blijven, feit is dat er door iedereen met volle inzet werd ge-
speeld met een duidelijke overwinning als resultaat. 
De 1e wedstrijd  na de winterstop was uit tegen Spor-
ting Krommenie. Na een matige 1e helft, 1-0 ruststand, 
herpakte Egmondia 1 zich goed in de 2e helft. Egmon-
dia 1 scoorde tweemaal en lang zag het er naar uit dat 
er weer 3 punten konden worden meegenomen. Onge-
lukkig viel de gelijkmaker in blessuretijd; eindstand 2-2. 
Het goede spel in de 2e helft geeft hoop op een goede 
2e seizoenshelft waarin misschien nog een periodetitel 
gepakt kan worden. 

Egmondia 2 zette de goede resultaten prima voort bij 
de start van de 2e seizoenshelft. In de uitwedstrijd te-
gen Hercules Zaandam 6 werd met 2-6 gewonnen. Ook 
de volgende uitwedstrijd tegen directe titelkandidaat 
Foresters 5 werd een duidelijke 1-6 overwinning. Eg-
mondia pakte hiermee de koppositie en verstevigde die 
daarop met een 2-6 overwinning uit tegen DSS 6. Vooral 
het goede spel in de 2e helft tegen directe titelkandidaat 
Foresters 5 geeft vertrouwen in het verdere competitie-
verloop. Onder leiding van trainer Kees Hottentot moet 
het mogelijk zijn de koppositie te blijven behouden. 

Na de mededeling van trainer Peter Tania startte het 
bestuur een sollicitatieprocedure om een nieuwe trai-
ner voor het seizoen 2017-2018 aan te trekken. Na met 
meerdere sollicitanten te hebben gesproken bleven er 
3 goede kandidaten voor deze functie over. In overleg 
met een spelersselectie werd hieruit uiteindelijk Johan 

van Wort als hoofdtrainer van Egmondia gekozen. Voor 
degenen die het persbericht hierover gemist hebben 
hierbij een korte introductie. 

Johan van Wort is 51 jaar, gehuwd en heeft twee kinde-
ren. Geboren en getogen in Amsterdam en heeft daar 
o.a. gespeeld bij Rood Wit Amsterdam, Ajax 3, DS’79 en 
Jong Telstar. Hoofdtrainer sinds 1990 bij o.a. Badhoeve-
dorp, D.O.B en sinds 2012 tot heden bij Swift zondag 
1. Bij Swift was hij ook jeugd-coördinator, oprichter en 
coach van het elftal onder 23 en medeschrijver van een 
voetbaltechnisch beleidsplan voor Swift. Johan heeft 
aangegeven graag in onze regio te willen trainen en ziet 
het werken met de jonge selectie van Egmondia als een 
grote uitdaging. 

Het bestuur van Egmondia ziet de samenwerking met 
Johan van Wort met vertrouwen tegemoet en hoopt 
met sportieve successen deze samenwerking verder 
vorm te geven.

Herpakt Egmondia 1 zich na 
de winterstop?

Na de mededeling van trainer Peter Tania 
startte het bestuur een sollicitatieprocedure om 
een nieuwe trainer voor het seizoen 2017-2018 
aan te trekken. Na met meerdere sollicitanten 

te hebben gesproken bleven er 3 goede 
kandidaten voor deze functie over. 
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Nieuwe meidenkleedkamer

In de vorige Zandloper stond er in het voorwoord een aanmoediging aan de leden en vrijwilligers om, 
wanneer zij een goed idee hebben, hier het bestuur voor te benaderen. Één van de beste voorbeelden 
hiervan in de afgelopen periode is het initiatief van een aantal vrijwilligers welke betrokken zijn bij het 
meiden voetbal. 

Misschien is het jullie opgevallen, maar in de oude 
handbal kleedkamers, vooraan het complex, is de af-
gelopen maanden regelmatig geklust. Dit om een ei-
gen plekje te realiseren voor de meiden van Egmondia. 
Het meiden voetbal is al jaren in opkomst en ook bij 
Egmondia zijn wij maar wat blij met deze elftallen. Nu 
zijn onze Derpse meiden misschien geen “meisjes-mei-
den”, en zeker geen poesjes om zonder handschoenen  
aan te pakken, maar hoe je het ook went of keert in elk 
van hen schuilt er toch een kleine “diva”. En die hebben 
nu eenmaal wat andere wensen dan er zijn bij een jon-
gens elftal.

Om aan deze wensen tegemoet te komen namen Ta-
mara, Danielle en Heidi het initiatief voor deze ver-

bouwklus. Tijdens het Sinterklaas-bowlen in Zuider-
duin draaide zij een prachtige rijm in elkaar die met 
luid gejuich door alle meiden werd ontvangen. Maar 
dat was slechts de aankondiging, het echte werk moest 
nog beginnen. 

De materialen werden bij elkaar gezocht. De mooiste 
kleuren roze verf werden bij de bouwmarkt gehaald. 
En vervolgens is er menig uurtje op de zaterdag met 
schuurmachine, schoonmaakdoek en verfkwast door-
gebracht. Onder leiding van voorman Ramon is er door 
de initiatiefneemsters, samen met onder meer Yvonne, 
Sonja, Rolla, Peter en Gerard keihard gewerkt. Met een 
prachtig resultaat! De kledinghangers zijn mooi roze, 

Misschien is het jullie opgevallen,
 maar in de oude handbal kleedkamers, 

vooraan het complex, is de afgelopen 
maanden regelmatig geklust. 

Naast dit gezellige kleurtje hangen er grote 
spiegels om lekker te tutten. 

Ook de leuke accessoires en een beetje meer 
privacy gaan er hopelijk toe bijdragen dat het 

voetbalplezier nog groter wordt!

Nieuwe meidenkleedkamer



De Zandloper - Najaarseditie 2015De Zandloper - Maart 2017 | 7

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

Nieuwe meidenkleedkamer

net als de kozijnen, deuren en ramen. Naast dit ge-
zellige kleurtje hangen er grote spiegels om lekker te 
tutten. Ook de leuke accessoires en een beetje meer 
privacy gaan er hopelijk toe bijdragen dat het voetbal-
plezier nog groter wordt!

Als club zijn wij natuurlijk heel erg blij met dit mooie 
resultaat en daarom willen wij vanaf deze plek ook alle 
vrijwilligers die er aan bij hebben gedragen heel harte-
lijk bedanken.



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

Ten koste van alles wilde hij toen alle ballen al 
tegen houden. En of de straat nu hard was of 

niet, als er ingegrepen moest worden, 
dook Ron naar de grond.

Ron heeft altijd bij Egmondia gespeeld en is altijd doel-
man geweest. Dat begon al heel vroeg en niet alleen 
op het veld maar ook op straat. Daar weet moeder Jen-
ny alles van. Want toen het gezin de Groot nog aan het 
Dorus Rijkersplein woonde, werd er altijd gevoetbald 
voor de toenmalige loods van de reddingsboot. En 
de deur was het doel, dat door Ron werd verdedigd. 
Ten koste van alles wilde hij toen alle ballen al tegen 
houden. En of de straat nu hard was of niet, als er in-
gegrepen moest worden, dook Ron naar de grond. Dit 
leverde menig kapotte spijkerbroek op en kon moeder 
Jenny weer om een nieuwe spijkerbroek.

In de jeugd speelde Ron elke keer in het hoogste team. 
Met de A1 vertelde hij deden ze eens mee op het toer-
nooi om de Haarlemcup. Trainer was toen Arie Hendrik 
Visser. Dat was een heel goed team met jongens als 
o.a. Dave Koopman, Charles Wijker, Arno (Fietje) Wijker, 

Tristan Koopman en Sander Griesler.  Laatst genoem-
de was volgens Ron de Groot een groot talent. Heeft 
ook enkele keren mee gedaan in het eerste elftal. Ron 
zei het nog steeds jammer te vinden, dat deze jongen 
nooit echt is doorgebroken. Want kwaliteiten had deze 
speler zeker.

Op zijn 16de jaar debuteerde Ron in het eerste elftal 
van Egmondia. Het tweede elftal stond op degraderen 
en trainer Siem Tijm stelde om dit te voorkomen eerste 
keeper Fred van der Kroft op in het tweede elftal en zo 
stond Ron voor de eerste keer bij Egmondia 1 onder de 
lat. Dit was een uitwedstrijd bij Oosthuizen. Egmondia 
won deze wedstrijd met 2-3. 

Vanaf zijn 17de speelde Ron bijna onafgebroken in 
het eerste. De concurrentie van keepers was toen erg 
groot. Met Michael Minkema, maar vooral met Paul van 
der Himst, moest Ron de concurrentieslag aan gaan en 

Ron in actie als keeper van Egmondia 1

Ron in de jaren 90 met de zoons van toenmalig 
hoofdsponsor Cees Genet

        Terug in de tijd
              met Ron de Groot

In de serie terug in de tijd ben ik voor het eerst bij een keeper langs gegaan. En wat voor één. In mijn ogen 
misschien wel de beste doelman die Egmondia ooit heeft gehad. En wel Ron de Groot. Dat ik Ron belde 
voor een afspraak, wist ik wel dat hij op het Agnesplein woonde, maar zijn huisnummer wist ik niet. Dus ik 
belde Ron en hij zei lachend: “Ja Kees, wat dacht je van nummer 1”. Ja hoe kan het ook anders, natuurlijk 
het rugnummer waar keepers meestal mee spelen. Ook Ron is in het bezit van enkele plakboeken met 
wedstrijdverslagen van zijn tijd als keeper. Prachtig om al die herinneringen weer op te halen.

Vanaf zijn 17de speelde Ron bijna 
onafgebroken in het eerste. 

De concurrentie van keepers was toen erg 
groot. Met Michael Minkema, maar vooral 

met Paul van der Himst, moest Ron de 
concurrentieslag aan gaan 
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Terug in de tijd

zoals bleek was het Ron die het meeste vertrouwen 
van de trainers kreeg. Ondanks deze felle strijd tussen 
Paul en Ron was de band tussen beide altijd perfect. 
Samen met Paul en diens broer Mark brachten zij elk 
jaar een pondje paling bij trainer Rob Klijn. Een fantas-
tische man, zei Ron over deze trainer. Ron en Paul heb-

ben veel geleerd van keeperstrainer Rob Tervoort. “Je 
trainde eigenlijk op eredivisie niveau” zei Ron.

De grote successen voor Ron en Egmondia kwamen 
onder trainer Jan op de Weegh. Twee kampioenschap-
pen in  drie jaar. Het eerste jaar werd de een na laatste 
wedstrijd uit bij Geel-Zwart met 1-2 gewonnen, waar-
door bij de laatste thuiswedstrijd een overwinning 
voldoende was voor de titel. Zwaagdijk werd met 4-1 
verslagen en promotie was een feit. Zo ging Egmondia 
toen van de toen nog bestaande eerste klasse afdeling 
over naar de hoofdklasse afdeling. Onder trainer Jan op 
de Weegh werd opnieuw de titel binnengehaald. In de 
laatste thuiswedstrijd werd Go Ahead uit Alkmaar met 
de duidelijke cijfers van 4-0 verslagen. In deze wed-
strijd scoorde Peter Gul 3 maal. Van deze wedstrijden 
en festiviteiten kreeg ik nog een mooie dvd, gemaakt 
door de helaas vorig jaar overleden Siem Hopman, 
mee om eens te bekijken. Een mooi document, waarin 
ook vele personen voorkomen die niet meer onder ons 
zijn. Schitterend om weer eens terug te zien.
Voorafgaande aan het jaar in de hoofdklasse speelde 
Egmondia een oefenwedstrijd tegen de profs van Vo-
lendam. Daarin speelde o.a. Johan Steur, Hans Bond 
en Alex Pastoor, de huidige trainer van Sparta Rotter-
dam. Laats genoemde was deze wedstrijd echter ge-
blesseerd. Ron speelde ondanks de 6-2 nederlaag een 
wereldwedstrijd en hield de meest onmogelijke ballen 

Marc, Sjaak en Ron worden in het zonnetje gezet ter 
ere van 250 wedstrijden in Egmondia 1

Ron, Michael en Paul tijdens de 75 jarige jubileumwedstrijd van Egmondia
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uit het doel. In het verslag van de Alkmaarsche Courant 
stond vermeld: “Met name Egmondia-doelman Ron de 
Groot vervulde een heldenrol”.

Na het kampioenschap in de hoofdklasse keerde Eg-
mondia na jaren weer terug in de 4de klasse K.N.V.B. 
waarin ook weer de Egmondse derby’s terugkeerden. 
In de eerste derby (een thuiswedstrijd tegen St Adel-
bert) bezochten meer dan 1400 bezoekers het Eg-
mondia complex. Egmondia won deze wedstrijd met 
3-0. In de wedstrijden tegen Limmen, zo vertelde Ron, 
leek ik altijd wel mijn beste wedstrijden te spelen. Hoe 
dat kwam, weet ik eigenlijk niet. In een van de versla-
gen van de wedstrijden tegen deze club kwam ik in de 
krant de volgende regels tegen: “Egmondia doelman 
Ron de Groot was na de in een 1-1 gelijkspel geëindig-
de streekderby tussen Limmen en Egmondia de meest 
besproken speler. De ras-Derper hield de thuisclub 
door een serie formidabele reddingen heel lang op 
de nul. Negentien minuten na rust hielp Martin Kerk-
hof zijn medespelers van een complex af. Hij slaagde 
er zowaar in de Groot te passeren (1-1). Frank Donker 
was de aangever. Dat was deze middag zijn grootste 
wapenfeit, want zijn rol als scherpschutter kon hij deze 
middag door het glanzende optreden van de Egmond-
se doelwachter niet vervullen”.

Heel vaag leek Ron eventueel in de belangstelling van 
F.C. Utrecht komen te staan. Oscar van Schaik, van huis 
uit een rasutrechter, maar toen wonend in Egmond aan 
Zee, zou Ron wel aanbevelen bij F.C. Utrecht trainer Nol 
de Ruiter. Hier is echter nooit een vervolg opgekomen. 
En volgens AZ-speler Henk van Rijnsoever was Ron te 
veel dorpsjongen om te kunnen slagen bij een betaald 
voetbal organisatie als AZ uit Alkmaar waar Ron trou-
wens een groot fan van is.

Een knieblessure betekende voor Ron het einde van 
zijn carrière in het eerste van Egmondia. In die perio-
de heeft hij meer dan 250 wedstrijden voor onze club 
gespeeld. Samen met Marc van der Himst en Sjaak van 
der Steen is hij voor het bereiken van deze mijlpaal ge-

huldigd.
Na enkele jaren iets minder te hebben gesport en in 
een lager elftal te hebben gespeeld, werd hij samen 
met de oudgedienden Heli Koopman, Philip de Baar en 
Marcel van Opstal door waarnemend coach Kees Brink 
gevraagd op enkele wedstrijden terug te keren in het 
eerste om het vlaggenschip voor degradatie te behoe-
den. En door hun inbreng en de inzet van Kees Brink 
lukte dit ook.

Na zijn actieve loopbaan als keeper vroeg toenmalig 
keeper van het eerste Cor Bak of Ron geen keeper-
training wilde geven. En dit doet Ron ook al weer vele 
jaren. De laatste jaren samen met vader Bert.  Samen 
met zijn vader gaat Bert graag garnalen vissen in zee 
en ’s zomers met zijn hengel aan het kanaal. Veel wed-
strijden van het eerste ziet hij tegenwoordig niet meer, 
maar zaterdags is hij vaak op het voetbalveld te vinden 
om de verrichtingen van de kinderen van zus Samant-
ha te volgen en daar geniet hij erg van. 

Ron, wij hebben vele jaren van je genoten. Een man 
met een echt Egmondiahart.

Kees Kager

In de eerste derby (een thuiswedstrijd tegen St 
Adelbert) bezochten meer dan 1400 bezoekers 

het Egmondia complex. Egmondia won deze 
wedstrijd met 3-0.

In die periode heeft hij meer dan 250 
wedstrijden voor onze club gespeeld. 

Samen met Marc van der Himst en Sjaak van 
der Steen is hij voor het bereiken van deze 

mijlpaal gehuldigd.

Terug in de tijd

Ron met zijn neefje en nichtje





Foto Rob Glas
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Update vanuit de KNVB: 
Wijzigingen in het jeugdvoetbal

Met ingang van het seizoen 2017/’18 start het ama-
teurvoetbal met nieuwe wedstrijdvormen voor pu-
pillenvoetballers. Wat zijn de gevolgen? De KNVB 
geeft hieronder antwoord op de meest gestelde vra-
gen over dit onderwerp.

Wat gaat er precies veranderen?
Vanaf het seizoen 2017/’18 spelen pupillen Onder 8 en 
Onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voet-
balveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen 
spelen die leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een 
half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op 
de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. In-
gooien wordt indribbelen en scheidsrechters worden 
spelbegeleiders die het spel voor kinderen in goede ba-
nen leiden.

Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, On-
der 11 en Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. 
Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetbal-
lers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te 
voeren.

De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie - Onder 
6 en Onder 7 - blijven in onderling verband op de ver-
eniging kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen 
onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder ze-
ven jaar 4-tegen-4. Verenigingen blijven dan ook vrij om 
de jongste leden in kleine partijtjes te laten voetballen. 
Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier 
staan hier centraal. In totaal krijgen zo’n 300.000 voet-
ballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.

Waarom moet het pupillenvoetbal worden 
aangepast?
Uit onderzoek blijkt: dit zijn de beste vormen voor op-
timaal voetbalplezier en ontwikkeling voor spelers van 
vijf tot en met elf jaar. Kleinere veldjes en spelen in klei-
nere teams leiden tot meer balcontacten, samenspelen, 
meer dribbelen, schieten, passen en scoren. Het veld 

en spel sluiten beter aan op de belevingswereld van 
een kind. In landen als België, Duitsland, Spanje, Dene-
marken en Engeland wordt al veel langer met kleinere 
teams op kleinere velden gevoetbald.

Hebben verenigingen nu meer materiaal en 
vrijwilligers nodig?
Dat is per club verschillend, vandaar dat we een reken-
tool ontwikkeld hebben waar een club direct een indi-
catie krijgt wat de vernieuwingen in praktische zin voor 
de club betekent. De KNVB gaat clubs actief helpen bij 
het in praktijk brengen van de nieuwe wedstrijdvormen. 
De ondersteuning bestaat uit het aanbieden van oplei-
dingen voor trainers en scheidsrechters, het faciliteren 
van de collectieve inkoop van doeltjes en hulp bij het 
vrijwilligersbeleid. Voor verenigingen die steun nodig 
hebben bij de aanschaf van extra materiaal lanceert 
KNVB-hoofdsponsor ING in maart ter ondersteuning 
een speciaal crowdfunding-platform. Ook wordt er ex-
tra KNVB-personeel beschikbaar gesteld om de clubs te 
helpen bij de invoering.

Dit artikel gaat verder op pagina 19

Op pagina 16 en 17 is schematisch 
weergegeven wat de belangrijkste wijzigingen 

zullen zijn in de komende twee seizoenen. 
Deze wijzigingen zullen uiteraard ook nog 
door de jeugdcommissie met alle trainers, 

leiders en scheidsrechters besproken worden.

Het seizoen daarop starten de teams 
van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 

met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit 
overgangsjaar krijgen verenigingen en 

voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren 
kennen en in te voeren.

Jeugdnieuws



Time – out
O.8 t/m O.12

Per helft vindt er een time-out 
plaats van 2 minuten.  
De begeleider heeft dan de 
mogelijkheid om positief terug te 
blikken en vooruit te kijken, en de 
pupillen kunnen wat drinken.

Uitbal
O.8 t/m O.12 VS

Achterbal   
0.8 t/m 0.12

Bij een achterbal wordt de bal 
ingebracht door vanaf de grond 
te passen of te schieten. 

Hoekschoppen
O.8 t/m O.12 

Bij een hoekschop wordt de bal vanuit  

de hoek gepasst of gedribbeld. 

Huidig 
7 tegen 7

Afmeting: 64m x 50m

Huidig: ingooien 

Seizoen 2017/’18
6 tegen 6

Afmeting: 42,5m x 30m                                                          

Nieuw: dribbelen en passen

                                                     

Pupillen O.8

X 7 X 6

Spelersaantal en veldafmeting

Wedstrijden worden gespeeld met minder spelers  
en op kleinere veldjes.

Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan de bal zijn en 

samen spelen. Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In een optimale 

omgeving leren voetballen zorgt voor een betere ontwikkeling. De KNVB introduceert in samenwerking met experts uit 

binnen- en buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, de  

nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. 

Vanaf seizoen 2017/’18 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod O.8 en O.9 binnen de nieuwe 

wedstrijdvorm 6 tegen 6. In seizoen 2018/’19 zal dit ook starten voor O.10 in de 6 tegen 6 wedstrijdvorm en O.11 en O.12 in 

de 8 tegen 8 wedstrijdvorm.

In onderstaande overzicht staan de grootste veranderingen binnen de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.

Het nieuwe pupillenvoetbal: 
Plezier en ontwikkeling voorop

Invoering nieuwe 
wedstrijdvormen

Seizoen 2017/’18   

O.8 & O.9 -6 tegen 6 

Seizoen 2018/’19

O.10 - 6 tegen 6    

O.11 & O.12 - 8 tegen 8
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Standen & klassement
O.8 t/m O.10

De KNVB zal geen standen of klassementen tonen. Wel worden de uitslagen 
van wedstrijden bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op 
basis daarvan eventueel teams te herindelen.

Competitie
O.8 t/m O.10

De KNVB streeft ernaar om spannende gelijkwaardige wedstrijden te
organiseren gedurende het gehele seizoen.

Vanaf seizoen 2017/’18 bieden we competitieaanbod aan voor alle geboortejaren 
(O.8 t/m O.12). Het blijft daarbij altijd de vrije keuze van verenigingen om 
teams in te schrijven die bestaan uit spelers van meerdere geboortejaren.

Shake hands 
and high five
O.6 t/m O.12

Om positief gedrag verder te bevorderen ziet de 
KNVB graag dat de meest ingebrachte suggestie 
gemeengoed wordt. Voorafgaand aan de wedstrijd 
handen schudden en voorstellen en na afloop een 
high five als dank voor een leuke wedstrijd. 

Advies balmaat     O.6 t/m O.10

De KNVB adviseert om met een  
andere balmaat te spelen. De huidige 
balmaat 5 is nog steeds toegestaan. 

Spelbegeleider 
O.8 t/m O.10

De rol van scheidsrechter 
gaat veranderen in een rol van 
spelbegeleider. De spelbegeleider 
staat niet in maar langs het veld 
en neemt bij het onjuist toepassen 
van de spelregels een beslissing en
legt de spelregels uit. Als het 
nodig is mag de spelbegeleider 
wel het veld in bewegen.

 
O.6 & O.7             --> Balmaat 3, 290 gram
O.8, O.9 & O.10 --> Balmaat 4, 290 gram
O.11 & O.12         --> Balmaat 5, 290 gram

Huidig
Schieten of passen

Nieuw
Dribbelen, schieten of passen                          

Vrije bal     O.8 t/m O.12

Afstand      O.8 t/m O.12

De tegenstander staat minimaal op 5 meter  
afstand bij elke spelhervatting.



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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Mijn zoontje is vijf jaar. Moet hij nu 2-tegen-2 gaan 
spelen?
Nee, kinderen onder zes jaar kunnen bij de vereniging 
lekker onderling voetballen. Kinderen op deze leeftijd 
moeten vooral bezig zijn met het lopen met de bal en 
scoren, zodat ze kennis kunnen maken met het spelletje. 

Omdat deze mini-pupillen nog op verenigingen spelen, 
is de vereniging vrij om zelf kleine partijtjes te maken. 
De partijvorm 2-tegen-2 is een advies, omdat kinderen 
zo het meest bij het spelletje betrokken worden, maar 
3-tegen-3  of 4-tegen-4 is ook een optie.

Waarom is er straks geen ranglijst meer bij pupillen 
Onder 8 en Onder 9?
Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen in het 
pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan andere 
waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. 
Een daarvan is de ranglijst. Bij pupillen Onder 8 en On-
der 9 worden vanaf volgend seizoen geen klassementen 
meer bijgehouden. Voor kinderen van die leeftijd staat 
de uitslag op zaterdag centraal. Met name ouders heb-
ben interesse in een ranglijst, wat tot onnodige span-
ningen en onplezierige situaties kan leiden. Wedstrij-
den winnen blijft van belang en de uitslagen worden 
gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te 
laten spelen, zodat kinderen iedere week op het niveau 
voetballen wat bij hen past. In Engeland, België en Duits-
land en andere sporten als hockey en handbal spelen 
deze jeugdcategorieën al langer op deze manier.

Jeugdnieuws 

Nee, kinderen onder zes jaar kunnen bij de ver-
eniging lekker onderling voetballen. Kinderen 
op deze leeftijd moeten vooral bezig zijn met 

het lopen met de bal en scoren, zodat ze kennis 
kunnen maken met het spelletje

Bij pupillen Onder 8 en Onder 9 worden vanaf 
volgend seizoen geen klassementen meer bijge-
houden. Voor kinderen van die leeftijd staat de 

uitslag op zaterdag centraal.



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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VUT ploeg wint & Sportief weekend

De VUT ploeg bij Egmondia, of zoals Jan de Jong het vertaalde in de Lamoraal zaal van het Zuiderduin 
waar de prijsuitreiking plaatsvond  bij het Sportgala van de gemeente Bergen, “de oude van dagen ploeg”, 
is uitgeroepen tot beste vrijwilligers van de Gemeente Bergen.

VUT ploeg Egmondia wint vrijwilligers prijs

De Vutters waren samen met Nick Stam genomineerd 
voor de vrijwilliger van het jaar. Simon Oud van tennis 
vereniging Schoorl was de derde genomineerde. Voor 
een overvolle zaal hield Jan de Jong namens Egmon-
dia en leider van de VUT ploeg in gezelschap van vele 
vrijwilligers een woordje over het belang van al deze 
mensen bij Egmondia. Zij zijn de hoeksteen van onze 
vereniging en zonder alle vrijwilligers bij Egmondia 
kan een club niet bestaan. Niet alleen zorgen zij iedere 
maandag dat het complex weer spik-en-span is, maar 
zijn zij ook onmisbaar tijdens de vele evenementen (zie 
hieronder) die Egmondia helpen een gezonde vereni-
ging te blijven.

Als prijs kreeg Jan een oorkonde mee en op maandag-
morgen werd er slagroom gebak bezorgt voor de hele 
VUT ploeg van Egmondia namens de Stichting Spor-
ters BES. Als club zijn wij het natuurlijk helemaal eens 
met de beslissing die uiteindelijk genomen is door de 

jury. De vut-ploeg is van onschatbare waarde voor de 
club en wij hopen dan ook nog heel veel jaar van ze te 
mogen genieten.

De Vut-ploeg was de gehele week al in touw om te 
zorgen dat Le Champion weer goed kon opbouwen 
en ook de nodige voorbereidingen ten bate van 
de catering in de tent werden weer getroffen (foto 
rechts). Dit jaar was het een mooie combinatie van de 

jeugdploeg die op zaterdag de tent bemande (foto 
links) en de vutters die voor de voorbereiding zorgde 
en ook zondag weer succesvol lieten verlopen. Een 
sportieve topprestatie weer!

Links in het midden Egmondiaan Nick Stam en 
rechts naast hem Jan de Jong namens de Vut-

ploeg

De tweede zondag van het jaar staat traditiegetrouw in het teken van de Egmond-Pier-Egmond 
Race op de zaterdag en de Halve Marathon op de zondag. Een weekend die niet alleen heel 
gezellig is rondom de club maar ook een belangrijke inkomstenbron is.

Halve Marathon weekend weer groot succes!



ZONVAART.NL
Zonvaart Reizen  |  Winkelhof ‘t Loo 19  |  heiloo@zonvaart.nl  |  tel. 0880 660 868 

Getoonde prijzen zijn ALL-IN vanaf-prijzen per persoon o.v.v. wijzigingen en o.b.v. 2 personen,
d.w.z. inclusief vlucht, verblijf, boekingskosten en calamiteitenfonds.

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

VERDIEN GELD VOOR EGMONDIA*
MET DE VERRE RONDREIZEN VAN ZONVAART DESTINATIONS

BEKIJK ONS GEHELE REISAANBOD OP DESTINATIONS.NL

Verhuist u met ons mee?
Uw vertrouwde reisadviseurs Patricia, Thérèse en Brigit die
jarenlang de vaste gezichten zijn geweest in onze vestiging
op de Voorstraat in Egmond aan Zee gaan verhuizen.
Vanaf maart kun u hen treffen in onze vestiging in Heiloo.

20-daagse
rondreis

NAMIBIË
COMPLEET
va € 2879

16-daagse
rondreis

NATUURLIJK
WEST-CANADA

va € 1628

22-daagse
fly & drive
NIEUW-

ZEELAND
va € 3745

15-daagse
rondreis

DISCOVER
VIETNAM
va € 1375

14-daagse
combinatiereis

ARUBA &
CURAÇAO
va € 2209

14-daagse
FLEXreis

IJSLAND:
REYKJAVIK

va € 838
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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 Sandra Zwart 
Jeugd Coördinator: Patrick Groen  Mariska Moes-Gul
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
!


