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Van de voorzitter

De eerste Zandloper van het huidige seizoen ligt 
weer voor u. Een editie die langer op zich heeft 
laten wachten als de planning was, dit als gevolg 
van een turbulente seizoenstart. De maanden 
augustus en september waren rommelig binnen 
de club en het heeft wederom aangetoond dat er 
risico’s zijn wanneer er een tekort aan vrijwilligers 
is.

Hoewel de oproep uit de vorige Zandloper en de 
lokale media de nodige gaten heeft opgevuld 
(zie pagina 19 van deze Zandloper) blijven er nog 
een aantal pijnpunten in de organisatie zitten. 
Een aantal hiervan zijn inmiddels opgelost en er 
worden stappen in de goede richting gezet. Ik wil 
graag  nogmaals benadrukken dat al onze leden, 
vrijwilligers en bestuursleden het beste voor heb-
ben met de club. Een continue dialoog, scherp 
wanneer nodig maar altijd positief, zullen de club 
vooruit moeten blijven helpen. 

Gedurende de uitdagingen die wij de afgelopen 
weken zijn aangegaan, en voor een groot deel 
opgelost hebben, heeft één van de bestuursle-
den besloten zijn werkzaamheden binnen het 
hoofdbestuur te beëindigen. Jan Koppedraaijer, 
voormalig bestuurslid technische zaken, voelden 
zich genoodzaakt te stoppen. De soms moeizame 
uitvoering van het jeugdbeleid was niet meer 
iets waarvoor Jan de verantwoording wenste te 
nemen. 

Uiteraard zullen wij Jan als supporter nog regel-
matig langs de velden treffen en ik wil hem heel 
hartelijk dank voor zijn inzet de afgelopen jaren. 
Jan heeft mij gevraagd via deze weg ook namens 
hem de gehele selectie alle goeds in de 3de klas-
se toe te wensen en spreekt zijn hoop uit dat ook 
de komende jaren de ontwikkelingen rondom 
de fusie voorspoedig zullen verlopen en tot ook 

zullen bijdragen tot sportieve vooruitgang.

Met het wegvallen van Jan is deze technische 
functie per direct vacant. Een vijfkoppig bestuur 
is te klein met het gevolg dat de druk op deze vrij-
willigers onevenredig groot wordt. De invulling 
hiervan kan flexibel zijn. Ik ben juist voorstanders 
van mensen die een afgebakende taak hebben 
zonder dat je direct verplicht bent iedere uit- en 
thuiswedstrijd aanwezig te zijn en maandelijks 
aan de bestuurstafel te zitten. Een voorbeeld 
hiervan is Stijn Buis, die het PR team van Ronald 
Reiber is komen versterken. Samen hebben zij de 
zaken alweer goed op orde voor dit seizoen. Ook 
binnen het jeugdbestuur zijn er diverse leden die 
een afgebakend gebied, bijvoorbeeld het fusie-
toernooi, op zich nemen. 

Dus, en ik weet dat de oproep meerdere malen 
via diverse kanalen verspreid is, denkt u alstu-
blieft na of ook u de club een paar uurtjes per 
maand vooruit kan blijven helpen.

Bij voorbaat dank!

Paul Kager
Voorzitter V.V. Egmondia

Nieuw seizoen; Zelfde uitdagingen
Vrijwilligerstekort blijft pijnpunt binnen de club



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.nl072 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

Mijn naam is Johan van Wort, 52 jaar, ik ben getrouwd 
en heb twee kinderen (zoon van 18 jaar en een doch-
ter van 13 jaar).

Ik ben woonachtig in Badhoevedorp, gemeente Haar-
lemmermeer. In het dagelijks leven ben ik werkzaam 
bij de politie Amsterdam, momenteel op een recher-
cheafdeling voor veel voorkomende criminaliteit.

Inmiddels ben ik ongeveer 20 jaar trainer. In die 20 jaar 
ben ik trainer geweest bij Energia (Amsterdam), SC 
Badhoevedorp, DOB (Nigtevecht) en de afgelopen 5 
seizoenen bij Swift (zondag 1) uit Amsterdam.
En dit voetbalseizoen dus trainer van Egmondia.

Zelf heb ik in de jeugd gevoetbald bij WMS, Rivalen en 
Rood Wit A (nu De Dijk), en in de senioren bij  Ajax (3), 
Ds’79 (nu FC Dordrecht ) en Jong Telstar en wederom 
Rood Wit A. Af en toe speel ik nu nog in een veteranen 
competitie als de tijd het toe laat.
 

Mijn favoriete  speelwijze  is 1-4-3-3, met op het mid-
denveld de punt naar voren. Zodoende zijn in de 
breedte als in de lengte alle delen van het veld bezet. 
Maar alles valt en staat met de kwaliteiten van de spe-
lers die er ter beschikking zijn. 

Even voorstellen

Alle zeilen bijzetten in de  
derde klasse!

Het zal al met al een sportief gezien uitdagend 
jaar worden voor de nieuwe selectie maar de 

betere tegenstanders zullen de groei van onze 
jeugdige selectie alleen maar ten goede komen.  

Voetbaljaargang 2016/2017 werd uiteindelijk prachtig afgesloten met de historische promotie naar de 
3de klasse. Fantastisch natuurlijk! De sterke reeks uit de tweede competitiehelft werd afgesloten met een 
feest op de Lange Plas op een zondag waarbij het Eerst uiteindelijk zelf niet in actie hoefde te komen.

Deze promotie zorgt er voor dat wij per heden 
actief zijn in de derde klasse. Een prachtige 
uitdaging waarbij wij veel tegenstanders tegen-
komen die wij de afgelopen jaren niet troffen. 
Regio derby’s zoals tegen Meervogels, Vitesse 22 
en Limmen zijn terug en natuurlijk ook de échte 
derby tegen Zeevogels zal dit jaar weer gespeeld 
worden. 

Het zal al met al een sportief gezien uitdagend 
jaar worden voor de nieuwe selectie maar de 
betere tegenstanders zullen de groei van onze 
jeugdige selectie alleen maar ten goede komen. 
De selectie die onder leiding staat van Johan van 
Wort, die zichzelf hieronder voorstel. Naast Johan 
heeft Jan Waagmeester zich ook bij de technische 
staf gevoegd en zijn Engel Gul en Cor Kager ook 
dit jaar de selectie trouw gebleven.
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De zomer van de vutploeg

In de maanden juni, juli en augustus is met name de 
VUT-ploeg iedere maandag paraat. Met als hoogte-
punt zorgen dat alles op rolletjes verloopt tijdens 
de laatste donderdag in juli als de strand6daagse 
op bezoek komt. 

De voorbereiding en het afbouwen hiertoe is een VUT-
ploeg zaakje maar de dag himself is gelukkig een hele 
Egmondia-familie aangelegenheid. Velen helpen die 
donderdag om er een geslaagde dag van te maken. 
Ook dit jaar is dat weer best gelukt.

Wat gebeurt er dan zoals in de zomermaanden op 
het complex? 

In feite wordt dan het groot onderhoud gedaan. Bui-
tenom geschilderd, dit jaar twee nieuwe dugouts op 
het A-veld aangebracht, mede mogelijk gemaakt 
door familie van der Himst! Snoeien en maaien, hek-
werk herstellen en reclameborden schoonmaken en 
vervangen, mollen vangen, inventariseren wat er aan 
netten vervangen moet worden, doelen schilderen en 
verdwenen net-ogen lassen, en niet te vergeten in sa-
menspraak met Alkmaar Sport en WNK samen zorgen 
dat er in de droge periodes voldoende water op de vel-
den komt. 

Een zorg is en blijft dat er ondanks alle waarschuwin-
gen die overal staan om de velden in de maanden juni 
en juli niet te betreden omdat ze ingezaaid zijn, toch 
mensen (ook leden) zijn die hier mailng aan hebben. 

Staat het bij Egmondia zomers ook 
stil als er geen voetbal is? Nee dus!
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Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

De zomer van de vutploeg

Dus maak het ons volgend jaar in de zomer-
maanden wat makkelijker, zodat we in de overige 

maanden langer kunnen genieten van een  
mooi sportcomplex. 

“Wat zeuren jullie nou?” “Waar moeten we dan  naar 
toe?”, wordt er dan gezegd. Sommige zien het complex 
als een openbare hangplek waar altijd en door iedereen 
gebivakkeerd kan worden. Dit kan dus niet en is iets wat 
de club zorgen baart. Een balletje trappen in de zomer-
maanden moet toch elders kunnen? Of in de kooi bij de 
Wal, het Hopmanveld in duin of zoals wij het vroeger 
deden gewoon op het strand. 

Dus maak het ons volgend jaar in de zomermaanden 
wat makkelijker, zodat we in de overige maanden lan-
ger kunnen genieten van een mooi sportcomplex. 

De VUT/ploeg
 



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

Maar wij kijken in deze rubriek voornamelijk terug naar 
het voetbalverleden. Jan is als 9 jarige lid geworden van 
Egmondia. In die tijd was er naast voetbal niet zo veel 
anders te doen. In de jeugd was hij keeper. Ondanks 
dat hij niet al te groot was, stond hij zijn mannetje wel 
tussen de palen. Jan heeft alle jeugdelftallen doorlo-
pen. Op zijn 16de jaar ging hij varen. Eerst een jaar op 
de koopvaardij en daarna op de visserij. In het begin 
was hij de weekenden niet thuis. Later toen dat wel het 
geval was ging Jan ook weer voetballen bij Egmondia. 
Nu niet meer als doelman, maar hij werd linksback.

Onder trainer Rein van Lier kwam Jan in het eerste elf-
tal van Egmondia. Omdat hij door de weeks op zee zat, 

kon hij niet trainen. Dan kwam Jan ’s zaterdags om half 
twaalf thuis en om 1 uur ging hij dan trainen. Daar was 
Joke (zijn meissie) dan niet altijd even blij mee. Maar 
Jan, om maar eens een zeemansterm te gebruiken, 
haalde de wind dan uit de zeilen om na de training de 

heer van Lier mee naar huis te nemen voor een bakkie 
koffie. Daarmee zakte de boze bui van Joke dan wel 
weer. “Ja” zei Joke tijdens ons gesprek “Zo uitgekookt 
was die van mij dan wel hoor.” En dan zondagavond 
weer naar Den Helder of IJmuiden om met de kotter 
zee op te gaan.

Rein van Lier was zoals Jan het vertelde een gezellig-
heidsmens een amicale man, die bij wedstrijden al-
tijd vergezeld was van vrouw, dochter, schoonzoon 
en moeder of schoonmoeder, dat laatste wist Jan niet 
meer precies. Rein van Lier introduceerde hier ook de 
term “ziekenhuisbal”, daarmee werd een pass of een 
schot bedoeld die veel te zwak was.
Als het weer tijdens de training niet al te best was, 

        Terug in de tijd
              Jan Wijnker

Vorig seizoen sloten we deze rubriek af met trainer Peter Tania, die na vijf succesvolle jaren afscheid nam 
van Egmondia. Dit nieuwe seizoen starten we de rubriek “terug in de tijd” met Jan Wijker, wiens aanwezig-
heid wij vanaf nu ook zullen missen aan de zijlijn van ons eerste elftal. Na meer dan 35 jaar verzorger te 
zijn geweest vindt Jan het welletjes. Hoewel hij wel aangaf dat men hem eventueel in bepaalde gevallen 
altijd nog zou kunnen benaderen.

Omdat hij door de weeks op zee zat, kon hij niet 
trainen. Dan kwam Jan ‘s zaterdags om half 

twaalf thuis en om 1 uur ging hij dan trainen.
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Terug in de tijd

begon van Lier altijd met de woorden “Jongens even 
‘poten’” en dan werd er een partijtje gespeeld. Na Van 
Lier kwam Bram Schuurman, een leuke kerel, die erg 
fanatiek was.  Jan bewaarde aan deze trainer ook goe-
de herinneringen.

Jan heeft in het eerste met vele spelers samengespeeld. 
Eerst o.a. met Rein Huiberts, Jan Benjamin, Joop Koop-
man, Gerard de Lange en later met Gabe Damstra, Jan 
Visser (die zo snel was, dat als de voorzet kwam er nog 
niemand voor het doel te vinden was.), Arie Spieren-
burg, Jan de Jong en Henk Groot. Met laatst genoemde 
kon hij lekker samenspelen. Maar wie niet? Als je Henk 
in je elftal had, had je een speler die altijd precies wist 
waar de bal naar toe moest. Als Jan dan als linksback 
de drang had om naar voren te gaan (Snelheid was een 
sterk wapen van hem) dan zei Henk: “Ga maar broer, ik 
blijf wel even achter.”

Een ander bijzondere gebeurtenis vertelde Jan me ook 
nog. Je broer Cor zal het zeker ook nog wel weten. Het 
was een uitwedstrijd bij De Rijp. Het zag er naar uit dat 
deze wedstrijd zou worden afgelast, maar dit bleek la-
ter niet het geval. Jan de Groot (De Bels) had omdat 
gedacht werd dat de wedstrijd niet door zou gaan, ,s 
morgens een paar of misschien nog wat meer pilsies 
gedronken. Voor de wedstrijd zei hij tegen trainer van 
Lier: “laat mij maar op de bank beginnen, want ik ben 
niet helemaal fit.”  Bij een 0-0 stand bracht de trainer 

Jan er toch in met de woorden: “Jan, laat het maar effe 
zien.” Tien minuten voor tijd scoorde Jan de winnende 
treffer door vallend raak te koppen. Twee dagen na dit 
interview sprak ik Jan de Groot op strand en hij wist er 
nog van. Hij zei me dat hij tegen Joop Koopman zei: “Ik 
ga effe naar voren, kijken of er nog iets te halen valt” En 
ja dus, uit een voorzet van dezelfde Joop Koopman be-
sliste Jan deze wedstrijd. Hij zei ook nog dat tijdens het 
vieren van dat doelpunt Dries Zwart, een vaste suppor-
ter van Egmondia, de ouderen onder ons kennen hem 
nog wel, bovenop hem lag.
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Onder trainer Rob Donkersloot kwam Jan in het tweede 
elftal van Egmondia. Een heel sterk tweede overigens. 
Want toen speelde het eerste in de afdeling Noord-Hol-
land en door het toen behaalde kampioenschap kwam 
het tweede elftal in de reserve 4de klasse K.N.V.B.. Elf-
talleider was de heer Zanting en in dit elftal speelde 
o.a. ook Ton Gravenmaker, Nico de Graaf (een gewel-
dige doelman) Jan de Jong, de al eerder genoemde 
Henk Groot, Adri Wittebrood, Leo en Cor Zwemmer en 
ondergetekende. Jan is later met de veteranen nog dis-
trictskampioen van Noord-Holland geworden.

Het was trainer Kees Koppen, die Jan adviseerde om 
een cursus sportmassage en verzorging te gaan vol-
gen. Dat was in 1982. In het beging liep hij mee met 
verzorger Jan Zwart om de fijne kneepjes van het vak 
te leren. Zo heeft Jan in al die jaren veel kuiten en dij-
en gemasseerd. Op de massagetafel ontstonden er na-
tuurlijk vele gesprekken, maar Jan zijn motto is: Luis-
teren zonder veel zelf te praten. Wat heel belangrijk in 
dit vak is zegt Jan, dat je gevoel er in moet liggen. In je 
vingers moet je voelen, wat een ander in zijn lijf heeft.  
 

En met deze theorie zijn heel veel spelers van Egmon-
dia geholpen in de loop der jaren. Hulde Jan!!!

Jan heeft in de loop der jaren periodes meegemaakt 
waarin het niet goed ging met de club. Maar de laatste 
jaren met Peter Tania beleefde de club een fantastische 
tijd. Jan heeft met alle trainers altijd goed kunnen op-
schieten. Dit kwam ook zei hij, omdat hij zich op het 
technische vlak nergens mee bemoeide. De bekroning 
van het einde van Jan zijn carrière als verzorger is de 

promotie naar de derde klasse KNVB. Op mijn laatste 
vraag aan Jan wat hij van de derde klasse verwacht gaf 
hij een positief antwoord, maar wel met een belangrijk 
advies. Als iedereen dezelfde richting op wil gaan en 
de trainingsopkomst is goed (Heel belangrijk) dan zit 
er genoeg potentie in deze selectie om mee te kunnen 
draaien in de derde klasse.
Als we met deze woorden van Jan, die veel ervaring in 
zijn bagage heeft, mogen besluiten, kunnen wij het ko-
mend seizoen met vertrouwen tegemoet zien.

Kees Kager.

Terug in de tijd

 Als iedereen dezelfde richting op wil gaan en 
de trainingsopkomst is goed (Heel belangrijk) 
dan zit er genoeg potentie in deze selectie om 

mee te kunnen draaien in de derde klasse.

Het was trainer Kees Koppen, die Jan 
adviseerde om een cursus sportmassage en 
verzorging te gaan volgen. Dat was in 1982.  
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Fusietoernooi
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Fusietoernooi



Tijdverdrijfslaan 1
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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Gasselte 2017

Dit jaar gingen de spelers van Egmondia niet met de 
auto heen maar is er een echte spelersbus geregeld! 
Bij aankomst zijn de jongens meteen al vertrouwd, ook 
dit jaar zijn we weer op de zondag heen gegaan zodat 

we in alle rust heen kunnen gaan en op de maandag 
ochtend optijd zijn. Waar de Egmondianen vorig jaar 
nog de kat uit de boom keken weten ze nu al precies 
hoe alles gaat. Als eerste zo snel mogelijk de beste 
slaapplaatsen uitzoeken en de bedjes in elkaar zetten 
of opblazen, spullen bij elkaar zetten alle begeleiders 
een handje geven en heel snel een bal pakken om te 
voetballen.

Maandagochtend 7:45 gaat de bekende wekker weer 
van Sietse: “GGOOOOOEEEEEEDDDEEEMORGEN!! tijd 
om op te staan” Iedereen wrijft de slaap uit zijn ogen na 
een nacht van hevige regen gekletter op de tent.

Om 8:30 komen alle andere (126) kinderen aan als die 
een plekje hebben gevonden gaan we beginnen met 
de verdeling van de teams en kunnen we beginnen 
met de 7 tegen 7  wedstrijden en na de lunch is het tijd 
voor de techniek training en voetvolley wedstrijden.
We doen dit jaar goed mee en hebben bijna in alle 
spellen wel een aantal spelers in de finale. Zo ook met 
het 11 tegen 11 gemengd (jong en oud) 5 tegen 5 en 
het voetsoftbal spel de zeskamp,

Maar ook dit jaar kun je voor het eindklassement niet 
alleen punten winnen met de voetbal onderdelen maar 
ook naar het sociale aspect wordt gekeken. Ben je spor-
tief? Help je andere spelers? Maak je je bed op, houd je 
alles netjes en luister je goed op trainingen? Er wordt 

Dit jaar gingen de spelers van Egmondia niet 
met de auto heen maar is er een echte spelers-

bus geregeld! 

Gasselte 2017

Eindelijk is het weer zo ver, voetbalkamp Gasselte is weer aangebroken. Zal het net zo leuk worden als vorig 
jaar, zullen de “voetbalvriendjes” van vorig jaar er ook weer zijn!? Zal er dit jaar iemand uit Egmond in het 
Kampteam komen, allemaal vragen die door de hoofden van de mannen schieten.
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Gasselte 2017

elke dag een speler van de dag gekozen, overal wordt 
naar gekeken. En zowaar hebben we dit jaar ook een 
speler van de dag Cas Heinis was de gelukkige!

De week vordert en komt steeds dichter bij de wed-
strijd der wedstrijden de moeder alle wedstrijden het 
kampelftal tegen de kampleiders! Wie zit er in het 
team? Op donderdag rond de klok van 12 wordt het 
kampelftal bekend gemaakt en zowaar zit er dit jaar 
iemand uit Egmond in het kampteam te weten Kick 
Garia. Hij mag strijden met de overige boys om de kam-
pleiders te verslaan, dit gaan de mannen redden door 
met een “dubieus” (omgekochte scheids) doelpunt de 
1-0 over de streep te trekken. Aansluitend is er voor 

de mannen weer een prachtige disco avond geregeld 
waarna het nog tot in de late uurtjes doorging en het 
bleef nog lang onrustig op het kamp.

We gaan naar de laatste dag van de week de finale dag! 

Deze dag worden alle finales gespeeld en wordt er 
beslist wie er met de prijzen naar huis gaat.

Het eindklassement is nog ongemeend spannend tus-
sen team Ajax (Philip) en team Olympique Lyon (Patrick 
Groen). Na alle finales gespeeld te hebben gaat Patrick 
er met het eindklassement vandoor en zijn er de nodi-
ge Egmondse spelers die met medailles naar huis gaan 
na gewonnen finales maar ook die hun wonden moe-
ten likken en volgend jaar misschien weer opnieuw een 
gooi kunnen doen naar het ere metaal.

Al met al was het weer een zeer geslaagd kamp, nadat 
de mannen afscheid hebben genomen van hun leiders 
en kamp vriendjes gaan ze moe maar voldaan de bus 
in voor een lange terugreis naar het mooie Egmond en 
waarschijnlijk weer tot volgend jaar…………….

Philip de Baar, Patrick Groen en Patrick Tromp

Maar ook dit jaar kun je voor het eindklasse-
ment niet alleen punten winnen met de voetbal 

onderdelen maar ook naar het sociale aspect 
wordt gekeken. 

Na alle finales gespeeld te hebben gaat Patrick 
er met het eindklassement vandoor en zijn er 

de nodige Egmondse spelers die met medailles 
naar huis gaan na gewonnen finales 
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Kantinerooster en Open dag 

 8:45-11:00 11:00-13:15 13:15-15:30
14 oktober 2017 Jitse Bruin JO9-3 Noa Schuit MO13-1 Vince vd Schinkel JO19-1
 Jelte Heeres JO9-2 Noel Sgourou MO15-1 Isabelle de Graaff MO17-1
   
21 oktober 2017 Finn Dekker JO9-1 Reece Hellemons JO13-1 Lianne Blok MO19-1
 Floortje Wegbrands JO11-2 Sil Wijker JO15-2 Stijn Ploeger JO15-1
   
28 oktober 2017 Tom Groen JO11-1 Summer Bleeker MO13-1 Davy Zwart JO17-1
 Niek Bark JO13-2 Jordan van Schagen MO15- Benjamin Lens JO19-1
   
4 november 2017 Jayden Zwart JO9-3 Jay Glas JO13-1 Brit Buis MO17-1
 Sjaak Glas JO9-2 Klaas de Boer JO15-2 Nadia Recourt MO19-1
   
11 november 2017 Jasper Groot JO9-1 Kim Niesten MO13-1 Lenny Gul JO15-1
 Rixt Brouwer JO11-2 Suze Verberne MO15-1 Joep vd Laarse JO17-1
   
18 november 2017 Sem Groen JO11-1 Sem Tromp JO13-1 Ramon Zwart JO19-1
 Finn de Baar JO13-2 Bas vd Berg JO15-2 Tessa vd Himst Mo17-1
   
25 november 2017 Demy vd MeulenJO9-3 Jade Recourt MO13-1 Teuntje Hopman MO19-1
 Dorus Kager JO9-2 Mara Blok MO15-1 Rune Pannekeet JO15-1
   
2 december 2017 Leroy Baltus JO9-1 Binck Zwart JO13-1 Joeri Moes JO17-1
 Niek Wijker JO11-2 Casper Bosman JO15-2 Sepp Dekker JO19-1
   
9 december 2017 Syl Buis JO11-1 Sia Wetstein MO13-1 Nina Duits MO17-1
 Gabriel Willems JO13-2 Roos Zwart MO15-1 Bregje Buis MO19-1
   
16 december 2017 Sasha Verwijk JO9-3 Aron Wijker JO13-1 Sabastiaan Haselmayer JO15-1
 Moin Mahebzadeh JO9-2 Art Zwenger JO15-2 Jay van Tol JO17-1

Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen!!!
Kunt u geen vervanging regelen, kunt u uw dienst afkopen door € 25,00 te betalen aan Egmondia!
Laat het wel altijd weten als je je dienst wilt afkopen, zodat er wel iemand staat in de kantine!!!
Wijzigingen of ruilingen kunt u doorgeven aan 
Danielle Broers Tel: 06-27101470 Mail: daan_broers@msn.com

Open dag geslaagd!
Tijdens het fusietoernooi was een open dag georganiseerd voor de aller kleinste kinderen. De huidige kabouter 

groep was aanwezig maar ook vele “nieuwe” kabouters kwamen langs om een balletje te trappen. Na een  
wtraining van een uur kregen alle kinderen limonade met wat lekkers. 

Ondanks de gediplomeerde trainers was het toch lastig om een training in elkaar te zetten want wat een animo 
en wat waren de kinderen enthousiast (inderdaad u denkt het goed iets met 1 voor alle, alle voor 1 en hots 

knotse voetbal).

Inmiddels hebben enkele nieuwe kabouters meerdere keren meegetraind en hebben ze veel plezier in de trai-
ning/wedstrijden. Mocht uw kind alsnog willen kijken of mee trainen, geen probleem! Zaterdag trainen we van 

09.30 uur t/m 10.30 uur kom gerust langs of neem even contact op met Martijn Blaauboer via 06-30701798.

Kantinerooster



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

“HET WAPEN VAN EGMOND”
GRAND  CAFÉ  RESTAURANT

EGMOND AAN ZEE

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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Extra vrijwilligers helpen 
Egmondia verder!

Het stond al te lezen in het voorwoord, Egmondia heeft gelukkig wat extra hulp gekregen voor 
diverse jeugdtaken. Onderstaande taken worden per heden door de volgende personen waar-
genomen.

Nieuwe jeugd leden verwerken:  Richard Blaauboer 
Nieuwe leden welkom heten en introduceren bij de teams/teamleiding: Sandra Westphal
Sponsoring inzake jeugdkleding:  Ronald Reiber
Elftal foto’s: Marlies de Graaff
Coördinatie pupil van de week: Hans Lemmink
Scheidsrechter coördinator:  Edwin van Gent.
Coördinatie van alle ballen en sleutels voor de trainers en leiders: Ab Kok en  
 Clemens de Graaff
Wassen van de trainingshesjes: Trainers zelf,   
 Samantha de Groot en  
 Marjon Heeres.
Wassen scheidsrechter tenues: Marleen Koopman 
Grote clubactie: Samantha de Groot
Coördinatie kantinedienst: Danielle Broers
Assistentie kantinedienst:  Marlies de Graaff en  
 Nicandra van West
Coördinatie terreindienst: Sil Dekker
Jeugdtoornooien en evenementen Egmondia: Martijn Blaauboer,  
 Edwin de Groot en  
 Dennis van de Laarse
Organisatie Jong vs Oud Toernooi: Tamara Tuls
Organisatie Sinterklaasfeest: Sharon Konijn
Coördinatie open dag: Nicandra van West
Wedstrijdsecretaris jeugd:  Niels de Jong

Wij zijn natuurlijk fantastisch blij met de hulp van bovenstaande mensen, geweldig! Zou je, na 
het lezen van deze pagina, één van deze mensen willen assisteren of wil je zelf nog een andere 
(jeugd)taak oppakken? Graag! Geef het aan bij het (jeugd) bestuur en op die wijze houden wij 
Egmondia sterk.

Vrijwilligers



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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Na de succesvolle jeugd trainingen tijdens de 
zomerstop bleef het gevoel vanuit een aantal vrij-
willigers om hier een vervolg aan te geven. Spon-
taan kwam het fusietoernooi ter spraken en niet 
veel later ontstond het eerste concept. Met een 
kleine groep vrijwilligers stond de dag op papier 
en door de vele vrijwilligers tijdens de dag zelf 
kunnen we terugkijken op een geslaagde dag; 
hulde aan alle mensen die geholpen hebben!

Meer dan 150 wedstrijden werden gespeeld met 

als twee doelen; elkaar beter leren kennen voor 
de eventuele fusie die moet gaan komen en de 
prachtige bekers voor de nummers 1 en 2. Alle 
jongens en meisjes werden op leeftijd ingedeeld 
in teams en speelden verschillende wedstrijden 
in poule vorm om de finales te bereiken. Wat een 
strijd en passie werd op de mat neergelegd.

Tijdens het toernooi stonden diverse spring/

luchtkussen op het terrein zodat de kinderen na 
en tijdens de voetbalwedstrijden vertier hadden. 
Ook was een koe van het de toekomstige fusie 
locatie richting de Sportlaan gekomen die graag 
gemolken wou worden, eindresultaat: een bidon 

vol limonade. Wat een lol hadden de kinderen!

Met een snoephoek, een kraam met koffie/thee, 
een kraam met hamburgers, een prachtige lote-
rij tafel (aangeboden door de ondernemers uit 
de Egmonden) en een kantine vol gezelligheid 
kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag. 
Namens deze weg nogmaals alle ondernemers, 
vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers bedan-
ken voor jullie bijdrage.

Fusietoernooi groot  
succes!

Het is jullie niet ontgaan; het fusie toernooi bij de jeugd. Afgelopen zondag 10 september kwa-
men de jeugdleden van VV Zeevogels, Sint Adelbert en VV Egmondia bij elkaar op ons complex.

Fusietoernooi

Meer dan 150 wedstrijden werden gespeeld 
met als twee doelen; elkaar beter leren kennen 
voor de eventuele fusie die moet gaan komen 

en de prachtige bekers voor de nummers 1 en 2.

Met een snoephoek, een kraam met koffie/thee, 
een kraam met hamburgers, een prachtige 

loterij tafel (aangeboden door de ondernemers 
uit de Egmonden) en een kantine vol  

gezelligheid kunnen terug kijken op een zeer 
geslaagde dag. 



Beste voetballer,
 
Graag roepen wĳ  jou op om nu mee te doen aan de Grote Cruĳ ff  Club Actie en zo geld te 
verdienen voor de clubkas. 
Koop het boek Johan Cruĳ ff  – Mĳ n voetbal op www.cruĳ ff actie.nl en verdien per 
exemplaar 4 euro voor je club!
 
In dit boek laat Johan Cruĳ ff  de essentie van voetbal zien aan de hand van 14 
basisprincipes. Zĳ n lessen staan niet alleen garant voor succes op het veld, het zĳ n ware 
levenslessen.
Hét lĳ fboek voor elke voetballiefhebber, van jong tot oud en van amateur tot prof.

Uit alles blĳ kt waar Cruĳ ff  voor staat: mooi, aanvallend voetbal, veel aandacht voor de 
voetballer zelf en bovenal: spelplezier. Dat is de grootste motor van succes. Zĳ n visie is niet 
zomaar een mening maar een overtuiging gebaseerd op tientallen jaren ervaring op het 
hoogste niveau. Een visie waarmee hĳ  zichzelf en veel andere talentvolle spelers naar de 
absolute top bracht en waar nog elke dag aan wordt gerefereerd. 
 
Johan Cruĳ ff  heeft zich altĳ d actief ingezet om het plezier van voetbal en samen spelen 
over te dragen. Met deze actie zetten we zĳ n gedachtengoed voort: Door voetbalclubs te 
steunen zorgen wĳ  ervoor dat zoveel mogelĳ k mensen plezier blĳ ven beleven aan het spel.
 
Dus doe nu mee en bestel het boek op www.cruĳ ff actie.nl!
 
Hoe werkt het?
Selecteer je eigen voetbalclub en bestel het boek.
Per verkocht boek verdient de club € 4,-. Ook wordt er per boek € 1,- afgedragen aan de 
Cruyff  Foundation; dit geld komt ten goede aan sportactiviteiten voor kinderen.
De actie duurt tot en met 31 december 2017. In januari wordt de balans opgemaakt en zal 
het verdiende bedrag in één keer worden overgemaakt aan de club.

Hartelĳ ke groet,

Verdien
per boek

€ 4,-
voor je club

STEUN JE 
VOETBALCLUB, 
KOOP HET BOEK 
EN VERDIEN € 4,-!

Bestuur V.V. Egmondia
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VoorwoordJeugdcommissie, trainers en coaches
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Jeugdtrainers:  Jeugdcoaches:
JO 19-1 René vd Schinkel JO 19-1 Frank Blaauboer
MO 19-1 Bert Zwart MO 19-1 Jan Zwanenburg / 
   Bert Zwart
MO 17-1 Peter Min / Arno Wijnker /  MO 17-1 Carla Gul
 Ramon Huls  
JO 16-1 Cees Hottentot JO 16-1 Daan Min
JO 15-1 Arno Admiraal / Onno Zwaan JO 15-1 Wim Gul
JO 15-2 Job Zwart JO 15-2 Job Zwart
MO 15-1 Mitchell Venema / Ramon Huls  MO 15-1 Heidi de Waard
JO 13-1 Sander Wegbrands / Patrick Tromp JO 13-1 Sander Wegbrands
MO 13-1 Marcel Gouda MO 13-1 Martijn Brouwer  
JO 12-1 Jan Waagmeester JO 12-1 Philip de Baar
JO 11-1 Marcel Gouda JO 11-1 Marcel Gouda
JO 11-2 Nick Stam / Max Admiraal          JO 11-2 Tim Zwanenburg
JO 9-1 Mark Oleijerhoek JO 9-1 Mark Oleijerhoek
JO 8-1 Mark Oleijerhoek     JO 8-1 Robin Kager
JO 8-2 Jens Visser /  MP Jens Visser
 Dave Holman (06 15081040) 
JO 5-1/Kabouters Martijn Blaauboer (06 30701798) 

Keepers: 
Bert de Groot 

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

Ledenadministratie
De Zandloper komt 4 keer per jaar uit. Heeft u het derde 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.

Contactgegevens Ledenadminstratie:
Richard Blaauboer
Winkelmanplantsoen 10
1931 VV Egmond aan Zee
E-mail: richardblaauboer@gmail.com

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
!


