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Hoofdbestuur
Voorzitter: Paul Kager voorzitter@egmondia.com 0642 363 941
Secretaris: Jan de Jong secretariaat@egmondia.com 0621 164 871
Penningmeester: Robert Wijker penningmeester@egmondia.com 0627 046 820
Voetbal technische zaken: Vacant 
Jeugdzaken: Philip de Baar jeugdzaken@egmondia.com 0655 750 035
Public Relations: Stijn Buis pr@egmondia.com 0650 674 980

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

Jeugdcommissie
Voorzitter:  Philip de Baar Begeleiding trainers en leider:  Engel Gul
Meiden:  Carla Gul Kantinezaken:                               Vacant
Evenementen:  Martijn Blaauboer &  Technisch Coördinator:  Vacant
 Edwin de Groot

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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Van de voorzitter

De prestaties van onze selectie zijn u vast niet ontgaan. 
Na een zeer succesvolle tweede competitiehelft is 
lijfsbehoud in de 3de klasse een feit. Ook de nieuwe 
trainer Willem Zeijlmans, waar wij in de vorige 
Zandloper al over berichte, is hier zeer content mee en 
kan niet wachten om half augustus te starten met de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De voorbereiding van dat nieuwe seizoen zullen helaas 
zonder de steunpilaar van de afgelopen jaren gebeuren, 
Carlo Smit. Wij komen daar 
in deze uitgave nog even 
op terug en ook zou ik hem 
graag persoonlijk nog eens 
danken voor zijn fantastische 
inzet voor de club. Tijdens de 
laatste thuiswedstrijd werd Carlo, samen met andere 
vrijwilligers die afscheid namen in het zonnetje gezet. 
Bert de Groot neemt na meer dan 30 jaar afscheid als 
keeperstrainer, Ronald draagt zijn PR taken binnen het 
bestuur over aan Stijn Buis (zie ook pagina 19) en Johan 
van Wort en Engel Gul verlaten de technische staf.

Iets anders waar ik blij én zeer trots op ben zijn 
de filmopnames die op het mooiste complex van 
Nederland hebben plaatsgevonden. U leest er alles 
over op pagina 6. Ook hier wil ik graag even mijn 
dank uitspreken aan één van de, in mijn ogen, meest 
waardevolle vrijwilligers van de club. Alles rondom de 
filmopnamen was weer tot in de puntjes begeleidt 
door medebestuurslid Jan de Jong. Zoals jullie allemaal 
weten zijn ook alle (jeugd)bestuursleden vrijwilligers 
en Jan is, zonder andere vrijwilligers tekort te doen, een 

fantastische vrijwilliger!

Naast bovenstaande staat er 
nog veel meer in de Zandloper 
dus ik raad u aan deze heerlijk 
te lezen in een hopelijk zonnige 

zomervakantie. Als laatste wil ik u vragen om in die 
zomerstop toch ook nog eens na te denken over het 
artikel die ik een jaar geleden in de Zandloper plaatste, 
over de extra handjes die nodig zijn. Dit artikel is (hier -> 
egmondia.com/oproep-help-het-vrijwilligerstekort-om-zeep 
nog steeds online terug te lezen en ik hoop dat u dat 
wilt doen.

Onze mooie club staat immers nooit stil en wij blijven 
u vragen om uw hulp om de club vooruit te laten 
bewegen. 

Een mooie zomer gewenst!

Met blauw-witte groet,
Paul Kager

Deze vierde Zandloper van dit seizoen markeert alweer het einde van voetbaljaargang 2017/2018, een 
jaar die voorbij is gevlogen. Want dat de club altijd in beweging is, is ook dit afgelopen jaar wel weer 
gebleken. Zowel bij de jeugd als de senioren zijn er mooie resultaten geboekt, één hiervan heeft zelfs de 
voorpagina weten te halen. Hierop deze ronde een mooie actiefoto van een speler uit de JO16-1 tijdens 
de, helaas verloren, bekerfinale die ze wisten te bereiken.

Het jaar is weer 
       voorbij gevlogen

Zowel  de jeugd als de senioren hebben 
dit jaar uitstekend gepresteerd!

Diverse afscheidnemende vrijwilligers  
worden in het zonnetje gezet



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

Seizoen met twee gezichten
eindigt positief

Egmondia 1 debuteert in derde klasse met keurige 9e plaats. Voor de eerste keer in 6 jaar zijn er dit jaar 
voor ons eerste elftal geen nacompetitie wedstrijden ingepland. Dit hebben de mannen geheel aan  
zichzelf te danken. Dankzij een goede reeks wedstrijden in de periode februari/mei zijn wij boven de  
degradatiestreep geëindigd. Met 27 punten uit 24 wedstrijden eindigen wij op de 9e plaats en laten wij 
vier teams onder ons. Een prima prestatie!

Dat het een seizoen met twee gezichten was, komt ook 
goed tot uiting in het verschil in klassering in de eerste 
en tweede periode.
In de eerste periode behaalde wij slechts 7 punten uit 
12 wedstrijden en op basis daarvan stonden wij op de 
een na onderste positie.
Alleen kijkend naar de resultaten uit de tweede 
periode zouden wij op een 5e positie eindigen! Van de 
12 wedstrijden van de tweede periode wonnen wij er 6, 
werden er 2 gelijkgespeeld en 4 verloren; 
Goed voor 20 punten in totaal.

Ook ons tweede elftal heeft een prima seizoen achter 
de rug. Onder leiding van Jan Waagmeester werden er 
van de 18 wedstrijden 7 gewonnen en 3 gelijkgespeeld. 
Het puntenaantal van 24 was genoeg voor een plek in 
de middenmoot, positie 5.
Uiteraard gaan wij er als club vanuit dat beide elftallen 
de ervaringen van dit jaar meenemen naar volgend 
seizoen en dan weer een stapje hoger eindigen.

Egmondia 1 eindigt op de 9e plaats!  
Een prima prestatie!

Egmondia 1 sluit seizoen positief af

Het nieuwe seizoen voor de selectie, onder leiding van Willem Zeijlmans, start op maandag 13 augustus. 

Eindstand seizoen 2017 - 2018
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Waarom het Egmondiacomplex? 
De makers zochten een authentiek complex. De shots 
die bij ons opgenomen werden moesten een situatie 
weergeven van ongeveer 20 jaar geleden. 

Hoofdpersoon in het spotje is Lieke Martens onze na-
tionale trots van het Nederlands vrouwenteam. Lieke 
speelt nu bij Barcelona. Lieke zelf was uiteraard niet bij 
Egmondia maar wel het meisje dat Lieke speelde op 
zeer jeugdige leeftijd.

Gevolg was echter wel dat ons hele complex reclame-
bord vrij gemaakt werd. Zelfs de borden onder het tri-
bunedak werden verwijderd. We hoefden dit niet zelf 
te doen maar werd gedaan door een team “decorbou-
wers”. 

Ook binnen in de kantine werd veel aangepast. Extra 
bruine houten schrootjes en extra klein prijzenkastje, 
een flipperautomaat etc. Na de opnamen brachten de 
decorbouwers alles weer op zijn plaats. Voor het ver-
wijderen was alles op foto vastgelegd.  

Tevens moest het buiten zeer herfstachtig worden. Re-
genmachines en paraplu’s waren niet van de lucht. 

Op het parkeerterrein stond een cateringwagen om 
alle betrokkenen te voorzien van eten en drinken. De 
draaidagen begonnen om 12.15 uur en eindigde rond 1 
uur ’s nachts. Voor de hoofdrolspeelster waren het lan-
ge dagen, maar ze hield zich kranig. 

In totaal is er 50.000 liter water verpompt om het herf-
stig te laten zijn. Dit water was grondwater wat we zo-
mers oppompen om de velden te bevloeien.  

De meeste opnamen werden gemaakt vlak voor het 
trappetje voor de kantine naar het veld. Veel opnamen 
ook vanuit de kantine waar men de ruiten met speciaal 
spul liet beslaan. Al met al een hele ervaring om daar 2 
dagen bij aanwezig te zijn. 

De samenwerking met de crew was perfect en zij wa-
ren ook zeer tevreden met de beschikbaar gestelde 
middelen. De club houdt er wat van over maar veel 
belangrijker is de goodwill en de bekendheid die wij 
hierdoor scoren. 

Egmondia op nationale tv

Op maandag 9 en dinsdag 10 april was het een drukte van belang op ons complex. Er werd die dagen 
namelijk een reclamefilmpje opgenomen van Calvé pindakaas. Twee dagen lang was er een groep van 
50 mannen en vrouwen in de weer om een reclamespotje van 30 seconden op te nemen op ons complex. 
Tevens nog 2 jeugdteams die een groot deel van beide dagen aanwezig waren. Deze jeugdteams waren 
niet van Egmondia maar gescout door castingbureaus.

Egmondiacomplex geliefd
bij filmmakers

Alles werd uit de kast gehaald voor de juiste belichting De waterpomp die voor het regeneffect zorgde

Ons hele complex werd “reclamebord-vrij”  
gemaakt. Zelfs de borden onder het  

tribunedak werden verwijderd. 

Het is nog even afwachten wanneer het 
eindresultaat op tv te zien zal zijn.



De Zandloper - Najaarseditie 2015De Zandloper - Juni 2018 | 7

Enkele foto’s op deze pagina’s geven een indruk hoe 
kaal het was, hoe bedrijvig of het was en wat voor me-
tamorfose  de kantine was ondergaan. 

Voor kleedkamer 8 stond de pompwagen die de re-
genmachines van water voorzag. 

Het is nog even afwachten wanneer het eindresul-
taat op tv te zien zal zijn maar laten wij hopen dat wij 

nog jaren mogen genieten van de Calvé  reclamespot. 
Net als die toen van Evert van Bentum, Pieter van den 
Hoogenband en Robin van Persie.

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

De kantine zonder foto’s en met tijdelijke prijzenkast Het A-veld zonder reclameborden

De club houdt er wat van over,  maar veel 
belangrijker is de goodwill en de 

bekendheid die wij hierdoor scoren. 

Egmondia op nationale tv



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

        Terug in de tijd met
Philip de Baar

Deze keer kijken we terug op de voetbalverleden van de huidige jeugdvoorzitter Philip de Baar. En als 
we het over verleden hebben, dan bedoel ik de tijd van jeugdspeler en selectiespeler. Want Philip is nog 
steeds actief als speler en staat tegenwoordig als laatste man in het derde elftal van Egmondia. 

Philip die het Jeugdvoorzitterschap van Edwin overneemt

Philip is op 5 mei 1980 geboren, voetbalt van 
kleins af aan al bij onze club Egmondia 

en is een verdediger “pur sang”

Philip is op 5 mei 1980 geboren en voetbalt van kleins 
af aan al bij onze club Egmondia. Een verdediger 
“pur sang”, maar zijn debuut in het eerste elftal als 15 
jarige maakte hij tegen Vios W als rechtsbuiten. Toen 
werd hij tien minuten voor het einde van de wedstrijd 
ingebracht voor Marcel Hof.

Eén van zijn eerste jeugdtrainers was Arie Hendrik 
Visser. Het team dat toen door Arie Hendrik werd 
getraind was present op de bruiloft van Arie Hendrik 
en José. Zij vormden toen een erehaag voor de kerk. 
Latere jeugdtrainers van Philip waren Jan Groot en Jan 
Zwart (ex verzorger). 

Hij sloeg de B junioren over en kwam dus al op jonge 
leeftijd in de A junioren. Dit team werd toen getraind 
door Hans Singerling. die tevens jeugdcoördinator was 
en net als Philip herinneren ander jeugdspelers uit die 
tijd deze trainer als een fantastische oefenmeester en 
coach. 

Met de A junioren is Philip op uitnodiging ook nog bij 
de opening van de Arena geweest.

Na een half seizoen in de A Junioren trainde Philip al 
mee met de selectie al voetbalde hij nog wel in de 
A/B combinatie. Door het meetrainen met de “grote 
jongens” doe je natuurlijk al de nodige ervaring op. 
Hij was toen nog de enige die meetrainde, twee jaar 
later volgden Marcel van Opstal en Tibor Zwaan.

Toen Philip in 1995 de selectie kwam, werd Egmondia 
getraind door Siem van Ham. Deze man was trainer 
van 1994 t/m 1996. 
Na de succesperiode van Jan op de Weegh stopten 
verschillende spelers, waaronder volgens Philip, Arie 
Hendrik Visser en Willem Sander. Rein Knol ging zijn 
geluk bij A.F.C 34 beproeven. 
Daardoor leverde de selectie veel kwaliteit in en 
ontstond de situatie dat er vaak een eerste elftal stond 
waarvan veel spelers lang niet het niveau haalden dat 
nodig is om in een eerste elftal te spelen. Maar dan 
komt het spreekwoord naar voren: “Je moet roeien met 
de riemen die je hebt”.

In die tijd, zo zei Philip, volgde de ene na de andere 
trainer elkaar op. Na Siem van Ham kwamen  Rits  Baron 
en Rob Klijn en door kwaliteitsgebrek degradeerde 
Egmondia twee maal achter elkaar.

Een van de selectie elftallen waar Philip 
onderdeel van uitmaakte
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Daarna kwam Bert Zwart samen met Jan Breyan. 
Aan deze twee mensen bewaart Philip goede 
herinneringen. Bert was een echte teambuilder. Hij 
noemde de 4 daagse uitjes naar Annen in Drenthe 
en St. Michelsgestel nog even aan. Er werd van alles 
georganiseerd van kanoën tot abseilen. Fantastische 
dagen een herinnering om niet te vergeten.

Zoals gezegd debuteerde hij als rechtsbuiten, maar 
verhuisde al snel naar de laatste linie. Daar vond hij als 
voorstopper al snel zijn plaats. Philip speelde zo een 16 
jaar als basisspeler in het eerste en heeft volgens hem 
zeker 250 wedstrijden gespeeld. 

Als voorstopper speelde Philip heel lang met Marco de 
Waard als laatste man. De voorstopper had meestal de 
taak om de spits van de tegenstander uit te schakelen. 
Zo heeft Philip in zijn lange carrière met heel wat 
spitsen te maken gehad. 

Als jonge speler kreeg hij de taak om de ervaren en 
veel scorende spits van S.S.V. Paul Nicolay aan banden 
te leggen en dat ging hem voortreffelijk af. Toen werd 
er al gezegd dat Egmondia nog veel plezier aan hem 
zou kunnen beleven. Lastige spitsen noemde Philip, 
waren Niels Eijlander van Zeevogels en Piet Putter van 
Meervogels. 

Philip was een fanatieke speler en wilde altijd winnen. 
Hij had er een hekel aan als de spits tegen hem scoorde. 

Zo scoorde Johan Koomen van K.S.V.  in tijd van 20 
minuten 3 keer. De toenmalige trainer André Dekker 
wisselde hem en zei tegen Philip dat dit nog wel eens 
zijn laatste wedstrijd voor Egmondia kon zijn geweest. 
Waarop Philip antwoordde dat dit zijn laatste wedstrijd 
als trainer van Egmondia nog wel eens kon betekenen. 
Dit laatste was dan ook het geval, want André Dekker 
werd ontslagen en Gabe Damstra (zie vorige editie van 
de Zandloper) maakte het seizoen af.

Tijdens mijn bezoek liet Philip mij ook nog een 
wedstrijdfoto zien waarop hij tegen Marcel Buisink 
van Bergen speelt. Hij zei: “kijk eens naar die foto. 
We speelden toen nog zonder scheenbeschermers.  

Eén wedstrijd herinnerde hij zich ook nog goed.  
De laatste wedstrijd moest Egmondia tegen de 
Spartanen uit Wognum. Deze ploeg had de hele 
competitie bovenaan gestaan. Egmondia wilde wel 
meewerken aan hun kampioensfeest, maar daar wilden 
zij niet van weten. Wij redden het wel op eigen kracht, 
werd er gezegd.

Dat pakte echter heel anders uit, want nadat Egmondia 
door treffers van Tibor Zwaan en Jan Willem Visser op 
0-2 was gekomen, kwam de thuisclub nog wel terug 
tot 2-2. Echter toen Olof van der Steen de winnende 
2-3 had gemaakt, betekende dit voor de Spartanen 

Terug in de tijd

Een van de jeugdelftallen waarin Philip voetbalde. Op de achterste rij Ron de Groot en Dennis Dekker. In het midden, stand 
vlnr; Jan Zwart, Rik Alberding, Dennis vd Akker, Jan Pronk, Engel Pronk, Ton Lemmink (c), Joep Groen, Alexander Weiler, 

Dave Koopman. Gehurkt vlnr; Paul Visser, Paul Castricum, Alexander de Rooij, Philip de Baar, Arthur Ranzijn en Jan Groot.

Aan Bert Zwart en Jan Breyan bewaart  
Philip goede herinneringen.
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geen kampioenschap. Nu ging Con Zelo uit Waarland, 
getraind door de latere Egmondiatrainer Martin Rood, 
er  met de titel vandoor.

 Vele Egmondiaspelers waaronder keeper Paul van der 
Himst gingen via Waarland naar huis, waar zij even mee 
mochten feesten met de kampioenen aldaar.

Ook heeft Philip een promotie mee mogen maken. In 
2010 werd onder trainer Johan Rutz via de nacompetitie 
de vierde klasse gehaald. In een ongelooflijk spannende 
wedstrijd tegen R.K. E.D.O. werd met 2-1 gewonnen. 
Philip vond Johan Rutz ook een hele goede trainer. Het 
jaar na de promotie moest er onder trainer Jamal (die 
het seizoen ook niet afmaakte) weer een stap terug 
worden gedaan naar de vijfde klasse. Na Don Geuzen 
in het seizoen 2011/2012 stopte Philip als speler van de 
selectie.

Gelukkig is hij tot op de dag van vandaag nog steeds 
actief voor onze mooie vereniging.
Als vrijwilliger heeft Philip in het verleden ook 
op veel manieren zijn steentje bijgedragen 
aan Egmondia. In zijn tijd als bouwvakker 
heeft hij voor onderhoud menig klus geklaard.  

Zoals bijvoorbeeld het vervangen van verrotte 
kozijndelen. 

In het bestuur onder voorzitterschap van Perry Wijker 
nam Philip het PR gedeelte voor zijn rekening. Ook is 
hij nog trainer/leider geweest van de C2 en B2 in de 
tijd dat zijn broer Simon, zijn neef Niki en de huidige 
voorzitter Paul Kager daar nog in speelden.

Tegenwoordig is hij samen met Jan Waagmeester 
trainer/leider van het elftal van zijn zoon Finn. Ook heeft 
hij nog met Jan Waagmeester in het eerste gespeeld. 
Philip herinnert zich nog heel goed de eerste keer dat 
Jan op de training verscheen. In het smetteloos wit van 
Real Madrid verscheen daar een boom van een kerel. 
Tijdens de trainingen werden er keiharde duels met 
elkaar uitgevochten. Op het scherpst van de snede. 
Dit zegt wel iets over de instelling van beide spelers. 
Altijd doorgaan, niet zeuren en een hekel hebben aan 
verliezen. 

Met deze instelling en zijn vele vrijwilligerswerk is Philip 
een parel voor de vereniging en hoopt Egmondia nog 
vele jaren plezier van zijn inbreng te mogen hebben. 

Terug in de tijd

De wedstrijd tegen Bergen, waar nog zonder scheenbeschermers gevoetbald werd 

Philip heeft ook een promotie meegemaakt.
In 2010 werd de vierde klasse gehaald.

Philip is hij tot op de dag van vandaag nog 
steeds actief voor onze mooie vereniging.
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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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 ook volgend jaarhoofdsponsor 
Egmondia

&

Ook komend seizoen staan de logo’s van Oosterbaan 
Sport- en Wandelschoenen en Lemmink Finance 
op (onder andere) de kleding van het Eerste elftal.  

Zowel Arie-Hendrik Visser, namens Oosterbaan  
Sport- en Wandelschoenen als Hans Lemmink, van 
Lemmink Finance spraken snel uit het aflopende 

contract ook volgend jaar gewoon door te zetten. 
Egmondia is hier natuurlijk harstikke blij mee.

We bedanken via deze weg beide ondernemers, die 
actief zijn in Alkmaar en Egmond aan Zee en online 
terug te vinden zijn op:
 oosterbaanalkmaar.nl    en    lemminkfinance.nl

Hoofdsponsors verlengen

In het weekeinde, half maart, die sportief gezien dankzij de overwinning op V.V. Zeevogels zeer positief 
verliep was er nog meer goed nieuws. Beide hoofdsponsors van Egmondia hebben de handtekening gezet 
onder een nieuwe overeenkomst.

Voorafgaand aan de derby tegen Zeevogels tekende Hans en Arie Hendrik, samen met Paul, de nieuwe overeenkomst

Ook komend seizoen staan de logo’s
van Oosterbaan Sport- en Wandelschoenen en Lemmink Finance 

op (onder andere) de kleding van het eerste elftal.
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In begin 2013 kwam Jacco Zwart bij toenmalig 
voorzitter Cor Mooij dat hij nog een goede speler wist 
voor Egmondia, Carlo Smit had omgang met Sharon 
Konijn, de dochter van Sandra Zwart, en die woonde 
in Egmond aan Zee en ging zich hier vestigen. Na 
contact met Carlo schreef hij zich datzelfde jaar in in bij 
Egmondia. Hij was gestopt bij Foresters in Heiloo waar 
hij vier seizoenen had gespeelt en hij moest een keuze 
maken tussen St. Adelbert waar zijn moeder Petra in 
het bestuur zat of Egmondia. Wij konden hem heel 
goed gebruiken, een speler met zoveel ervaring zou 
een echte aanwinst voor ons betekenen. Hij koos voor 
Egmondia.

Promotie
Egmondia promoveerde in het 75e jubileumjaar 2014 
naar de vierde klasse, mede door de inzet van Carlo 
Smit en Daan Groot die topscorer van Noord-Holland 
was geworden. In 2017 werd er promotie afgedwongen 
naar de derde klasse. Met bijna het hele elftal werd 
er afgereisd naar Hoorn om de wedstrijd HSV Sport- 
WSV’30 te gaan bekijken. Trainer Peter Tania was op 
van de zenuwen en verschool zich de halve wedstrijd 
achter de  bosjes weg bij de spelers, maar toen bleek 
dat het toch op promotie zou uitlopen omdat WSV’30 
op voorsprong kwam voegde hij zich tussen zijn spelers 
en aanvoerder. Na het 
laatste fluitsignaal waarbij 
WSV’30 met 2-3 won in 
Hoorn was promotie naar 
de derde klasse een feit 
en kon men feest vieren in 
Hoorn en later op de Lange Plas.

Stuwende kracht
Carlo is altijd een stuwende kracht geweest voor 
het eerste elftal, zijn motivatie om te winnen 
was er altijd, hij was een echte leider in het veld.  
Zijn vrije trappen waren dodelijk voor de tegenstander, 
met de precisie van een Zwitsers uurwerk wist hij bal 
met een curve langs of over de muur van de tegenpartij 

te spelen waar de doelman dan meestal het nakijken 
had. Zo bracht hij menige overwinning mee naar huis. 
Waar hij van baalt is de instelling van sommige spelers, 
soms lijkt het wel een kleuterklas op de trainingen 
met die gasten of men traint gewoon niet twee keer in 
week, maar het gekke is dat zij er op zondag dan wel 
staan, dan worden de mouwen opgestroopt. 

Het moment met trainer Peter Tania in Hoorn zal hij 
nooit vergeten, samen met zijn zoontje Dyale op zijn 

nek sprongen zij elkaar van 
vreugde om elkaars nek. 
Na een zeer moeizame 
start in de derde klasse 
werden er in de eerste 
helft van competitie veel 

wedstrijden verloren en moest men vechten tegen 
degradatie maar na de winterstop was een ieder zich 
er van doordrongen dat het het anders moest, “Nooit 
de moed verloren, Mis weer overdoen” is een zin uit het 
clublied van Egmondia en het gebeurde dat Egmondia 
zeven wedstrijden achter elkaar niet meer verloor. 
Langs de lijn hoorde je Carlo steeds schreeuwen “Druk, 
Druk”.

Afscheid Carlo Smit

Carlo Smit , geboren op 23 februari 1986 vindt het op zijn 32e jaar in het eerste elftal van Egmondia 
wel mooi geweest om als aanvoerder iedere zondag op te moeten draven om zijn wedstrijd te spelen.  
“Mijn metselbedrijf vraagt zoveel energie en mijn twee kinderen Dyale en Kensi vragen zoveel aandacht 
dat ik het niet meer op kan brengen om mij volledig te focussen op het voetbal en om twee keer per week 
te trainen, soms heb ik niet eens tijd om te eten.” Carlo gaat in een lager elftal spelen en blijft dus wel bij de 
club verbonden.

Carlo Smit vindt het mooi zo

Carlo moest een keuze maken  
tussen St. Adelbert of Egmondia. 

Hij koos voor Egmondia.

Ook de jongste fans van Carlo kwamen hem bedanken  
na de laatste thuiswedstrijd
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Schoolvoetbal

Dyale een talent
Zijn zoontje Dyale zal ook een grote voetballer worden 
net als zijn vader. Vanaf zijn tweede jaar speelde hij al 
met de bal, en als papa moest voetballen dan liep hij 
steevast langs de lijn met een bal.
Hij is zelfs al uitgeroepen tot Ajacied van de dag waar 
Sharon en Carlo heel trots op zijn, menigmaal was hij 
pupil van de week. We zullen nog veel van deze kleine 
Smit gaan horen.

Afscheid
Na de wedstrijd tegen Kleine Sluis (de laatste 
thuiswedstrijd)  werd er afscheid van Carlo genomen 
met een mooie foto collage uit zijn jaren bij Egmondia 
van fotograaf Cor Mooij aangeboden door het eerste 
elftal als dank voor zijn jarenlange inzet voor het 1e 
elftal. Deze mooie collage is in deze Zandloper ook 
opgenomen als poster op de middenpagina.

Carlo was een stuwende kracht voor het eerste 
elftal. Hij was een echte leider in het veld. 

Schoolvoetbaltoernooi
                  weer groot succes
Het 40e schoolvoetbaltoernooi van de drie Egmonden werd dit jaar op vrijdag 6 april gespeeld. Dit  
toernooi is een jaarlijks terugkerend evenement voor de hoogste groepen van de vijf basisscholen uit 
Egmond.

Vv Egmondia had dit jaar de eer dat het toernooi op 
onze velden werd gespeeld. Net als 40 jaar geleden 
toen Poop Wiegers en Jan Mesu, toenmalige directeu-
ren van de Ruyterschool en Trompschool, de handen 
ineensloegen om dit toernooi op te zetten. 

Het was een prachtige zonnige dag en vele kinderen, 
meesters en juffen, vaders en moeders, opa’s en oma’s 
en overige belangstellenden brachten een bezoekje 
aan ons mooie complex. Als vereniging zijn wij natuur-
lijk extra trots dat de eerste plaats bij de jongens werd 
behaald door De Driemaster. Wij feliciteren alle jonge 
Egmondianen, en de overige kinderen uit het team, 
hier van harte mee! Schoolvoetbal weer groot succes



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 

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
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Misschien hebben jullie het de afgelopen dagen al  
gehoord, anders bij deze; Vanaf aankomend  
seizoen zal ik de functie van Public Relations (PR) op mij  
nemen binnen onze club.

Het afgelopen seizoen heb ik de kneepjes van het vak 
geleerd van Ronald Reiber en bij deze wil ik hem dan 
ook bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. 

De afdeling PR is met name verantwoordelijk voor 
de sponsoring binnen de vereniging en onderhoudt  
derhalve de contacten met alle huidige sponsors.
Vanzelfsprekend hoort daar ook bij het zoeken naar 
nieuwe sponsors. Mocht iemand een potentiele nieu-
we sponsor kennen of een manier weten om op een 
andere manier aan financiële middelen te komen voor 
onze club dan kunnen ze mij bellen (06-50674980) of 
mailen (pr@egmondia.com )

Met sportieve groet,
Stijn Buis

Club van 100

De nieuwe PR man

Het zou een mooi streven zijn om te zorgen dat de 100 
niet meer refereert naar het sponsorbedrag maar naar 
het aantal leden van deze club. 
Dit is ook iets waar de nieuwe PR man (zie onder) zich 
hard voor gaat maken. 

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

De leden leveren met een relatief klein bedrag een 
grote bijdrage aan onze mogelijkheden binnen de 
club. Iedereen kan lid worden van de “Club van 100”, 
lid of geen lid van V.V Egmondia! 

Voor vragen, informatie, aanmelden, zend een email 
naar aan pr@egmondia.com of door contact op te 
nemen met Stijn Buis.

U kunt het aanmeldformulier downloaden via onze 
website: egmondia.com/sponsors/club-van-100.

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

Help Stijn met zijn doel van 100 leden  
en meld u aan!

Even voorstellen: onze nieuwe PR-man

Stijn samen met zijn Opa en vader,  
een echte Egmondia familie



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

072 85 00 930  |  www.burovanamstel.nl

GRAFISCHE VORMGEVING

 DRUKWERK

RECLAME-ARTIKELEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTEN

ROUWKAARTEN

WEBDESIGN

pietkerssens.echtebakker.nl

Nieuwe Egmonderstraatweg 9

(Winkelcentrum)

Egmond aan den Hoef

072-5061697

Voorstraat 128

Egmond aan Zee

072- 5061307
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We hebben vooruitlopend op de fusie al de nodige 
looptrainingen gehad en gezamenlijke trainingen per 
leeftijdscategorieën. Ik ben dan ook zeer blij met de sa-
menstelling van onze jeugdfusie commissie die samen 
met Adelbert en Zeevogels zorgen dat deze trainingen 
tot stand komen en de kinderen elkaar zo al goed leren 
kennen zodat als het eenmaal zover is het niet nieuw 
meer is voor de kids, dus een goede opkomst is zeer 
belangrijk.

Zo was ook het fusie toernooi weer een groot succes 
wat alweer voor het tweede jaar georganiseerd werd 
bij Egmondia.

Ook het Zuiderduin toernooi en het Kersttoernooi wa-
ren weer super georganiseerd, heel veel dank voor alle 
vrijwilligers die dit elke keer weer mogelijk maken. Het 
is super om te zien hoe iedereen zich elk jaar weer inzet 
om de kids een onvergetelijk jaar te bezorgen.

Volgend jaar heeft de KNVB ook weer wat veranderin-
gen doorgevoerd, zo zullen de JO11 en JO12 op een 
half veld 8 tegen 8 spelen en de JO10 op een kwart 
veld 6 tegen 6. Het Jeugdkamp zal dit jaar in de voor-
bereiding van het nieuwe seizoen gehouden worden, 
wij zullen jullie hierover tegen die tijd meer over laten 
weten.

Al met al kunnen we weer terug kijken op een geslaagd 
seizoen met vele evenementen en prachtige wedstrij-
den, ik wil dan ook via deze weg alle vrijwilligers, ou-
ders en terreindiensten bedanken voor hun inzet van 
afgelopen jaar en hoop iedereen weer in goede ge-
zondheid te zien in het nieuwe seizoen.

Met sportieve groet,
Philip de Baar

Jeugdnieuws

Seizoen 2017/2018
Een geslaagd jaar voor Egmondia jeugd!! 

Het seizoen loopt op zijn eind en het was weer een geslaagd seizoen waarin de nodige teams nog bovenin 
meedraaien. De meeste vrijwilligers zijn in hun achterhoofd al bezig met volgend seizoen en wij zijn dan 
ook weer druk bezig met de indelingen hiervoor.

Groepsfoto van één van de zomeravondtrainingen in het fusietraject

2017 - 2018 was weer terug een  
geslaagd seizoen voor onze club.

Onze jeugdfusie commissie zorgt er  
samen met Adelbert en Zeevogels voor  

dat deze trainingen tot stand komen en de 
kinderen elkaar zo al goed leren kennen.



€ 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
!
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Jeugdcommissie, trainers en coaches

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 Olijerhoek 
JO 8-1 Mark Olijerhoek 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!



Voor 50 euro per jaar steunt u onze prachtige club. 
Doet u mee? Neem contact op met Stijn Buis om dit seizoen nog te starten. 

Namens de hele club, bedankt!

M. van Nimwegen 
Assurantiën

Tandarts Pronk & Van 
Amstel

Pension Egmondia

Remco Bruin

Metselbedrijf L. van 
der Himst

Timmerbedrijf 
M. Huiberts

Philip en Poen

Dennis Tjassens Keiser

P. Bes Rookwaren

Ton Zwemmer

Restaurant 
Westenwind

Melvin Garia

P. en M. van der Himst

Garage Van Speijk

Gelderman’s 
Amusement

Fam. Anton Gul

Dick Ranzijn

Transportbedrijf 
M. Gul

Slijterij Meijer

Jan Schong & André 
v.d. IJssel

De Groene Kust

Neem contact op met 
Ronald of Stijn

Neem contact op met 
Ronald of Stijn

Neem contact op met 
Ronald of Stijn

Neem contact op met 
Ronald of Stijn

Bouwbedrijf C&S

Uw naam hier ?

Uw naam hier ?

Uw naam hier ?

Uw naam hier ?

Kapsalon PronkJ.W. van der Steen

C. Brouwer

Bad Welgelegen 
C.L. Heinis

Hotel De Vassy

Marco de Graaf

Wilt u ook lid worden van  
de club van 100 ?

Meld u dan aan bij het bestuur.

De club van 100


