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Penningmeester:  Robert Wijker penningmeester@egmondia.com  0627046820
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Zondag: Jacco van ‘t Hof Zie pagina 23 van deze Zandloper
Zaterdag: Niels de Jong
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Colofon:
De zandloper komt vier keer per jaar uit, waarbij wij hopen u zo goed mogelijk op de hoog-
te te houden van het reilen en zeilen van onze mooie club, V.V. Egmondia. De Zandloper is  
beschikbaar voor al onze leden, ouders van de leden, sponsors, vrijwilligers, supporters en 
alle andere mensen die de club een warm hart toe dragen. 
Wanneer u een redactionele bijdrage wilt leveren of meer informatie wilt over het adverteren 
in ons clubblad kunt u contact opnemen met de leden van ons bestuur.
Redactie: Hoofdbestuur V.V. Egmondia
Vormgeving en druk: Buro van Amstel - www.burovanamstel.nl
Fotografie: Cor Mooij
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Van de voorzitter

Maar dat het in oktober even onrustig was is een 
feit. Dat wij vroeg in het seizoen op zoek naar een 
nieuwe trainer moesten is erg vervelend en heeft er 
ook voor gezorgd dat wij op 
een mindere manier in het 
nieuws waren. Het was een 
periode waarin verschillende 
vervelende incidenten elkaar 
in snel tempo opvolgde. 
Incidenten die voor een 
tweespalt zouden kunnen zorgen bij de club. Het 
positieve is dat dit niet gebeurd is. Wij, ikzelf en de 
andere bestuursleden, waren blij de verschillende 
positieve signalen die er vanuit de verschillende leden 
kwamen. Op deze plaats wil ik ook graag nog mijn dank 
uitspreken richting Jan Waagmeester die, in de eerste 
week samen met Arie-Hendrik Visser, ervoor gezorgd 
heeft dat er bij de selectie gewoon doorgetraind en 
gevoetbald kon worden in de periode dat wij even 
geen trainer hadden.

Ook op de jaarlijkse ledenvergadering kwam de steun 
van de leden duidelijk naar voren. Tijdens deze avond 
werd er vanuit de leden zelf een voorstel in stemming 
gebracht. Dit voorstel ging over het (her)invoeren 
van een gedragscode die 
nog duidelijker maakt waar 
wij als club voor staan. Een 
voorstel dat unaniem werd 
aangenomen deze avond. 
Deze gedragscode zal ook 
spoedig op de website 
gepresenteerd worden. Ditzelfde geldt voor de notulen 
van de vergadering. 

Gelukkig konden wij ons na deze roerige periode weer 
op voetbal richten. Op pagina 19 van de Zandloper 
staat een kort stukje over onze nieuw hoofdtrainer; 

Jos Mouwes. Jos is geen trainer 
die groot op de voorpagina van 
deze Zandloper wilde. Maar 
ik heb Jos, in de korte periode 
die wij nu samenwerken, 
leren kennen als een zeer 
benaderbare en open trainer. U 

zult hem ongetwijfeld geregeld tegen komen langs de 
lijn of in de kantine. 

Natuurlijk moeten wij als club gewoon door. 
Momenteel zitten wij in de gezellige periode rondom 
de jaarwisseling. Een periode waarin ook weer 
het kersttoernooi eraan komt (zie pagina 17), de 
nieuwjaarsreceptie weer gaat plaatsvinden (pagina 7) 
en wij weer gastheer mogen zijn voor de vele sporters 
in het tweede weekend van januari (pagina 19). Een 
gezellig maar ook drukke periode waarin wij alle hulp 
weer kunnen gebruiken. 

Want dat wij het ook in het nieuwe jaar weer met zijn 
allen moeten doen is wel duidelijk. Het nieuwe jaar, 

2019, is het jaar waarin wij ons 
80 jarig jubileum vieren. Ik zelf 
hoop dat er nog vele mooie 
jubilea aankomen maar daar 
hebben wij toch echt de hulp 
van de leden voor nodig. Dat is 
dan ook mijn goede voornemen 

voor het nieuw jaar; Samen zorgen dat wij volop blijven 
genieten van het voetbal!

Met blauw-witte groet,
Paul Kager

Zoals velen weten ben ik van nature een positief ingesteld persoon. Deze Zandloper staat ook weer vol 
met mooi evenementen en positieve berichten maar ik kan er helaas niet onderuit om in dit voorwoord 
ook even stil te staan bij de roerige periode die gelukkig wel weer achter ons ligt.

Na een turbulente  
periode kunnen wij ons 
weer op voetbal richten

Dit voorstel ging over het (her)invoeren 
van een gedragscode die nog duidelijker 

maakt waar wij als club voor staan.  
Een voorstel die unaniem werd 

aangenomen deze avond. 

Het nieuwe jaar 2019, is het jaar waarin 
wij ons 80 jarig jubileum vieren. Daar 

hebben wij toch echt de hulp van  
onze leden voor nodig.



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

Al 12,5 jaar dé partner voor MKB,  
ZZP’ers en Particulieren

 Administratie
 Belastingaangifte

 Jaarrekening
 Loonadministratie

Mosselaan 53      1934 PJ Egmond aan den Hoef      072 507 01 23
      info@wiegers.net      www.wiegers.net
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Selectienieuws

JO9-1 in het nieuw gestoken 
door de A-selectie
In een compleet nieuwe outfit zijn de jongens van JO9-1 dit seizoen niet te stoppen. Begin September 
werden onze mannen blij verrast door PR-commissielid, Stijn Buis. We zouden volledig nieuwe tenues 
krijgen en wel gesponsord door de mannen van de A-selectie, de spelers waarbij alle jongens uit dit team 
weleens mee hebben mogen lopen als pupil van de week. Erg leuk natuurlijk! 

De eerste bekerwedstrijden werden ruim gewonnen 
en het team raakte steeds beter op elkaar ingespeeld. 
Toen er ook nog eens een 
volledig nieuw keeperstenue 
bij kwam, was ook dat 
probleem opgelost. Nu wilde 
iedereen wel een keertje een 
helftje keepen. Want dat is 
één van de uitdagingen die de 
coaches van dit team hebben, 
het vinden van een keeper. 
De jongens willen allemaal zo 
graag voetballen dat de plaats 
onder de lat soms een loterij is 
wie er even moet staan.

Inmiddels is de competitie in 
volle gang en staan de jongens 
na 8 wedstrijden, met 8 keer 
winst, 85 doelpunten voor en 

20 tegen fier bovenaan. Ook al houdt de KNVB geen 
stand meer bij voor deze leeftijdscategorie, het is 

natuurlijk niet nodig om aan 
de jongens uit te leggen dat 
als je alles wint, je gewoon 
kampioen wordt. 

Het is geweldig om te zien hoe 
er steeds beter overgespeeld 
wordt en er soms prachtige 
doelpunten worden gemaakt. 
Tot de winsterstop gaan deze 
jongens nog met veel plezier 
hun wedstrijden spelen met 
hun eigen doelstelling om 
“kampioen” te worden om na 
de winterstop 1 of 2 klassen 
hoger, met meer weerstand, 
hun kunsten te vertonen.

Enthousiast geworden door dit leuke verhaal van de coach van JO8-1? Wil jij ook 
graag je team in het zonnetje zetten? Mail de redactie via voorzitter@egmondia.
com zodat deze pagina’s volgende keer in het teken van jouw team staat!

Het is natuurlijk niet nodig om aan de 
jongens uit te leggen dat als je alles wint, 

je gewoon kampioen wordt
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Plastic inzamelen blijft een focus

Gastcolumn

Tijdens de meest recente algemene ledenvergadering 
kwamen er twee afval-gerelateerde-zaken aan de orde. 
De eerste had betrekking op 
de mate waarin het plastic nog 
niet voldoende apart wordt 
gehouden van de rest van het 
afval, de andere over dat je 
toch wel erg goed moet kij-
ken welke bak nu waarvoor 
dient. Met het oplossen van 
dit laatste euvel hoopt het 
bestuur dat de eerste ook au-
tomatisch verleden tijd is. 

In dezelfde stijl als de lande-
lijke ‘Plastic Hero campag-
ne’ staan er nu meerdere 
fel-oranje kliko’s verdeeld 
over het hele complex. In 
deze kliko’s dient het plastic 
verzameld te worden. Niet 
alleen overduidelijke plastic 
zaken als een snoepzakje of 
AA flesje kan hier in maar veel 
meer zaken horen hierin. Ook 
het koffiebekertje met een 
dun plastic laagje aan de bin-
nenzijde kan per heden hier-
in gedoneerd worden en zelfs 
blikjes moeten in deze bak. 
De blauwe bakken zijn dus 
eigenlijk echt alleen nog voor 
papieren servetjes en zand en 
gras wat onder de schoenen 
vandaan komt.

Het scheiden van het plastic is 
niet alleen goed voor het mi-
lieu maar ook erg goed voor 
de clubkas. Plastic kunnen mij 
namelijk apart én gratis (!!) in-
leveren bij de gemeente. 
Dit betekent dat het niet in 
onze grote verzamel contai-
ner hoeft te worden gegooid 
waar de club per lediging 

voor betaald. Wanneer de scheiding van het afval voor 
eens en voor altijd een gewoonte wordt hoeven wij 

de verzamelbak slechts één in 
plaats van drie of vier keer per 
jaar te laten legen. Een bespa-
ring van 75% dus! 

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

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

PLASTIC TASJES,
ZAKKEN EN FOLIES

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

en badschuim
•  Flessen voor olie en azijn
•  Frisdrankfl essen 

(KNIJP)FLESSEN 
EN FLACONS

Bijvoorbeeld
•  Tubes voor tandpasta, 

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

chocoladepastapotten

TUBES, POTJES
EN DEKSELS

Bijvoorbeeld
•  Kuipjes voor boter, paté, 

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

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

KUIPJES, BEKERS
EN BAKJES

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

LEVER PLASTIC
VERPAKKINGSAFVAL
ALTIJD LEEG IN

DEZE GEMEENTE 
ZAMELT PLASTIC
VERPAKKINGEN, 
DRANKEN KARTONS 
EN BLIK IN

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

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

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

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

VRAAG HET NA 
BIJ UW GEMEENTE

WWW.PLASTICHEROES.NL

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

maar veel meer zaken horen hierin. 
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Via deze weg willen wij alle leden, vrijwilligers, trainers, 
coaches, sponsoren, donateurs en supporters vragen 
om reeds gemaakte afspraken voor de eerste dag van 
het nieuwe jaar af te zeggen... U bent namelijk van  
harte uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie!

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

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee

U bent van harte uitgenodigd voor  
onze nieuwjaarsreceptie!

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie



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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Lid Verkochte loten
Tess van Gent 93
Reza Reiber 86
Guusje Heinis 75
Dyale Smit 69
Maud Groen 64
Bram Oleijerhoek 54
Floortje Wegbrands 47
Dylan Richardson 44
Rixt Brouwer 43
Tom Groen 36
Jasmijn Blok 36
Kai Abbas 36
Dorus Kager 34
Skye Garia 30
Anouk Bijleveld 28
Jasper Groot 27
Jet Zentveld 26
Yvaine Blok 25
Loes Niesten 22
Tibbe Kager 20
Robin Sloot 18
Bram Gouda 18
Niek Wijker 17
Storm Gouda 17
Demy van der Meulen 16
Tijn Kolk 15
Sem Tromp 15
Joep de Graaff 13
Dima Verwijk 12
Liz Wijker 11
Cas Wegbrands 11
Ruben Dekker 11
Joey Groen 11
Jill Wijker 10
Gabriel Willems 10
Sasha Verwijk 10
Kim Niesten 10
Hugo Dekker 8
Finn de Baar 7
Rosa de Graaff 7
Kick Garia 6
Quinn Westphal 5
Derk de Graaff 3
Huub de Graaff 2
Thijs Biesboer 2

Grote clubactie 
weer groot succes!

Totaal bedrag van € 2.784,- opgehaald
Ook dit jaar was de Grote Clubactie weer een groot succes. Dankzij de 
inzet van vele jeugdleden en de fantastische coördinatie van Samantha 
is er ruim 2.700 euro opgehaald. 

Het is een succesformule die al jarenlang meegaat; Leden van (sport)vereni-
gingen gaan op pad om loten te verkopen waarmee de koper mooie prijzen 
kan winnen, de leden een leuk zakcentje aan verdienen en de club ook 
een mooi bedrag kan toevoegen aan de clubkas. Dat was ook dit jaar weer 
gelukt.

In totaal hebben er 44 kinderen loten verkocht. Sommige een paar, andere 
zijn dagen in de weer geweest, maar samen hebben ze een fantastisch resul-
taat geleverd! In totaal zijn er meer dan 1.000 loten verkocht een fantastisch 
resultaat natuurlijk.

Namens de hele club  
hartelijk bedankt!

Grote clubactie



WANNEER? ZATERDAG 30 MAART 2019 

WAAR? V.V. EGMONDIA, SPORTPARK DE LANGE PLAS, EGMOND AAN ZEE

WIE? JO7/MO7 T/M JO13/MO13 

MEEDOEN? MELD JE TEAM AAN VIA TOERNOOI@EGMONDIA.COM

TOERNOOI
ZUIDERDUIN

HOOFDSPONSOR
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Terug in de tijd

Terug in de tijd 
met Leo van Duin

Na veel wikken en wegen mocht Leo op ongeveer 
tien jarige leeftijd gaan voetballen. De contributie van 
10 cent per week was voor moeder van Duin (Kaatje 
Stam), omdat haar man kort na de oorlog overleed, een 
hele uitgave. Dat is goed voor te stellen als je weet dat 
Leo uit een groot gezin kwam. Leo is ook nog een tijdje 
geen lid geweest, omdat op dat moment de contributie 
niet uit het huishoudbudget betaald kon worden. Toch 
kijkt Leo met een goed gevoel terug op die tijd. Want 
door die omstandigheden moesten de kinderen ook 
van aanpakken weten. “En we zijn er echt niet minder 
van geworden”, voegde Leo er aan toe. 

Op de vuilnisbelt werd naar glazen potten gezocht, die 
werden in een teil in de tuin goed schoon gemaakt en 
daarna naar de kruidenier aan de Voorstraat gebracht. 
Daar kregen ze dan weer een paar centen voor. Leo 

heeft ook nog geholpen bij Siem Genet, de kolenboer 
en bij Jo Liefting, de melkboer.

De broers van Leo gaven niet om voetbal, al kwam 
broer Henk wel regelmatig kijken als Leo speelde. 
Maar zijn grootste fan was zijn moeder. Leo wist zich 
nog heel goed te herinneren, hoe zijn moeder na de 
kampioenswedstrijd tegen Alcmaria Victrix het veld 
oprende en juichend haar zoon feliciteerde. Riet, de zus 
van Leo was wel  actief betrokken bij het voetbal. Met 
Mieke Arendse en Riet Kager waren zij in die tijd zo een 
beetje de eerste vrouwelijke scheidsrechters. Mieke 
Arendse zei me nog dat je daarvoor een cursus deed en 
dat je dan examen moest doen bij de heer Jan Koelink. 
Bij deze heer Koelink werd ook altijd op zaterdagavond 
de contributie betaald en dit gebeurde dan in café “De 
vergulde Valk”.

Deze keer gaan we een heel eindje terug in de tijd en wel naar de succesjaren zo tussen de 1950 en 1960. 
We gaan terug met Leo van Duin, een echte liefhebber van het voetbalspel en zeker in de tijd dat hij voor 
Egmondia speelde. In het jubileumboek vertelt Leo dat hij in 1948 lid werd van Egmondia en dat zijn 
eerste voetbalschoen op de vuilnisbelt (op de plaats van de vroegere speeltuin) werd gevonden. Daar 
wordt alleen over een linkerschoen gesproken, zodat ik vroeg en wat had je dan aan je rechtervoet. Leo 
antwoordde dat dit misschien wel een gymschoen was, precies wist hij dat niet meer. Dan is er in die jaren 
toch veel veranderd, als je nu kijkt naar al die gesponsorde teams, tot aan de kleintjes toe.

WANNEER? ZATERDAG 30 MAART 2019 

WAAR? V.V. EGMONDIA, SPORTPARK DE LANGE PLAS, EGMOND AAN ZEE

WIE? JO7/MO7 T/M JO13/MO13 

MEEDOEN? MELD JE TEAM AAN VIA TOERNOOI@EGMONDIA.COM

TOERNOOI
ZUIDERDUIN

HOOFDSPONSOR



12 | De Zandloper - December 2018

In de tijd dat Leo in het eerste speelde, werden er 
weinig wedstrijden verloren. Vandaar dat er toen vier 
kampioenschappen werden behaald en werd er drie 
keer gepromoveerd. Een kampioenschap betekende 
toen niet dat men automatisch promoveerde. Er 
moest dan eerst nog een 
soort nacompetitie worden 
gespeeld. Na het laatste 
kampioenschap, werd 
promotie naar de tweede 
klasse niet gehaald. En 
gezien het spelersmateriaal was dit maar goed ook, zei 
Leo. Wat hem tot op de dag van vandaag nog steeds 
is bijgebleven, was de spanning die men in het dorp 

voelde als Egmondia moest spelen. De betrokkenheid 
van de “Derpers” was zeer groot. 

Als Leo dan voor de wedstrijd thuis aan de 
Watertorenweg zat te eten (Ik at voor een wedstrijd 
nooit veel), zag hij al vele 
mensen naar het sportpark 
lopen. De wedstrijden 
werden toen door vele 
Derpers, maar ook Hoevers 
en Binders bezocht. Dit 
getuigen de foto’s van die tijd. Dit vond Leo prachtig 
en maakte hem best wel een beetje trots.  Na de 
wedstrijden van de zondag kon men bij Ab Vuil “New 
West” de uitslagen en standen bekijken. Dan werd daar 
veel besproken en nagekaart over de wedstrijd.

Naar de uitwedstrijden werden altijd per bus  
gereden. Zowel op de heenreis als terug werd altijd 
het Egmondialied gezongen. Ook supporters gingen 
mee. Toen men eens naar Limmen ging, de eerste 
wedstrijd dat Piet Buis niet meevoetbalde, omdat hij 
naar Alkmaar ’54 ging, sprak een supporter, meneer 
Cor de Boer, deze woonde op de hoek Troelstraweg/
Prins Hendrikstraat, de spelers toe met de woorden: 
“Nu moeten ze in Limmen niet denken, dat het zonder 
Piet Buis een makkie wordt, want dan hebben ze het 

mis”. Zo pepte hij het team op en werd er inderdaad 
gewonnen.
Leo speelde zijn eerste wedstrijd toen hij 16 jaar was, het 
kan ook 15 zijn geweest. Zei hij nog. Leo was de invaller 
voor Hendrik Visser, die geschorst was, omdat hij een 

vlag van een grensrechter 
had afgepakt en hem 
daarmee op zijn hoofd 
had geslagen. Zijn eerste 
wedstrijd speelde hij tegen 
Zeevogels. Egmondia won 

met 1-0 door een doelpunt vaan Piet Buis. Leo beleefde 
zijn sport zeer serieus en wilde altijd winnen. Hij was 
sportief en kon bij wijze van spreken applaudisseren 

als de tegenstander een prachtig doelpunt maakte. Hij 
was zeker geen schopper en had er eigenlijk een hekel 
aan als hij toch soms een tegenstander wat hard raakte. 
Dat Leo zijn sport serieus beleefde bleek uit een verhaal 
van hem. Hij was goed bevriend met Anton Gul en als 

ze dan zaterdagavond bij 
“De vergulde Valk” waren 
en Anton dronk 1,2 of 3 
pilsjes, zei Leo hem: “Joi, we 
moeten morgen voetballen 
hoor.”

In zijn beginjaren is Leo ook nog benaderd geweest 
door Alkmaar ’54. Heeft er nog een tijdje meegetraind 

Terug in de tijd

De betrokkenheid van  
de “Derpers” was zeer groot. 

Zowel op de heenreis als terug werd altijd het 
Egmondialied gezongen.
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en enkele testwedstrijden gespeeld. Uiteindelijk bleken 
ze meer op zoek te zijn naar een aanvaller en mocht Leo 
eventueel bij het tweede meedoen, “Dan kunnen we 
altijd nog verder zien” werd er gezegd. Maar hierover 
had hij niet zo een goed gevoel en omdat zijn hart toch 
vooral bij Egmondia lag, koos hij toch weer voor zijn 
cluppie uit Egmond aan 
Zee.

Leo was op veel plaatsen 
inzetbaar, maar vooral 
als verdediger of als 
middenvelder. “Want dan 
kan je het spel op je af zien komen.” Zei hij. Als back 
heeft hij menig doelpunt gescoord, zo liep hij eens 
tegen Limmen van achter door naar voren en scoorde 
beheerst. Zijn snelheid was een groot wapen. Soms 
lanceerde hij zichzelf door de bal over de verdediging 
te plaatsen en er zelf met grote snelheid achteraan te 
gaan. Toen Leo eens een iets mindere wedstrijd had 

gespeeld zei Engel Gravenmaker tegen Leo, dat hij te 
veel trainde. Hierover was hij wel een beetje boos, niet 
alleen vanwege die opmerking, maar meer nog omdat 
hij die dag inderdaad minder had gespeeld. Dit geeft 
wel aan hoe gedreven Leo was om zijn sport op een 
serieuze wijze te bedrijven. Hij speelde o.a. met Wim 

de Lange, Dirk Zwaan, Arie 
Zwanenburg, Piet Liefting 
en Glijn Visser. Het was een 
echt team, ieder met zijn 
sterke en minder sterke 
punten, maar we speelden 
met en voor elkaar. Dat 

was ook de kracht van Egmondia. Dit boezemde 
ontzag in bij de tegenstander, waardoor vooral bij 
thuiswedstrijden de tegenpartij bij het binnen komen 
van het sportcomplex bij wijze al met 1-0 achterstond.

Door een aangeboren kwaal was Leo genoodzaakt 
om zijn voetbalcarrière vroegtijdig te beëindigen. 

Terug in de tijd

Zijn snelheid was een groot wapen. 



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



De Zandloper - Najaarseditie 2015De Zandloper - December 2018 | 15

Problemen met enkels en knieën waren de oorzaak 
dat hij moest stoppen. Na een trainerscursus in 
Alkmaar is hij  van 1964 tot 
1966 nog trainer geweest 
van De Rijp.  Maar toen 
de diamantslijperij, waar 
hij werkte, er in 1966 
mee stopte en Leo bij St. 
Willibrord in ploegendienst ging werken, had hij voor 
het trainerschap geen tijd meer. Ik vroeg hem: “Van 
diamantslijper tot verpleger in St. Willibrord is dat 
geen hele grote verandering?” “Ja zeker” antwoordde 
hij “maar ik vond het fantastisch om met mensen te 
werken.” Dit heeft hij dan ook 30 jaar gedaan.

Leo is ook nog jarenlang coach geweest bij de dames 
zaalvoetbalclub de Teddy’s. Daarin speelde o.a. zijn 
vrouw Fia, zijn zus Riet, zijn buurvrouw Corrie Kruijff en 
de gezusters Zomerdijk. Daaruit voortvloeiend heeft 
hij ook nog diverse dames selectieteams gecoacht. 
Eerst selectieteam Alkmaar, daarna het Noord Hollands 
team en hij heeft het zelfs nog geschopt tot coach 
van het nationale zaalvoetbalteam, waar wedstrijden 
gespeeld werden tegen Duitsland, Denemarken en 
België. Bij laatst genoemde interland werden zelfs de 
volksliederen gezongen. Over zingen gesproken, Leo 
probeert nog zo veel mogelijk van het leven te maken 
en zingt al jaren bij de Zaïlneelden. “Zingen maakt 
mensen blij,” zegt hij.

Hij heeft als voetballer een prachttijd gehad en had er 
alles voor over. Hij bezoekt geen wedstrijden meer van 
de blauwwitten, maar houdt zeker nog bij of Egmondia 

op zondag gewonnen of verloren heeft. Maar na zoveel 
jaren betrokken te zijn geweest bij het voetbal maakte 

hij de keuze om meer 
aandacht aan zijn gezin te 
besteden en tot op de dag 
van vandaag geniet hij daar 
nog van. Laten we hopen 
voor hem en zijn gezin dat 

dit nog vele jaren zo zijn mag.

We zijn deze keer wel heel ver terug gegaan in de tijd. 
Voor vele leden van Egmondia, misschien wel te ver. 
Maar het is toch ook leuk voor die mensen om eens te 
lezen hoe het toen ging. Ik heb een leuk gesprek gehad 
met Leo, een gouden kerel, die ons terug bracht naar 
de gouden jaren van Egmondia.

Kees Kager

Hij heeft als voetballer een prachttijd gehad  
en had er alles voor over. 

Terug in de tijd
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Kantinerooster tot mei 2019

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 de dienst wilt afkopen, zodat de kantine wel bemand is!!!   
   
Wijzigingen of ruilingen kunt u doorgeven aan:
Nicandra van West   
Mobiel: 06-12 794 691
nicandravanwest@hotmail.com

Kantinerooster
Kantinerooster

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

19 januari 2019 Max Visser Ruben Groot Luna Min

Jitse Bruin Joep de Graaff Chantal Buis

26 februari 2019 Liz Wijker Tom Groen Isabella de Graaff

Nader Yusuf Sem Groen Brit Buis

2 februari 2019 Derk de Graaff Syl Buis Tessa van der Hiemst

Thijs Biesboer Robin Sloot Kim Tuls

9 februari 2019 Maud Groen Mats Groen Noa Gul

Yvain Blok Jamie Voorhamme Arielle van Ham

16 februari 2019 Quinn Westphal Senna Waagmeester Maaike Zwart

Dorus Kager Dylan Richardson Donna Rijber

23 februari 2019 Hugo Dekker Stan de Lalijne Floortje Buis

Boet Groen Joey Groen Floor Vos

2 maart 2019 Demy van der Meulen Sem Tromp Lotus Bruin

Sasha Verwijk Binck Zwart Deyenna Voorhamme

9 maart 2019 Kai Abbes Ruben Dekker Cas Heinis

Mees Kokke Huib Lemmink Gyon Recourt

16 maart 2019 Calvin ter Horst Gabriël Willems Mink Buis

Finn Dekker Sjaak Bes Sam Sibariani

23 maart 2019 Stijn Biesboer Fabian de Boer Bas van de Berg

Ijsbrand Plug Abel Riezebos Casper Bosman

30 maart 2019 Jelle Heeres Tamara Voorhamme Jay Glas

Jill Wijker Guusje Heinis Thom Sloot

6 april 2019 Rosa de Graaff Summer Bleeker Jesper Koopman

Sjaak Glas Kim Nieste Jesse Holtman

13 maart 2019 Jilles Pater Jade Recourt Reece Hellemons

Cliff van Schagen Noa Biesboer Aron Wijker

20 maart 2019 Assadur Aro Jasmijn Blok Mart Kaptein

Jasper Groot Tim Zentveld Owen Koper

27 april 2019 Levi Groen Joshua Osomade Max van Thiel

Michael Lochies Joep van de Laarse Sem Bout

4 mei 2019 Tess van Gent Coen Heinis Stijn Ploeger

Jamie-Lynn Theunissen Joeri Moes Jack Dasselaar

11 mei 2019 Rit Brouwer Jay van Tol Lenny Gul

Niek Wijker Paolo Malsen Rune Pannekeet

18 mei 2019 Reza Rijber Finn Schaddenhorst Timo Schortinghuis

Anouk Bijleveld Rik Lek Amir Kazemi

25 mei 2019 Stijn Jonker Samuel Damen Kick Zwart

Tibbe Kager Rene Wijker Jordy Klitsie
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Kersttoernooi 2018

Een jarenlange traditie zal op vrijdag 28 en zaterdag 
29 december zich voorzetten. Het kersttoernooi 
voor alle jeugdleden van Egmondia in Sporthal De 
Watertoren.

Op vrijdag 28 december zal de gehele dag in het teken 
staan van de jongste jeugd van Egmondia.

Categorieën komen bij elkaar en worden verdeeld in 
verschillende teams met maar één doel: KAMPIOEN 
worden en de beker bemachtigen! Tevens zal vrijdag 
weer een mooie loterij tafel aanwezig zijn, gesponsord 
door de ondernemers uit de Egmonden. Op de vrijdag 
avond gaan de oudste jeugdleden voetballen met als 
afsluiter een DJ. 

Op zaterdag 29 december gaan de wedstrijden plaats 

vinden voor de JO/MO15 t/m JO/MO17. Voorgaande 
jaren was het voor de oudere jeugd een mix tussen de 
verenigingen Adelbert, Zeevogels en Egmondia. Echter 
dit jaar is Adelbert afwezig en hebben we een andere 
opzet gemaakt voor de oudere jeugdleden. 
Zo gaan we niet meer mixen door elkaar heen maar 
zal vanuit ieder zijn eigen team twee zaalvoetbal 
teams gemaakt worden. Hierdoor speel je dus voor de 
helft met je eigen team en speel je vervolgens tegen 
de andere helft van je team en de overige teams van 
Zeevogels. We hopen daarmee op een betere opkomst 
dan eerdere jaren.
 
De indelingen en tijdschema’s zijn bij het schrijven 
van dit stukje nog niet compleet. Dit zal echter 
gecommuniceerd worden via de website, facebook 
en opgehangen worden in het kastje (op de muur van 
kleedkamer 8). Succes en veen plezier allemaal!

Ook dit jaar is hij er weer, 
Het Kersttoernooi 2018

Categorieën komen bij elkaar en worden  
verdeeld in verschillende teams met maar één doel: 

KAMPIOEN worden en de beker bemachtigen! 

Dit zal echter gecommuniceerd worden via de 
website, facebook en opgehangen worden in het 

kastje (op de muur van kleedkamer 8)



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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Nieuws

Jos Mouwes maakt het seizoen af als 
hoofdtrainer van V.V. Egmondia. Dit heeft 
de club op 23 oktober bekend gemaakt. Jos, 
57 jaar en afkomstig uit Alkmaar, omschrijft 
zichzelf als een echt voetbaldier en leeft 
voor het spelletje.

Jos was begin dit jaar ook een kandidaat voor 

het hoofdtrainerschap. Hij heeft een zeer 
positieve indruk achter gelaten en wil écht 
graag. Een nieuw gesprek half oktober heeft er 
toe geleid dat Jos nu alsnog voor de ploeg staat.  
Jos Mouwes heeft ruim 40 jaar ervaring in het 
voetbal en is onder andere actief geweest bij 
Kolping Boys, HSV Heiloo en Assendelft. Wij 
wensen Jos heel veel succes! 

Zondag 13 januari staat de nieuwste editie van de 
Egmondse Halve Marathon weer voor de deur een 
druk en erg gezellig weekend en ook voor ons als 
club érg belangrijk!

Wij ontvangen op zaterdag de fietsers en zijn zondag 
gastheer voor de lopers en supporters. U kunt zich 
melden bij Jan de Jong wanneer u in de gelegenheid 
bent één van deze dagen, een aantal uurtjes, te helpen 
om dit weekend tot een groot succes te maken.  
Alvast heel hartelijk dank!

Eind september week is er een heuse interland 
geweest bij Egmondia. SW Hultrop uit Duitsland 
speelde tegen een combinatie-elftal van Egmondia 
3 en Egmondia 35+. 

Beide clubs zijn geen onbekende van elkaar. 
Verschillende Hultrop spelers komen regelmatig in 
Egmond aan Zee voor vakantie en Egmondia zelf is 

enkele jaren geleden hier al op bezoek geweest. Naast 
een vriendschappelijke wedstrijd was er ook een 
gezellig bbq en de live muziek in de kantine zorgde dat 
het een zeer succesvolle middag was voor iedereen die 
aanwezig was. 

Via deze weg willen wij de organisatoren van deze 
middag heel hartelijk dank!

Een heuse interland!



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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Buiten de reguliere teams van Egmondia, die in een 
KNVB competitie spelen, heeft Egmondia ook een 
senioren 7*7 team. Dit team speelt op vijf vrijdag-
avonden in het voor en najaar een mini toernooi 
tegen vier andere 7*7 teams. Het team is ontstaan 
in 2013. De KNVB was net begonnen met een vrij-
dagavondcompetitie voor voetballers ouder dan 
35 jaar. Op een half voetbal veld werd op basis van 
zaalvoetbalregels een wedstrijd gespeeld van 2*30 
minuten. 

De tegenstanders kwamen uit de nabije omgeving zo-
als Heerhugowaard, Alkmaar en Koedijk. Ondanks de 
stijve, stramme spieren was het voor Egmondia 7*7 een 
redelijk succes en bleken we een goede middenmoter 
te zijn. Helaas stokte de organisatie van de KNVB waar-
bij het erop leek dat de vrijdagavond 7*7 competitie 
zou stoppen. Niets bleek echter minder waar toen Rei-
gerboys uit Heerhugowaard de organisatie overnam. 
Reigerboys had vier 7*7 teams en wilde graag onder 
een ander concept het initiatief over nemen. In plaats 
van 2*30 minuten werd voorgesteld om op vijf vrijdag-
avonden in het voorjaar en vijf in het najaar in toernooi 
vorm te gaan voetballen. Als een soort Nations League 
zou elk team ingedeeld worden in een poule van vier 
en per avond drie wedstrijdjes van 20 minuten spelen. 

Diverse verenigingen; o.a. Jong Holland, SVW’27, WMC 
en uiteraard Egmondia, konden zich goed vinden in 
dit voorstel en besloten onder deze voorwaarden mee 
te spelen. Deze variant, die gecoördineerd wordt door 
Peter Coesel van Reiger Boys, bleek een groot succes. 
Ook voor het 7*7 team van Egmondia. Het succes blijft 
echter niet beperkt tot op het veld. Ook tijdens de mis-

schien nog wel belangrijkere derde helft wordt gestre-
den om de titel wie het laatst vertrekt.

Ondertussen heeft Egmondia 7*7 in het najaar de elf-
de reeks afgesloten. Ten opzichte van het begin heeft 
het team een behoorlijke verandering ondergaan, veel 
(oud)Egmondianen en Zeevogels hebben meegedaan 
en sinds enkele jaren zit er ook een speler van LSVV in 
de 7*7 selectie. De resultaten zijn wisselt met geregeld 
verlies en soms ook winst. Vaak komen we dezelfde 
tegenstanders tegen zoals AFC’34, SVW’27 en Reiger 
Boys 2. Zowel op het veld als in de kantine zijn het ge-
duchte tegenstanders. Zeker de duels met Reiger Boys 
2 op vrijdagavond in Den Langen Plasch zijn ondertus-
sen berucht. Hoewel het concept, de resultaten en de 
gezelligheid uitstekend zijn is er toch ook een negatie-
ve ontwikkeling…. 

Ook Egmondia 7*7 heeft het steeds lastiger om op vrij-
dagavond minimaal 7 spelers op het veld te krijgen. 
Begin november bij Egmondia heeft zelfs de voorzit-
ter zijn rentree gemaakt op het schitterende A-veld om 
het team compleet te maken. Bij deze dan ook de op-
roep om je via Egmondia aan te melden als speler van 
Egmondia 7*7. In het voorjaar spelen we op de vrijda-
gen 1 maart, 15 maart, 29 maart, 17 april en 10 mei om 
20.00 een mini toernooi. 

Uiteraard ook eentje op het heilige gras van Den Lan-
gen Plasch. Doe je ook mee?

Meld je aan voor 7x7 voetbal

Meld je aan voor 
 7x7 voetbal!

Ten opzichte van het begin heeft het team een 
behoorlijke verandering ondergaan, veel (oud)

Egmondianen en Zeevogels hebben meegedaan.



€ 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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Leiders & trainers

Teams Leiders mob.nr Trainers mob.nr
MO17-1 Tamara Tuls 0614584537 Arno Wijker 0614363304
MO13-1 Martijn Brouwer 0610116042 Marcel Gouda 0652520816
   Marco Dekker 0644156809
JO18-1 Daan Min 0650241778 Kees Hottentot 0640458620
JO16-1 Job Zwart 0616955270 Job Zwart 0616955270
   Mats Stam 0681209207
JO15-1 Clemont Recourt 0629101692 Onno Zwaan 0641468904
 Raymond Sloot 0654757149  
JO13-1 Sander Wegbrands 0637004869 Sander Wegbrands 0637004869
 Patrick Tromp 0645354258 Marc Min Jr 0650241806
JO13-2 Marcel Gouda 0652520816 Marcel Gouda 0652520816
JO11-1 Tim Zwanenburg 0629087576 Lenny Gul 0648614044
 Ronald Reiber 0621531583  
JO10-1 Mark Olijerhoek 0623935111 Mark Olijerhoek 0623935111
JO10-2 Allard Heeres 0614157882 Mark Olijerhoek 0623935111
JO9-1 Robin Kager 0611877768 Robin Kager 0611877768
 Martijn Groen 0637404991 Martijn Groen 0637404991
JO8-1 Randy Wijker 0620439988 Randy Wijker 0620439988
JO7-1 Carlo Smit 0612400036 Carlo Smit 0612400036
 Melvin Garia 0646387022 Melvin Garia 0646387022
Kabouters Martijn Blaauboer 0630701798 Martijn Blaauboer 0630701798
 Dennis Tjassens Keizer 0641467550 Dennis Tjassens Keizer 0641467550
 Ben Boendermaker 0624201791 Ben Boendermaker 0624201791

Keepers: Roy Twisk
 Max Admiraal 

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 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

Marco Dekker

Gebroeders 
Blaauboer

Stijn Buis

Martijn 
Blaauboer

Paul Kager

Fransisca Tervoort

Gebroeders 
Min

Marcel van Opstal 
Sloopwerken

Gebroeders 
Castricum

Carlo Smit

Egmondia 3

Marco Tervoort

Jip van Der Himst

Garage Van Speijk

Gelderman’s 
Amusement

Fam. Anton Gul

Dick Ranzijn

Transportbedrijf 
M. Gul

P. en M. van 
der Himst

Slijterij Meijer

De Groene Kust

Bouwbedrijf C&S

Uw naam hier ?
Bel stijn Buis

Kapsalon Pronk

J.W. van der Steen Jan Schong &  
André v.d. IJssel

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


