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Een nieuwe hypotheek of uw huidige
 hypotheek oversluiten/aanpassen? 

Kom eens vrijblijvend langs bij

06 54 79 64 95
lemminkfinance.nl

Bestel je eerste 4 boxen met €10,- korting
en verdien per box €10,- voor jouw club!

ZO WERKT HET:
1. Ga naar HelloFresh.nl en kies de box die bij jou past
2. Gebruik code EGMONDIA tijdens het bestellen
3. De korting wordt automatisch verrekend met jou 

én jouw club 

KOOK MEE EN STEUN JOUW CLUB!

Actievoorwaarden: Bij bestelling van een flexibel lidmaatschap op een maaltijdbox van HelloFresh ontvang je met de code VVEGMONDIA €10,- 
korting op je eerste 4 boxen. Daarnaast verdien je met elke maaltijdbox €10,- voor jouw club, met een maximum van €40,-. Er is geen minimum 
aantal boxen dat je moet afnemen om de korting en de bijdrage voor jouw club te ontvangen. De kortingscode kan eenmalig worden gebruikt, 
is niet te combineren met andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten. De korting op de tweede, derde en vierde box wordt 
automatisch verrekend in de week dat deze besteld wordt. Opzeggen, pauzeren en maaltijden kiezen kun je wekelijks doen tot 4 dagen voor de 
bezorging van de box, via je account of de klantenservice van HelloFresh. Op het lidmaatschap geldt een herroepingstermijn van 14 dagen. Bekijk 
voor meer informatie de algemene voorwaarden opwww.HelloFresh.nl/algemene-voorwaarden.

 GOED VOOR ELKAAR 
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V.V. Egmondia
Sportpark De Lange Plas Bezoekadres: 
072 506 29 57 Sportlaan 9
 1930 AV Egmond aan Zee
 
 Postadres:
 Harrelaers 7
 1852 KT Heiloo

Hoofdbestuur
Voorzitter:  Jan de Jong  voorzitter@egmondia.com 0621164871
Secretaris:  Marco Dekker secretariaat@egmondia.com  0644156809
Penningmeester:  Paul Castricum penningmeester@egmondia.com  0623355361
Voetbal technische zaken:   Marcel van Opstal voetbalzaken@egmondia.com 0620506013
 Dennis van der Laarse voetbalzaken@egmondia.com 0610238153
Jeugdzaken: Philip de Baar jeugdzaken@egmondia.com 0655750035
Sponsoring PR: Joke Weenink pr@egmondia.com 0618379115

Wedstrijdsecretariaat  Trainers en coaches jeugd
Zondag: Jacco van ‘t Hof Zie pagina 15 van deze Zandloper
Zaterdag: Niels de Jong

Jeugdcommissie
Voorzitter:  Philip de Baar
Meiden:  Tamara Tuls
Kantinezaken:  Arja van der Meulen
Evenementen:  Dennis van der Laarse
Scheidsrechter coördinator:  Edwin van Gent

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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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

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

Jumbo Nicolai 
Voorstraat 90  Egmond aan Zee
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Van de voorzitter

Zo nat als het deze winter was hebben we voor het laatst 
meegemaakt in het begin van de negentiger jaren van 
de vorige eeuw. Toen zwommen de eenden in de hoek 
op het B-veld. Nu kwam het niet zo ver omdat we het 
water kwijt kunnen in het Poellankie,  waar de eenden 
en ganzen wel naar hartenlust kunnen zwemmen in 
het “Egmondiawater”.

Ondanks weinig voetbal op ons complex de laatste 
maanden toch veel nieuws.
 Voor de zaterdagterreindienst is er een trolley gemaakt 
om de mobiele doelen wat makkelijker te verplaatsen. 

Een mooi verhaal van Piet van der Schinkel in de rubriek 
“de Oude Doos”

Egmondia gaat mee doen aan de nationale voetbaldag 
op 13 juni 2020. De KNVB bestaat 130 jaar en zij 
moedigen aan om die dag er een sociale voetbaldag 
van te maken. Wij gaan die dag onze familiedag 
houden.

Voor de A-selectie 
hebben we 2 
nieuwe trainers 
kunnen aanstellen. Tristan Ooms en Gerard van Stralen 
gaan proberen om nog meer uit onze jongens te halen. 

Ze zeggen dat het economisch in Nederland beter gaat,  
maar de detailhandel in Egmond aan Zee heeft soms 
moeite om het hoofd boven water te houden. Reden 
voor een aantal om het sponsorschap bij Egmondia te 
beëindigen. Jammer maar het is niet anders. 

Het bestuur heeft Paul Kager bereid gevonden om de 
sponsorinkomsten voor de club proberen op te krikken 
door het vinden van nieuwe sponsoren. Heeft U een 
idee? Benader bestuurslid Joke Weenink of Paul en zij 
gaan er mee verder. 

Verder wens ik U veel leesplezier in deze eerste 
Zandloper van het jaar 2020.

 Groeten,

Jan de Jong
Voorzitter.   

Weer een nieuwe Zandloper en wel weer de eerste na een winderige 
en vooral natte winter. Laten we hopen dat het voorjaar droger zal 
zijn en dat de velden wel bespeelbaar zullen zijn. In de winter was het 
meer waterballet dan voetbal. 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 
coronavirus. Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun 
deuren te sluiten. Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) 
in ieder geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen 
trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

Deze beslissing is bedoeld om de verdere verspreiding van coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. 
We begrijpen dat het voor de voetballiefhebber erg vervelend is. Maar dit is onbekend terrein, en 
daar horen soms drastische maatregelen bij. Ons advies is dan ook om hier gehoor aan te geven en als 
voetbalbranche hetzelfde te doen door niet te trainen en alles te sluiten. De gezondheid en veiligheid 
van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze aparte tijden.

De komende periode gebruiken we om verder na te denken over de beste oplossing om gezamenlijk 
de competities alsnog tot een goed einde te brengen.

Voorwoord

13 juni 2020
Nationale Voetbaldag
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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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Als bestuur ben je constant bezig om je vrijwilligers het werk zo 
makkelijk mogelijk te maken.

Een van de dingen waar we al langere tijd mee lopen is om het 
verplaatsen van de mobiele doelen met name voor der zaterdag- 
terreindienst wat makkelijker te maken.

De zaterdag- terreindienst wordt vaak door 1 persoon uitgevoerd en 
het is geen makkelijke opgave om de 6 meter doelen op het A-veld, 
alleen, op de juiste plaats te krijgen.  

Was het voorheen nog wel te doen omdat toen de doelen alleen 
rechtop gezet hoefden te worden en slechts enkele meters te worden 
verschoven naar de zijlijn. Door de nieuwe opzet van de KNVB om de 
jeugd meer te laten voetballen - dus kleinere teams en kleinere velden 
- moeten de doelen veel verder worden verplaatst en dat valt niet mee.

Contact gezocht met de leverancier van de doelen en dan schrik je van 
de prijs die voor een aluminium karretje met 4 wielen wordt gevraagd: 
750 euro niet meer en niet minder.

Kunnen we niet zelf wat verzinnen voor een veel lagere prijs?
En ja het is gelukt.

Door goede contacten met botenvereniging “De Werf” lukte het om 
twee niet meer gebruikte catamaran strandtrolley- wielen te scoren. 
Nieuwe kunststof lagers, gratis hulp van Vakgarage Dennis Gul voor 
nieuwe ventielen, wat aluminium onderdelen, een houten vlonder en 
een handvat en sleutelen maar. 

En het werkt. Door het mooie brede loopvlak beschadigt het veld 
niet en door de wielen in elkaars verlengde te zetten stuurt de trolley 
overal naar toe. We hadden ze eerst naast elkaar maar dat werkte niet. 

Zie hiernaast hoe het is geworden. 

Doeltrolleys een grote aanwinst

Overig nieuws
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Zondag 9 december 1990. De 
dag na FUSE. ‘s Morgens half 
negen. Nog enigszins slaperig 
kijk ik uit het raam en zie dat het 
ondanks de weersvoorspelling 
niet heeft gesneeuwd. Wel heeft 
het gevroren. 

Eén van mijn “nazaten” moet met 
het zesde naar Kolping Boys. Vertrek 
09.15 uur. Geen tijd natuurlijk als 
je weet dat hij de avond daarvoor 
met z’n band “GRADUATE LOVE”, 
in Egmond aan den Hoef het Rode 
Hert op stelten heeft gezet.

Laat hem nog maar even liggen. Ik 
ga zelf wel in het kastje kijken of de wedstrijd is afgelast. 
Helaas, de wedstrijd gaat door. Dus roep ik hem. Op tijd 
in de kantine voor vertrek naar Oudorp. Het zal niet de 
eerste keer zijn dat er wordt opgebeld waar of hij blijft. 

Even later toog ik zelf als supporter op weg om 
de jongens van “Don Leo” aan te moedigen. Thuis 
afgesproken dat ik om ongeveer elf uur terug zal zijn. 
Dit in verband met andere “verplichtingen”. 

In Oudorp aangekomen waren de mannen al begonnen, 
maar er was nog niet gescoord. Ook geen supporters! 
Waar waren de meisjes? De Kou? Of toch een beetje 
te vroeg? Welgeteld twee vrouw’lijke supporters en, 
mezelf meegerekend, drie mannelijke. 

Gelukkig waren er een aantal wisselspelers, zodat het 
toch nog wat leek. 

Het was voor het zesde één van de belangrijkste 
wedstrijden tot nu toe, omdat Kolping Boys drie 
punten meer had verzameld dan Egmondia. Verliezen 
betekende vijf punten achterstand waardoor de 
race om het kampioenschap voorlopig vergeten 
kon worden. Winnen moesten ze dus! Nou er werd 
gewonnen en hoe!

Voor rust een gelijk opgaande strijd met veel spanning 
en van beide ploegen veel inzet. De coach vertelde dat 
het voor de rust moest gebeuren. Hij was bang dat als 
er de eerste helft niet door Egmond werd gescoord 
de tweede helft heel zwaar zou worden. De rust werd 

Kolping Boys 10 – Egmondia 6. 
                                            Of was het   Egmondia 6 – Kolping Boys 10?
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Uit de oude doos

gehaald met de stand 0 – 0.

Toen de aftrap van de tweede helft. En wat denk je, 
meteen een voorzet van, jawel één van de wisselspelers 
en BOEM, één van de jongens maakte er 1 – 0 van. 

Wat een vreugde bij de Egmondianen. Kwam dit 
doelpunt dan toch doordat Renate er was en haar 
vriend zodoende inspireerde? Feit was het dat we 
voorstonden. 

Aan naar huis gaan dacht ik niet meer. Wat een 
spanning. En wat jammer dat de anders zo talrijke 
supportersschare dit niet hebben meegemaakt.

Met nog een kwartier te spelen ”rook” Kolping Boys 
dat er minimaal een gelijkspel uit konden slepen om 

zodoende hun voorsprong op de ranglijst 
te behouden. 

Maar, toen werden er wonderen verricht.
Bewust heb ik tot nu toe geen namen 
genoemd. Jullie waren allemaal goed en 
geconcentreerd bezig. Maar vergeef me 
dat ik de naam van BERT de GROOT deze 
keer met hoofdletters noem. Wat Bert deze 
ochtend presteerde, vooral het laatste 
kwartier, zal door de rapporteur met een 10 
worden beloond. 

Het was dan ook terecht dat jullie hem na 
afloop massaal complimenteerden met z’n 
saves en goede reddingen. Jullie hebben 
allen fantastisch gespeeld maar Bert heeft 

de wedstrijd, vooral in het laatste kwartier, gewonnen.

Om twaalf uur kwam ik thuis. Een lichte ongerustheid 
bij mijn echtgenote. Ik had immers gezegd om elf 
uur thuis te zijn! De schuld gaf ik niet alleen aan de 
spannende wedstrijd maar ook aan Hendrik, één van 
de trouwste supporters. Hij reed met mij terug, maar 
wilde de hele wedstrijd afzien.

Jongens, ook na de winterstop er weer tegenaan en 
laten we hopen op een misstap van Kolping Boys. 

Allen een sportief en gezond 1991 toegewenst!

Piet van der Schinkel        

Kolping Boys 10 – Egmondia 6. 
                                            Of was het   Egmondia 6 – Kolping Boys 10?
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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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Trainerswissel

V.V. Egmondia en trainer Jos Mouwes hebben op 10 
maart besloten om niet met elkaar verder te gaan. 
Signalen uit de selectie gaven aan dat de chemie er 
niet meer was. Het bestuur had met Jos graag het 
seizoen afgemaakt. 

In een gesprek is ook de boodschap naar de selectie 
overgebracht omdat in 3 jaar tijd meerdere trainers zijn 
opgestapt. Kiezen voor het selectieteam dat 3e klasse 
KNVB speelt, geeft verplichtingen naar elkaar toe en 
heeft te maken met normen en waarden. We laten 
elkaar simpelweg niet barsten!

Om Egmondia te behouden voor de 3e klasse gaan Jan 
Waagmeester, Arie Hendrik Visser en Clemont Recourt 
proberen de nu tegenvallende resultaten een positieve 
wending te geven.

We wensen Jos in zijn verdere trainers loopbaan veel 
succes.

Trainer Jos Mouwes en 
zijn rechterhand Jan 
Waagmeester gaan aan 
het eind van het seizoen 
vv Egmondia verlaten. 
Het bestuur heeft, na 
diverse gesprekken 
met verschillende 
trainers, besloten in 
zee te gaan met Tristan 
Ooms en Gerard van 
Stralen en onder het 
toeziend oog van bijna 
het volledige dagelijks 
bestuur tekende het trainersduo Tristan Ooms  (44 
jaar)  en Gerard van Stralen (65 jaar) een contract 
voor twee jaar bij de Egmondse voetbal club met 
ingang van het nieuwe seizoen.

Tristan Ooms hoopt op een mooi seizoen bij de Derpers  
samen met jongens die ervoor willen gaan.

Een aantal spelers zijn 
hem niet onbekend, zoals 
Justin Recourt, Daan 
Groot, en Carlo Smit.
Ook de gebroeders Sean 
en Billy Mooij zijn hem 
niet onbekend en hij 
hoopt dat deze twee  
voetballers de draad 
weer op willen pakken 
en een echte versterking 
blijken te zijn voor het 
eerste elftal.

Verder gaat hij er vanuit dat Egmondia zich zal 
handhaven in de derde klasse KNVB en daar de 
komende jaren zal blijven. De spelers hebben in ieder 
geval genoeg capaciteiten en hij hoopt ze ook nog te 
kunnen verbeteren.

Het bestuur wenst ze heel veel plezier en succes bij 
Egmondia!

Jan Waagmeester, Arie Hendrik Visser en 
Clemont Recourt maken dit seizoen af.

Tristan Ooms en Gerard van Stralen
tekenen contract bij VV Egmondia.
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€ 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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Op vrijdag 17 april is (vooralsnog) de laatste 7*7 voetbalavond op de Lange Plas. Het 7*7 team van 
Egmondia zal dan voor het laatst in de huidige samenstelling het veld opgaan voor een gezellig avondje 
voetbal. Door een tekort aan spelers is het op dit moment niet meer mogelijk door te gaan met het 7*7 
voetbal.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen maar toch het Brigitte’s Heroes-team 
willen steunen kunt u ook doneren via: 
 
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/SkipBlok/alpe-dhuzes-2020

www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/OleBlok/alpe-dhuzes-2020

Deze laatste avond zal in het teken staan als benefiet 
avond voor het Alpe d’HuZes team Brigitte’s Heroes. 
Dit is het Alpe d’HuZes team van Melvin Blok, die al 
jaren actief is binnen Egmondia en vooral bekend als 
coach van Het Vijfde en Egmondia 7*7.
 
Op 9 november is zijn vrouw Brigitte Langedijk 
overleden. 51 jaar oud en moeder van Skip (12) en Ole 
(10). Brigitte leed aan baarmoerderhals- en borstkanker 
en heeft een oneerlijke strijd gevochten tegen de 
kanker. 
 
Brigitte heeft er alles aan gedaan om de ziekte te 
stoppen en opgeven was voor haar geen optie. Helaas 
heeft ze het toch van de vreselijke ziekte verloren. 
Tijdens haar ziekte werd duidelijk dat er nog heel veel 
onderzoek naar kanker nodig is om deze ziekte de 
wereld uit te krijgen. Om geld voor dit onderzoek bij 
een te kunnen krijgen is Melvin Blok samen met zijn 
kinderen het team “Brigitte’s Heroes” gestart, wat mee 
gaat doen aan Alpe d’HuZes 2020.  
 
Het doel van Alpe d’HuZes is om geld op te halen voor 
het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Het gedoneerde 
geld wordt voor 100% gebruikt voor onderzoek naar 
kanker. De deelnemers van Alpe d’HuZes beklimmen 
één of meerder malen de Alpe d’Huez. Een klim van 
13 kilometer met een gemiddelde stijgingspercentage 
van 8%.
 
Op 4 juni 2020 wordt om 04:30 gestart. Skip zal 
wandelend de berg beklimmen en Ole en Melvin met 

de fiets. Ondersteund door de andere teamleden van 
Brigitte’s Heroes die ook wandelend of fietsend Alpe 
d’Huez beklimmen. Doel van het team is niet een 
maximaal aantal keer de berg op te gaan, maar om als 
gezin mee te doen aan Alpe d’HuZes.
 
Samen met Egmondia en de organisatie van het 7*7 
voetbal (Reiger Boys) is besloten dat er op vrijdagavond 
17 april nog eenmaal een 7*7 avond bij Egmondia zal 
zijn. Deze avond zal in het teken staan van het Alpe 
d’HuZes team van Melvin. Doel is uiteraard geld op te 
halen voor Brigitte’s Heroes en hiermee het KWF.
 
We hopen natuurlijk op veel supporters en een 
gezellige volle kantine om er buiten het goede doel ook 
een leuke afsluiting van te maken van het Egmondia 
7*7 voetbal.

Laatste 7*7 voetbalavond bij 
Egmondia in het teken van 

Brigitte’s Heroes.

Help mee!
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Wist u dat . . .

En  nog eens regen.
Eerder hebben we niet meegemaakt -of we moeten heel lang terug naar 
begin 1990- dat er zoveel water is gevallen en dat de velden zo vaak niet 
bespeelbaar waren.

Trainingen en  wedstrijden zijn diverse keren afgelast. 
Iedere dag pompen we 72000 liter water naar het “Poellankie” maar toch blijft 
het waterpeil stijgen.

Wat we eerder nooit zagen is dat er water langs de randen van het A-veld blijft 
staan. De voormalige sintelbaan- toch al een laag die het water niet makkelijk 
doorlaat- staat nu na iedere bui blank. Om bij de dug-outs te komen moet je 
laarzen aan. Wel gek want het A-veld zelf is redelijk droog. Maar de “sintelbaan 
”ligt ook nog een 15 cm lager dan het veld. 

Wat ons en ook de beheerder van de velden, Holland Sport, het meest 
verontrust is de gesteldheid van het C-veld. Dat is al weken buiten gebruik 
omdat het een kleffe, natte en modderige massa is. 
We hebben de indruk dat de drainage- er zit een ringleiding rondom het C- en 
B-veld-met name aan de zijde van het C-veld, zijn werk niet goed doet.  Dan 
met name in de  zuidoost hoek. Aan de noordzijde hebben we het hoge duin, 
die net als een spons werkt. Het water zakt naar beneden en zoekt het laagste 
punt en dat is het veld. 

De beheerder gaat kijken of de drainage in de zuidoost hoek zijn werk nog wel 
goed doet. 

Het is wel gek als je het hebt over wateroverlast en begint over een 
bevloeiingspomp. We weten na regen komt zonneschijn en ook weer droogte 
en dan moeten we juist alles weer nat maken. Dat gebeurt nu met een pomp 
die naast de ballencontainer van de jeugd zit. Deze wordt ook gebruikt voor 
het A-veld maar dat is dan altijd een gesleep met ballen. Er is wel een apart 
pomp voor het A-veld maar die is al 15 jaar buiten gebruik. Zet je die aan dan 
gaan alle stoppen eruit. De beheerder wil die pomp toch weer operationeel 
maken om in de zomer functioneler te kunnen besproeien. 
Hierbij wat foto’s om een indruk te krijgen van de wateroverlast.

REGEN, REGEN, REGEN
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Even voorstellen

De meiden van MO15 spelen nu al een paar jaar met 
elkaar en met veel plezier.

Gecoacht door Martijn Brouwer draaide de meiden 
vorig jaar bovenin mee.

Veel wedstrijden werden gewonnen maar het 
kampioenschap zat er net niet in.

Hierdoor werden ze dit jaar hoger ingedeeld door de 
KNVB en moesten ze flink aan de bak het eerste half 
jaar.

Dit ging niet zonder slag of stoot, er werden 4 
wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld.

Een aantal wedstrijden werden met het kleinst 
mogelijke verschil verloren.

Het veldspel gaat met sprongen vooruit en er wordt 
goed overgespeeld wat hele leuke en spannende 
wedstrijden op levert voor het publiek.

Na de winterstop zijn de meiden weer 3 niveaus 
omhoog gegaan.

Hierdoor krijgen de  meiden steeds betere 
tegenstanders en moeten ze elke wedstrijd het 
onderste uit de kan halen om de wedstrijden winnend 
over de streep te trekken en elke keer het beste in zich 
naar boven te halen.

Heb Jij ook zin om met deze meiden mee te doen, 
twijfel niet en geef je op zodat het ook volgend jaar 
weer een mooi seizoen wordt.

DIT ZIJN DE MEIDEN VAN 
EGMONDIA MO15
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Egmondia gaat mee doen aan de nationale voetbaldag op 13 juni 2020. De KNVB bestaat 130 jaar en 
zij moedigen aan om die dag er een sociale voetbaldag van te maken. Wij gaan die dag onze familiedag  
houden.

Bij Egmondia wordt elke ouder van een voetballend kind ingedeeld voor de kantinediensten op zaterdag. 
Per kind word je maximaal twee keer per seizoen ingedeeld. Voor elke seizoenshelft wordt er een rooster 
opgesteld en het kan voorkomen dat je op de betreffende datum niet kan. 

Op 13 juni 2020 doet Egmondia 
mee aan de Nationale Voetbal-
dag.

De KNVB bestaat dan 130 jaar en 
zij moedigen aan om er die dag 
een Sociale Voetbaldag van te 
maken. 

Het bestuur vindt het een mooie 
dag en datum om onze familie-
dag te houden. We hebben toe-
stemming van de Gemeente ge-
kregen om de velden wat langer 
te mogen gebruiken, want nor-
maal gesproken mag er na 1 juni 
niet meer op gespeeld worden 
voor het grote onderhoud.

Iedereen is van harte welkom op 
de Familiedag/Nationale Voetbal-
dag!!

Dan dien je zelf voor vervanging te zorgen (ruilen met 
een andere ouder) en als dat niet lukt kan je de dienst 
afkopen voor € 25,-. Als je niet komt opdagen zonder 
vervanging geregeld te hebben of zonder aangegeven 
te hebben dat je de dienst wilt afkopen, krijg je een 
boete van € 25,-.

De diensten die worden afgekocht moeten worden 
vervangen door iemand anders. Daarnaast komt het 
regelmatig voor dat kinderen gedurende het seizoen 
stoppen bij Egmondia en dat er dus nog meer kantine 

diensten openvallen. Daarom zijn we op zoek naar 
mensen die tegen een (belastingvrije) vrijwilligersver-
goeding deze extra diensten willen vervullen. Per uur 
kunnen wij € 5 vergoeden voor mensen die 22 jaar of 
ouder zijn. 

Lijkt het je leuk om af en toe een extra dienst te draai-
en? Of weet je iemand die dat zou willen? Meld je dan 
nu aan bij Arja van der Meulen (arjahaagsma@live.nl). 
Dan nemen we je op in een poule en kan je gebeld 
worden als er diensten zijn vrijgevallen.

Nieuws

FAMILIEDAG 13 JUNI 2020

Wij zijn op zoek naar
       (betaalde) vrijwilligers
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Kantinerooster

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:
Arja van der Meulen   
Mobiel: 06 22 77 92 12
arjahaagsma@live.nl

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

21 maart 2020 Guus Suijlen Ijsbrand Plug
Loes Niesten Jelte Heeres

28 maart 2020 Fabian De Boer Nick van Krieken 
Vacature Vacature

4 april 2020 Stijn Jonker Gabriel Willems
Tijn Kolk Bas van den Berg

11 april 2020 Elyce Roozing Aron Wijker
Robin Sloot Ruben Groot

18 april 2020 Sjaak Bes Mats Groen
Quin Westphal Mandy Paap

25 april 2020 Sasha Verwijk Dylan Richardson
Kai Abbes Reza Reiber

2 mei 2020 Mees Kokken Assadur Manugian
Cliff van Schagen Jasper Groot

9 mei 2020 Levi Groen Arjen Mahani
Leroy Baltus Bodyl van Tol

16 mei 2020 Noa Biesboer Sari Hiemstra
Boaz Tjassens Keizer Sem Bout

23 mei 2020 Loïs van Krieken Kim Zwenger
Zoë Wester Rixt Brouwer

30 mei 2020 Levi van Opstal Nina van der Kolk Sem Tromp
Joey Zwart Klaas de Boer Jesse Holtman

Evy Brouwer
Anouk Bijleveld
Demy van der Meulen

6 juni 2020 Niek Wijker Joey Groen
Jamie Voorhamme Huib Lemmink
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CV - GAS - ZINK - RIOOL - WATER

SANITAIR - VENTILATIE - DAKBEDEKKING

www.ijssennaggerloodgieters.nl

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

Kitmanstraat 1 Tel. 072-511 44 65
Alkmaar info@oosterbaanalkmaar.nl

oosterbaanalkmaar.nl

Voorstraat 150-154,  

1931 AP Egmond aan Zee

www.hetwapenvanegmond.nl

Alle dagen van 9:30 tot 01:00

RESERVEREN 072-5064835 “HET WAPEN VAN EGMOND”
GRAND  CAFÉ  RESTAURANT

EGMOND AAN ZEE

Kom sport kijken in het leukste sportcafé van Egmond!

Het gezelligste 

Proeflokaal in hartje 

Egmond aan Zee  

vlakbij het

 strand!!!
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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!
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Voor 50 euro per jaar steunt u onze prachtige club. 
Doet u mee? Neem contact op met Joke Weenink 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

Gebroeders 
Min

Marcel van Opstal 
Sloopwerken

Gebroeders 
Castricum

Carlo Smit

Egmondia 3

Jip van Der Himst

Garage Van Speijk

Gelderman’s 
Amusement

Fam. Anton Gul

Dick Ranzijn

Transportbedrijf 
M. Gul

P. en M. van 
der Himst

De Groene Kust

Bouwbedrijf C&S

Uw naam hier ?
Bel Joke Weenink

Uw naam hier ?
Bel Joke Weenink

Uw naam hier ?
Bel Joke Weenink

Uw naam hier ?
Bel Joke Weenink

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


