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Zondag: Jacco van ‘t Hof Zie pagina 19 
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Voorzitter:  Robin Kager
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Kantinezaken:  Arja van der Meulen
Evenementen:  Dennis van der Laarse
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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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uw tuin!
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Boomverzorging

Boulevard Ir. de Vassy 3
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info@vassy.nl

www.vassy.nl

Huisontruimingen &
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Lamoraalweg 53B  |  Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef 

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33
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Van de voorzitter

En ons 1ste startte zo goed. De eerste 4 wedstrijden 
2 gewonnen en 2 gelijk. Nog ongeslagen. Wat een 
weelde. Afgelopen 10 jaar niet eerder meegemaakt en 
dan abrupt moeten stoppen. Wat een debacle. Voor 
iedereen die in het “nieuwe “ seizoen” zo zijn schouders 
er onder heeft gezet om er wat bijzonders van te maken. 

Gelukkig mag de jeugd, in tegenstelling tot de 
eerste periode, wel gewoon trainen en onderling 
een wedstrijdje spelen. Dat wordt ook elke zaterdag 
volop gedaan. Zonder ouders, opa’s, oma’s en broers 
of zusters. Afzetten en weer ophalen is het stramien. 
Egmondia bestaat 81 jaar maar dit is nog nooit gebeurd 
en laten we hopen dat het hierna ook nooit meer zal 
gebeuren.

Financieel zal het ook een bijzonder jaar worden. De 
contributies en sponsorgelden zullen niet voldoende 
zijn om de vaste lasten te kunnen betalen. Gelukkig 
hebben we wat vet op de botten, maar dat vet is 
niet oneindig. Binnenkort gaan de facturen voor het 
seizoen 2020/2021 weer de deur uit en we hopen dat 
dat geen reden is voor onze sponsoren om te stoppen. 
WE HEBBEN JULLIE NU HARD NODIG. 

Toch komt er soms uit onverwachte hoek een financiële 
bijdrage waar we ontzettend blij mee zijn of er wordt 
service verleend zonder dat het in rekening wordt 
gebracht.  Verderop in de Zandloper ziet U wat een 
mooie initiatieven er waren die ons wat extra geld 
opleverden. 

Ook dit kwartaal weer een trieste situatie voor en in de 
club.

Het overlijden van Jens Visser, assistent-trainer bij de 
JO10, vader van jeugdvoetballer Max en zoon van 
erelid Jan Visser, sloeg in als een bom. Velen van de 
Egmondiafamilie bewezen Jens de laatste eer in de 
erehaag in de Noorderstraat.  

Dit is de laatste Zandloper van 2020 en we gaan ons 
opmaken voor 2021. We wensen alle lezers  prettige 
feestdagen en een gezellige jaarwisseling en hopen 
elkaar snel weer te zien onder normale omstandigheden 
op ons mooie complex.

 Groeten,

Jan de Jong
Voorzitter.   

Terwijl ik dit schrijf is er nog steeds geen zicht op wanneer we weer 
gewoon mogen voetballen en we weer publiek op ons complex 
kunnen verwelkomen. 
Dan wordt weer medio december genoemd, dan weer half januari 
maar hoe het ook zij, velen hebben er een hard hoofd in dat we dit 
seizoen nog normaal uit zullen spelen.

Voorwoord

De Zandloper - december 2020 | 5



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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Zeven jaar geleden kwam de KNVB met de mededeling dat de jeugd vanaf 11 jaar moest wennen aan het 
voetballen met grotere doelen. De afmetingen werden bepaald op 6 meter breed. Wij bestelden voor het 
A-veld bij KWD in Katwijk 4 van deze doelen van 6 meter breed. 

In 2017 ging alles weer op de schop bij de KNVB en 
moest alles veel kleiner. Er moest alleen gespeeld 
worden met 3 en 5 meter- doeltjes. We hebben 
geprobeerd bij KWD om de nagenoeg nog nieuwe 6- 
meter doelen in te ruilen voor kleinere 5- meter doelen.  
Geen kans. “Meneer die kunnen we dus nergens meer 
kwijt. Probeer het via Marktplaats. In België zijn ze nog 
wel gangbaar”

Het bestuur besloot aluminiumbewerker Henk 
Houtenbos te vragen om een offerte te maken voor 
het inkorten  van de vier doelen en ze te voorzien van 
draagbeugel en wielen en ook nog twee andere 5- 
meter doeltjes te voorzien van wielen en beugel.

Om dat te kunnen realiseren schatte Henk in dat hij 
ongeveer veertien dagen nodig zou hebben. Het 
bedrag wat het moest gaan kosten was voor het 
bestuur wel even een koude douche, zeker in deze tijd 
van weinig inkomsten. Wij besloten om het bestuur 

van de Vrienden van Egmondia, bestaande uit Adri 
Wijker, Jenny de Groot en Henk Heuff, te benaderen 
voor een bijdrage in de kosten voor het aanpassen van 
deze jeugddoelen.  

Groot was onze blijdschap toen Adri aangaf dat was 
besloten om de totale kosten voor de aanpassing van 
de doelen te betalen uit de kas van de Vrienden van 
Egmondia. Hulde voor dit initiatief. Hier is iedereen 
blij mee. Zeker ook de mannen en vrouwen die op 
zaterdag terreindienst hebben. De doeltjes zijn nu 
heel makkelijk te “mannen” door één persoon. Geen 
geschuif en getrek meer en geen beschadigingen aan 
de velden. 

Het bedrijf van Mart Gul stelde kosteloos een 6- meter 
aanhanger beschikbaar om de doeltjes één voor één 
naar de werkplaats van Henk te kunnen transporteren. 

Op bijgaande foto’s krijgt U een indruk van hoe en wat.

Aanpassen jeugddoelen.

 Algemeen nieuws
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In de vorige Zandloper heeft U een stuk kunnen 
lezen opgesteld door Leo van Duin. Nu hebben we 
gekozen voor een stuk uit de krant van 1960. De 
foto van het stuk is te onduidelijk om te lezen en 
daarom is het hieronder woordelijk weergegeven. 
Het handelt over een verslag tussen Egmondia 1 
en Alcmaria Victrix 1. U zult ook de naam van Rein 
Huiberts tegen komen. Rein speelde toen echter 
niet bij Egmondia maar voor de tegenstander. 
Ook is duidelijk dat de verslaggever een groter 
Alcmaria- hart had dan een Egmondia -hart.

ALCMARIA
VICTRIX
Egmond aan Zee---Een kwartier voor het einde waren 
de jeugdige Alcmaria-supporters, met spandoeken en 
rood-wit beschilderde paraplu’s niet meer te houden. 
Een afgeslagen corner op het Egmondia-doel werd 
door rechtshalf Harry Schmidt opgevangen en zeker 
van dertig meter afstand genadeloos hard onder de 
lat geplaatst. Leo van Duin greep nog vertwijfeld naar 
de bal maar scheidsrechter Wille wees resoluut naar 
de middenstip. Egmondia was verslagen en de laatste 
10 minuten geloofde ook de Egmondia-achterhoede 
het wel. Het was geen beste wedstrijd op dit harde en 
van elk grasspriet ontdane veld. De zenuwen speelden 
vooral de Alcmaria-ploeg in de beginfase  veel parten 
maar de achterhoede van de withemden met aan het 
hoofd de trapvaste Kürten en de felle Rob Pilkes gaven 
de Egmondia-aanvalslinie geen enkele gelegenheid 
om in haar spel te komen. De met ringbaard getooide 
linksbinnen Corrie Schol, zondagmorgen gelukkige 
vader geworden van een dochter genaamd Edith 
Marijke, mocht zijn ploeg nog zo inspireren met zijn 
dribbels, het zat er vanmiddag niet in bij de Egmonders.  
Egmondia’s voorzitter, mr. Spit, was na afloop de eerste 
spreker in de overvolle kleedkamer en hij zou geen 
echte Egmondiaan geweest zijn als hij er niet nog even 
op had gewezen dat het voor de eerste maal was in de 
wedstrijdenreeks tussen Alcmaria en Egmondia dat de 
Kaasstedelingen de volle winst behaalden.

Alcmaria startte fel en door het windvoordeel 
oefenden de withemden het eerste kwartier een grote 
druk uit op de Egmondse veste. Spil Dirk Zwaan en de 
zijnen hielden echter de situatie goed in het oog en 

daar de binnenspelers Goosens en Nieuwveen het ook 
met de zenuwen te kwaad hadden kwamen er weinig 
moeilijkheden voor het doel van De Lange. Het werd 
gevaarlijk toen Corrie Schol was uitgezwermd naar de 
rechtsbuitenplaats en hiervan uit een strakke voorzet 
gaf. Glijn Visser stond echter te dicht bij het Alcmaria-
doel en de bal vloog achter hem langs. Leo van Duin 
en Arie Zwanenburg probeerden het met verre hoge 
schoten maar doelman Rein Huiberts stak in een 
glanzende vorm en bracht tot tweemaal toe redding 
ten koste van een corner. Ook De Lange toonde zijn 
niet geringe kwaliteiten toen een goede corner van 
Nieuwveen door Donkersloot werd ingekopt maar 
wederom corner werd getipt. Alcmaria kwam nu tot 
betere combinaties en back Van Winsum moest in 
nood een tweetal corners weggeven om verder gevaar 
te voorkomen. Nog was de druk van de withemden 
niet geluwd en De Lange bracht weer redding bij 
een corner van Nieuwveen. Door het felle spel van 
Pilkes tegen Schol kreeg Zwanenburg  de kans om 
zijn  schotvaardigheid te tonen maar Huiberts bracht 
redding. Een afstandsschot van Klaas Zwart vond ook 
geen genade in de ogen van de Alkmaarse goalie. 
Te ver opdringen van Paulisse bracht een netelige  
situatie voor het Alkmaarse doel dat van grote invloed 
had kunnen zijn op het verloop van de wedstrijd. 
Een Egmondia-back maakte hem de bal afhandig en 
speelde door naar Zwanenburg die Leo van Duin op 
maat bediende en voor een kundige afwerking zorg 
droeg. Scheidsrechter Wille had echter reeds gefloten 
voor buitenspel.

In de 35e minuut kwam er eindelijk wat rust in het 
Alcmaria-spel. Rechtsbuiten Donkersloot gleed 
kundig langs zijn directe bewaker en loste naar 
binnen zwenkend een hard schot dat echter van 
de lat terugsprong. Geslagen moest de Egmondia-
verdediging toezien dat Goosens ongehinderd doeltrof  
( 0-1).
Glijn Visser, die het zeer moeilijk had tegen de felle 
Paulisse, begon direct na rust met een snelle ren langs 
de lijn. Het werd het begin van een zestal corners. 
Nu kwam de kracht van de Alcmaria-achterhoede 
tot uiting. De inswingers van Zwanenburg daalden 
steeds gevaarlijk in de Alcmaria- doelmond, maar 
spil Bloothoofd en Huiberts brachten koppend en 
stompend redding in de moeilijkste ogenblikken. Toen 
de gelijkmaker uitbleef kwam Alcmaria onder de druk 
vandaan en het stuwende spel van Pilkes en Schmidt 
inspireerde het aanvalskwintet. Wielinga kwam alleen 

Memories  are    made  of f  t his! ! 
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Memories  are    made  of f  t his! ! 
Uit de oude doos

voor De Lange maar schoot tegen hem aan. 
Een schijnbaar afgeslagen aanval bracht de beslissing . 
Nieuwveen bracht de bal uit een corner hoog voor het 
doel, maar een Egmondia-back redde met een forse 
trap  die werd opgevangen door de meegekomen 
Harry Schmidt. Van zeker dertig meter afstand loste 
Schmidt een hard schot dat reeds het net onder de 
lat had beroerd voordat Leo van Duin de bal uit 
het doel sloeg. Resoluut wees de prima leidende 
scheidsrechter Wille dan ook naar de middenstip 
(0-2).
     
De ijzeren hekken rondom het Egmondia-
terrein waren een neembare hindernis 
voor de jeugdige Alcmaria supporters en 
de laatste 10 minuten waren alleen nog 
maar belangrijk voor het horloge van 
de scheidsrechter. Een dansende en 
hossende menigte overspoelde het 
veld bij het laatste fluitsignaal. 

Alcmaria was terug in zijn vertrouwde omgeving, de 
tweede klasse. Een van de gelukkigste mensen in de 
kleedkamer was trainer Rootring, die hiermede zijn 
tiende kampioenschap beleefde als oefenmeester en 
nu als beloning zijn eigen club, waar hij als rechtshalf 
zoveel triomfen vierde. De wedstrijd werd bijgewoond 

door ongeveer 2000 belangstellenden.
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Selectiefoto
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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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Nieuws

Ondanks Corona hebben de jeugdleden van Egmondia dit jaar bijna 1100 loten verkocht voor de Grote 
Clubactie. Een groot deel van ieder verkocht lot komt ten goede aan de club en dit jaar heeft dit Egmondia 
een heel mooi bedrag van € 2.628 opgeleverd. 

Op zaterdag 14 november overhandigde Samantha de 
Groot de cheque aan de jeugd. Voor iedere lotenverko-
per stond een bedankje klaar in de vorm van een beker 
van Egmondia en een zakje snoep. De top 3 loten ver-
kopers kregen nog een extra prijsje. De volledige lijst 
van lotenverkopers staat hieronder. 

Vanaf deze plaats bedanken we Samantha voor het 
weer in goede banen leiden van deze succesvolle actie! 
Al jaren zorgt Samantha er voor dat de lotenboekjes op 
tijd worden uitgedeeld, de loten in de computer wor-
den ingevoerd en de kinderen het geld krijgen dat ze 
hier mee verdiend hebben. 

Mooie opbrengst 
                 Grote Clubactie
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Jeugd in Coronatijd

In deze gekke tijden van Corona heeft ook de jeugd bij Egmondia de gevolgen ondervonden van 
maatregelen die genomen werden om verdere verspreiding van het virus te beperken.

Al na de persconferentie van 29 september, waarin 
onder meer aangekondigd werd dat er geen publiek 
meer bij voetbalwedstrijden aanwezig mocht zijn, 
werden er goede ideeën tot uitvoer gebracht. 
Mensen die écht heel graag toch bij de wedstrijden 
aanwezig wilden zijn, werden van harte uitgenodigd 
om bij wedstrijden van de jeugd als scheidsrechter 
op te treden (op die manier werd er meteen 
ingesprongen op iets dat soms nog steeds problemen 
oplevert.. het vinden van voldoende vrijwilligers om 
een wedstrijd te fluiten). 

Bij een ander team trad een vader, die als chauffeur 
wel mee mocht naar de uitwedstrijd, als cameraman 
en verslaggever via de Whatsapp groep op. 
Toen op de persconferentie van 13 oktober alle 
competities werden stil gelegd, maar er nog wel 
getraind mocht worden, werd door de leiders en 

trainers van alle jeugdteams niet stil gezeten en 
plannen gemaakt om de kinderen toch te kunnen 
laten voetballen. 

Van de jongste kabouters onder leiding van Martijn 
Blaauwboer en Saskia de Vries tot een gast training 
van hoofdtrainer Tristan Ooms aan de jongens van 
JO17. 

Van onderlinge toernooitjes van de fusieteams van 
JO13 tot “gewone wedstrijdjes” door allerlei teams 
door elkaar te mixen, jongens en meiden door elkaar. 
En, ondanks dat de kantine niet open mag, werd er 
voor limo voor de kinderen en koffie voor de leiders 
gezorgd tijdens de rust. 

We kunnen niet wachten weer normale wedstrijden te 
spelen, maar maken er tot die tijd het beste van.

Creatieve oplossingen om de jeugd in Coronatijd 
aan het voetballen te houden

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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Onderhoud

Onze opstallen zijn van midden jaren 60 en daarna nog diverse keren verbouwd of iets uitgebreid. 

Onze opstallen zijn van midden jaren 60 en daarna nog 
diverse keren verbouwd of iets uitgebreid. 
Dus over het algemeen is de boel zo’n 50 à 55 jaar oud. 
En ja, dat is ook zo’n beetje de afschrijvingsperiode. 
Veel moet vernieuwd of aangepakt worden, omdat 
iets het niet meer doet. In 2013 was het de verwarming 
die nodig vervangen moest worden, nu was de 
waterleiding weer een hoofdbrekend item.

Vorig jaar is er al een keer een zwembad vol water de 
grond ingestroomd omdat ergens onder de grond een 
loze leiding, die maar was blijven stromen, gesprongen 
was. Toen wij de waterstand doorgaven bleek dat we 
ruim 2800 m3 water hadden verbruikt. Een m3 is 1000 
liter. Dus 2.800.000 liter water was er doorheen gegaan. 
Dit was reden om de watermeter nu iedere maand te 
controleren. En wat bleek in de maand oktober: er was 
op het complex niets te doen en toch ging er per dag 
drie m3 water doorheen. Weer een lekkage? Het kon 

niet anders. Al snel konden we vaststellen dat het weer 
in of onder het kantinegedeelte moest zijn. Er lopen 
vanuit de keuken, waar een put met allerlei kranen zit,  
diverse leidingen onder het gebouw door. Op bijna 
iedere leiding zat gelukkig een kraan zodat we konden 
gaan filteren. Wat bleek drie leidingen van de zes lekten 
water. Ook waren de kranen in zodanige staat dat open 
en dicht draaien niet of nauwelijks ging. 
Onze specialist Albert (Koer) Wijker heeft eerst 
gezorgd voor drie nieuwe kranen in de put zodat we 
verder konden gaan met analyseren.  Vreemd was 
wel dat als we twee van de drie kranen dicht hielden 
er toch overal water uit de kranen kwam. Een derde 
leiding zonder kraan was een oude leiding naar de 
scheidsrechterkleedkamer die onder de vloer was 
afgedopt en die lekte dus ook. 
Waarschijnlijk heeft U moeite om het te volgen maar 
het resultaat is nu dat er drie leidingen afgesloten zijn 
en we toch overal water hebben en geen lekkage meer. 

Onderhoud complex.

CV - GAS - ZINK - RIOOL - WATER

SANITAIR - VENTILATIE - DAKBEDEKKING

www.ijssennaggerloodgieters.nl

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

CV - GAS - ZINK - RIOOL - WATER

SANITAIR - VENTILATIE - DAKBEDEKKING

www.ijssennaggerloodgieters.nl

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

De Zandloper - december 2020 | 15



Feitjes

• We vanwege de Coronasituatie onze leden-
vergadering hebben moeten uitstellen tot nader 
order. 

• Er in het weekend door de “lieve” jeugd 
geregeld vernielingen worden aangericht. Wat 
voor zin heeft het om spullen zoals,  hekwerk, 
vuilnisbakken en ramen kapot te maken en een 
puinhoop aan rotzooi achter de laten. Gaat het 
pas stoppen als er overal camera’s, die weer 
bakken met geld kosten, hangen? 

• De Rabo Club Actie bracht voor de club bijna 900 
euro op. Mensen hartelijk dank dat jullie op ons 
gestemd hebben; 

• Ook was ons complex weer intrek voor een 
fotosessie. Binnenkort zult U in een blad van 
Prominent prachtige foto’s zien van ons complex, 
waarop een zitbank en stoel afgebeeld staan.  
Onze JO17 voetballen op de achtergrond. Zij 
waren de figuranten. Ook dit bracht ons 900 euro 
op; 
 

• Dat de halve Marathon ons dit jaar voorbij gaat. 
Geen grote tent op het B-veld en dus geen 
inkomsten van verkoop koffie, broodjes worst; 

• Geen kerstdrive en zoals het er nu uitziet ook geen 
Nieuwjaarsreceptie; 

• We nu eindelijk een “eigen” adres hebben. 
Sportlaan 9 is het eigen nummer. Wij bestonden 
voor niemand, want we hadden geen adres. 
Onze energieleveranciers boekten ons maar 

op Sportlaan 2 ( voorheen Van Balen en nu 
het Zorghotel). Wij voorzagen problemen in 
de toekomst en de gemeente heeft de situatie 
aangepast. Hopelijk gaan de Tom- Toms ons nu 
binnenkort ook op postcode vinden; 

• Dat NoordWest Beveiliging kosteloos onze 
inbraak- beveiligingssysteem checkte en de 
noodbatterij, die 3 jaar meegaat, gratis verving. 
Hulde voor deze relatie en sponsor. 

• Dat we ook dit jaar weer 4 vuilniszakken met 
bruikbare kleding, achtergelaten op ons complex, 
in de kledingcontainer hebben gedeponeerd. 
Hopelijk kunnen ze daar anderen een groot 
plezier mee doen; 

• Dat we ons geregeld ergeren aan mensen die 
nagenoeg lege dozen, zonder deze plat te 
maken, in onze papiercontainer stoppen. Mensen 
hij wordt maar 1 maal per week geleegd op 
woensdag. Meerdere keren lukt helaas niet, met al 
die dozen is hij na twee dagen propvol en waaien 
de kranten, die wel gewicht in het schaaltje 
brengen, over de velden omdat de klep niet meer 
dicht gaat; 

• We moeten er maar op rekenen dat onze 
mooie en altijd gezellige Nieuwjaarsreceptie 
vermoedelijk geen doorgang zal kunnen 
vinden gezien de stand van zaken rondom de 
Coronabesmettingen. We hopen van wel maar 
waarschijnlijk valse hoop. 

U moet weten dat:
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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 8:45-12:00 12:00-15:00

16 januari 2021 Stijn Jonker Summer Bleeker
Joep Visser Noa Biesboer

23 januari 2021 Tijn Kolk Zoë Wester
Levi van Opstal Casper Bosman

30 januari 2021 Jitse Bruin Jesper Koopman
Leroy Baltus Storm Gouda

6 februari 2021 Sara Hiemstra Sam Sibariani
Dana de Boer Cas Heinis

13 februari 2021 Yvaine Blok Sem Tromp
Maud Groen Joep de Graaff

20 februari 2021 Elyce Roozing Mink Buis
Quinn Westphal Mandy Paap

27 februari 2021 Cliff van Schagen Dylan Richardson
Sjaak Glas Jamie Voorhamme

6 maart 2021 Finn Dekker Bodyl van Tol
Jelte Heeres Kim Niesten

13 maart 2021 Thomas Kriele Bas vd Berg
IJsbrand Plug Aron Wijker

20 maart 2021 Ben Prins Owen Koper
Sasha Verwijk Lenny Gul

27 maart 2021 Stijn Biesboer Mats Zwart
Arjen Mahani Nina vd Kolk

3 april 2021 Rosa de Graaff Lotte Kriele
Luuk Tielman Joëlle Zwart

10 april 2021 Lotte Weber Ruben Groot
Loïs van Krieken Joey Groen

17 april 2021 Denn de Waard Huib Lemmink
Loes Niesten Gabriel Willems

24 april 2021 Bas Ranzijn Fabian de Boer
Kai Abbes Tim Zentveld

1 mei 2021 Brett Veenstra Guusje Heinis
Liv de Boer Tamara Voorhamme

8 mei 2021 Boaz Tjassens Keizer Vince Dekker
Luuk Jonker Nick van Krieken

15 mei 2021 Finn Tielman Sjaak Bes
Joey Zwart Assadur Aro

22 mei 2021 Thijs Weber Reza Reiber
Dieck Dekker Jilles Pater

29 mei 2021 Deyen van den Brink Jasper Groot
Finn Wijker Kim Zwenger

5 juni 2021 Bryn de Graaf Jasmijn Blok
Ties de Groot Demy van der Meulen
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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

Voorstraat 90  Egmond aan Zee
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Begeleiding jeugdteams

Teams Trainers / Coaches
JO7 / Kabouters Saskia de Vries /  
 Martijn Blaauwboer
JO8 Edwin de Groot / 
 Ben Boendermaker
JO9 Melvin Garia / Robin Kager
JO10 Carlo Smit
JO11-1 Martijn Groen / Robin Kager
JO11-2M Randy Wijker
JO12-1 Mark Olijerhoek

Teams Trainers / Coaches 
JO13-1 (fusie) Ben Castricum
JO13-2 (fusie) Jerry Bout
JO13-3 (fusie) Peter ter Horst
MO15 Martijn Brouwer
JO15-1 Cees Hottentot / Patrick Tromp
JO15-2 Benno Wittebrood
JO15-3 Kees Sprenkeling
JO15-4 Marcel Gouda
JO17 Clemont Recourt

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 ledenadministra-
tie. 

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.

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, trainers, 
coaches, sponsoren, donateurs en supporters 

hele fijne Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling 
en een mooi, sportief en vooral gezond 2021!
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Voor 50 euro per jaar steunt u onze prachtige club. 
Doet u mee? Neem contact op met Paul Kager 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

P. en M. van der Himst

Timmerbedrijf 
M. Huiberts

Jan en Rick Blok

Philip en Poen

Dennis Tjassens Keiser

P. Bes Rookwaren

Ton Zwemmer

Restaurant 
Westenwind

Melvin Garia

Marco Dekker

Gebroeders 
Blaauboer

Stijn BuisSlijterij Meijer

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

De Groene Kust
vakantiewoningen

Bouwbedrijf C&S

Marco Tervoort

Familie Damstra

Fransisca Tervoort

Marcel en William HofKapsalon Pronk

J.W. van der Steen
Jan Schong &  

André v.d. IJssel

C. Brouwer

Bad Welgelegen 
C.L. Heinis

Hotel De Vassy

Marco de Graaff

Wilt u ook lid worden van  
de club van 100 ?

Meld u dan aan bij het bestuur.

De club van 100




