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Wij zijn in de wolken met de fusie 
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Aan het college van burgemeester en wethouders
Aan de gemeenteraad van Bergen

Met grote overtuiging presenteert Egmondia het gastvrije Sportcomplex Eg-
mond aan de Sportlaan  naast de sporthal  als dé ideale sportlocatie voor de 
drie Egmonden. We begrijpen heel goed dat het voor Sint Adelbert en voor 
Zeevogels pijn doet om hun mooie en vertrouwde sportcomplexen te moe-
ten verlaten. Toch zijn we ervan overtuigd dat Egmond Binners, Hoevers en 
Derpers hier samen met nieuw elan aan de slag kunnen als VV Egmond.  
Als we de saamhorigheid van Sint Adelbert, de sportiviteit van Zeevogels en 
de gezelligheid van Egmondia samenvoegen, dan komt het helemaal goed! 
Onze jeugd bewijst nu al het succes van de komende fusie. 
Zij voetbalt immers al drie jaar samen.  

Aan de Sportlaan is iets minder extra ruimte dan op Hogedijk, maar meer dan 
voldoende, zoals wij in dit bidbook aantonen. De velden liggen dichter bij 
twee van de drie dorpen en dat is maatschappelijk en sociaal van groot be-
lang. De routes erheen zijn (meestal) korter, aantrekkelijker en veel veiliger. 
Denk o.a. aan kinderen van 9  13 jaar die alleen op de fiets komen. Naar de 
Sportlaan komt ook veel publiek te voet of met een kinderwagen of rollator. 
Naar Hogedijk is geen voetpad! 
De locatie Sportlaan is duurzamer vanwege veel minder autokilometers.

Hier zijn bovendien tal van activiteiten die elders niet aan de orde zijn en dat 
worden er alleen maar meer. 
Overigens maken wij bezwaar tegen de term ‘quickscan’ en wij geven u in dit 
bidbook 16 argumenten. Wij rekenen op een wijs besluit en voortvarend 
handelen in het nieuwe jaar. 
Met een hartelijke groet vanaf ons sportpark bij zee en duin.
Namens het bestuur van Egmondia

December 2022 , Jan de Jong, voorzitter 
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De huidige velden in de drie Egmonden en met ster de locatie 
aan de Egmonderstraatweg die nu definitief niet doorgaat. 
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16 argumenten
 1. De ligging bij twee van de drie dorpen is maatschappelijk en sociaal van groot belang.
     Die wens was al meermalen juist de reden om fusiebesprekingen te starten.
 2. Volgens recente berekeningen zijn 3 hoofdvelden, 1 jeugdveld en 1 veld voor pupillen
     ruimschoots voldoende. Ook op zaterdag is plaats voor meer teams. 
     De jeugdvelden zijn een voordeel: beter afgebakend. Het complex is vrij toegankelijk. 
 3. Ligging naast de (nieuwe) sporthal en bij jongerencentrum De Wal en de voetbalkooi.
 4. Beschutte plek aan de duinrand met gezonde zeelucht, geen spuitzones van bollen.
     Hogedijk is omringd door bollenvelden. Ouders stellen daar vragen over. 
 5. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, mede door de parkeergarage van de sporthal.
 6. Speerpunt: De Sportlaan is veel veiliger te bereiken. De Hogedijk is voor kinderen uit
      Egmond a/d Hoef en uit Egmond Binnen gevaarlijk (sloten ernaast, zware trekkers). 
      De kortste route uit de Hoef: Kalkovensweg/Krommehogedijk mist ook een fietspad.    
 7.  Aantrekkelijke fietspaden naar de Sportlaan en (meestal) aanmerkelijk korter .
 8.  Aantrekkelijke voetpaden naar de Sportlaan (ook voor kinderwagens, rollators etc.).
       Naar Hogedijk is géén voetpad en het is verder weg. 
       Verlies van leden, vrijwilligers en bezoekers wordt gevreesd. 
 9.  Duurzamer:  betere, kortere fietsroutes  + voetpaden betekent minder autokilometers. 
10. Activiteiten die alleen hier plaatsvinden: voetballende jeugd na schooltijd (het sport-

park is vrij toegankelijk), sport en spel jongerenwerk,  schoolgym,  verenigingen, team-
building bedrijven (volleybal).   

11.  Idem, outdoor fitnes: loop  conditie  en krachttraining, individueel en in trimgroepjes.
       Plaatsing van fitnestoestellen bij paden langs de velden doen het gebruik toenemen.
12. Strand6daagse, Halve Marathon en Egmond Pier Egmond, landelijke evenementen.  
       Duizenden sporters zijn afhankelijk van dit sportcomplex dichtbij de zee.
13. Een van de mooiste amateur voetbalcomplexen van Nederland (o.a. filmopnames)
14. Zeer lucratief voor de club zijn de evenementen en het gebruik als filmlocatie.
       Extra inkomsten in 2022/2023 : €20.000,   Meer bezoekers: ook meer inkomsten.
15. Mogelijk kunnen wij vervangende ruimte in onze accommodatie bieden voor de dart
      club, schietclub, visclub, yoga et cetera (in de sporthal is geen plaats meer).
16. Laat de naam Sportlaan van toepassing blijven. Het is een pijnpunt voor Egmond dat 
       het zoveel voorzieningen kwijtraakte, terwijl hier veel geld wordt verdiend voor de 
       gemeente.  Alleen al daarom moet dit sportpark blijven!  

Wat is belangrijker? Iets meer extra ruimte op Hogedijk of de maatschappelijke voor-
delen? Deze locatie dicht bij de gemeenschap en met veilige routes erheen, staat garant 
voor meer sporters, meer bewegen, meer vrijwilligers, meer bezoekers, meer sociale con-
tacten, meer inkomsten en minder auto’s.
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Als het te koud is voor 
de kleinsten, wordt 
uitgeweken naar de 
sporthal.

Voetbalclinics
Er worden hier regelmatig voetbalclinics 
gehouden voor de jeugd.  
In mei 2023 is dat een clinic door een 
bedrijf dat is gelieerd aan Real Madrid.

Naast de sporthal, jongerencentrum 
De Wal en de voetbalkooi

Achilles
Als het binnen te warm is, dan kunnen 
schoolkinderen of leden van gymnastiek-
vereniging Achilles lekker naar buiten.
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1.De ligging dichtbij twee van de drie dorpen is maatschappelijk en 
sociaal van groot belang. Het complex is vrij toegankelijk.
Een sportcomplex dichtbij de bebouwing bevordert de levendigheid, veelzijdigheid,  
het aantal sporters en bezoekers en de werving van vrijwilligers. 
Wij hebben aanwijzingen dat deze locatie ook voor Hoevers en Egmond Binners 
een betere keus is. Menigeen gaf aan geen bezwaar te hebben tegen de Sportlaan. 
Wij gaan ervan uit dat op het complex van V.V. Sint Adelbert woningbouw komt. 
Hogedijk ligt te ver van de gemeenschap en dat was al meermalen de aanleiding 
om fusiebesprekingen te starten. Egmond aan den Hoef is dichtbij de Sportlaan.

2. Drie hoofdvelden, een jeugdveld en een veld voor pupillen is ruimschoots 
voldoende, zo is berekend.  Voordeel jeugdvelden: beter afgebakend.
Het is ook gemakkelijker voor de vrijwilligers: geen gesleep met doeltjes etc. 
Ook op zaterdag is ruim plaats voor meer teams. Zie de pagina’s aan het eind. 

3. Ligging naast de (nieuwe) sporthal en bij jongerencentrum De Wal. 

Als het voor de kleinsten te koud of te nat is, dan is de sporthal nabij. Bij afkeuring 
van het veld wordt ook wel door een ploeg uitgeweken naar de sporthal. 
Is het binnen te warm voor gymvereniging Achilles of voor schoolgym: dan juist 
naar de velden. Het jongerencentrum is toe aan nieuwe initiatieven. 

4. Beschutte plek aan de duinrand met  gezonde zeelucht. 
Hogedijk is omringd door bollenvelden. Ouders stellen daar vragen over.

Terrein aan de Egmonderstraatweg had bollenvelden aan één zijde. Reden voor 
Raad van State om het plan af te keuren wegens spuitzones. In het nieuws verschij-
nen alarmerende berichten over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen.
Kan de gemeenteraad een keuze voor Hogedijk dan nog verantwoorden?
Wat gebeurt er als iemand weer bij de Raad van State bezwaar aantekent?

5. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, mede door de parkeergarage sporthal.

Afhankelijk van de definitieve plek van de kantine en van een nieuwe fietsenstalling 
zijn er 30  40 parkeerplaatsen bij het complex en 10 aan het begin van de Sport-
laan. De parkeerkelder van de sporthal krijgt er 80, die in het weekend weinig of 
niet worden benut.  

De locatie is niet afhankelijk van een eigen parkeergarage maar de mogelijkheid is 
er wel aan de noordkant van het terrein dat al op –2m ligt. Het is echter van belang 
dat dit niet de oplevering van het sportcomplex ernstig vertraagt. 
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Egmonderstraatweg, rechtsaf  de Sportlaan

Er loopt ook een padje door de bosrand

Nachtegalenpad vanuit Egmond aan den Hoef 

Van Oldenborghweg 

vanuit Egmond Binnen

Veiliger routes van
Egmond aan den Hoef en
Egmond Binnen naar de 
Sportlaan en hieronder 
onveilige naar Hogedijk

Hogedijk 

Krommehogedijk

Naar Hogedijk 

Hier rijden 
in april en 
september 
zware trek-
kers met 
brede 
strandhuis-
jes.
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 6. De Sportlaan is veel veiliger te bereiken. De Hogedijk is voor kin-
deren uit Egmond a/d Hoef en Egmond Binnen gevaarlijk (o.a. zware 
trekkers met strandhuisjes). De kortste route Kalkovensweg/
Krommehogedijk (de Hoef) mist ook een fietspad. Sloten ernaast!   
Op de smalle Hogedijk (iedereen moet er langs) is verkeer. De Firma Gul rijdt in april 
en sept.  met zware trekkers en breed uitstekende strandhuisjes richting Egmond
Binnen. Het zijn drukke maanden voor de voetbal en op dat smalle pad met een sloot 
ernaast fietsen dan ook de jonge voetballers van 9  13 jaar die niet worden wegge-
bracht. Jan de Jong: “Ik gril als ik eraan denk!”  Hier is ook  minder sociale controle.

De vaak gebruikte route via de Krommehogedijk, eveneens met gemengd verkeer is 
ook gevaarlijk. Bovendien twee maal een drukke oversteek zonder stoplichten (en te-
rug weer). Het fietspad langs de Zeeweg is zeker veiliger, maar voor velen rijdt het om.

7. Aantrekkelijke en kortere fietspaden naar de Sportlaan 

De meeste routes zijn behalve veiliger ook korter en aantrekkelijker dan naar Hogedijk.
Het is vanuit Egmond aan den Hoef minder dan anderhalve kilometer. Met de fiets 
hoeft men op de heenweg de Egmonderstraatweg niet over te steken. Terug wel twee 
maal, met stoplichten, vanwege eenrichting fietspaden. Er zijn prachtige duinroutes 
vanuit de Hoef het Nachtegalenpad en vanuit Egmond Binnen de Van Oldenborghweg.

8. Aantrekkelijke  voetpaden naar de Sportlaan (ook wandelwagens,  rollators)
Egmondia wordt druk bezocht door mensen te voet: grootouders, gezinnen.
Naar Hogedijk is geen enkel voetpad en het is verder weg 
Op Hogedijk is minder belangstelling. Egmondia vreest bij verhuizing leden en achter-
ban kwijt te raken. Een aantal vrijwilligers heeft gemeld niet mee te gaan naar 
Hogedijk. Wij menen dat dit alles voor de Hoevers bij verhuizing naar de Sportlaan 
gunstiger is. Het is immers veel dichterbij en dat is altijd van velen een wens geweest. 

9. Sportlaan is duurzamer: betere en vaak kortere loop  en fietsroutes, 
Daardoor veel minder autokilometers 
Verplaatsing naar Hogedijk zou een aanmerkelijke toename van het autoverkeer
 betekenen vanwege de nadelen van de routes.  Niet duurzaam!

Eventuele kunstgrasvelden (deels) kunnen mogelijk energie opwekken voor de woon-
wijk. Een document over de mogelijkheden stellen wij ter hand aan de fusiecommissie. 
Mocht blijken dat procedures te lang duren, dan willen wij daar niet op wachten. 
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Outdoor Fitnes
Het vrij toegankelijke sportpark kan, nog 
meer dan al het geval is, een plek worden 
voor loop– conditie– en krachttraining. 

Door plaatsing van fitnestoestellen wordt 
dit nog aantrekkelijker. 

Nicole Weijling dankt haar successen mede 
aan de mogelijkheid om aan de Sportlaan 
te kunnen trainen. 

Ook loopgroepjes maken gebruik van het 
sportcomplex. Dat kan ook bij avond 
wanneer trainingsvelden verlicht zijn.

Een nieuw sportpark betekent betaalbare
ledverlichting! De kosten zijn nu zeer hoog.
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Activiteiten Sportlaan die alleen hier plaatsvinden 
10. O.a. voetballende jeugd na schooltijd; het sportpark is vrij toegankelijk.

Jongerenwerk Bergen organiseert hier o.a. ledvoetbal en spelletjes. 
Profclubs die zich voorbereiden op een wedstrijd bij AZ  of om andere redenen. 
Teambuildingsdagen bedrijven (volleybal) met logies in Egmond. 

11. Outdoor Fitnes:  loop– conditie– en krachttraining op de paden 
 Trimgroepjes en individuele sporters die hier veilig aan looptraining doen, ook
 ‘s avonds wanneer de velden voor de voetbaltrainingen verlicht zijn. (Vrij toegang)
 Plaatsing van fitnestoestellen bij paden langs de velden voor een diverser gebruik. 

12. Strandzesdaagse, Halve Marathon en Egmond Pier Egmond 
Duizenden sporters uit binnen buitenland zijn afhankelijk  van ‘Sportlaan’
Strandzesdaagse (traditie 63 jaar, zo’n 500 wandelaars kamperen op 2 velden.
Halve Marathon (traditie van 50 jaar: duizenden sporters worden hier opgevangen 
samen met de sporthal. Alle faciliteiten zijn hiervoor benodigd.
Egmond Pier Egmond: massale mountainbike race over het strand (idem )

13. Een van de mooiste amateur voetbalcomplexen van Nederland. 
Mede hierdoor gasttrainingen, filmopnames en reclame

14. Sportieve evenementen en gebruik als filmlocatie zijn zeer lucratief 
 Extra inkomsten seizoen 2022/2023  voor de club: circa €20.000,

15. Mogelijk kunnen wij vervangende ruimte in onze accommodatie bieden 
voor dart , schiet , visclub, yoga etc. (in nieuwe sporthal geen plaats meer).

16. Laat de naam Sportlaan van toepassing blijven. Het is een pijnpunt 
voor Egmond dat het zoveel voorzieningen kwijtraakte, terwijl hier veel 
geld wordt verdiend voor de gemeente.  
Alleen al daarom moet dit sportpark blijven!

Wat is belangrijker? Iets meer extra ruimte op Hogedijk of de 
maatschappelijke voordelen? Deze locatie dicht bij de gemeen-
schap en met veilige routes erheen staat garant voor meer spor-
ters, meer bewegen, meer vrijwilligers, meer bezoekers, meer so-
ciale contacten, meer inkomsten en minder auto’s. 
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Eén veld is géén veld 
Bij de onverhoopte keus voor Hogedijk 
wordt wellicht overwogen om hier één veld 
te behouden. Dat is geen oplossing voor de 
sportieve evenementen en voor veel andere 
activiteiten zoals conditietraining bij avond. 
Zonder de faciliteiten, zonder verlichting en 
zonder de vrijwilligers van het sportcomplex 
is het een loos gebaar. 

Halve Marathon 
Egmond Pier Egmond
Egmond heeft naam gemaakt met 
landelijke sportevenementen 
waar grote kampioenen op 
afkomen. Duizenden sporters zijn  
afhankelijk van de faciliteiten van 
de sporthal en tevens van het 
sportcomplex met de accommo-
datie en de vele vrijwilligers.

Marianne Vos
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Stichting sportevenementen Le Champion 

Beverkoog 54 

1822 BZ Alkmaar 

Voetbal vereniging Egmondia 

t.a.v. Jan de jong 

Sportlaan 9 

1931 AV Egmond aan Zee 

Betreft: Aanbevelingsbrief fusie VV Egmondia 

Alkmaar 28 november 2022, 

 

Geachte Jan de Jong, 

Mijn naam is Mirte Visser en ik werk als event manager bij de Stichting Sportevenementen 
Le Champion. Ik schrijf deze aanbevelingsbrief voor Voetbalvereniging Egmondia, die de 
afgelopen tientallen jaren bij o.a. de NN Egmond Halve Marathon en de GP Groot Egmond 
Pier Egmond heeft gediend als gastheer. In het begin voor ophalen startnummers en meer 
en bij de edities van nu de omkleedtent, de bikewash, het gebruik van de kleedkamers en 
het verzorgen van een deel van de catering. 

Met veel enthousiasme willen wij u mededelen dat wij positief gestemd zijn achter de fusie 
met als hoofdlocatie VV Egmondia op de Sportlaan 9. Wij willen de samenwerking tijdens 
onze evenementen in Egmond graag blijven voortzetten. 

Mocht u nog vragen hebben of mijn ervaringen met Voetbalvereniging Egmondia op een 
meer uitgebreide manier willen bespreken, aarzel dan niet om telefonisch contact met mij 
op te nemen op nummer 072 – 533 81 36. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Mirte Visser  
Eventmanager  

Berenkoog 54, 1822 BZ Alkmaar
Postbus 5029, 1802 TA Alkmaar 
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Foto Frits van Eck 
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P E R S B E R I C H T 
Bergen, 17 september 2013 
  
  
  

College wil 5 miljoen euro investeren in nieuw  
sportcomplex aan de Sportlaan in Egmond aan Zee 
  
Het college van Bergen vindt de Sportlaan in Egmond aan Zee het meest geschikt als 
fusielocatie voor de Egmondse voetbalclubs Egmondia en Zeevogels. Op deze locatie 
wil het college investeren in vier nieuwe voetbalvelden: twee kunstgrasvelden en twee 
natuurgrasvelden. Daarnaast stelt het college voor om aan de Sportlaan op de plek van 
jongerencentrum De Wal ook een nieuwe sporthal te bouwen ter vervanging van de ou-
de sporthal De Watertoren. Het jongerencentrum krijgt dan een eigen ruimte in de nieu-
we sporthal. De geraamde investering hiervoor is 5,4 miljoen euro. De gemeenteraad 
neemt hierover op 7 november 2013 een beslissing. 
  
Sporten aan de Sportlaan 
Het college komt tot deze keuze na uitgebreid onderzoek, waarbij drie modellen voor sporten, 
wonen en natuur in het gebied gelegen tussen de Watertorenweg in Egmond aan Zee en de 
oostkant van Egmond aan den Hoef tegen elkaar werden afgewogen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat een sportcomplex aan de Sportlaan zorgt voor de minste veranderingen in het landschap. 
Drie voetbalvelden passen precies tussen de bestaande duinvormen en bomen en voor het 
vierde voetbalveld is ruimte op de plaats van het voormalige zwembad en de huidige sporthal.  
  
Bovendien ontstaat er in dit model aan de west- en oostzijde van Egmond aan den Hoef ruim-
te voor mooie woonwijken die het dorp op fraaie wijze laten overgaan in de natuur. Een ander 
belangrijk voordeel van een sportcomplex aan de Sportlaan is dat deze grond eigendom is 
van de gemeente. De gemeente hoeft daardoor geen grond te kopen of te onteigenen. Ten 
slotte past dit plan ook binnen de regels van Europees natuurnetwerk Natura 2000. 
  
Sportlaan scoort het best op bijna alle aspecten 
Het college realiseert zich dat deze keuze niet de voorkeur heeft van de voetbalclubs Egmon-
dia en Zeevogels. De clubs hebben een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het model met 
een voetbalcomplex op het Delverspad. Het college stelt echter vast dat de Sportlaan op alle 
andere aspecten beter scoort. Wethouder Hietbrink: “De clubs hebben aangegeven dat zij 
graag een nieuwe start willen maken op een nieuwe plek. Ik kan mij dat heel goed voorstellen. 
Maar we hebben het hier ook over een totaal nieuw complex. Alles gaat compleet op de 
schop. Er komen nieuwe velden, de bestaande clubaccommodatie verdwijnt en er komt een 
nieuw onderkomen voor de gefuseerde club.” 
  
 

N.B.:  De situatie  mag dan op verschillende punten zijn gewijzigd, feit blijft dat 
de gemeente  na een lange procedure destijds de locatie al heeft aangewezen.
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De Strand6daagse 
gebruikt twee velden. 
Er is geen goed 
Alternatief. 

Sportieve evenemen-
ten zijn lucratief voor 
de club.

De wandelaars van de 
Strand6daagse 
waren hier al 63 keer. 
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 Gemeente Bergen T.a.v. de Gemeenteraad Bergen Jan Lichthartstraat 4 1817 MR Alkmaar 

Strand6Daagse W.A.A. van Loo Postbus 299 1780 AG Den Helder 

Den Helder, 20 november 2022 

Betreft: Complex V.V. Egmondia 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Het complex van V.V. Egmondia aan de Sportlaan 9 in Egmond aan Zee is al bijna 65 jaar een 
gastheer van de Strand6Daagse. 

De Strand6Daagse is een wandel kampeer tocht vanuit Hoek van Holland naar Den Helder. Er 
wordt onderweg 5 maal bij voetbal verenigingen overnacht in zelf meegenomen tentjes. Zodoen-
de is ook Egmond aan Zee, in het bijzonder V.V. Egmondia, al die jaren een mooie plek om te 
overnachten. 

Voor het behoud van verenigingsactiviteiten in de nabijheid van de kern van Egmond alsmede 
het creëren van voldoende kampeer ruimte voor de badgasten, lijkt ons het terrein aan de Sport-
laan in Egmond aan Zee de beste optie. Het draagt bij aan de sociale cohesie, het verenigingsge-
voel van de inwoners van Egmond en lost tegelijktijdig een parkeer probleem op. 

Ook voor de Strand6Daagse en jaarlijkse meer dan 500 wandelende ambassadeurs van de mooie 
badplaatsen waar we langslopen is het van groot belang dat het complex aan de Sportlaan be-
houden blijft. Wij hebben 2 voetbal velden van natuurgras nodig om te kunnen kamperen. Ook 
de douchegelegenheden alsmede de verzorging van de vereniging zijn van ons van groot belang. 

Verder wil ik u meegeven dat de historie en locatie van het prachtig gelegen complex van V.V. 
Egmondia als visite kaart voor de Gemeente, doorslaggevend mag bij de besluitvorming. Een 
prachtige plek waar de Gemeente en V.V. Egmondia over wordt geprezen als men daar is ge-
weest voor welke vorm van sportieve inspanning dan ook. Daar kan een ver buiten de kern gele-
gen complex niet tegenop. 

Namens de wandelaars en organisatie van de Stand6Daagse,  

met vriendelijke groeten

Woody van Loo

Strand6Daagse email info@strand6daagse.nl 

Postbus 299 1780 AG Den Helder 
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Gebruik locatie Egmondia  Buurtsportcoach Holland Sport

Sinds de 3 jaar dat ik werkzaam ben als Buurtsportcoach bij Holland Sport heb ik zeer regelmatig 
gebruik gemaakt van de velden van VV Egmondia voor het uitvoeren van de activiteiten die ik or-
ganiseer voor de inwoners van Egmond aan Zee en de andere kernen in de Egmonden(aan den 
Hoef en Binnen)

Naast het snelle, prettige en laagdrempelige contact met de voorzitter, is de club ook altijd be-
reidt om de velden en kantine open te stellen voor onze of de gezamenlijke activiteiten voor in-
woners in de omgeving. 

De reden waarom ik kies voor Egmondia is omdat ik hier een positieve ervaring met de club. Van-
uit de andere clubs zijn er echter geen vragen geweest voor het organiseren van activiteiten op 
hun complex. 

Ik heb de afgelopen 3 jaar geen gebruik gemaakt en dus ook geen ervaring opgedaan met van de 
velden van Zeevogels en Adelbert voor het uitvoeren van activiteiten. 

Eefke de Vos 

Buurtsportcoach Egmonden, Holland Sport BV

Ledvoetbal 

Voetballen met led verlichting 
in de voorjaarsvakantie.
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Reclame maken met Lieke Martens
Af en toe zijn er opnames voor reclame o.a 
voor ING en voor Calvé met deze bekende 
speelster van de leeuwinnen.                      
Dat is leuk en lucratief voor de club.

Filmset 
Eerder werd hier het bekende ‘All Stars’ 
opgenomen en recent de film ‘Leeuwin’. 
Dit alles omdat dit voetbalcomplex bekend 
staat om de mooie ligging.  

Egmond Binnen
Egmond aan den Hoef
Egmond aan Zee
Samen ‘de drie Egmonden’ 
één vlag, één wapen
één VV Egmond 
één Sportpark Egmond
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Het meidenvoetbal is populair!

Altijd veel publiek aan de
Sportlaan. Velen komen te voet, 
ook met kinderwagens, rollators 
en met boosters. 
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In 1955 werd het terrein al multifunctioneel gebruikt.
Piet Dekker van gymnastiekvereniging Achilles doet de 
reuzenzwaai onder toeziend oog van het Alkmaarse 
keurkorps waarmee ze Nederlands kampioen werden. 

Historisch Erfgoed
Deze sportvelden hebben een rijke 
geschiedenis die in 1948 begon toen 
het A veld met de hand is uitgegra-
ven. Dit werd gedaan door werkloze 
visserlui die de zee niet op konden 
vanwege de vele zeemijnen. 

Rein Huiberts

Piet Buis
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De nostalgie van
 ‘De Lange Plas’ 
1948  2023 75 jaar Hier komt de kantine 

Egmondia kampioen 1992 
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Drie volledige velden, een jeugdveld en een pupillenveld*   
(Het noorden is links. We kijken alsof we via de entrée (1) het terrein komen oplopen.   
                            
A Het hoofdveld is gedraaid t.o.v. het oude hoofdveld dat ook nog op de tekening staat.
B en C  De meest noordelijke velden blijven op dezelfde locatie. 
D Jeugdveld  Het groen gemarkeerde is ook gemeentegrond. 
E Pupillenveld 

Het hoofdveld ligt gunstig in de breedte voor de nieuwe opstallen, dichtbij de ingang. 
Accommodatie: de bedoeling is om in 2 lagen te bouwen, maar vanwege de hoogteverschil-
len in het terrein wordt het nauwelijks hoger dan het huidige hoofdgebouw.  
Vanuit de tribune op de bovenste laag zijn alle velden vrijwel te overzien. 

Het voordeel van jeugdvelden:   
Volgens de KNVB opleidingen moet de afbakening voor de jeugd duidelijk zijn. 
Zo’n kleiner veld met precies de goede belijning en zonder pilonnen is dus in het voordeel 
van de jonge spelers en van de vrijwilligers die niet met spullen hoeven te slepen.  
Jeugdteams t/m 10  kunnen daar al hun wedstrijdjes spelen 
De kleine velden kunnen ook worden aangewezen voor de voetballers na schooltijd. 
De pupillen t/m 7 jaar spelen al hun wedstijdjes op het kleinste veldje. 

Legenda
1. Parkeerterrein en de ingang naar het sportcomplex 
2. Kleedkamer Egmondia, kassa etc. ruimte voor nieuwe opstallen
3. Jongerencentrum De Wal  
4. Voetbalkooi van De Wal
5. Hospice en daarnaast Hotel De Egmonden
6. Zendmast op gemeentegrond
7. Het PWN duin steekt iets uit, velden zijn hetzelfde als de huidige situatie
8. Strook van 70 x 20 meter voor diverse doeleinden, o.a. voor evenemententent
9. Huidige sporthal, schuift nog iets naar het noorden. Er komt een verbinding binnendoor 
10. Tuin van naburige bungalow (stukje grond is niet te koop)
11. Ruimte voor opstallen, tribune en ruimte ervoor samen met omgeving 2 (zie inzet)
12. Huidige kantine en kleedkamers 
13. Huidige tribune van het hoofdveld 

* Er zijn drie andere varianten uitgewerkt.  We zijn eensgezind dat dit de beste op-
tie is,  die achteraf gezien zelfs gunstiger is dan een complex met vier grote velden. 
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Ingekleurd de ruimte die er is 
voor de opstallen. 
In  blauw een tribune van ca. 
50 meter breed. Daaronder 
mogelijk een terras voor de 
kantine. 

A

C

B

D
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Jeugdteams: gebruik van de velden op zaterdag
Pupillen op kleinste veld, 6 teams op jeugdveld, 3 teams op half veld, 14 teams op heel veld.
Totaal 23 teams. De helft van de teams speelt uit. Er is plaats voor meer teams!
Jeugd onder de 7 speelt in tweetallen tegen elkaar, vooral  balvaardigheid. 
Ze spelen alleen ‘thuiswedstrijdjes’ op het pupillenveldje.

Jeugd onder 8, 9,10  spelen 6 tegen 6  op 1/4 veld  2 x 20 minuten, 6 teams, max. 3 teams thuis
(Jo 10: 2 x 25 minuten ) De 3 thuisteams spelen elk uur een wedstrijd op het jeugd/trainingsveld.  

Jeugd onder 11, 12  spelen  8 tegen 8  op 1/2  veld  2 x 30 minuten 3 teams 
Maximaal spelen er 2 teams thuis,  ieder op  een half veld, dus 2 wedstrijden tegelijk 
De jongsten beginnen altijd het eerst. De oudere jeugd speelt graag wat later. 

Met 13 jaar speelt de jeugd met 11 tegen 11 op een heel veld; in totaal 14 teams
Jeugd onder 13  2 x 30 minuten 4 teams   max. 2 teams thuis 
Jeugd onder 14  2x 35 minuten 1 team max. 1 team thuis
Jeugd onder 15  2 x 35 minuten 3 teams max. 2 teams thuis 
Jeugd onder 16  2 x 40 minuten 1 team   max. 1 team thuis 
Jeugd onder 17  2 x 40 minuten 3 teams max. 2 teams thuis 
Jeugd onder 18  2 x 45 minuten 0 teams
Jeugd onder 19  2 x 45 minuten 2 teams  max. 1 team thuis 

A veld  09.00  10.15   Jo  11,12  (2 wedstr.)
             10.15   11.30   jo 13    
             11.30   13.00   jo 15   
             13.00   14. 45  jo 19 

B veld  09.00  10.30    jo  14 
             10.30  12.00    jo  15
             12.00  13.40    jo  17

C veld   09.00  10.15   jo 13 
              10.15   12.00  jo 16
              12.00   13.40  jo 17 

Er is gerekend dat van de 14 teams die met 11 tegen 11 op een heel veld spelen, 9 teams thuis-
spelen, wat nooit gebeurt. Hetzelfde schema past ook voor 18 teams + nog 1 team Jo 11/12

5 Seniorenteams op zaterdagmiddag: ook hier is plaats voor meer teams
Er spelen afwisselend twee of drie teams thuis op de drie velden.  
Het A  veld is in dit schema vanaf 14.45 vrij, maar normaal gesproken eerder. 
De andere velden zijn voor 14.00 uur vrij .  (Veteranen spelen graag nog later op de middag)
Als twee teams thuis spelen, kan een ouder jeugdteam ook naar de middag schuiven. 
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Senioren op zondag: meer dan genoeg ruimte
Op zondag hebben we 12 teams waarvan 6 teams thuis en 6 teams uit spelen. 
We rekenen 3 wedstrijden per veld. De aanvangstijden zijn dan 10.00 uur, 12.00 uur en 14.00 
uur. Met 3 volwaardige velden kunnen er per zondag dus eigenlijk 9 wedstrijden worden ge-
speeld in plaats van 6 wedstrijden nu.  

Conclusie: 

Drie velden in combinatie met 
het jeugdveld en het pupillen-
veld is ruim voldoende.

Die verdeling zien wij zelfs als 
een groot voordeel.

Er kunnen ook op zaterdag 
teams bij. 
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Welkom op 
Sportpark Egmond
en geniet!

Deze schitterende locatie aan de duinrand, dichtbij 
de gemeenschap en met veilige routes erheen, 
staat garant voor meer sporters, meer bewegen, 
meer vrijwilligers, meer bezoekers, meer sociale 
contacten, meer inkomsten en minder auto’s.  
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