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Inloophuis Pisa
In West-Friesland zijn er ieder jaar ruim 1.000 mensen die horen dat ze kanker hebben. Dat brengt niet alleen hen, maar ook
hun
familie, vrienden
en kennissen
uit voor
het evenwicht.
inloophuis
mensen
kanker,
naasten
en
Inloophuis
Pisa is een
gastvrij huis
iedereenIn
diehetmet
kanker kunnen
te maken
heeftmet
(gehad)
enhun
biedt
allerlei
nabestaanden terecht voor psychosociale ondersteuning. Zo helpen we hen om weer in balans te komen.

‘Pisa doet er toe!’

bijeenkomsten en activiteiten voor volwassenen, jongeren en kinderen.

Naast lotgenotencontact worden in Pisa op de doelgroep gerichte activiteiten georganiseerd, zoals

het creatief atelier en het koor “Zingen voor je leven”.
Wat kunnen wij voor je betekenen?
Ook voor kinderen die met kanker te maken hebben is er op de woensdagmiddag een activiteit
Kun jij wel een steuntje in de rug
gebruiken
en kunnen
wij jou daarbij
team
van medewerkers
staat graag voor je klaar!
onder
professionele
begeleiding.
Voor helpen?
kinderenOns
in de
tienerleeftijd
is er Chill@Pisa.
Je kunt bij ons terecht voor een gesprek, informatie, lotgenotencontact en creatieve- en ontspannende activiteiten.

In 2011 hebben ruim 1.000 mensen de weg gevonden naar Villa Pisa. Pisa is een niet meer weg te

denken instelling waarnaar door het ziekenhuis en thuiszorgorganisaties nadrukkelijk wordt
Word jij Vriend van Pisa?
de Oncologie-nazorgwijzer van het ziekenhuis neemt Inloohuis Pisa een prominente
Inloophuis Pisa is vrijwel geheelverwezen.
afhankelijkInvan
donaties en giften. Dat maakt het lastig om het financiële hoofd boven water te
plaats in.
houden. Wij zijn dan ook bijzonder
blij
met
elke
vorm van
Een daarvan is het worden van ‘Vriend van Pisa’.
Voor alle openingstijden
enondersteuning.
informatie zie www.inloophuispisa.nl
Meer informatie vind je op onze website.

Voortbestaan van Pisa – wordt Vriend van Inloophuis Pisa.
Pisa is afhankelijk van financiele ondersteuning. Elders
in Nederland
hebben gemeenten hun inloophuis voor mensen met
Pisa komt
naar je toe
kanker al “Wmo-proof” verklaard en vanuit de Wmo-gelden structureel subsidie gegeven.
Inmiddels kun
je nog
ons ook
maand vinden in Enkhuizen. Het aanbod van de
In de regio West-Friesland is dat (op een enkele uitzondering
na)
niet elke
het geval.
daar
staat op Vriend
onze website.
Bovendien zijn onze gastvrouwen wekelijks
Andere mogelijkheden om Pisa te steunen zijn alsactiviteiten
bedrijf of als
particulier
van
Alleop
steunmogelijkheden
kunt
het inloophuis te worden of een donatie over te maken.
aanwezig
het oncologisch dagcentrum
van het Westfriesgasthuis in Hoorn.
u op onze website nalezen.
Kortom, wij zijn continue in beweging om mensen met kanker, hun naasten en

nabestaanden nog beter te ondersteunen!

Laagdrempelig
Hebbenwaar
wij jouw
belangstelling
gewekt? Je bent van harte welkom aan de
Inloophuis Pisa is de enige instelling in West-Friesland
mensen
met kanker,
Draafsingel
59zonder
in Hoorn.
hun naasten en nabestaanden elke werkdag, zonder
afspraak,
wachtlijst en
(vrijwel) kosteloos binnen kunnen lopen voor psychosociale
ondersteuning
Elke eerste zaterdag
van debestaande
maand houden wij ook een Open Huis voor ieder die
uit een luisterend oor, lotgenotencontact en/of activiteiten. Steeds meer mensen weten de
geheel vrijblijvend wil komen kijken in ons huis en kennis wil maken met onze
weg naar Pisa inmiddels te vinden.

medewerkers en ons activiteitenaanbod. Je kunt natuurlijk ook eerst een kijkje
nemen op www.inloophuispisa.nl of onze Facebookpagina.

SCE | specialist from drying till germination

De beste oplossingen voor
✔ drogen ✔ bewaren ✔ kiemen
van zaden en pillenzaden!
Seed Conditioning Enkhuizen

ontdek het nu op:
www.sce.nl

Voorland 5, 1601 EZ Enkhuizen, The Netherlands | T +31 (0)228 350 400 | info@sce.nl

Voetbalvereniging “De Zouaven”

Even terug.

Sportcomplex “de Kloet”
Raadhuislaan 8
1613 KR Grootebroek
Tel. 0228 515 439

In mijn gevoel, wilde ik vanuit de redactie teruggaan naar augustus 2018, het
overlijden van een harde werker bij de vereniging, met zijn eigen werkwijze,
en ook altijd zijn blijheid. Met hem is iemand met een rood/grijs hart heen
gegaan. Daarom nu even verder met:

Website adres
www.vvdezouaven.nl

Hoekstra transport.
De rouwcirculaire in bestuurskamer 3 was een laatste herinnering aan Jan
Hoekstra, die op 30 augustus 2018, op 88-jarige leeftijd overleed. Jan was
een vaste supporter van het 1e en regelmatig kwam hij langs voor het doen
van zijn werkzaamheden, maar vooral de tribune was daarbij “zijn kindje”, en
die hield hij dan ook altijd perfect schoon. Bewust staat hierbij: Hoekstra
transport en dat heeft een bijzondere achtergrond; voor de Zouaven waren
daarbij naast Jan, de broers Ignaas en Toon ook betrokken. Het is al heel lang
geleden, maar toch is dat niet vergeten.
Daarbij terug naar de vijftiger en zestiger jaren. Wie kan zich nog herinneren,
het vervoer in die periode met de vrachtwagen van Hoekstra naar de bekende
adspirantendagen in Alkmaar.
Als groep, zat je dan achterin de vrachtwagen en daarbij gezeten op lege
kratten. Een jaarlijkse klus, die vanuit het bedrijf trouw werd uitgevoerd. Op
die manier ging ook het vervoer naar andere toernooien. En in die tijd mocht
en kon dat nog. Daarnaast was Toon ook een supporter bij de vereniging en
Ignaas was in de zestiger jaren bestuurslid, en haalde geld op voor het
trainingsfonds. Zijn vaste en gevleugelde woorden: Het geld “legt” op straat,
maar je moet iemand hebben, die het opzoekt.
Daarnaast zou je Ignaas een van de eerste mensen kunnen noemen, die
dagelijks bij de vereniging betrokken was. Met het overlijden van Jan in
augustus, is de laatste van de drie overleden. Een moment, om Hoekstra
transport nog een keer te noemen. Het Lutjebroeker bedrijf heeft, in die tijd,
veel voor de Zouaven betekend. Vanuit het bedrijf waren Ignaas, Jan en Toon
voor de vereniging de vertegenwoordigers en in persoon, zijn zij daarnaast
voor de vereniging van waardevolle betekenis geweest.

Piet Reus
Platanenlaan 64
1613 TP Grootebroek
Tel. 0228 514 108
E-mail zouaaf@ziggo.nl
Redactieleden
Edwin Bakker
Jaap Bimmerman
Marcel Kreuk
Fer Lakenman
Ans Neuvel
Willem Oud
Nicolet Reus (foto’s)
Piet Reus
Rabobank Stede Broec
11.76.05.050 t.n.v. De Zouaven
Algemeen secretaris
Dhr.
R. de Vries
Tel.
0228 517 714
E-mail
rene.devries@quicknet.nl
Ledenadministratie/
Jeugd secretaris
Mevr.
J. Koophof
Tel.
0228 514 440
E-mail
koophofj@vvdezouaven.nl
Wedstrijd secretaris senioren
Dhr.
J. Bimmerman
Tel.
0228 515 295

Dit blad is tot stand gekomen
in samenwerking met

www.rosier.nl

De kerstuitgaaf.
Voor de kerstuitgave kwamen wij even, in vergadering bij elkaar. Die laatste
uitgaaf is ook voor ons altijd, een speciale. Wanneer wij, dan ongedwongen,
de inhoud, op het programma hebben staan, dan heeft, iedereen een eigen
inbreng. Voor onder de kerstboom, zoeken wij dan naar een combinatie,
waarbij het heel handig is, dat Ans Neuvel, een stukje archief heeft. Aan de
hand daarvan en haar opmerkingen is nu ook weer de invulling gemaakt. En
met de kerstgroet varen wij op de deskundigheid en creativiteit van Nicolet
Reus, onze hoffotograaf. En als dan alles, van teksten en foto opzet, gereed
is, dan hebben wij bij de redactie Edwin Bakker, als onze eindstation in de
vereniging. Edwin, die het digitaal clubblad van oktober, weer in een
professionele stijl, tot een uniek geheel heeft gemaakt, heeft “alles” van de
kerstuitgaaf naar Marc Ursem van Rosier gemaild.
Nadat Marc zijn energie en vakmanschap op de uitgaaf heeft losgelaten en wij
kunnen genieten van het eindresultaat, gaan wij op naar het laatste station in
de verwerking. Op donderdagmorgen 20 december dan de verzameling van
alle bladen en dan via de bezorgers op naar de brievenbus. Een blad, met
eindresultaat, waarvan wij hopen, dat die met veel plezier wordt gelezen.
Tekst • Piet Reus
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E info@omnyacc-goesdeen.nl

I www.omnyacc.nl

Mededelingen

seizoen 2018-2019

Seizoen 2018-2019
De tweede helft van het seizoen gaat in, dit zal in het weekend van 19 en 20 januari weer beginnen en het laatste
competitie weekend zal 25-26 mei zijn en in juni eventueel nog nacompetitie (indien van toepassing).
Voetbal.nl app
De KNVB biedt een app aan voor je mobiel waarop je je team(s) kan volgen. Je kan een account aanmaken met je
email adres die ook vastgelegd is in onze ledenadministratie en dus ook bij de KNVB. Zo kun je ook je
persoonsgegevens zichtbaarheid instellen en het programma, uitslagen en stand van je team volgen.
Bij afgelastingen krijg je automatisch een push bericht in de voetbal,nl app, dit staat standaard aangevinkt. Het is dus
wel van belang dat je e-mail adres in onze ledenadministratie (en KNVB) het e-mail adres is dat je gebruikt.
Afgelastingen
De kans op afgelastingen wordt de komende tijd weer groter. Indien er wedstrijden afgelast worden komt dit z.s.m. op
de website, dit geldt voor uit- en thuiswedstrijden.
Als je de voetbal.nl app gebruikt krijg je ook een push bericht op je mobiel.
Ledenadministratie:
Op de site vindt u het aanmeldingsformulier nieuwe leden. Ook adreswijzigingen graag doorgeven (dus ook email)
Joke Koophof
Schutsluis 29, 1613 BR Grootebroek
of via e-mail koophofj@vvdezouaven.nl
Taakplicht
Wij hopen dat iedere speler de helpende hand biedt in de organisatie van onze vereniging.
Om die reden is het afkoop bedrag op € 50,00 en voor de O19 en 2e jaars O17 op €25,00 gesteld met de hoop dat er
leden zijn die begrijpen dat hun hulp hard nodig is. Alle seniorenleden betalen dus eenmalig € 50,00 als borg.
Heb je twee keer iets gedaan betaal je het volgend seizoen niets. Heb je een keer iets gedaan dan betaal je het
volgend seizoen € 25,00. Bij de O19 en 2e jaars O17 is dit 1 keer op jaarbasis.
De spelregels
Nieuwe senioren leden betalen eenmalig € 50,00.
Als je dus dit seizoen gewoon je taakplicht vervult dan blijft de € 50,00 staan als borg en betaal je voor het volgend
seizoen niets. Als je stopt met voetballen en je hebt je taakplicht vervuld krijg je de borg terug.
De aanvoerders
Bij de aanvoerder van je team kun je terecht om op te geven, wanneer en welke taak je zou willen vervullen.
Doe dat zo snel mogelijk, nu heb je nog de keuze uit vele mogelijkheden in taken.
Wat zijn taken
Assistent velddienst, kantinedienst telt voor 2 taken, controle bij de kassa, loten verkopen, wedstrijdje fluiten,
onderhoud v/h complex, schilderen, timmerwerkzaamheden, een wijk lopen met de karamelactie, schoonmaken, een
sponsor aanbrengen, DJ in de kantine, helpen bij evenementen, EHBO dienst, enz.
Ben je ergens goed in en de club heeft er wat aan om als taak te gebruiken, vertel het ons. Over de inhoud van de
taken is altijd overleg mogelijk. Let er wel op dat je taak afgetekend moet worden in het boek in bestuurskamer 2 door
de verantwoordelijke van die dag en door jezelf.
Vertrouwenspersonen:
De Zouaven hecht veel waarde aan veiligheid en integriteit. Mochten er zaken zijn die u wilt bespreken en niet kwijt
kan bij bestuur, commissie of andere vrijwilligers dan kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen.
Zij zijn per email of telefonisch bereikbaar.
Hellen Broers 06-49387155 e-mail: vertrouwenspersoonhellen@gmail.com
Rob Groot
06-10746728 e-mail: vertrouwenspersoonrob@gmail.com
Rene de Vries
Secretaris
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Kerstgroet van de redactie
Traditiegetrouw op de kleurige kerstcover
van deze Zouaaf een fotocompositie van de
voltallige redactie. Dit keer in de vorm van
kerstballen met een korte kreet van
kenmerkende en opvallende gebeurtenissen
en activiteiten. Het Zouavengevoel 2018.
Natuurlijk is dit maar een kleine greep uit
alles van wat er dit jaar is gebeurd. Van de
tomeloze inzet van al die vrijwilligers die het
weer mogelijk hebben gemaakt om ook in dit
jaar trots te kunnen zijn op een grote
verbondenheid binnen de vereniging. Over
het krijgshaftige clublied en het zeer
memorabele flitsbezoek van de Koning en
Koningin.
Ook in deze kersteditie doen we dat op papier en
hopen we dat we jong en oud kunnen prikkelen om dit
prachtige clubblad te gaan lezen. We proberen met de
tijd mee te gaan en doen ons best om ook de digitale
versies van het clubblad in een flitsend en modern
jasje te steken. Daar zijn meer clubmensen
mee bezig. Kijk maar eens op
internet naar de dit jaar nieuw
ontwikkelde site vvdezouaven.nl en
zie dat de vereniging ook present is
op YouTube, Twitter en Facebook. “
Vind ons leuk!” staat er te lezen. Dit
is 2018 waar de social media grote
delen van de bevolking in een
dagelijkse wurggreep weten te
houden om vooral niets te hoeven
missen van alle vormen van nieuws
over van alles en nog wat. “Jezelf op
de kaart zetten. Waar ben jij op het
moment mee bezig? Hier ben ik en ik
zal iedereen laten weten hoe ik
erover denk”. We loaden up en
down. Zin en onzin. Onze privacy is
een heilig goed, terwijl we
dondersgoed weten dat de kans op
hacken en datalekken levensgroot is.
Hoeveel volgers heb je? Ben je al
geliked? Zit jij nou nog niet op
Linkedln en Instagram? Natuurlijk is
het geweldig om via een App te laten
weten dat je een kwartiertje later
thuis bent en o wat is het makkelijk
om je foto’s digitaal te delen met een
ander. Toch denk is nog wel eens
met weemoed terug aan de tijd dat je
zielsgelukkig was als je met een

cassetterecordertje juist dat nummer van de Top 40
zonder geouwehoer van de diskjockey analoog op te
nemen. Naar de jaren 60 toen je in weer en wind naar
de hoek van de Pastoor Gielenstraat in Lutjebroek
moest rijden om te kijken of er al wedstrijden waren
afgelast. Toen viel de regen nog met bakken uit de
lucht en maakten we ons geen zorgen over te lage
waterstanden in sloten, meren en rivieren. Toen
hadden we nog geen Amerikaanse president die de
wereld even met een tweetje laat weten dat
klimaatsverandering gewoon een tijdelijk
natuurverschijnsel is en de opwarming van de aarde
een verzinsel is van wat overbezorgde
wetenschappers. Genoeg voor dit keer. Namens de
voltallige redactie wens ik de hele Zouavenfamilie een
vredig en gelukkig kerstfeest met een pak sneeuw
waar Donald dan weer over kan twitteren: “Don’t you
worry. Believe me, everything’s gonna be alright”.
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Programma Zo. 1 + 2

seizoen 2019

Wedstrijddatum

Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

20-01-19

11:00
14:00

rkvv Velsen
West Frisia 1

De Zouaven 2
De Zouaven 1 *

27-01-19

11:00
14:00

Kolping Boys 2
Kolping Boys 1

De Zouaven 2
De Zouaven 1

03-02-19

11:00
14:00

De Zouaven 2
De Zouaven 1

Westfriezen 2
vv Schoten 1

10-02-19

11:00
14:00

sv Hillegom 2
SVW ‘27 1

De Zouaven 2
De Zouaven 1

17-02-19

11:00
14:00

De Zouaven 2
De Zouaven 1

Bloemendaal 2
De Foresters 1

10-03-19

11:00
14:00

ZAP 2
ZAP 1

De Zouaven 2
De Zouaven 1

17-03-19

11:00
14:00

De Zouaven 2
De Zouaven 1 *

De Kennemers 2
Spirit ‘30 1

24-03-19

11:00
14:00

De Zouaven 2
De Zouaven 1 *

rkvv Velsen 2
West Frisia 1

07-04-19

11:30
14:00

sv Spartanen 2
sv Spartanen 1

De Zouaven 2
De Zouaven 1

14-04-19

11:00
14:00

De Zouaven 2
De Zouaven 1

FC Den Helder 2
FC Den Helder 1

21-04-19

11:00
14:00

VVW 2
HSV 1

De Zouaven 2
De Zouaven 1

12-05-19

11:00
14:00

De Zouaven 2
De Zouaven 1

LSVV 2
KFC 1

19-05-19

11:00
14:00

vv Zwanenburg 2
Assendelft 1

De Zouaven 2
De Zouaven 1

26-05-19

11:00
14:00

De Zouaven 2
De Zouaven 1

Geel Wit ‘20 2
Beemster 1

* deze wedstrijden worden misschien op zaterdagavond gespeeld
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Data om te onthoude
27 dec
28 dec
5 jan
6 jan
17 jan
19 jan
20 jan
19 jan
20 jan
21 feb
8 mrt
9 mrt
21 mrt
18 apr
20 apr
23 jun
7 jul
8 jul

t
Zaalvoetbal in de Kloe
idem
Nieuwjaarsreceptie
der 13 jaar
Training voor allen on
gas Night 20.30 uur
Dolle duikavond Las Ve
ooi
Voetbal talenten toern
idem
ooi bezet
Voetbal talenten toern
or
vo
s
er
am
sk
ur
stu
Be
idem
20.30 uur
gens tegen de meisjes
jon
De
nd
vo
ika
du
lle
Do
Pub quiz
Feestavond G.team
avond 20.30 uur
Dolle duikavond Foute
l Night 20.30 uur
Dolle duikavond Tropica
Schoolvoetbal
Enra familietoernooi
Vrijwilligersdag
Jaarvergadering

JO14-1 kampioen van de hoofdklasse
Het was een spannende dag voor JO14-1.
Door een 4-0 overwinning mocht het team van coach
Dennis Bakker zich kampioen noemen.
Door een geweldige teamprestatie is de promotie
afgedwongen.

Felicitaties aan de trainers Robert Vonderbank, Levi
Smit en uiteraard de spelers.
Straks in de voorjaarscompetitie met meer weerstand
spelen in de topcompetitie.
Knap hoor.
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C O M M U N
I C A T I E

Wij barsten van de energie.
U ook? Samen winnen we overtuigend.
W W W. R O S I E R . N L
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Nog lang geen Kelder-klasse
Het team Zouaven 7 is al jaren bij elkaar, een vaste
kern van een man of tien speelt vanaf de C7 al bij
elkaar. Af en toe komt er wat versterking bij, om op
het juiste niveau te blijven. Een gezellig team, veel lol
met elkaar en iedereen komt aan spelen toe. Ik
spreek met Chris Slagter en Maik Broersen, zij
voetballen al van jongs af aan bij onze vereniging.
Een echt vrienden team, traditioneel spelen goed
tegen sterke tegenstanders, en laten het af en toe
afweten tegen slechte tegenstanders. Zeer
herkenbaar voor velen van ons. Iedereen weet wat hij
aan de ander heeft, elkaars zwakke punten heb je
maar te accepteren. Sommigen van hen, hebben nog
een bruisend nachtleven. Bij Zouaven 7 geldt wel: bij
nacht de man, bij dag de man.
De uit wedstrijden zijn nooit ver, een half uur rijden is
het maximum. Vaste tegenstanders bij bekende
verenigingen. Gemiddeld zijn de heren ongeveer 25
jaar oud. Helaas merken ze wel dat er al meer
blessures komen. Steevast trainen de heren op
woensdag avond met Bert Merkestein als trainer.
Henk Klap en Mark Klijn zijn de aanvoerders van het

team. De heren vinden het fijn dat de coach een goed
overwicht heeft over de groep. Duidelijk en zonder
veel discussies.
Met de 7e klasse kunnen de heren goed overweg.
Velen van hen hebben nog nooit echt hoog
gevoetbald, maar het fanatisme is er niet minder om.
Tijdens het gesprek gaan er veel onderwerpen over
tafel. Zo wordt vermeld dat op de Facebook pagina
van Kelderklasse, bijzondere voetbal acties te zien
zijn. Hilarische en absurde spelmomenten, kunnen
daar naar hartenlust terug gekeken worden.
Buiten de voetbal om spreken de heren elkaar ook
regelmatig. Om de vriendschap onderling nog extra te
bezegelen wordt er ieder jaar een weekendje weg
georganiseerd. Ik moest vermelden dat de mannen
dan het hele weekend over voetbal praten en
misschien een paar biertjes drinken. We zullen ze
maar op hun woord geloven….

Tekst - Marcel Kreuk

Van links naar rechts: Mark Klijn; Ivo Klijn; Job Schouten; Sebastiaan Ruijter; Chris Slagter; Rico Klap; Maarten Buijsman; Henk Klap;
Paul Reus
Onder van links naar rechts: Sjors Kraakman; Maarten Botman; Robér Laan; Dirk Buysman; Maik Broersen; Koen Kraakman
Ontbrekend op de foto: Niek Rood; Bart Ootes; Rick Failé; Romano Klap
Foto: fotoboek Zouaven 7
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Hoe is het met

Michel de Wit

Hoe is het met... We zoeken hem/haar op. Hij/zij schrijft, mailt of belt ons. Hij/zij heeft nog steeds een
rood-grijs hart. Kortom, altijd interresant hoe het deze rood-grijzen vergaat. In deze aflevering...
Hier een verslag van Michel vanuit een
zonnig Tasmanië…Hij vond het geweldig dat
we aan hem dachten voor onze rubriek. Via
vader Peter kwamen we in contact met hem
en volgde wat mailverkeer over en weer.
Zie hieronder waar dat toe leidde.
Ik ben, toen ik 5 was bij Zouaven in de jeugd
begonnen. Ik begon in de F4, al snel volgde de F1
waarna ik steeds in de selectie bleef. Van de F4, naar
de F1, E1, D1, C1, B1.
Hierna ben ik overgestapt naar Hollandia, waar ik 2
jaar in de A1 speelde. We werden daar 2e
Divisiekampioen, waarna we mooie wedstrijden in de
1e Divisie speelden.
Daarna ging ik over naar de selectie. Alleen op het
moment dat ik vast bij het 1e zou komen scheurde ik
mijn achterste kruisband af.
Het seizoen hierop ben ik naar De Zouaven
teruggegaan en heb daar 8 jaar in het 1e gespeeld
en heel veel mooie dingen mee mogen maken. Zo
werden we kampioen in de 1e klasse. In de
Hoofdklasse, waar we even aan het niveau moesten
wennen. Maar vervolgens draaiden we daar heel
goed mee. Een ander hoogtepunt was de
bekerwedstrijd in Spakenburg tegen IJselmeervogels,
die we wonnen en ons wisten te plaatsen voor de
voorronden van de KNVB beker.
Na Zouaven ben ik overgestapt naar Zuidvogels
onder trainer Juan Fernandez Coto, waar ik
uiteindelijk 3 seizoenen heb gespeeld . En op dit
moment doe ik even helemaal niks met voetbal. Maar
je weet het nooit of ik weer ga spelen, als ik terug ben
van mijn reis.

Op 11 december vlieg ik naar Nieuw Zeeland waar ik
op 25 december de bij jullie bekende Dennis van
Tricht en zijn vriendin Merle te Riele zal ontmoeten
om samen voor ongeveer twee weken over het
Zuidereiland te reizen. Hierna zal ik teruggaan naar
Australië en mijn reis daar voortzetten om na
Australië nog door Azië te reizen.
Hartelijke groet, Michel

Op dit moment gaat het prima met me, het bevalt me
prima zo zonder het voetbal zelf. Ik zit op dit moment
op het Australische eiland Tasmanië. Dat is een
eiland ten zuiden van Melbourne. Ik ben 6 december
precies zes maanden weg en heb al heel veel mogen
zien van Australië ( op dit moment vooral de
Westkust) maar ben bijvoorbeeld ook al naar Bali
geweest voor een maand.
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aankoop - verkoop - taxaties

Uw huis verkopen?
Bel voor een gratis waardebepaling.

De Tuin 5 Bovenkarspel (0228) 52 05 20
Nieuwstraat 85 Medemblik (0227) 54 57 55

Uw

Makelaar

(0228) 52 05 20
w w w. g r o o t n i e u w e b o e r. n l
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Frank Sneeboer
Tsja, wie kent hem niet? Behoeft eigenlijk
geen introductie. Een van de meest
rechtlijnige figuren en altijd recht op zijn
doel af. Tenminste, alleen op
vrijdagochtend als hij als lijnentrekker
de velden voorziet van het benodigde
krijt. Daarbuiten is Frank allerminst
rechtlijnig, want met rake sne(eboer)
dige opmerkingen kan deze
koninklijke smid behoorlijk en
kostelijk uit de bocht vliegen. Als lid
van de stadionploeg is Frank maar
een fractie van wat hij voor De
Zouaven betekent. Al jaren aanwezig
op en om de velden en dat in
verschillende hoedanigheden. Hierbij het
verhaal van de ambachtsman op kicksen.
Ik tref Frank op vrijdag bij De Zouaven nadat de klus
geklaard is. De vijf velden liggen er weer strak bij.
Tientallen teams zullen het komend weekend weer
dankbaar gebruik kunnen maken van de witte rechte
lijnen en ( halve ) cirkels wat de velden markeert van
het overige groen op het complex. Al zo’n negen jaar
trekt Frank de kar, nee, dúwt hij de kar met krijt ieder
vrijdagmorgen honderden meters vooruit. Bijgestaan
door Klaas ( Neuvel ) en bij diens afwezigheid is
soms ook Sjaak ( Buijsman ) van de partij. Maar
regelmatig loopt Frank alleen. Het zou mooi zijn als er
nog iemand bij zou komen. “ Het is een klussie van

‘ het is een klussie van
anderhalf uur en je hebt
een hoop lol …….. ‘
ongeveer anderhalf uur en je hebt een hoop lol met
de andere klussers van de onderhoudsploeg als je
samen een koppie doen “ zegt Frank. We lopen
ietwat op de zaken vooruit met het verhaal want vóór
de negen jaar lijnentrekken zit nog een heel
voetballeven, dus laten we bij het begin beginnen.
‘ Frank is als 10-jarig ventje begonnen met voetballen
bij De Zouaven. Om aan zijn spullen te komen hoefde

hij de straat niet uit. Van halverwege de Snoekstraat
50 meter naar voren lopen want daar had je aan de
overkant de schoenenwinkel van Paul Veld. Daar kon
je het rood / grijs aanschaffen met de juiste
schoenen. En de keuze was niet zo moeilijk want de
keuze bestond volgens mij in die tijd uit drie merken.
En ieder merk had anderhalf model. Voor de
thuiswedstrijden werd toen ook al de Raadhuislaan
opgezocht, maar sloeg men linksaf de Industrieweg
op want daar lagen toen nog een paar velden.
van zijn 10e tot zijn 50e heeft Frank gevoetbald. “
Maar die taart voor mijn 40-jarig jubileum heb ik nooit
gehad. Waarschijnlijk heeft Koos ( Mekkelholt ) mijn
dienstjaren er van af gehaald, scheelde weer in de
kosten “ geint hij. Een gebroken been beëindigde de
voetbalcarrière maar niet het voetbal. Inmiddels
waren zoons Luuk en Nik van die leeftijd om bij De
Zouaven aan te treden. En zoals het zo vaak gaat zijn
het de goedwillende vaders die als trainer of coach
opstaan. Bij Frank niet anders. Tien jaar heeft hij als
trainer en coach bezig geweest, waarvan acht jaar
beide jongens tegelijk onder zijn hoede. Samen met
kompanen Mark Oud op het trainingsveld en Marco
Jonkman in de coaching waren het leuke jaren met
leuke teams waar goede herinneringen aan bewaard
‘De Zouaaf’ jaargang 59 nr. 2
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worden. Zijn huidige rol in de onderhoudsploeg op de
achtergrond bevalt hem wel en zal hij zolang het gaat
wel blijven doen. Maar ook buiten deze ploeg om mag
Frank graag bij de vereniging aanwezig zijn.
“
Mooi een biertje doen, leuke mensen om je heen,
altijd een goeie 3e helft. Klaar !! “ vat hij het zelf kort
samen. Om weer met een Sneeboeriaans antwoord
te eindigen op de vraag: ga je nog iets doen met de
kerst? “ Als goed Streker katholiek zal ik wel in de
Paus zitten “.
Ik verwacht dat hij daar niet alleen zal zitten.
Tekst - Willem Oud
Fotografie - Nicolet Reus

Lucia Cascarino
Bij De Zouaven hebben we namen waar
herinneringen en verhalen aan zitten.
Voorbeelden zijn de Boer, Scheer, van der
Lee, Reus of Oud. Het zijn namen die we
kennen en vaker tegenkomen. Maar die
exoten die als muziek in de oren klinken als
Raoul Carcia, Diego Costa, Fernandino of
Philippe Coutinho daarvan hebben we er ook
een binnen de vereniging. Wat te denken van
Lucia Cascarino. Dat klinkt toch wel anders
dan Grietje Broersen. Absoluut niet dat ik iets
tegen Grietje heb, maar Lucia wekt toch meer
nieuwsgierigheid op. Ondanks dat ik haar al
jaren ken, vind ik het leuk om haar verhaal te
horen want ik weet dat deze dame
inmiddels een behoorlijk cv heeft
opgebouwd bij de club.
Als ik de naam Cascarino hoor, hoe Italiaans
het ook terecht klinkt, (de Cascarino familie
heeft de roots in het mooie zuid-Italiaanse
Regione Campania) dan roep ik uit mijn
geheugen op: Tony. 88-voudig Iers
international, oud speler van onder andere
Millwall, Celtic en Chelsea en later verhuist
naar Frankrijk. En aardige bijkomstigheid, van
hetzelfde bouwjaar als ik, Dus ik knal hem er
maar meteen in: Lucia, is Tony familie?
En hoe mooi is het als Anthony Guy inderdaad een
verre achterneef is van vader Cascarino. Hier blijft
het echter niet bij, want Lucia noemt dan ook de
naam Delphine op. Dit is de geduchte aanvalster van
Champions League kampioen Olympique Lyonnais
14
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(Lyon) en speelster van het nationale Franse
vrouwenelftal. Kortom, het voetbal DNA zit helemaal
in de Cascarino-genen want ook Lucia’s zoon Robbie
is een verdienstelijk voetballer. En wie zegt dat toeval
niet bestaat? Diegene mag uitleggen hoe het zit dat
zowel Tony, Delphine alsook Rob rugnummer 7

‘het zou leuk zijn
als het team uitbreiding
krijgt met dames erbij
bijvoorbeeld’
dragen. En dan Lucia zelf die al ruim 12 jaar spelers
van jong tot oud beter laat spelen. Begonnen met de
E-tjes en zo doorgeschoven naar de D’s, samen met
Rene Appelman, maar al heel snel stond ze
zelfstandig voor diverse teams in training en
coaching. Zelf zegt ze “ik wist niet dat dit in mij zat,
maar ik vind het zo leuk”. Behalve de C’s heeft ze alle
lichtingen gehad en de interesse was dusdanig dat ze
de KNVB-trainerscursus heeft gedaan en met goed
gevolg heeft afgesloten. Tot op de dag van vandaag
blijft Lucia een trainster van uiterste. Zo staat ze
woensdagmiddag de jongste jeugd te trainen met Piet

(Neuvel) en Hans (van der Hulst), maar deze dame
heeft ook het Walking Football onder haar hoede
voor de 65+ érs. Ondanks dat ze bij lange na
niet aan deze leeftijd zit, trapt ze vrolijk een
balletje mee. Het is een gezellige groep en
bestaat uit tien personen waaronder ook een
dame. Het zou leuk zijn als het team
uitbreiding krijgt met dames erbij
bijvoorbeeld. Het is een gezonde
ontspanning waarbij toch de nodige
beweging aan te pas komt.
Bij de Jeugdbestuur vergaderingen is Lucia
ook van de partij. Ze is dan als coördinator
van het Walking Football vertegenwoordigd
maar vooral ook in de functie van JC (Jeugd
Coördinator). Maar het liefst staat ze buiten op of
langs het veld de spelers aanwijzingen te geven. En
zolang ze dat leuk blijft vinden blijft ze dit doen. Aan
haar enthousiasme te merken verwacht ik dus dat we
haar de komende jaren nog veelvuldig op de velden
zien. Met het Italiaanse bloed in de aderen is het niet
vreemd dat kerst groots en gezellig gevierd wordt.
Vóór Sinterklaas de boot weer richting Spanje tuft
worden de kerstspullen al van zolder gehaald. Eerste
kerstdag met de directe familie een cadeauspel
spelen en gezellig aanzitten en tweede kerstdag komt
er weer visite. En tussen kerst en oud en nieuw nog
een paar dagen weg. En natuurlijk wordt er heerlijk
Italiaans gekookt. Want zowel met de familie, als met
het voetbal is het zoals Lucia zegt: “je doet het voor
en met elkaar”. Sluit me daar graag bij aan en zeg
Buon Natale.

Tekst - Willem Oud
Fotografie - Nicolet Reus

Piet: 365 dagen van het
jaar Reu(s)ze in de weer
Moeiteloos gaan we van het ene na het
andere onderwerp over op wat anders. Ik ken
Piet al heel wat jaren en wist van tevoren
best wel dat hij heel wat bezigheden heeft,
maar na een interview van ruim anderhalf uur
ga ik toch flink onder de indruk naar huis met
de nodige korte aantekeningen. Deze man zit

in de
verste verte
niet achter de geraniums. Zijn agenda is
dagelijks gevuld. Boordevol met
handgeschreven aantekeningen van
afspraken en dingen die gedaan moeten
worden.
Voorzitter Klaas Lakenman (volle neef van mijn vader
die ook Klaas heette) had hem al eerder gevraagd,
maar toen had Piet het nog te druk met zijn studie
gemeenteadministratie 1. In 1967 trad hij toe tot het
Zouavenbestuur en werd hij na een jaar proefdraaien
gebombardeerd tot secretaris als opvolger van Joop
Buysman. De vergaderingen waren op
maandagavond in het voorcafé van de Harmonie in
Lutjebroek en als die bezet was dan zaten ze gewoon
in de woonkamer van Piet en Gré Blokker. Het was
gezellig en onder het genot van meer dan één
alcoholische versnapering duurde zo’n vergadering
soms wel tot een uur of één. Voorzitter Coen van
Viegen ging in 1983 naar de plaatselijke politiek en
Piet werd zijn opvolger. “Je was er bijna dagelijks
mee bezig, maar ik heb het nooit als last ervaren”.
Eind 2010 vroeg hij zich af “Tot wanneer ga je door?
Je hoeft toch niet per se de 30 vol te maken”. Zo nam
Nic Oud met ingang van juli 2011 de voorzittershamer
over en bleef Piet tot op de dag van vandaag toch
verbonden aan de vereniging als voorzitter van de
clubbladredactie en voorzitter van de
sponsorcommissie. Bovendien verzorgt hij nog de
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Zouavenbladzijde (“Ik hoor wat en ik zie wat”) in de
Middenstander en de Streker en bezoekt hij als
trouwe supporter de thuiswedstrijden van het eerste
en van zijn voetballende kleinkinderen. “Na mijn
pensionering en nadat ik gestopt was als bestuurder
van de Zouaven ben ik niet in een gat gevallen. De
tijd vulde zich vanzelf weer”.
Spinnen met de tweeling en de strijd tegen hazen
en konijnen
De bijna midden 70er doet er echt alles aan om de
lichamelijke conditie op peil te houden. Het lichaam
moet in beweging. Zeker nadat hij in 2009 geveld
werd door een hernia heeft Piet de intensiteit
verhoogd. “Elke ochtend na het ontbijt doe ik speciale
oefeningen die me zijn aangereikt door Ton Pennink,
de medisch begeleider van de Zouaven selectie”. Piet
loopt een keer in de week een kilometer of 8 tot 9
hard en traint in het Streekbos met kleindochter
Tessa op dinsdagmiddag specifiek op het vergroten
van de sprintsnelheid. En het is natuurlijk fantastisch
als je op woensdagavond in de sportschool van
Machteld Stins samen met je dochters Ingrid en
Ivonne een uur lang gaat spinnen. Intensief op de
ritmische muziek op de pedalen stampen. Met
voorsprong is hij de oudste, maar hij doet nog lang
niet onder voor de jongeren. Bewegen doet hij het
liefst buiten. Had hij vroeger twee gehuurde
volkstuintjes van de Gemeente, sinds een aantal
jaren is Piet hobbybouwer XXL. Eens per twee weken
haalt hij plantmateriaal bij Fred Blokker, bedrijfsleider
van Beekenkamp Plants in Lutjebroek. Hij geniet als
zijn 45 roede bouwland vol staat met opkomende
spinazie, sla, slabonen, broccoli, spruitjes, witlof (van
de koude grond), bloemkool, boerenkool en groene
kool om maar eens een paar producten te noemen.
In de vroege ochtend al naar zijn stekkie op de hoek
van de Gouw en de Geerling. Water geven, onkruid
bestrijden en oogsten natuurlijk. “En dat alles onder
het net, want zonder dat begin je niks. Anders vreten
de hazen en konijnen al je planten kaal en dat deze
bouwer zich niet permitteren. Thuis zorg ik dat alle
groente en gewassen en gesneden wordt en voorzie
ik de gezinnen van mijn kinderen van gezonde
Westfriese groentepakketten”.
De ene na de andere carambole
Als zijn bezigheden als part time bouwer in de herfst
en winter stilliggen is er tijd voor een nieuwe hobby.
Als lid van het KBO heeft hij een jaar of vier geleden
gratis biljartlessen gevolgd in de Stek. “Als 15-16 jarige
speelde je wel eens in het café en deed je maar wat
16
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op gevoel. Maar dankzij alle wijze lessen ben ik een
stuk beter geworden”. Elke maandagmiddag op de
club in de Stek en op dinsdagavond in de Wurf in
Lutjebroek. En in de wintermaanden oktober tot en
maart teambiljartwedstrijden in competitievorm tegen
oudere jongeren uit Berkhout, de Weere, Oostwoud,
Ursem en Nibbixwoud. Je wordt ingeschaald op
speelsterkte en je biljart twee wedstrijden. “Dit jaar
moet ik voor een overwinning 33 punten bij elkaar
scoren”. Piet heeft een moyenne van om en nabij 1 en
hoopt zijn hoogste score van 13 binnenkort uit de
boeken te schrijven. “Ik heb het biljarten echt
herontdekt. Het is een geweldig tijdverdrijf met een
prachtige combinatie van sportieve inspanning en
gezelligheid”.
Kleine Jongen en Omaatje lief
De bandrecorder staat al jarenlang ongebruikt op
zolder. Weggooien kan altijd nog. Ook de enorme
verzameling van zo’n 800 cd’s blijft de laatste tijd
onaangeroerd. Piet gaat met de tijd mee en heeft
menig playlist op Spotify samengesteld. De liefde voor
muziek zat er bij hem al jong in. Met een klein
transistorradiootje aan het oor luisterde hij vooral naar
Radio Luxemburg. Naar de Italiaanse tenoren Enrico
Caruso en Mario Lanza, Duitse schlagers, country &
western en vooral naar Nederlandse smartlappen.
“Aan de voet van die oude Wester”- Johnny Jordaan
& Willy Alberti, “Omaatje lief”- Heintje, “Hij was een
smokkelaar”- Johnny Hoes, “Rode rozen”- Jantje
Koopmans, “Ach vaderlief”-Zangeres Zonder Naam.
Een kleine greep uit het repertoire waar Piet uren en
uren naar kan luisteren. Liedjes met een lach en een
traan. Zijn lieve vrouw Corry kijkt me wat meewarig
aan. “Best wel leuk voor een tijdje, maar zoals Piet er
van kan genieten is er maar één”.
Een Kerst volgens traditie
Op eerste kerstdag komt het gezin traditiegetrouw zo
rond de middag bij elkaar bij vader Piet en moeder
Corry. Na de koffie en gebak mooi aanzitten met een
glaasje en dan om de maag een beetje te vullen een
lekker soepie. Dan een verfrissende wandeling met z’n
allen samen met de honden, want even in de
buitenlucht en heerlijk bewegen is wel even lekker zo’n
dag. Na het gourmetdiner volgt het aperitief dat bestaat
uit koffie met een likeurtje. Als het even kan wordt de
kerstvreugde verhoogd met een stukje muziek. “Het
liefst van eigen bodem. Mijn keuze is reuze”.
Tekst - Fer Lakenman
Fotografie - Nicolet Reus

Koen Slagter
Bezige bij vliegt overal naar toe
Om een afspraak te maken met de druk
bezette Koen Slagter, dient met tijdig te
beginnen. Deze sportman en allround
vrijwilliger is druk bezet. Op zondag
middag na de wedstrijd was er even tijd
voor de reporter. Net een zware wedstrijd
achter de rug, met een helaas
teleurstellende uitslag. Direct na de wedstrijd
was er een bedompte stemming. Maar
eenmaal in de kantine, was daar niets meer
van te merken.
Koen is vanaf zijn twaalfde lid van onze vereniging. Hij
debuteerde in de C6, en vervolgde zijn voetballoopbaan in de C2, B2, B1 en A1. Vervolgens naar de
senioren. Hij kon gelijk beginnen in 3e team van onze
vereniging en heeft dat 4 jaar gedaan. Daarna heeft hij
altijd in Zouaven 2 gespeeld.
Als regelneef voor de selectie is dit echt “zijn” team. Als
aanvoerder voelt hij zich verantwoordelijk voor het elftal,
en de samenwerking met Hans Kok verloopt soepel.
Dinsdag en donderdag trainen, en zondag spelen. Als
dat nog niet genoeg is wordt er ook nog in de zaal
gevoetbald. Lutjebroek 2 is dan het team. Waar komt
toch alle energie vandaan? Een gezond stuk, nuchter
West-fries verstand doet wonderen. Met voetbal moet
Koen het overigens meer van kracht, dan van techniek
hebben, wordt enthousiast vermeld.
Koen komt uit de Slagter familie uit Lutjebroek. De
bijnaam wordt op andere momenten met trots vermeldt,
“de Zadoeke”, of te wel in het Nederlands: de
zakdoeken. Een hartelijke familie, en het gezin waar
Koen opgroeide, zit vol met vrijwilligers. Het is er met
de ‘paplepel’ in gegoten. Alle broers en zussen, zitten in
allerlei verenigingen.
Penningmeester bij Taaipop is ook een van de functies,
een belangrijke taak, waarin het fanatisme een goed
rendement oplevert. Met de jaarlijkse Fancy Fair in het
dorp is Koen ook te vinden als vrijwilliger. Na 11
prachtig mooie jaren bij Promejo is hij daar wel mee
gestopt.
De tenten commissie is een echte zomer activiteit. Van
mei tot en met augustus worden in verschillende weken
de tenten verhuurd van het Jeugd en Jongeren werk
Lutjebroek. Vaak op donderdag met een groep van een
man of acht de boel op bouwen, en de maandag daarna,

weer afbreken. Heel erg gezellig en na afloop een biertje
toe, om de gedane prestaties te evalueren. Om iedereen
enthousiast te houden wordt er in augustus een barbecue
georganiseerd.
Volgens Koen is dat de sleutel om vrijwilligers te
behouden, een klein bedankje in de vorm van
gezelligheid. Hij houdt van gezelligheid, na het voetballen
worden altijd een paar biertjes gedronken in de kantine.
De bezoekjes aan het plaatselijke café de Paus worden
iets minder. Thuis is er ook genoeg gezelligheid. Hij heeft
al een jaar een relatie met Selena ter Hofstede.
Onlangs zijn ze met z’n tweeën naar Kenia geweest.
Voor het eerst, lang op vakantie. Een mooie reis
waarvan hij achteraf heel blij is, dat hij dat heeft
gedaan. Een prachtig land, en het smaakte naar meer.
Eind november is er ook een korte reis naar Valencia
gemaakt. Selena heeft van Koen wel een ‘Globetrotter
in de dop’ gemaakt, wie had dat kunnen denken?
Als trotse Lutjebroeker, die overigens wel in
Grootebroek woont, wordt het Sinterklaas feest niet
overgeslagen. Met zijn eigen familie, en ook met de
schoonfamilie, wordt de verjaardag van de
Goedheiligman uitbundig gevierd. Met kerstavond zijn
ze bij de schoonfamilie. Eerste kerstdag wordt met zijn
eigen familie gevierd. Gezellig met de familie Kok uit
Bovenkarspel, en oma is ook nog steeds van de partij.
Wat zal er weer veel besproken worden. De tweede
kerstdag is rustiger. Gezellig met Selena thuis, heerlijk
met z’n tweetjes, ik zag dat hij er nu al naar uit keek…
Tekst - Marcel Kreuk
Fotografie - Nicolet Reus
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Grote Clubactie 2019 een groot succes!
Afgelopen jaar hebben we binnen onze club de Grote
Clubactie (GCA) een nieuwe impuls gegeven om op
deze manier meer inkomsten te genereren voor de
Zouaven jeugd. De GCA-commissie heeft een aantal
keren bij elkaar gezeten om alle opties te bekijken die
zouden kunnen bijdragen om het gewenste doel, dugouts op het C, D en E-veld, te behalen. Hier is een
aanzienlijk bedrag voor nodig dus werd het
streefbedrag op €10.000 euro gezet.
Om de GCA een mooie start te geven, is er een
“Bootcamp 4 Kids” georganiseerd, deze werd
belangeloos gegeven door de dames van “The
Healthy Office” de geluidsapparatuur werd door
Hotel de Vooroever ter beschikking gesteld, een
mooie start en extra aandacht voor de GCA! Een
grote groep kinderen ging samen met hun ouders en
trainers de wijken in en hoewel deze actie niet persé
heel veel verkoop teweegbracht werd de aandacht op
de actie hierdoor wel versterkt.
Een ander nieuw fenomeen dit jaar was de verkoop van
het Superlot. Voor een bedrag van €150,- kon men
een of meer superloten aanschaffen. Een superlot staat
gelijk aan 50 gewone loten. Op deze superloten wordt
nog een extra prijs verloot namelijk een clubfeest ter
waarde van €5000,- Er werden uiteindelijk 16
superloten verkocht, een geweldige opsteker voor deze
actie. De kopers waren veelal bedrijven of vrienden van
De Zouaven. De commissie wil de onderstaande
bedrijven of vrienden van Zouaven daarom ook heel
hartelijk bedanken: Het Bakkershuys/De Hortensia;
Acsens personeel; Ride&Shine dienstverlening;
Thuiswerkcentrale Westfriesland; Dennis May
Transport; Hogendoorn Autoschade; Johan Rutz;

Cees Deen; M2 Printing;
Administratiekantoor
Kersten; Ronald Degeling,
Purple Cloud; Dekker
Tweewielers; Zouaven
seniorenselectie.
Uiteindelijk hebben alle jeugdige verkopers zo’n 4000
loten verkocht wat een absoluut record is, het doel
van €10.000 dan ook op een haar na bereikt, een
geweldige prestatie waar iedereen binnen onze club
ontzettend trots op kan zijn. Het definitieve resultaat
weten we eind december wanneer alle betalingen en
verrekeningen zijn afgerond.
Natuurlijk was er ook kritiek op de actie, sommige
ouders vinden het lastig of soms te vervelend als hun
kinderen loten proberen te verkopen. Hierop kunnen
we alleen zeggen dat geen enkele club zonder deze
extra inkomsten kan. De enige andere oplossing is
om de contributies fiks te verhogen, een draconisch
middel waar de club liever niet naar grijpt.
Het bestuur wil de GCA-commissie, alle lotenkopers
maar vooral ook alle verkopers ontzettend bedanken
voor hun geweldige inzet. Het toont eens te meer aan
waar we met zijn allen toe in staat zijn, dat er veel
mogelijk is als we met elkaar de schouders er onder
zetten en toont ook de sterke binding die onze
gemeenschap met onze mooie club heeft!
Op woensdagavond 16 januari zullen we bekend
maken wie de topverkopers zijn geweest en de hierbij
behorende prijzen overhandigen.
Bestuur Vv De Zouaven
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Opening 19 september
(Torenstraat 10 Enkhuizen)

Spectaculaire
openings
aanbiedingen
2 buitenbanden
én 2 binnenbanden
incl. montage!
van 99,95

Nu 49,95

EL
OK
DT
AL

KIJK
VOORVUURWERK BESTELLEN
VOOR
(bandmaat: 28 x 1 5/8 x 1 3/8)

Deze
actie doet ook
mee met de
kassabonnen
actie!

WWW.WESTFRIESEVUURWERKHAL.NL

HET MOOISTE
VUURWERK OP

Doe mee met de kassabonnen actie én win prachtige prijzen.

1e prijs Gazelle Esprit (heren óf dames) fiets t.w.v. € 579,00
WESTFRIESE-VUURWERKHAL.NL
2e prijs kledingbon t.w.v. € 250,00

e
prijs dinerbon t.w.v. € 100,00
Westfriese3Vuurwerkhal
Industrieweg 18B 1613 KV Grootebroek

Onze

vuurwerkOOK IN DE
folder
VIA INTERNET - OUDJAARSDAG, ZONDAG 31 DECEMBER IS DE VUURWERKHAL GESLOTEN.
SHOWROOMS
deze week
bij u in de
VUURWERK
Kom langs in
Torenstraat 10
bus
onze prachtige
BEKIJKEN EN
1601 HH Enkhuizen
nieuwe winkel.
BESTELLEN IN
Torenstraat 10, 1601 HH Enkhuizen, 0228-312961
ONZE WINKELS:
www.dekker-tweewielers.nl
(oude Aldi supermarkt)

A4-Dekker-Enkh-opening-energy.indd 1

22-08-17 15:29

Nieuweweg 1, Hoogkarspel, 0228-561343
www.molenaarstweewielers.nl
Nieuweweg
1, Hoogkarspel, 0228-561343
www.molenaarstweewielers.nl

AFHAAL EN VERKOOP • 28-29-31 DECEMBER • INDUSTRIEWEG 18B IN GROOTEBROEK

20

‘De Zouaaf’ jaargang 59 nr. 2

Een kerstgroet uit de oude doos

‘De Zouaaf’ jaargang 59 nr. 2

21

22

‘De Zouaaf’ jaargang 59 nr. 2

Jonge schare scheidsrechters
Erik Namoyan
Hallo, ik ben Erik
Namoyan. Ik ben 12 jaar
en ben al een jaar
scheids bij de Zouaven
en al 6 jaar voetballer. Ik
begon met fluiten omdat
ik altijd opkeek tegen
die ene speciale man
die de wedstrijd moest
leiden. Uiteindelijk heb
ik me ingeschreven
toen ik een keer mocht vlaggen.
En daarna vond ik het zo leuk en hebben me ouders
me ingeschreven als scheids.
Ik ben begonnen toen ik 11 jaar was, en heb in een
jaar heel veel meegemaakt. Ik heb toernooien
gefloten zoals : Het Tulip Valley toernooi, de
schoolvoetbaltoernooi en de Cruijff Court in
Volendam. Ik heb ook dingen ervaren dat het wat
minder leuk is zoals een dreigement. En ik heb ook
een keer een duw gekregen door een trainer. Maar
gelukkig ben ik daar al overheen.
Ik heb ook genoeg leuke dingen meegemaakt zoals
complimenten en finales gefloten.
Ik wil nog zolang als ik kan scheids blijven van v.v. de
Zouaven.

Nick Hoogland
Hoi, ik ben Nick Hoogland en
ben sinds kort spelbegeleider.
Het leek me leuk om
scheidsrechter te worden en
dit is de eerste stap hier naar
toe. Ik ben 12 jaar oud en
speel bij de JO13-1.
Daarnaast geef ik mede
training aan de JO10-1 op
de woensdagmiddag. Een
andere hobby die ik doe is muziek maken.
(Percussie)

mogen fluiten. Toen ik 11 werd mocht ik een keer
proberen om te fluiten en dat ging al beter dan
verwacht en omdat ik het zo leuk vond ben ik nog
steeds op de voetbalvelden te vinden. Op begeven
moment ging ik ook
toernooien fluiten en vlaggen
en daar heb ik denk ik nog
het meeste van geleerd.
Dus twijfel je of dat wel leuk
is probeer het een keer, klop
eens aan bij het bestuur en
vraag voor de
mogelijkheden. En ervaar
zelf hoe het is om zelf te
fluiten.
Groeten van Menno Tinge.

Toppers
Zeven dagen in de week paraat
voor al die vele klussen.
Nu hiernaast het leggen van een straat
Maar ook verwijderen van het vuil ertussen.
Het lijkt vanzelfsprekend
de kleedkamers zijn schoon.
En dat je lekker sporten kan
dat is toch heel gewoon.
Nou dat mag misschien zo lijken
maar zo simpel is het niet.
Het is dankzij onze vrijwilligers
zoals je die op de foto ziet.
Dus ga je lekker sporten
en geniet je van het spel.
Denk dan aan onze vrijwilligers
en zeg dankjewel.

Menno Tinge
Scheidsrechter zijn is zo een bijzonder vak vooral
omdat je vooraf niet weet hoe de wedstrijd zal lopen.
Vooraf aan de wedstrijd zoek ik op wat de statistieken
zijn of het bijvoorbeeld om de 1e plaats gaat. Als ik
weet om welke clubs en teams het gaat ga ik mijn
spullen controleren en omkleden. Dan ga ik de
spelerspassen controleren en warmlopen en dan de
wedstrijd beginnen. Als 10 jarige jongen mocht ik een
keer grensrechter zijn maar ik was nog te jong om te

Wil je ook helpen?
vrijwilligerscommissie@vvdezouaven.nl
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Jarige van de maand
In ieder blad staan de jarigen van de D- E- en F-pupillen van de betreffende maanden genoemd.
Ook wordt dan één van de jarigen op de foto gezet door onze eigen fotograaf en worden haar of hem wat vragen gesteld.

Deze keer:

Chelsey Koomen
Wanneer ben je jarig?
20 januari
In welk team speel je dit seizoen?
JO12-4
Op welke plaats is je team afgelopen seizoen
geëindigd?
Tweede
Op welke plaats in je elftal speel je?
Rechts middenveld
Hoeveel jaar speel je al bij Zouaven?
Dit is mijn zesde jaar
Hoe heet je trainer?
Jeroen Visser en Patrick Verkouteren
Wie vind je de beste speler van Zouaven 1?
Ik vind ze allemaal goed
Wat is je favoriete club?
Barcelona en Ajax
Wie vind je de beste trainer van Nederland?
Frank de Boer
Wie vind je de beste speler van Nederland?
Lieke Martens
Wat vind je de beste club van de wereld?
Barcelona
Wie vind je de beste speler van de wereld?
Lionel Messi
Bij welke club zou je graag willen spelen?
Barcelona of Ajax
Wie vindt je de beste trainer van de wereld?
Pep Guardiola
Wat speel je vooral met je vrienden en
vriendinnen?
Voetbal
Heb je een lievelingsdier?
Ja, Panda’s en leeuwen
Wat eet je graag?
Pasta en Pannenkoeken
Op welke school zit je?
Willibrordusschool
In welke klas zit je?
Groep 8
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Wat is je leukste vak op school?
Gym
Wat is je mooiste programma op de televisie?
Eredivisie Live
Welke sport doe je nog meer?
Niks alleen voetbal
Heb je nog iets leuks te vertellen over Zouaven?
Zouaven is een hele leuke club en ik speel er met
veel plezier
Samenstelling: Ans Neuvel
Fotografie: Familie Koomen

december
en januari
DECEMBER
3

Rijk Schaper

10

Finn van de Gulik

23 Dion Hombroek

4

Daan Bakker

11

Noah van Lingen

24 Jana Nordemann

4

Lennard Appelman

13

Lois Langendijk

26 Jethro van der Meulen

6

Coen van Zutphen

13

Jemairo Shakison

27 Sepp Buijsman

7

Santi Appelman

15

Tristan Lehman

28 Luuk Neuvel

21

Merlijn Horn

29 Lenny Groenen

10 Joris Sloots
10 Julian Nabuurs

JANUARI
1

Amir Aljazaerli

6

Jelle Broersen

20 Chelsey Koomen

1

Mohammad Youssef

6

Teun Hagtingius

21 Kem Schipper

1

Nick Stavenuiter

8

Silleven Fidom

25 Tendo Klggundu

1

Jort Sneeboer

8

Lars van Zwol

26 Melvin Riezebos

3

Kasper Jong

10

Jurre Kooistra

26 Brendon Jongsma

3

Corina Raxon Martinez

13

Milan Sperling

27 Marlo Schoolaert

3

Deacon Heideman

15

Justin Bielsma

30 Sanuyan Rasiah

3

Logan Heideman

18

Siem Kok

30 Daan de Lange

5

Ivo Sieron

20

Jesse Tampubolon

31 Rosalie Soutendijk

Allemaal gefeliciteerd
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knikarmschermen
uitvalschermen
screens
binnenzonwering
horren
markiezen
rolluiken
serrezonwering
terrasoverkappingen
De Bouw 114, 1611 LS Bovenkarspel

Fresialaan 5
1614 SH Lutjebroek
0228 - 51 13 98

di. t/m vr. 09.00 - 17.30 uur
do. avond 18.30 - 21.00 uur
za. 08.00 - 15.00 uur

Tijdelijk adres: Middenweg 7 • 1611 KP Bovenkarspel • T 0228 511333
E info@smittweewielers.nl • www.smittweewielers.nl

XXXSVJUFOCFSHCPVXOM

CPVXFOBBOVXXFSFME
3VJUFOCFSH#PVX#7
1BTUPPS(JFMFOTUSBBU
---VUKFCSPFL


Al 20 jaar trotse
hoofdsponsor van
de hesjes
Al 20 jaar steunen we ons voetbal. Zowel met geld als met doeltjes,
ballen en natuurlijk de bekende oranje ING-trainingshesjes.
Overal waar gevoetbald wordt, kom je ze tegen. Bij positiespelletjes, als
doelpaal, keerpunt en cornervlag. Ze hebben het vaak niet makkelijk.
Ze worden smerig, worden vertrapt, vergeten. Maar de laatste training
voor de wedstrijd bepalen zij wie er in de basis staat: speel je of niet?
Al 20 jaar trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal

