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tekst • Piet Reus | beeld • Marcel Rob (Westfriese Sportverkiezing)

De clubbladen
een seizoen rond

In totaal worden er in het seizoen 6 clubbladen, door de redactie verzorgd, vier in een
papieren opzet en twee digitaal. Die digitale zijn, wanneer afgerond, op de Zouavensite
beschikbaar. Donderdag 24 januari jl. werd de groep gastvrij ontvangen aan de Horn, bij
Marcel Kreuk.
Voordat het programma van het digitale clubblad
werd opgepakt, eerst tussen de koffie en de koek
door, een gezellig onder ons over allerlei soorten
vakantie momenten, van het bezochte Lapland
en het nog te bezoeken Lapland. Toen hierover
voldoende was uitgeweid kwam ook nog een
busreis naar Oostenrijk ter sprake en verder nog
een land in Afrika.
En juist na zulke momenten is de inspiratie bij
iedereen voor de eerstvolgende uitgave tot een
goed niveau gekomen.

De West-Friese sportverkiezing van zondag 13
januari jl. trok onze aandacht. En dat niet speciaal
om de genomineerden, die, op verschillende
fronten, in de publiciteit terecht kwamen, hoewel
het uiteraard wel spannend werd, voor het groepje
van kandidaten in schouwburg Het Park.
Onze aandacht ging meer uit naar de speciale gast
van deze avond Ronald de Boer, en uiteraard
jammer dat Frank daarbij niet aanwezig kon zijn,
vanwege zijn vertrek naar Amerika, voor zijn functie
trainer/coach.

Die middag waren er ook twintig speciale gasten
van de Zouaven, en prachtig opgesteld in de
clubkleuren rood/grijs, twintig jongens en meisjes
van de jongste jeugd van de vereniging.
Voor het massaal opgekomen publiek maakten zij
de show, door hun aanwezigheid op het toneel,
hun manier l van vragen te stellen aan Ronald,
en de speelse manier om daar te zijn. De foto
van de groep, met op de shirts “berend botje
kinderopvang” heeft een speciale plaats in dit
clubblad. Een middag die ook voor de kinderen, tot
een feest werd.
Veel leesplezier met de inhoud van deze digitale
uitgave en op 11 april zullen wij weer verschijnen
met de papieren uitgave.

ZOUAVEN AGENDA

tekst • Redactie

AGENDA
8 maart
9 maart
11 maart
21 maart
		
25 maart
18 april
		
20 april
23 juni
7 juli
8 juli

Pub quiz
Feestavond G.team
Hoofdbestuur
Dolle duikavond
Foute avond 20.30 uur
Jeugdbestuur
Dolle duikavond
Tropical Night 20.30 uur
Schoolvoetbal
Enra familietoernooi
Vrijwilligersdag
Jaarvergadering

Algemene agenda
zie de zouaven site AGENDA

COLOFON
Redactie adres
Piet Reus
Platanenlaan 64
1613 TP GROOTEBROEK
Telefoon: 0228 514 108
E-mail: zouaaf@ziggo.nl

Redactieleden
Edwin Bakker (vormgeving)
Jaap Bimmerman
Marcel Kreuk
Fer Lakenman
Ans Neuvel
Willem Oud
Nicolet Reus (foto’s)
Piet Reus

PANNAVELD

tekst • Sandra Reus | beeld • Mieke Groot

Pannaveld

door succes grote Clubactie
Enthousiaste commissieleden vanuit de Zouaven starten met een mooi doel:
een groot succes maken van de Grote Clubactie! Een prachtig bedrag van
Z 9.4111,90 is opgehaald door onze leden!

Individueel

JO14-1

JO9-4

JO12-2

In september zijn we gestart met een kick off. De jeugdspelers zijn na een bootcamp de
wijk ingegaan om samen loten te verkopen. De toon was gezet en de grote clubactie heeft
hierdoor veel aandacht gekregen. Een andere succesfactor voor deze opbrengst was de
verkoop van het Super Lot. Maar liefst 16 loten zijn hierdoor aan de man gebracht. En
natuurlijk de verkoop door de spelers zelf.
Tijdens de prijsuitreiking voor de best verkopende teams en leden heeft de voorzitter
gevraagd wat we eerst gaan aanschaffen: dug outs of een pannaveld. Duidelijk was
hiervoor de voorkeur voor een pannaveld! Binnenkort zal het startsein hiervoor worden
gegeven. Ontzettend bedankt iedereen!
Prijswinnaars
Teams met de meeste verkochte loten: 015-1 gevolgd door J014-1, J012-2, J013-1 en J094. Deze teams gaan footgolfen of genieten van een Volendam of Zouaven VIP arrangement!
De individuele prijswinnende verkopers
Celeste Vogel, 57 loten, Kjell de Wit, 54 loten, Tygo Mast, 44 loten, Joris Bakker, 39 loten,
Dion Hombroek, 36 loten, Jens Bot, 35 loten, Dean Vermanen, 34 loten, Stef Boon, 33
loten, Jesse Dekker, 32 loten, Thijs Groot, 32 loten.

JO13-1

Speciale vermelding
En een speciale vermelding voor 2 dames die als enige van hun team M015-1 loten hebben
verkocht! Dat zijn Anne Sophie Boers met 20 loten en Cythia Eerens met 14 loten. Ook zij
vielen in de prijzen.
Alle teams krijgen bericht welk bedrag zij hebben verdiend om te besteden aan een
teamuitje.

JO15-1

KAMPIOENEN

tekst • Robert Vonderbank | beeld • Robert Vonderbank

De Zouaven O14-1

kampioen van de hoofdklasse
De Zouaven O14-1 is het knap gelukt om zich
als kampioen van de hoofdklasse te kronen.
In de najaarscompetitie bleef de O14-1 de eerste
negen competitiewedstrijden ongeslagen (8x winst,
1x gelijkspel). Waardoor competitiewedstrijd
nummer tien in het teken van de
kampioenswedstrijd stond. Tegen Schagen/SRC
O14-1, de nummer drie die ook nog kampioen
kon worden, moesten de mannen op Sportpark

De Kloet aantreden. Na een spannende wedstrijd
wist de O14-1 ook in de laatste competitiewedstrijd
ongeslagen te blijven. Na 70 minuten stond er 2-2
op het scorebord en was het kampioenschap een
feit voor de O14-1.
Een knappe prestatie van de mannen van trainers
en coaches Robert Vonderbank, Levi Smit en
Fred Boon. Naast het kampioenschap was er het
afgelopen halfjaar nog meer succes voor de O14-1.

In de beker wisten de mannen namelijk ook al
overtuigend Hollandia O14-1 te verslaan. Terwijl
vlak voor de jaarwisseling ook nog een sterk
bezet zaalvoetbaltoernooi in Koog aan de Zaan
werd gewonnen. Hulde voor deze kanjers van De
Zouaven.
O14-1 Van links naar rechts:
Jaap, Kevin, Lucas, Wout, Mats, aanvoerder Jesse, Mees,
Sven, Tycho, Stef, Delano, Jens, Figo en Mikal.

GAMBIA

tekst • Piet Reus | beeld • Ron Brouwer

Na afloop van een

voetbaltoernooi in Gambia
Heel even terug op facebook gezien, na afloop
van een voetbaltoernooi in het dorp Aljamdu,
uitreiking van de prijzen aan de winnaars van
het toernooi.
Door een Nederlander Ron Brouwer (Funfoundation) werd aan het winnende team de
prijzen uitgereikt. Daarbij opvallend in beeld, een
van de voetbalsters, in het rood/grijs, de kleuren
van de Zouaven. In de afgelopen jaren zijn vanuit
Grootebroek en Lutjebroek, meerdere keren,
Zouaven tenues naar Gambia meegenomen, die
bij ons overcompleet waren.
Dan is het toch heel bijzonder, dat je via
facebook komt te zien, dat die kleding bij een
voetbaltoernooi wordt gebruikt. Een reactie van,
diezelfde Ron Brouwer, uit Amsterdam, “ze zijn er
maar wat blij mee.” En dat klinkt toch mooi.

Fun Foundation

HANS KOK

tekst • Fer Lakenman | beeld • Fer Lakenman

De voetbalbeleving van Hans Kok
Geboren en getogen in Lutjebroek en al vele jaren
lang uiterst tevreden woonachtig in Hoogkarspel. We
komen elkaar op de fiets regelmatig tegen. Hij op weg
naar zijn werkplek in Enkhuizen en ik naar de mijne in
Hoorn. Een verkeerd telefoonnummer en emailadres
in het bewaarnummer bracht me niet veel verder. De
thuiswedstrijd tegen Westfriezen 2 op zondagochtend 3
februari gelukkig wel. Na een klinkende 5-1 overwinning
tijd voor een nadere kennismaking met de man die al bijna
een halve eeuw verbonden is aan onze vereniging.
Was hij toen 8 of 10 toen hij in de pupillen begon? Hij weet
het niet zeker. Rond zijn 34-35e was het over en uit met de
actieve voetbalpret. Tien jaar lang vaste linksback in het eerste.
Mooie tijd met tal van fraaie herinneringen. In de D-tjes jaren
geleden begonnen als assistent trainer. Na C, B en A werd hij
8 jaar geleden verbonden aan Zondag senioren 2 waar hij
onder andere samenwerkte met Gregory van Sauers, Armand
Hoffman en nu Patrick Lemmer. Dit seizoen spelend in de
reserve 1e klasse met tegenstanders van hoog tot laag uit
Noord-Holland. Naar Hillegom, Bloemendaal, Breezand en
Den Helder bijvoorbeeld, maar gelukkig ook in de buurt tegen
Spartanen uit Wognum, Westfriezen uit Zwaag en VVW uit
Wervershoof. Voorlopig een keurige 3e plek met maar drie
punten achter op de bovenste twee Velsen en Geel-Wit uit
Haarlem.

HANS KOK

tekst • Fer Lakenman | beeld • Fer Lakenman

Adviezen met een kritische ondertoon

Het is zeker met verre uitwedstrijden een tijdrovende hobby. Hans is dan op de vroege
zondagochtend rond kwart over acht al op het complex te vinden. Mooi een rondje
over de velden lopen met consul Theo Weel die hij desgevraagd voorziet van zijn visie
over de gesteldheid van de (kunst)grassprieten. In de voorbereiding van de te spelen
wedstrijd moet er natuurlijk wel een en ander gebeuren. Het verzamelen van de kleding
bijvoorbeeld. Ruim voor de wedstrijdbespreking heeft hij samen met de andere assistent
Koos Grooteman de hoofdcoach Patrick Lemmer voorzien van de aanvullende adviezen.
Het is elke keer weer een kleine puzzel om een knappe opstelling te maken. Geen vast
team. Wie moeten er dit keer mee met het 1e? Kunnen tekorten aangevuld worden met
bijvoorbeeld talentvolle junioren die niet in alle gevallen bereid zijn om mee te doen. Tja,
we leven in de 21e eeuw. Lekker stappen tot in de late uurtjes op zaterdagavond en dan
op de vroege zondagochtend het wekkertje zetten voor een potje voetbal is en blijft een
lastige combinatie.

Voetbal vroeger en nu

Tijden veranderen. De sportieve beleving is anders. “Het spel is anders. Het tempo is
misschien wel hoger, maar ik zet vraagtekens of het spel beter is geworden”. Hans is blij
dat hij niet iedere week de vlaggenstok in zijn handen heeft. Deze klus doet hij samen
met Koos. “Elke week langs de lijn lopen is niet mijn favoriete klus, maar het hoort
er gewoon bij”. Of en zo ja hoe hij door gaat met zijn inspanningen laat hij voorlopig
afhangen van waar zijn 24-jarige zoon Paul volgend seizoen zal spelen. Na AZ, Telstar,
Top Oss speelt hij nu voor Volendam. Momenteel geen basisplek, dus hopen op betere
tijden. Wedstrijden in de Jupiler 1e divisie worden niet op zondag gespeeld, dus heeft
Hans op die dag zijn handen vrij voor het 2e. “Maar als Paul op zondag gaat spelen ga ik
als kritische toeschouwer met hem mee”. Kritisch ben ik zeker, soms te. Zeker voor het
niveau van het 2e. Ik verlang veel, omdat ik van een aantal gewoon weet dat ze beter
kunnen”. Hans geniet van de sfeer in de ploeg. Van de uitjes en van de waardering van
de spelers die hij krijgt. “Het is en blijft gewoon leuk om te doen”.

LENN ESSEN

samenstelling • Ans Neuvel | beeld • familie Essen

Wanneer ben je jarig? 12 februari.
In welk team speel je dit seizoen? Ik speel in JO10-1.
>> Zie ook de teaminformatie van JO10-1. <<
Op welke plaats is je team vorig jaar geëindigd?
Niet, er was geen puntentelling.
Op welke plaats in je elftal speel je? Rechtsachter.
Hoeveel jaar speel je al bij Zouaven? Dit ismijn vijfde jaar.
Hoe heet je trainer? Niels & Michael.
Wie vind je de beste speler van Zouaven 1? Weet ik niet.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie vind je de beste trainer van Nederland? Ronald de Boer.
Wie vind je de beste speler van Nederland? Mathijs de Ligt.
Wat vind je de beste club van de wereld? Real Madrid.
Wie vind je de beste speler van de wereld? Lionel Messi.
Bij welke club zou je graag willen spelen? Ajax.
Wie vind je de beste trainer van de wereld? Weet ik niet.
Wat speel je vooral met je vrienden en vriendinnen? Voetbal.
Heb je een lievelingsdier? Ja, een hond en een poes.
Wat eet je graag? Hamburger en pizza.
Op welke school zit je? de Willibordus school.
In welke klas zit je? Groep 6.
Wat is je leukste vak op school? Gym.
Wat is je mooiste programma op de televisie? Henry Danger.
Welke sport doe je nog meer? Alleen voetbal.
Heb je nog iets leuks te vertellen over Zouaven?
Me opa heeft een tijdje geleden wel eens in de kantine meegholpen en ik
zit al vijf jaar samen met Quin in het theam.

JARIGEN

samenstelling • Ans Neuvel

Verjaardagen jeugd
februari
5
6
6
8
9
12
13
14

Nick Hoogland
Mitch Henrotte
Mokthar Aboubakr
Thijs Groot
Daan de Jong
Lenn Essen
Teun Kok
Ghalib Khalib

16
17
17
20
21
22
22

Liam Klein
Fernando Westenberg
Niek Wiering
Jilles de Boer
Jesper Visser
Jill Muller
Jurre Bakker

22
24
24
24
25
25
28

Lorraine Bakker
Dax Haakman
Senna Wiegersma
Jesse Bosma
Ceriel Jonkman
Sietze Smit
Daan Sloots

7
8
11
15
16
18

Laurens vd Gragt
Job vd Haagen
Cas van Ikelen
Stein Roelofsen
Daan Dekker
Roy Appelman

19
Stijn Bakker
22
Rafi Bakker
24
Mike Buijsman
24
Jaylen Appelman
27
Dana Kruijt
27 Rens Appelman

maart
2
2
2
4
5
5
6

Abe Wolff
Senna Verkouteren
Quin Commandeur
Sollivan Chachula
Said Farhan Abdi
Julius Hoogland
Jayden Kok

Allemaal van harte gefeliciteerd!

PUBQUIZ & STREEKDERBY

tekst • Fer Lakenman | beeld • Nicolet Reus

8 en 16 maart:

Pubquiz en Streekderby
Alarmcode rood. De Ardea Cinera’s
komen er aan. De “Blauwe Reigers” uit
Hoogkarspel gaan de strijd aan met de
“Swessers/Vechtersapen” uit Grootebroek
en de “Uilen/Bloemkoolstrukken” uit
Lutjebroek. Pak de agenda of het mobieltje
en hou vrijdagavond 8 en zaterdagavond
16 maart vrij. Twee plaatselijke festiviteiten
waar het publiek massaal op af moet
komen.
De mannen van de Hoogkarspel Quiz
Events hebben er zin in en kijken er naar
uit om op vrijdagavond 8 maart naar
de kantine van de Zouaven af te reizen met
de bedoeling om er net als vorig jaar weer
een waar spektakel van te maken. Vragen
over tal van onderwerpen worden op de
deelnemers afgevuurd. Snelheid, intelligentie,
een fotografisch geheugen, steunen op je
medespelers, gokken op het meest logische
antwoord. De presentatoren John Steenbrink
en Bart Leeflang en de regisseurs en tevens
juryleden Olaf en Niels Jong en Dennis van
Leeuwen voorspellen nu al dat de spanning te
snijden zal zijn. Welk team gaat dit jaar met de
eer strijken?

De Streker Clásico

Met een voorsprong van tien punten op de
achtervolgers en nog 11 wedstrijden te gaan
staat het 1e er rooskleurig voor. Trainer Johan
Rutz en zijn selectie hebben nog 7 thuis- en
nog 4 uitwedstrijden te gaan. Het mooie
daarvan is dat er een paar heuse krakers op
het programma staan. Wat te denken van
de strijd tegen Spartanen (24 februari thuis
en 7 april uit) en Westfrisia (24 maart thuis).
Maar de echte derby van dit seizoen is toch
wel die van zaterdagavond 16 maart
als de mannen uit Hoogkarspel te gast zijn. In
de uitwedstrijd op een koude zaterdagavond
27 oktober 2018 was met name de 1e helft
gelijkwaardig. Spirit had de grootste kans om
op voorsprong te komen, maar een terecht
toegekende penalty werd hopeloos naast en
over geschoten. Ruim 1000 toeschouwers
zagen in de 2e helft een technisch overwicht
van de Zouaven en met een verdiende 0-2
zege werd deze wedstrijd afgesloten.

“Aan de voorbereidingen
zal het niet liggen”
De eerste voorbereidingen voor de 16e
maart zijn reeds gestart. Zo zijn er al 20
wedstrijdballen verkocht. Sponsors en oud
eerste elftalspelers van beide verenigingen
worden speciaal uitgenodigd. Er is een

superloterij met als hoofdprijs een reischeque
ter waarde van Q 250,=. In de voorwedstrijd
spelen een tweetal jeugdteams. EHBO,
muziekkeuze, koffiecorners rond het veld.
Het moet toch zeker lukken om met een
beetje knap weer om een toeschouwersaantal
van 1000-plus te verwelkomen. Inwoners
uit “Spiritland” zijn over het algemeen
vredelievend. Hevige schermutselingen,
vechtpartijen of andere beroerdigheid
worden uitgesloten. Kom op tijd. Lopend of
op de fiets voor de sportieve strijd tegen de
“Blauwe Reigers”. Komt allen naar de “Streker
Clásico”.

JOHN VAN OSCH

tekst • Marcel Kreuk | beeld • Nicolet Reus

John van Osch

kunststof kozijnen en geveltechniek
Voor kunststof kozijnen en gevel techniek ben je bij John van
Osch aan het juiste adres. Als je met hem aan tafel zit verteld
hij boeiend over alle mogelijkheden die er zijn. Alle details en
technieken worden haarfijn uitgelegd. Achter de gevelbekleding
kan tevens goede isolatie aangebracht worden. De kunststof
kozijn worden altijd geoffreerd met HR++ glas. Dit alles maakt
dat na de renovatie een goede uitstraling en een optimale isolatie
behaald kan worden.
Het begon in 2004, toen het bedrijf werd opgericht. Inmiddels
bestaat het team uit 4 personen. De montage gebeurt door Danny
Koppes en zijn zoon Ryan van Osch. Zijn vriendin Monique neemt het
administratieve gedeelte voor haar rekening. John is verantwoordelijk
voor de overige werkzaamheden zoals klanten bezoeken, offertes
maken en bijspringen waar dat nodig is.
Het is hard werken en veel uren maken. Kwaliteit staat altijd
bovenaan. Daarom wordt 80% van het werk door mond op mond
reclame binnen gehaald. Na een eerste ervaring met het bedrijf,
kiezen de meeste mensen, om opnieuw een volgend stuk renovatie,
door John van Osch te laten uitvoeren.
Op internet heeft het bedrijf de website johnvanosch.nl. Deze
overzichtelijke site is helder en doeltreffend. Deze site is gemaakt
door Ramon Klanken. Ramon speelt al jaren bij onze vereniging. Als
dank voor de gemaakte website, is John van Osch een goede shirten bordsponsor geworden van onze club.
Zelf is John niet veel bij onze vereniging te vinden. In zijn schaarse
vrije tijd is John actief bij duikvereniging Platax. Een uitdagende sport
waarbij conditie zeer belangrijk is. Met zijn krachtige postuur, past de
duiksport enorm bij John.

