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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 het evenwicht. In het inloophuis kunnen mensen met kanker, hun naasten en  
nabestaanden terecht voor psychosociale ondersteuning. Zo helpen we hen om weer in balans te komen. 
 

 
 
Voortbestaan van Pisa – wordt Vriend van Inloophuis Pisa. 
Pisa is afhankelijk van financiele ondersteuning. Elders in Nederland hebben gemeenten hun inloophuis voor mensen met  
kanker  al “Wmo-proof” verklaard en vanuit de Wmo-gelden structureel subsidie gegeven.  
In de regio West-Friesland is dat (op een enkele uitzondering na) nog niet het geval.  
Andere mogelijkheden om Pisa te steunen zijn als bedrijf of als particulier Vriend van 
het inloophuis te worden of een donatie over te maken. Alle steunmogelijkheden kunt 
u op onze website nalezen.  
 
Laagdrempelig 
Inloophuis Pisa  is  de enige instelling in West-Friesland  waar mensen met kanker,  
hun naasten en nabestaanden elke werkdag, zonder afspraak, zonder wachtlijst en  
(vrijwel) kosteloos  binnen kunnen lopen voor psychosociale ondersteuning bestaande 
uit een luisterend oor, lotgenotencontact en/of activiteiten. Steeds meer mensen weten de  
weg naar Pisa inmiddels te vinden. 
 
 
 

Naast lotgenotencontact worden in Pisa op de doelgroep gerichte activiteiten georganiseerd, zoals 
het creatief atelier en het koor “Zingen voor je leven”.  
Ook voor kinderen die met kanker te maken hebben is er op de woensdagmiddag een activiteit 
onder professionele begeleiding. Voor kinderen in de tienerleeftijd is er Chill@Pisa. 
 
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 
verwezen. In de Oncologie-nazorgwijzer van het ziekenhuis neemt Inloohuis Pisa een prominente 
plaats in. 
Voor alle openingstijden en informatie zie www.inloophuispisa.nl 

 

 

Praten           
Informatie    
Steun    Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn 
Aandacht   telefoon 0229 758531 
 
    

 ‘Pisa doet er toe!’
Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor iedereen die met kanker te maken heeft (gehad) en biedt allerlei 
 bijeenkomsten en activiteiten voor volwassenen, jongeren en kinderen. 

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Kun jij wel een steuntje in de rug gebruiken en kunnen wij jou daarbij helpen? Ons team van medewerkers staat graag voor je klaar! 
Je kunt bij ons terecht voor een gesprek, informatie, lotgenotencontact en creatieve- en  ontspannende activiteiten.

Word jij Vriend van Pisa?
Inloophuis Pisa is vrijwel geheel afhankelijk van donaties en giften. Dat maakt het lastig om het financiële hoofd boven water te 
houden. Wij zijn dan ook bijzonder blij met elke vorm van ondersteuning. Een daarvan is het worden van ‘Vriend van Pisa’.  
Meer informatie vind je op onze website.

Pisa komt naar je toe
Inmiddels kun je ons ook elke maand vinden in Enkhuizen. Het aanbod van de 
activiteiten daar staat op onze  website. Bovendien zijn onze gastvrouwen wekelijks 
aanwezig op het oncologisch dagcentrum van het  Westfriesgasthuis in Hoorn.
Kortom, wij zijn continue in beweging om mensen met kanker, hun naasten en 
nabestaanden nog beter te  ondersteunen!
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Je bent van harte welkom aan de 
 Draafsingel 59 in Hoorn. 
Elke eerste zaterdag van de maand houden wij ook een Open Huis voor ieder die 
geheel vrijblijvend wil komen kijken in ons huis en kennis wil maken met onze 
 medewerkers en ons activiteitenaanbod. Je kunt natuurlijk ook eerst een kijkje 
nemen op www.inloophuispisa.nl of onze Facebookpagina. 
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Horen en zien
Woensdagmiddag. Als vooral de zaterdagen en de zondagen de 
voetbaldagen bij de vereniging zijn, en wanneer door de week, vooral tijdens 
de avonden, de trainingen in alle soorten en maten worden uitgevoerd, dan is 
al een tijdje bekend, dat de woensdagmiddag een speciaal karakter heeft.
Dit vooral door de aanwezigheid van onze jonge voetballertjes op het 
hoofdveld, waarbij ondersteuning door enkele enthousiaste trainers van de 
vereniging.
Via onze eigen computer komt ook dagelijks facebook bij ons de huiskamer 
binnen, en daarbij, onder de titel van Toontje Pennink met de tekst: de tweede 
groep van 70 spelertjes bij de Zouaven op een woensdagmiddag. Een 
totaalbeeld van het kunstgrasveld, met groepjes kinderen, leuk in beweging 
over het hele veld.
Er zal dus ook een eerste groep bezig zijn geweest, maar die was nu even niet 
in beeld. Bekend is dat, die kinderen, op die momenten, toeschouwers hebben 
als ouders en grootouders. Het plezier straalt daarbij van de gezichten. Dit 
alles onder het motto: een woensdagmiddag bij de Zouaven.
Gehoord, dat deze middagen zo opvallend en succesvol zijn door dat alle 
betrokkenen plezier uitstralen. 

Tijdens de redactievergadering van Willem Oud gehoord, hoe hij, samen met 
een groepje, intensief en enthousiast bezig zijn rondom het aangepast 
voetbal bij de vereniging. Dit gebeurt door gesprekken bij ’t Palet en daarnaast 
krijgt het een vervolg bij de Praktijkschool. Dit resulteert nu al door, uitbreiding 
van trainingsvormen met de kinderen. Hierover wordt in het blad verder uitleg 
gegeven.

Lucia Cascarino, die op verschillende terreinen bij de vereniging actief is, geeft 
al enige tijd, training, aan de spelers van Walking football. In de afgelopen 
periode kwam het niet tot het spelen van wedstrijden. 
Op dit moment maken een tiental spelers deel uit van het team. Hoe een en 
ander tot stand is gekomen, daarover weet zij genoeg te vertellen. En dat zal 
met tekst en een foto van het team in de eerstvolgende Zouavenbladzijde van 
de Middenstander aan bod komen. 

J0 15-1 gaat met het paasweekeinde naar Manchester voor het spelen van 
een toernooi, met fantastische dagen in het vooruitzicht. Dankzij de 
medewerking van sponsoren is een en ander tot stand kunnen komen.
Wanneer zij van die unieke dagen terugkeren komt er een uitgebreid verslag 
van dit evenement in de Zouavenbladzijde van de Streker, die in de laatste 
week van mei uit zal komen. Daarbij zal ook de dankbaarheid aan de 
sponsoren worden uitgesproken.

Ook gezien: Football Academy West-Friesland voor kinderen uit West-
Friesland in de leeftijdsgroep van JO9 t/m JO13 inschrijven kan nu via 
Https: foottball-academy-west-friesland.nl  locatie de Zouaven.
De training gebeurt, onder leiding van vijf ervaren selectie-trainers.

Heel veel, van horen en zien, om te melden. In een notendop hiervan nu 
bericht. In het clubblad verder weer een variatie van onderwerpen, die tot 
stand zijn gekomen in een praatje tijdens de redactievergadering. In een 
gezellige ontmoeting bij Edwin en Linda aan huis.
            
Tekst • Piet Reus
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Jaarvergadering
De algemene jaarvergadering zal gehouden worden op maandag 8 juli 2019,  20:00 uur bent u welkom in de 
kantine van De Zouaven.

ENRA Familietoernooi (7 x 7)
Zondag 23 juni organiseren we bij vv De Zouaven het 35ste ENRA familietoernooi. Deelname is voor heren en 
gemengde teams.  Er wordt 7 tegen 7 gespeeld op halve velden.
Opgeven kan bij René de Vries per e-mail:  familietoernooi@vvdezouaven.nl
Vermeld bij je opgave in ieder geval de teamnaam, of het een heren of gemengd team is en de 
contactpersoon.

Vrijwilligers dag 2019
Een vereniging zonder vrijwilligers is geen vereniging, daarom komen we jaarlijks samen en is dit jaar gepland 
op zondag 7 juli.

Seizoen 2018-2019
De laatste maanden van dit seizoen gaan in, het laatste competitie weekend zal 26-27 mei zijn en in juni 
eventueel nog nacompetitie (indien van toepassing).
Verder zijn de zondag 28 april en het weekend 4-5 mei nog gereserveerd voor inhaal- en bekerwedstrijden.

Beker- en Competitiestart 2019-2020
Beker start in het weekend van 31 augustus en 1 september, 7 - 8 september en 14 – 15 september. 
De competitie start in het weekend van 21 en 22 september – laatste speelweekend 23 – 24 mei 2020.

Taakplicht
Het seizoen loopt op zijn einde. Denk dus nog even aan je taakplicht. Heb je je taakplicht nog niet uitgevoerd 
neem dan via je aanvoerder contact op met een commissielid waar je je taak wilt uitvoeren.   

Aan en afmelden bij de ledenadministratie:
Op de site vindt u het aanmeldingsformulier nieuwe leden.

Afmelden graag schriftelijk bij 
Joke Koophof
Schutsluis 29
1613 BR Grootebroek 
of via e-mail koophofj@vvdezouaven.nl
  

Rene de Vries
Secretaris

Mededelingen seizoen 2018-2019





Op 15 maart 2019 overleed Ida Koopen, veel te vroeg 
op de leeftijd van 60 jaar.

Als jong gezin gingen Ida en Johan in Grootebroek 
aan de Kloosterpoort wonen. Toen de kinderen bij de 
Zouaven gingen voetballen, raakten Ina en Johan, op 
verschillende fronten ook bij de vereniging betrokken.

Ina werd onderdeel van de maandagochtend ploeg. 
Vele jaren heeft zij zich met die 
schoonmaakwerkzaamheden, heel plezierig, ingezet.

Ook tijdens haar ziekte probeerde ze veel bij de club 
te zijn en te helpen waar het kon. Vanaf november 
vorig jaar lukte dat  niet meer.

Helaas heeft zij dit gevecht niet mogen winnen.

Tijdens de wedstrijd van het 1e, op zaterdagavond  
16 maart hing de vlag bij de ingang, als eerbetoon 
aan Ina, halfstok.

Wij zijn haar dankbaar voor hetgeen zij voor de 
vereniging heeft betekend.

Tekst • Piet Reus

In memoriam
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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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Vanaf begin 2014 hebben wij deze groep, 
met die naam. Als groep wordt door de 
veertien leden de Zouaven gesponsord, 
waarbij nadrukkelijk, hierin de Zouaven 
jeugd wordt genoemd.

In ieder geval hebben wij jaarlijks met deze groep, 
een dag waarin wij elkaar ontmoeten. Zo zijn wij vorig 
jaar naar het Westland gegaan, waarbij wij twee 
interessante bedrijven hebben bezocht, die dag werd 
sfeer vol afgesloten met een diner bij de 
hoofdsponsor van de vereniging café de Paus.
In de contacten met de ING regio werd zondag 24 
maart 2019 georganiseerd, het bezoeken van de 
wedstrijd Nederland – Duitsland.
Deze uitnodiging werd door iedereen van de groep 
enthousiast ontvangen.

Deze dag, die begon met een groepsfoto van Wil 
Reus, werd als een gezellige tussenstop,  opgepakt 

in de Zaanse Skybox van AZ met een uitbreiding van 
ons gezelschap, verwelkoming vanuit ING, een 
glaasje en een hapje en een leuk intermezzo van 
Henk van Rijnsoever de oud speler van AZ.
Voor de hoofdmoot van de avond op weg naar 
Amsterdam, het meemaken van deze wedstrijd was 
voor iedereen een pracht belevenis; alleen jammer 
van dat doelpunt in de laatste minuut.

Op weg terug, met een lange file, kwam ook 
uitgebreid deze middag en avond aan bod. Over een 
dag, die je met elkaar hebt mogen beleven, en 
waarvan je als groep alleen maar van hebt genoten.
Een dag met een speciaal tintje.

Tekst • Piet Reus
Fotografie • Wil Reus

Met de Zouaven Agri Groep naar  
het Nederlands elftal
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Volle bak bij de 2e pubquiz
Vrijdagavond 8 maart werd voor de 2e keer 
een zeer geslaagde pubquiz avond in een 
werkelijk bomvolle kantine gehouden. Maar 
liefst 40 teams met elk 3 deelnemers hebben 
fanatiek gestreden om de hoogste plaatsen. 
Met een zogeheten “remote stemkastje” in 
de hand moest binnen 30 seconden een 
afweging worden gemaakt worden tussen de 
antwoorden A, B, C of D. Elke juiste keuze is 
10 punten in de plus, maar zit je fout of kies 
je te laat dan scoor je 3 punten in de min.

Vragen over aardrijkskunde: “In welk land vind je de 
stad Caracas?”, geschiedenis: “Wanneer was er 
sprake van de Arabische Lente?”, West-Friesland: 
“Wie is de “swerinne” in je familie?”, televisie/film: “In 
welk dorp speelde de jeugdserie Q&Q zich af?”. 
Vragen en nog eens vragen. Na elke ronde werd de 
tussenstand razendsnel op het grote scherm 
zichtbaar en konden alle deelnemers weer even 
bijkomen van de geestelijke inspanningen. Achter de 
bar werden de plastic munten grif ingewisseld voor 
menig glas bier en werd er gemopperd over gemiste 
kansen en een groeiende achterstand op de 
kopgroep. Een achterstand die weer kon worden 
ingelopen door een speciale ronde waarin vele 
punten te behalen waren. Razendsnel en goed 
drukken is een hoge score. Maar let op: bij een fout 

antwoord ook een hoge aftrek van punten. Je kan 
dan zo maar uitglijden over een bepaalde 
hoeveelheid priemgetallen of over een ogenschijnlijk 
makkelijke rekensommetje van hoeveel is 12 maal 
een dozijn. En omdat niemand zit te wachten op een 
hoge minscore moest je wel echt zeker zijn van de 
keuze voor het multiple choice antwoord A, B, C dan 
wel D.

“Petje op, petje af”

Opperspreekstalmeester John Steenbrink had er 
duidelijk lol in. In het  “Petje op, petje af” spel gingen 
alle vragen over het door hem zo bewierookte dorp 
Volendam. Al na een paar vragen konden zeker 
driekwart van alle deelnemers gaan zitten na de 
vraag over de eerste zangeres van BZN. Dat scheen 
Marietje Kwakman te zijn en niet Annie Schilder. Dit 
spel werd uiteindelijk gewonnen door Sander 
Poeltuin. Het overkoepelende thema in de 
allesbeslissende laatste ronde was muziek. De drie 
leidende teams zaten binnen een straal van 3 m2 van 
elkaar. Elk overleg moest dus ingefluisterd worden of 
met geheime codes worden aangegeven. Bij het 
vertonen van muzikale clips van Lil’ Kleine zonk de 
moed me in mijn maat 46 schoenen. Zijn echte 
naam? Antwoorden op sommige vragen moet je 
gewoon niet willen weten. Wanneer won zangeres 
Maan de Voice? Was dat nou 2018, 2017, 2016 of 
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Data om te onthouden 

 27  dec  Zaalvoetbal in de Kloet

 18  apr  Dolle duikavond Tropical Night 20.30 uur 

 20  apr  Schoolvoetbal

 13  mei  Bestuursvergadering

 23  jun  Enra familietoernooi

   7  jul   Vrijwilligersdag

  8  jul   Jaarvergadering

2015? Koploper het “? 
team” zakte van de 1e naar 
de derde plek en won een 
theepakket. Met maar één 
punt meer eindigde het 
jeugdige “#Lest Best” op 
de 2e plaats met voor elk 
een rollade. Vorig jaar 
nog 4e en dit jaar met 
1075 punten op de 
bovenste plek het trio 
“Lakeside”. Een enorme 
wisselbeker en voor 
vader en zoon Fer en 
Nick Lakenman en 
Marcel Paquay een 
prachtige bos bloemen 
en een fles champagne. 
Een topavond dus 
onder voortreffelijke 
leiding van 
Hoogkarspel Quiz 
Events. De wind en regen op weg 
naar huis konden de pret niet drukken. Volgend jaar 
op de 2e vrijdag van de maand maart hopen we de 
strijd weer aan te kunnen binden. Toeval of niet. De 
dag van mijn verjaardag. Vrijdag de 13e………….

Tekst • Fer Lakenman
Fotografie • Mieke Groot
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FAMILIETOERNOOI

Zondag
23 juni

Zondag 23 juni organiseren we bij vv De Zouaven
het 35ste ENRA familietoernooi. Deelname is voor 
heren en gemengde teams. Er wordt 7 tegen 7 
gespeeld op halve velden.

Opgeven kan bij René de Vries per e-mail:  
familietoernooi@vvdezouaven.nl

Vermeld bij je opgave in ieder geval de teamnaam,
of het een heren of gemengd team is en het 
contactpersoon.



11‘De Zouaaf’ jaargang 59 nr. 3

FAMILIETOERNOOI

Zondag
23 juni

Zondag 23 juni organiseren we bij vv De Zouaven
het 35ste ENRA familietoernooi. Deelname is voor 
heren en gemengde teams. Er wordt 7 tegen 7 
gespeeld op halve velden.

Opgeven kan bij René de Vries per e-mail:  
familietoernooi@vvdezouaven.nl

Vermeld bij je opgave in ieder geval de teamnaam,
of het een heren of gemengd team is en het 
contactpersoon.



12 ‘De Zouaaf’ jaargang 59 nr. 3

De avond van de 1-2 stormschade
Terug naar zaterdagavond 27 oktober 2018. 
Het was maar een paar graden boven nul, 
maar wat smaakte de overwinning van 0-2 
zoet. Spirit had in de 1e helft een unieke 
kans op een voorsprong nog verknald door 
een hopeloos gemiste penalty. Na rust was 
het klassenverschil duidelijk en ook de 
aanhang uit Hoogkarspel kon leven met de 
logische score. Bijna 5 maanden later 
opnieuw de Streker Classico. Wederom op 
zaterdagavond.

De thermometer gaf dan wel een graad of wat meer 
aan, en in de ochtend was er nog de nodige regen, 
maar o, o, o wat stond er een wind. Zeg maar 
gewoon een zuidwestelijke storm met een kracht van 
6, 7,8 Beaufort. Jammer, want beter weer = meer 
toeschouwers = meer sfeer. Ik koos in eerste 
instantie voor een tribuneplek. Het leek met een 
notitieboekje en pen op zak wel handig om wat 
aantekeningen te kunnen maken. Maar na een paar 
minuten besloot ik om eerst wat sfeer op te snuiven 
in en om de bestuurskamers. Daar was het een 
drukte van jewelste. Menig oud eerste elftalspeler uit 
het grijze verleden was ingegaan op de speciale 
uitnodiging om deze wedstrijd bij te 
wonen en was al 
vanaf een uur of 
half 7 aanwezig. 
Onder andere de 
Zouaven coryfeeën 
Jaap Bimmerman, 
Sjaak van Diepen, 
Dick Vriend, Piet 
Neuvel, Jack van der 
Lee, Ton Dekker en 
een hattrick aan 
Kokken met de broers 

Kees en Claus en neef Cor. Van de Spirit vedettes 
zag ik in ieder geval Andre May, Aad Hof, Peter Duijn, 
Piet Bakker, Hans Valentijn en ook hier een hattrick. 
De Vissers (Huub, Siem en Ronald). Petitfourtjes, 
alvast een paar biertjes voor de wedstrijd. De 
stemming zat er al aardig in. De kenners voorzagen 
bijna allemaal een kleine zege voor de thuisclub, 
maar de meesten plaatsten wel een kanttekening bij 
de gevaren van de onvoorspelbare wind en het feit 
dat een derby nou eenmaal anders is dan een 
gewone wedstrijd. Ook de 2-0 nederlaag tegen ZAP 
en de toenemende druk op de torenhoge 
titelkandidaat zou wel eens een nadelige invloed 
kunnen hebben.

Al na 4 minuten raak

De VIP gasten waren net wel en sommigen 
nog niet naar buiten en het was al raak.1-
0! Ongelofelijk maar waar. Maar dat een 
razendsnelle voorsprong niet altijd een 
voordeel is bewees ook deze wedstrijd. 
Spirit was bepaald niet met de intentie 
naar Grootebroek gekomen om zich als 
een makke schapen te laten slachten. Fel 
in de duels zochten ze de grens van het 
toelaatbare op. Twee gele kaarten, met 
zeker één overtreding die ook rood had 
kunnen zijn. Opstandjes op het veld. 

Luidruchtige protesten langs de lijn, waarbij met 
name de bank van de blauwe reigers zich liet gelden. 
Het was dan ook zeker geen vriendschappelijk potje. 
De rood grijzen lieten zich meer en meer afbluffen 
door de paarse brigade en de 1-1 na een half uur 
was dan ook geen echte verassing. Door de 
bulderende wind was goed en verzorgd voetbal 
volstrekt onmogelijk, maar als plan A niet werkt moet 
je over kunnen stappen op plan B of C. Het werd een 
avond met lege handen. Een wedstrijd waarin 
gewoon niks lukte. Op een vrije trap na in de 1e helft 
werd de doelman van Spirit totaal niet getest. De 
kenners op de houten staantribune zagen een 
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onmachtig Zouaven dat gewoon geen enkele 
kans wist te creëren. Spirit bleef feller en 
gevaarlijker en sloeg een kwartier voor tijd 
genadeloos toe. Twee bijna identieke overbodige 
overtredingen in de 2e helft van centrale 
verdediger Fabian Broersen werden beide keren 
met geel bestraft. Rood dus. Pijnlijk. Zeker bij 
linksback Viktor Kors die na de charge op 
ongelukkigerwijze ten val kwam en hierbij zijn 
sleutelbeen gecompliceerd brak. De vrije trap 
leverde zo veel onrust op tussen rechtsback Alex 
Wagenaar en keeper Aaron van Loon (“Doe jij het, of 
doe ik het”) dat invaller Joost Schoonen van dichtbij 
de 1-2 kon binnenschieten. Met nog een klein 
kwartier te spelen kwam er weinig verandering in het 
spel. De bal deed het werk niet en als de “paarse 16 

meter” werd benaderd, dan ging dat steevast over de 
linkerkant waar het door de wind nagenoeg kansloos 
was om een knappe voorzet te geven. De wedstrijd 
eindigde als een nachtkaars met 9 tegen 10 spelers. 
Dolle vreugde bij onze westelijke buren met deze 
revanche op de thuisnederlaag.

De meer dan gezellige 3e helft en de day after

Nee, geen uitgebreide wedstrijdanalyse in de 
bestuurskamer. Mijn notitieboekje bleef 
onbeschreven. De felicitaties voor de gasten 

waren gemeend en volkomen terecht. 
Zowel zege als nederlaag werd weggespoeld met 
een aantal biertjes. Met Jaap Bimmerman en Kees 
Kok zat ik nog even mooi aan en werd er nog maar 
weinig over de wedstrijd gesproken. Wel over mooie 
vakanties en nog even over het gevaar van de druk 
op de kampioensketel. Het zal toch niet zo zijn dat de 
voorsprong van 10 punten als de bekende sneeuw 
voor de zon gaat smelten. Mijn stemming op zondag 
werd niet veel beter toen AZ tegen Ajax na 90 
minuten een 1-0 stand opleverde. Ook hier de 

conclusie dat de nederlaag van mijn team terecht 
was. Wat een sof voetbalweekend dreigde te worden 
kreeg toch nog een beetje kleur toen ik las dat West-
Frisia met 2-1 gewonnen had van ZAP. De mannen 

van Henk Spaan zijn bezig om weg te sluipen 
uit de degradatiezone. Met drie oud De 
Zouavenspelers in de gelederen moet dat 
hopelijk lukken. Als ik dan ook nog lees dat 
Grootebroeker “kind van de club” Chris 
Grooteman de 1e goal heeft gescoord en de 
assist voor de 2e goal heeft verzorgd is het 
voor mij duidelijk. Die 7 punten voorsprong 
geven we niet meer weg en wie weet spelen 
we weer over een paar jaar tegen Spirit. 
Binnenkort moet ik nog even met Chris om 
tafel om over het volgend seizoen te praten.

Tekst • Fer Lakenman
Fotografie • Nicolet Reus
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Uw huis verkopen?
Bel voor een gratis waardebepaling.

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

U w   M a k e l a a r
( 0 2 2 8 )  5 2  0 5  2 0

a a n k o o p  -  v e r k o o p  -  t a x a t i e s

w w w . g r o o t n i e u w e b o e r . n l
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Geef je snel op en krijg een artikel over jou!
Als 7 jarige kun je al supporter worden van 
onze vereniging. Nog jonger is ook mogelijk, 
zolang je maar over het hek kan kijken. 
Soms zie je ze al, kinderen die op zaterdag 
voetballen en op zondag nog een wedstrijd 
kijken. De echte diehards die van het spel 
geen genoeg kunnen krijgen.

Piet Vriend was ook erg jong toen hij al supporter 
werd van onze vereniging. Samen met vader mee op 
zondag middag. De vereniging was toen nog in 
Lutjebroek achter de kerk. Steevast werden ook 
uitwedstrijden bezocht. Vader op de fiets en Piet zat 
dan op de stang. Voor toen heel gebruikelijk.

2 linker benen
Hoe dat kwam? Na een blessure van vader tijdens 
het voetballen, werd deze scheidsrechter. Daardoor 
mocht Piet altijd mee en gratis naar de wedstrijden 
kijken. Toen Piet groter werd heeft hij zelf ook nog 
een blauwe maandag gevoetbald. Maar al snel werd 
geconstateerd dat Piet 2 “linker benen” had. Het 
voetballen was hem niet gegeven. Met sportief 
aanmoedigen was hij enorm sterk, en is heel 
belangrijk om een zware wedstrijd te kunnen winnen.

Sportief was Piet wel, schaatsen op natuurijs vond hij 
altijd prachtig. Als hard werkende tuinder had hij 
benen waar een marathon schaatser jaloers op kon 
worden. Bij andere verenigingen was hij ook zeer 
actief als vrijwilliger. 35 jaar bestuurslid bij de LTB 
(land- en tuinbouw organisatie) en bij de KAVB 
(organisatie van de tulpensector).
En wie kent het niet uit Lutjebroek, de Huisbroei 
tentoonstelling. Ieder jaar georganiseerd door het 
Flora comité. Daar was hij eveneens vrijwilliger voor. 
Piet was heel zijn leven vrijwilliger, op en top!

Terug naar zijn jonge jaren. Vanaf het moment dat het 
kon werd hij donateur, je moest dan wel 18 jaar zijn. 
En is Piet een van de trouwste supporters van onze 
vereniging.

Gelegenheidssupporters
Zo ook tegen Zeemacht, in het begin van het seizoen 
stond hij met 3 man langs het veld met een 
uitwedstrijd. Aan het eind van datzelfde seizoen, werd 
er daar nog een spannende wedstrijd gespeeld. 
Stonden daar opeens 6 bussen 
“gelegenheidssupporters” te kijken.

Omkleden in oude spoorwagons
Piet kan nog veel meer vertellen over de fusie, 
omkleden in oude spoorwagons en over zijn zoons 
Frans en Peter, die ook hebben gevoetbald. In 80 jaar 
kan er heel wat gebeuren. Hij is nu 87 jaar, het zal mij 
benieuwen wat er in zijn ’90 jaar supporter” item 
allemaal te vermelden valt.

Daarom, wil je over 80 jaar ook een artikel over 
jezelf? Als supporter, bestuurslid of vrijwilliger?  
Stuur dan nu alvast een mail naar: zouaaf@ziggo.nl.   
De redactie neemt te zijner tijd contact met je op.

Tekst • Marcel Kreuk
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Nieuwe opzet mini-pupillen is een groot succes!

Sinds vorig seizoen werken we bij onze 
jongste talenten van 5 en 6 jaar met een 
nieuwe opzet. Voorheen werd meegedaan 
aan een competitie van de KNVB. Door het 
niveauverschil binnen de teams kwamen te 
vaak alleen de betere spelers aan de bal.

Nu worden er elke zaterdagochtend op het kleine 
kunstgrasveldje onderlinge wedstrijdjes (4 tegen 4) 
gespeeld. De kinderen spelen vol trots in hun 
Zouaven tenue en kunnen op een speelse manier 
kennismaken met voetbal. We zorgen ervoor dat 
iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen niveau speelt, 
wat het plezier en de ontwikkeling ten goede komt.  
Je ziet de kinderen met de week groeien!
Naast deze onderlinge wedstrijden trainen de 
kinderen onder leiding van gediplomeerde trainers 
Piet Neuvel en Hans van der Hulst op 
woensdagmiddag. Tijdens de trainingen wordt d.m.v. 
van een circuitmodel op speelse wijze gewerkt aan 
techniek, motoriek en weerbaarheid.

Inmiddels mogen we wel zeggen deze nieuwe opzet 
erg goed werkt. De afgelopen tijd hebben veel nieuwe 

kinderen zich aangemeld. Door het delen van flyers 
via scholen, Facebook en een advertentie in de 
Streker, zitten we dit seizoen al op bijna 50 mini’s! 
Hiervan zijn in de winterstop een aantal kinderen 
vervroegd doorgeschoven naar O8, om ze extra 
uitdaging te geven. Daardoor is er dus weer ruimte 
voor nieuwe talenten.  
Mocht jouw zoon of dochter ook een keertje mee 
willen doen dan kun je contact opnemen met Lucia 
Cascarino (luciacascarino@vvdezouaven.nl).

Als beloning voor hun enthousiasme en inzet mocht 
een groep mini’s op 24 maart een voorwedstrijd 
spelen, voorafgaand aan de wedstrijd Zouaven 1 
tegen West-Frisia 1. Super spannend natuurlijk, 
helemaal omdat ze daarna hand in hand met de 
spelers het veld op mochten. Net als op tv! 

Het organiseren van voorwedstrijden is een activiteit 
die binnen Zouaven weer is opgepakt. Afgaande op 
het enthousiasme van de kinderen, ouders én de 
spelers van het 1ste, is dit een uitstekend initiatief.

Tekst • Bart Hagtingius
Fotografie • Bart Hagtingius
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Spectaculaire
openings 

aanbiedingen

2 buitenbanden 
én 2 binnenbanden 

incl. montage! 
van 99,95

Nu 49,95

Doe mee met de kassabonnen actie én win prachtige prijzen.

Torenstraat 10 
1601 HH Enkhuizen 
(oude Aldi supermarkt) 

Opening 19 september

(bandmaat: 28 x 1 5/8 x 1 3/8)

1e prijs Gazelle Esprit (heren óf dames) � ets t.w.v. € 579,00

2e prijs kledingbon t.w.v. € 250,00

3e prijs dinerbon t.w.v. € 100,00

Deze 
actie doet ook 

mee met de 
kassabonnen 

actie!

Kom langs in 
onze prachtige 
nieuwe winkel.

(Torenstraat 10  Enkhuizen)

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 

Torenstraat 10, 1601 HH Enkhuizen, 0228-312961
www.dekker-tweewielers.nl

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

OOK IN DE 
SHOWROOMS 
VUURWERK 

BEKIJKEN EN 
BESTELLEN IN 

ONZE WINKELS:

VOOR VUURWERK BESTELLEN 
WWW.WESTFRIESE-
VUURWERKHAL.NL

Westfriese Vuurwerkhal 
Industrieweg 18B 1613 KV Grootebroek

KIJK VOOR 
HET MOOISTE 
VUURWERK OP
WESTFRIESE-VUURWERKHAL.NL

PROFESSIONEEL
VUURWERK OOK 
MET EEN KNAL VINDT
U BIJ DE WFVHAL
VERBETERDE BESTELPROCEDURE VIA INTERNET   -   OUDJAARSDAG, ZONDAG  31  DECEMBER IS DE VUURWERKHAL GESLOTEN. 

Torenstraat 10, 1601 HH Enkhuizen, 0228-312961

VUURWERKHAL.NL
Onze 

vuurwerk-
folder 

deze week 
bij u in de 

bus
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Wij zijn de trotse mini-pupillen  
van De Zouaven!

Heb je zin om een keer met ons mee te doen?

Ben je 5, 6 of 7 jaar en wil je ontdekken of voetbal ook iets voor jou is?
Kom dan gerust een keer meedoen!

Keertje meedoen? Geef het even door via je vriendje, 
of stuur een email naar luciacascarino@vvdezouaven.nl 

Meer info: www.vvdezouaven.nl/mini-pupillen-jo7

• We werken op speelse wijze aan techniek, motoriek en weerbaarheid!

• Training o.l.v. een gediplomeerde trainer op woensdag van 14.45 tot 15.45 uur.

• Onderlinge wedstrijdjes op zaterdag om 10.15 uur, altijd bij De Zouaven zelf.

• Je kunt ook alleen op woensdag of zaterdag meedoen, bijvoorbeeld vanwege 
zwemles.

• Oudere kinderen kunnen ook meetrainen op woensdag, hiervoor gelden 
andere tijden.
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Wanneer ben je jarig? 
17 April
In welk team speel je dit seizoen? 
O9-1 
Op welke plaats is je team afgelopen seizoen  
geëindigd? 
Dat houden ze niet bij.
Op welke plaats in je elftal speel je?
We hebben nog geen vaste positie maar ik sta het 
liefst rechtsvoor.
Hoeveel jaar speel je al bij Zouaven? 
3 jaar
Hoe heet je trainer? 
Mijn vader (Klaas), Jord, Bart en Kees.
Wie vind je de beste speler van Zouaven 1?
Max Boukens.
Wat is je favoriete club?
Ajax.
Wie vind je de beste trainer van Nederland?
Erik ten Hag van Ajax.
Wie vind je de beste speler van Nederland?
Frenkie de Jong.
Wat vind je de beste club van de wereld?
Juventus.
Wie vind je de beste speler van de wereld?
Christiano Ronaldo.
Bij welke club zou je graag willen spelen?
Ajax en Juventus.
Wie vindt je de beste  trainer van de wereld?
Erik ten Hag 
Wat speel je vooral met je vrienden en 
vriendinnen? 
Voetballen, gamen of naamballen.
Heb je een lievelingsdier?
Ja onze hond Bodi.
Wat eet je graag?
Macaroni.
Op welke school zit je? 
‘t Vierspan (de Woud)
In welke klas zit je? 
Groep 5.

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:

Dyon Kok
Wat is je leukste vak op school? 
Gym.
Wat is je mooiste programma op de televisie?
Studiosport.
Welke sport doe je nog meer? 
Geen
Heb je nog iets leuks te vertellen over Zouaven? 
Ik vind het erg leuk bij Zouaven want ik heb een  
heel leuk team en ik ga heel graag op zondag bij 
Zouaven 1 kijken.

Samenstelling  • Ans Neuvel
Fotografie • Familie Kok
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APRIL

6 Ian Olthof 16 Stef van Zutphen 25 Amber Hoogland
10 Tijmen Meijer 17 Jurre Schep 27 Sven Laan
11 Roel Groot 17 Dyon Kok 28 Ruben Beerepoot
12 Dante Appelman 21 Sylvester Min 28 Jeffrey Wiegand
14 Ryan Kuiper 23 Sil Baas 30 Mitchel Hoogland
14 Wout Pronk

MEI

3 Jens Bouhuis 10 Sven Slagter 20 Levi van der Kuil
4 Luke Hoekstra 11 Bloem Schenk 23 Thijs Broer
5 Awees Nuur Mahamed 16 Jelle Visser 24 Gajanan Sinnappu
6 Faiez Awad 16 Justin Pennings 25 Levi Fiks
8 Wessel van Keulen 16 Sam Broersen 25 Thomas Buurman
9 Niek Sijm 17 Justin Swart 29 Mike Faber

 

Allemaal gefeliciteerd

 april   
      en mei
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‘Is voetbal jouw sport?  
Maar is een regulier team moeilijk of niet haalbaar, 
dan is het Aangepast Jeugdvoetbal iets voor jou’

Dit staat met grote dikke letters op de 
nieuwe flyer te lezen. Dit wekt de 
nieuwsgierigheid en vereist een uitleg. 
Hierbij een voorbeeld van De sociaal 
maatschappelijk betrokken Zouaven.

Sinds dit seizoen is er ook aangepast voetbal voor de 
jeugd bij De Zouaven. Het aangepast voetbal, wat 
voorheen meer bekend was als G-voetbal, heeft de 
afgelopen jaren een hele andere invulling en 
betekenis gekregen. Om dit naar de buitenwereld uit 
te dragen en er kennis mee te laten maken is een 
enthousiast team op allerlei manieren bezig. En met 
succes. In dit artikel ook een kennismaking en een 
overzicht van de gevoerde, en nog uit te voeren 
activiteiten die er voor moeten zorgen dat het 
aangepast voetbal voor veel meer kinderen een 
sportieve en sociale oplossing is. Een oplossing die 
voor een grote groep het antwoord is op een nóg 
grotere behoefte.

Soms moet het zo lopen en komen dingen bij elkaar. 
Dit was ook het geval vorig jaar tegen het eind van de 
competitie. Van zowel binnen als buiten de vereniging 
werden er signalen opgevangen dat er behoefte was 
aan een jeugdteam voor het aangepast voetbal. Eind 
mei is er een projectgroep opgericht, bestaande uit 
coaches en trainers van het senioren team, om te 
kijken wat de mogelijkheden zijn en een plan van 
aanpak op te zetten. Er werd vergaderd, posters en 
flyers ontworpen en besteld en door half 
Westfriesland verspreid. Scholen werden bezocht, 
een aantal voetbalverenigingen werden 
aangeschreven en bij De Zouaven is er een open info 
avond gehouden. Dus, zomerstop was er niet echt, 
en vakantie schoot er bij in. 

Drie maanden later, op woensdag 5 september was 
de eerste training gepland. Een team van trainers en 
begeleidster mocht direct starten met acht 
enthousiaste deelnemers. 
Zeg maar, een droomstart.
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Tegen die tijd werd ook bekend dat de gemeente 
Stede Broec had ingestemd met een subsidie voor 
een project ter stimulering van het sporten bij scholen 
voor speciaal onderwijs. Dit project werd geleid door 
Sportservice Westfriesland. Team Sportservice West-
Friesland informeert, adviseert en begeleidt inwoners 
in de regio op het gebied van sport en bewegen. 
https://jouw.teamsportservice.nl/west-friesland/

Dit ‘ Special Heroes ‘ project lag direct in het verlengde 
van het project waar het Zouaven team mee bezig is. 
Ouders, verzorgers én de kinderen zelf informeren 
over de mogelijkheden om te kunnen voetballen in een 
team. Inmiddels zijn er 30 (gym)lesuren aan 
voetbaltrainingen gegeven door het team aan de 
onderbouw op ’t Palet. Op de Praktijkschool volgen 
nog eens 18 lesuren. Door dit initiatief hebben zich ook 
weer een aantal leerlingen aangemeld om een aantal 
proeftrainingen mee te doen bij de vereniging.
Geen reden om nu stil te zitten en te genieten van het 
succes wat geboekt is en het plezier wat de kinderen 
geboden wordt. 
Een nieuwe flyer, ter promotie en werving, is 
ontworpen en besteld. 

Voor de info dag van de Praktijkschool op zaterdag  
6 april is de medewerking gevraagd om het thema ‘ 
vrije tijd ‘ te verzorgen door middel van een info 
kraam en begeleiding op een voetbalveldje.
Inmiddels heeft het jeugdteam ook al een paar 
wedstrijdjes gespeeld. Onlangs was er een 
uitwedstrijd tegen HOSV. Ná deze enerverende 
wedstrijd, met een prachtige 2 – 4 overwinning, 
mochten de senioren hun duel uitvechten voor de 

competitie. Hoe mooi kan het zijn? 
Een paar uur was Spanbroek in 
bezit genomen door het grijs / rood 
met spelers van 5 tot 53 jaar.

Voor wie? 
zoals op de flyer staat vermeld is 
het aangepast voetbal de ideale 
oplossing voor een ieder die graag 
voetbalt, maar een regulier team te 
moeilijk is. Dat kan zijn door 
fysieke beperking of door iets 
anders. Bij het aangepast voetbal 
bij De Zouaven kijken we niet naar 
de beperking, maar naar de 
mogelijkheden. Er wordt niet 
geoordeeld en veroordeeld. Plezier 
en samen spelen staan voorop. 
Oftewel, zoals al 28 jaar ons motto 
is: ‘ Plezier gaat vóór prestatie, 
maar wel met inzet ‘.
En als het plezier en de inzet er is, 
dan volgt de prestatie vanzelf.
Interesse gewekt?  
Voor informatie kun je terecht bij

Willem Oud
06 - 22 14 11 14
willemoud@vvdezouaven.nl
Facebook: De Zouaven G teams



De Bouw 114, 1611 LS  Bovenkarspel

knikarmschermen
uitvalschermen

screens
binnenzonwering

horren
markiezen

rolluiken
serrezonwering

terrasoverkappingen

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

Ruitenberg Bouw BV
Pastoor Gielenstraat 25
1614 LL Lutjebroek
06-54263344

bouwen aan uw wereld
www.ruitenbergbouw.nl

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

Fresialaan 5

1614 SH  Lutjebroek
0228 - 51 13 98



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


