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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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Het laatste clubblad van dit seizoen.
Een feestelijke uitgave. Hier mag zeker genoemd worden de realisering van 
het pannaveldje. Het veldje tussen het hoofdveld en de kleedkamers. Iets wat 
georganiseerd kon worden, dankzij de inkomsten van de Grote Clubactie. De 
professionele organisatie hiervan lag bij de werkgroep Grote Clubactie, maar 
de medewerking van velen in de vereniging, in de straten, langs de huizen, 
alles met elkaar zorgde dit jaar voor een recordopbrengst.
Tijdens de officiële opening van het veldje, zal vanuit het bestuur hierover 
zeker een en ander worden genoemd.
 
De laatste Zouaaf brengt, uiteraard, nadrukkelijk het kampioenschap van ons 
vlaggenschip, het eerste, in beeld. Door de doelpuntrijke resultaten, de mooie 
overwinningen, zijn wij zeker verwend geraakt. Ook het puntenverschil, met de 
ploegen, die tweede en derde in de stand, was opvallend. Neem daarbij de 
periodetitels, die bereikt werden. En toch kwamen er momenten, dat het toch 
weer even spannend werd. Heel plezierig, in de spanning van dat moment, dat 
de wedstrijd tegen KFC 96 minuten duurde. En dat de combinatie Leon 
Machielse, Roy Jansens zo uniek uitpakte. Na afloop van die wedstrijd klonk 
het lied “Zouaven, Zouaven, club van rood en grijs” nog mooier.
Over die zondag in Assendelft en het prachtige kampioenschap het verhaal 
van Willem Oud, Jaap Bimmerman (die dag op vakantie) heeft zijn 
kampioensverhaal via de ballade opgepakt, terwijl ondergetekende, buiten het 
veld om, tot in “de Paus” een en andere heeft opgetekend.
Het bijzondere beeld van die zondag, is daarmee van meerdere kanten belicht. 

Op deze heerlijke dag, ben ik toch even teruggegaan, naar het jaar, waarin wij 
voor de eerste keer naar de 1e klasse gingen. Waarom? Omdat ik dat toch 
nog steeds, heel diep in herinnering heb. Zondag 29 april 2007, een 
ontmoeting met een extra lading, KGB strijdend tegen degradatie en Zouaven 
de zekerheid, dat met een overwinning het kampioenschap zou zijn behaald.
In de kantine bij de Zouaven was de organisatie rond, de muziek was geregeld 
en Andre May, had zijn open vrachtwagen versierd.
Na een 0-2 voorsprong, een 3-2 nederlaag. KGB toch gedegradeerd en de 
Zouaven, geen kampioen. Die dag daarna, zorgde het weer voor een stralende 
Koninginnedag, maar die zon heb ik toen niet gevoeld.
Een week daarna begon de nacompetitie en beslissingswedstrijden, 5 
wedstrijden in totaal. Op 2e pinksterdag tegen de Kennemers, de finale bij 
EVC in Edam. Een kwartier voor het einde het verlossende doelpunt, dat was 
van Jack Baas. De tekst in de laatste Zouaaf  2007/2008 Naar een 
fantastisch einde van het seizoen.
Op de voorpagina een feestvierend 1e team, benadrukt met de titel: 
1e  KLASSE MANNE !!!! 
Hoe dat seizoen, uiteindelijk toch nog een prachtig einde verkreeg.

Zondag 26 mei jl. afsluiting van de competitie met de wedstrijd tegen de 
Beemster, met eerst een mooi optreden van onze voorzitter Cees Deen, 
precies in die woorden vanwege het prachtige seizoen, en daarin ook 
meegenomen, afscheid van enkele spelers.De zang van onze oud-voorzitter 
Niek Oud, over die kampioenen, paste voortreffelijk in dat geheel.
Er is nog veel meer te zeggen, maar dit is opgenomen in 
de laatste Zouaaf van dit seizoen.

            
Tekst • Piet Reus
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Mededelingen seizoen 2019-2020
Jaarvergadering
De algemene jaarvergadering zal gehouden worden op maandag 8 juli 2019, u bent welkom om 20:00 uur in 
onze kantine.

Vrijwilligers dag 2019
De jaarlijkse vrijwilligers dag is dit jaar gepland op zondag 7 juli.  Tijd om gezellig het seizoen af te sluiten met 
allen die de vereniging het jaar door steunen.

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

Opleidingen
In het nieuwe seizoen worden weer voetbaltechnische- en arbitragecursussen georganiseerd t.w.Trainer/
Coach III Jeugd en Senioren, TC II, basiscursus keeperstrainer, Pupillen trainer,
Junioren trainer, Jeugdvoetballeider (JVBL), en Technisch Jeugdcoördinator.

Informatie bij Joke Koophof
koophofj@vvdezouaven.nl   
02285-514440. 

Aan en afmelden bij de ledenadministratie:
Op de website vindt u het aanmeldingsformulier nieuwe leden.
Afmelden schriftelijk bij Joke Koophof, Schutsluis 29,
1613 BR Grootebroek of via de mail  koophofj@vvdezouaven.nl

Rene de Vries
Secretaris
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Uitnodiging jaarvergadering

Uitnodiging voor de jaarvergadering te houden op
maandag 8 juli 2019 om 20.00 uur in de kantine.

AGENDA JAARVERGADERING

1.   Opening door de voorzitter.

2.   Notulen jaarvergadering d.d. 26 juli 2018.  

3.   Mededelingen en ingekomen stukken.

4.   Jaarverslag secretaris.

5.   Financieel verslag: 2018-2019   -  Kantineoverzicht
  -  Jaarrekening
  -  Balans

6.   Verslag van de kascontrolecommissie.
                                                       
7.   Begroting 2019 – 2020
            
 8.   Pauze
      Trekking 10% van de obligaties kunstgrasveld

9 .  Bestuursverkiezing.
 Geen verkiezingen. 
 
10.  Verkiezing lid kascontrolecommissie.

11.   Contributie 2019/2020 en taakplicht

12.  Wat verder ter tafel komt.

13.  Rondvraag.
        
14.  Sluiting.

       
       
       
 Cees Deen, voorzitter 
 Rene de Vries, secretaris



Staand vlnr: Mitchell Bijlsma, Stefan Spaan, Marco Spaan, Arjan Roelen, Willem Oud, Robert Beenen,  
  Cor Flipse, Andre Hagman, Nick Tebbenkamp
Midden: William Besseling, Milco Visser, Tjaard Diejen, Kevin Spaan, Kevin Grouwstra, 
  Xham Teelen, Arjan (Koekie) Verkade, Monique Pennekamp
Voor:   Joyce Huijksloot, Marije Kors

Aangepast voetbalteam voorjaarskampioen 2018/19
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Data om te onthouden 

          23 jun  Enra familietoernooi

             7 jul   Vrijwilligersdag

               8   jul   Jaarvergadering

  9,10 en 11 jul   inname kleding/uitgifte kledingfonds
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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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Het is 19 mei 2019, even voor twee uur. 
Vandaag kan het kampioenschap beslist 
worden, en dat op een afstand van 
hemelsbreed nog geen 25 km. We hebben 
het over het kampioenschap in de 2e klasse 
A waarin ons eerste het vandaag opneemt in 
en tegen Assendelft en de nummer 2, 
Kolping Boys, het mag opnemen tegen 
SVW’27 in Heerhugowaard. Het verschil is 5 
punten in het voordeel van de rood / grijzen 
en er zijn nog twee wedstrijden te gaan. Met 
een overwinning op Assendelft zijn we niet 
meer in te halen en dus kampioen. Goh, ik 
ben nog nooit zo voor SVW’27 geweest als 
vandaag, maar we gaan uit van eigen kracht.

Het belang van deze wedstrijd is duidelijk niet 
ontgaan bij De Zouaven aanhang. Speciaal voor 
deze gelegenheid is er een bus geregeld om de 
nodige supporters richting de Zaanstreek te 
vervoeren. Met de herinnering van een magere 1-0 
winst in de thuiswedstrijd op 7 oktober vorig jaar, 
zullen we er nu dolgelukkig mee zijn. Een steeds 
warmer zonnetje en een graadje of 20 vormen het 
achtergronddecor, maar bij menig uitsupporter zal de 
gevoelstemperatuur een stuk hoger zijn. Hoofdtrainer 
Johan Rutz heeft zijn manschappen zichtbaar 
duidelijk geïnstrueerd want bij het betreden van het 
veld lopen er strakke, geconcentreerde koppies 
richting middenlijn. Na de gebruikelijke 
plichtplegingen en de mededeling van de 
stadionomroepster dat “ als De Zouaven goed hun 
best doen, ze kampioen kunnen worden “, fluit de 
scheidsrechter om vier over twee voor de eerste keer. 

Het spel is begonnen. Bij menig supporter wordt de 
mobiel regelmatig uit de zak gehaald om de 
tussenstanden bij te houden en mede te delen aan 
de andere fans. Al heel snel lijkt het duidelijk te 

worden dat we het niet van de Heerhugowaardse 
voetballers moeten hebben want Kolping Boys staat 
na een paar minuten al op en 0-1 voorsprong. Dan 
maar wachten tot wij ook de 0-1 maken. Dit is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Ineens klinkt er een 
positieve kreet naast me. SVW’27 heeft de stand 
gelijk getrokken. Het duurt niet lang of de 2-1 wordt 
ook gemeld. Met rust staat Kolping met 3-1 achter en 
in Assendelft nog steeds de brilstand. Met deze 
wetenschap lijkt het niet meer fout te kunnen, maar 
toch zien de meegereisde supporters liever dat ene 
goaltje vallen tegen het stugge Assendelft. De tweede 
helft kabbelt voort met een enkele kans die verzuimd 
wordt te verzilveren.

Ondertussen is het op het terras een gezellige drukte. 
De zon doet er nog een paar graden bovenop en de 
zonnebril is net zo nodig als de verkoelende 
versnaperingen. Even verderop op het terras 
beginnen de kantinemedewerkers de barbecue te 
installeren voor de kampioenhamburgers. Menig 
Assendelftenaar (of is het Assendelfter? ) feliciteert 
De Zouaven aanhang al met het kampioenschap. In 
Heerhugowaard is het inmiddels 4-1. Rond tien voor 
vier horen we de vriendelijke stem van de omroepster 
weer. “ We mogen De Zouaven feliciteren met hun 
kampioenschap “. Hieruit kunnen we opmaken dat de 
wedstrijd in Heerhugowaard is afgelopen. Niet veel 
later klinkt het laatste fluitsignaal en een terecht luid 
gejuich klinkt door de Zaanstreek.

Het was een matig partij voetbal aan de Dorpsstraat 
253b, maar voldoende om de bloemen en felicitaties 
in ontvangst te mogen nemen. De bus vertrekt om vijf 
uur richting Grootebroek, maar ik ben op eigen 
gelegenheid en na wat handen geschud te hebben 
ken ik aan mijn kilometerlange wandeling beginnen 
richting mijn auto. Ik hoor een Assendelft supporter 
nog zeggen “ misschien tot volgend seizoen want wij 
kunnen ook nog “. Ik wens hem succes toe met zijn 
cluppie. De auto naar huis brengen en op de fiets 
naar onze kantine. Hier zitten we nog effe mooi an. 

De Zouaven 1 (eerste) klasse!!
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Naar Assendelft en, na afloop,  weer terug naar 
onze eigen Zouaven omgeving.

Tegen zes uur arriveert het gezelschap ook en het 
feest gaat verder. Dan verschijnt de open bus om de 
zegetocht door de Streek aan te vangen en de 
feestgangers bij de Paus af te leveren voor het 
vervolgfeest. En je begrijpt het al: het bleef nog lang 
onrustig in de Streek. We waren er allen getuigen 
van dat de langgekoesterde wens van de 1e klasse 
bevestigd werd deze middag. Toch blijf ik nog met 
een vraag zitten. Smaakte die broodjes hamburger 
een beetje? Die heb ik namelijk gemist.

Tekst Willem Oud
Fotografie Niek Oud

Die dag had bij de voetbalvereniging 
Assendelft, vanuit Grootebroek/Lutjebroek, 
niet alleen vele bezoekers met de auto, maar 
ook een spelersbus met daarbij  enkele 
supporters en  daarnaast  een volle bus 
supporters, in alle leeftijden.

In die bus,gasten met de Zouaven sjaal, de Zouaven 
vlag en heel toepasselijk, een vijftal jeugdige Zouaven 
spelers, in hun eigen Zouaven tenues. En die 
kinderen met elkaar, dat had toch ook wel iets apart. 
De spanning, in de bus, was bij velen voelbaar en dat 
werd nog meer versterkt bij de binnenkomst van de 
voetbalaccommodatie van de vereniging Assendelft. 
In de wedstrijd zelf, was ook die spanning, duidelijk 
voelbaar.

Maar …….. vijf minuten voor het einde, via de 
speaker, Kolping Boys heeft met 4-1 verloren, 
daarmee kunnen wij de Zouaven met het 
kampioenschap feliciteren.
En even daarna, kwam de echte feestvreugde op 
gang, en  hadden wij, Niek Oud en Piet Reus, contact 
met het thuisfront. Vanaf dat moment hingen de 
Zouaven vlaggen, opvallend feestelijk, vanuit hun 
huizen aan de Zuiderwoid en Platanenlaan.

Die beschrijving van die sfeer, die momenten van 
ontlading, die blijheid op, en naast het veld, om dat 
met elkaar te delen, op het gezellige en sfeervolle 
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terras, dat was  heerlijk om dat te beleven. In het 
afgesproken  schema, een zekerheid,  om rondom  
zes uur in de middag op de thuisbasis terug te zijn, 
was de supporters bus, op tijd,  gereed voor vertrek 
en ook  de spelersbus stond klaar om richting 
Grootebroek te gaan.
Nog even een nadrukkelijke jel in de bus door Noah 
Marsman en Alex Wagenaar, KAMPIOENEN 
KAMPIOENEN, en dit werd nadrukkelijk beantwoord, 
door een stevig applaus van de blije passagiers. En 
daarna op weg naar Grootebroek met: we are the 
champions van Queen, luid meegezongen en met 
daarna een variatie aan gezellige, sfeervolle muziek.

Aangekomen bij de Zouaven, kwam de spelersbus, 
enkele minuten later, waarbij het feestelijke en blije 

gevoel, heel plezierig werd voortgezet in de cabrio 
bus. Misschien was het de bedoeling om door 
Grootebroek en Lutjebroek te gaan, om daarbij de 
inwoners mee te laten genieten van die 
kampioensstemming. Maar als je toch in zo’n speciaal 
voertuig als team zit, neem je even een groter stukje 
West-Friesland mee. En daarom toch ook even via 
Venedie in Enkhuizen, naar  Broekerhaven om 
daarna uiteindelijk via de Zesstedenweg 
en de P.J. Jongstraat naar “de Paus” te rijden. In het 
volle voorcafé groeide het door de binnenkomst van 
de kampioenen uit , tot een waar en heerlijk Zouaven 
feest, en daarbij perfect aangevoeld, door dj Ferry, 
(onze eigen Zouaven Ferry).

Het werd een heerlijke kampioensavond, met alles er 
op en er an, met alle soorten muziek met daarbij ook 
een veelheid aan gezellige Nederlandse meedeiners.  
En vanuit “de Paus” was er voor de liefhebbers  ook 
een smakelijk buffet georganiseerd. Kortom Zouaven 
1, heel ruim,  kampioen van de 2e klasse, met een 
topviering, een avond lang gezelligheid, in het huis 
van de hoofdsponsor.

De Zouaven in ultieme blijheid, om dat mooie 
kampioenschap, en dat is op grootse wijze gevierd.

Tekst Piet Reus
Fotografie Niek Oud
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“Ik geniet als anderen genieten”
Hij kan een glimlach om zijn mond niet 
verbergen. Je zal maar trainer zijn van de 
kampioen van West 1 2e klasse A. Tussen de 
bedrijven door heeft Johan Rutz op 
maandagavond 3 juni een half uurtje tijd 
voor een terugblik op het zeer succesvol 
verlopen seizoen. De competitie zit er op, 
maar zijn bemoeienissen reiken verder dan 
alleen de selectie. Het niveau van de jeugd 
moet omhoog onder leiding van nog beter 
uitgeruste enthousiaste trainers. Stilstand is 
achteruitgang, dus mag je best ambities 
uitspreken om op hoog niveau te willen 
presteren.

Johan ziet in alle geledingen talent rondlopen 
waarvan hij verwacht dat de selectie ook over een 
langere tijd over meer dan voldoende kwaliteit zal 
kunnen beschikken om in de hoogste regionen van 
het amateurvoetbal te kunnen spelen. En natuurlijk 
zullen er spelers tussentijds benaderd worden door 
andere verenigingen. Om betere spelers en 
speelsters te blijven behouden zal er hard gewerkt 
moeten worden om duidelijk te maken dat je hier echt 
niet weg hoeft te gaan. Met name de hoogste 
jeugdteams moeten spelen op hoofdklasse en 
misschien zelfs divisieniveau. Het is belangrijk om 
ook de ouders hierin te betrekken. Ouders 
enthousiast te maken om met zijn allen een steentje 
bij te dragen in de vele dingen die er binnen een 
bloeiende vereniging moeten worden gedaan. Johan 
hoopt dat hij hier nog diverse jaren leiding aan mag 
geven. “Ik voel me hier uitstekend thuis en ben trots 
en blij om trainer van de Zouaven mag zijn”.  

“Hoogte en dieptepunten”

Een droomstart met in de eerste periode 7 keer winst 
en 1 gelijkspel. Met name de enorme overwinning 
van maar liefst 9-0 tegen Beemster was een klapper. 
Het succes bleef ook in de tweede periode gewoon 
doorgaan. 8 keer een driepunter en slechts een 
nederlaag. Moeizamer verliepen de wedstrijden in de 
allesbeslissende derde periode. 4 maal winst, drie 
keer een gelijke stand en 2 keer verlies. “Als koploper 
kregen we meer en meer tegenstanders die zeer 
behouden tegen ons gingen spelen. Dieptepunt was 
voor mij de uitwedstrijd tegen ZAP in Breezand. Het 
veld was compleet omgeploegd. Kansen die we 
kregen gingen er op miraculeuze wijze niet in. Een 
zuivere goal van ons werd afgekeurd en vervolgens 
scoorde zij een goal die zuiver buitenspel was”. “Echt 
slecht was de thuiswedstrijd tegen Spirit. We hadden 

geen antwoord op het fysieke spel en 
zochten te veel naar een voetballende oplossing wat 
in die stormachtige avondwedstrijd gewoon niet 
mogelijk was”. Als ik Johan vraag naar de beste dan 
wel meest belangrijkste wedstrijd van het seizoen 
gaan zijn gedachten uit naar 9 december 2018. “Uit 
tegen Den Helder misten we heel veel belangrijke 
spelers en speelden met een aantal jongeren die er 
een ware karakterwedstrijd van wisten te maken. Wat 
mij betreft een mentale doorbraak. We hielden stand 
na een frommelgoal vlak voor rust en wisten voor de 
poorten van de Helderse hel een 0-1 zege binnen te 
halen”. 

“Klinkende cijfers”

61 punten. 19 zeges. 4 maal gelijk en 3 nederlagen. 
67 goals voor slechts 20 tegen. Het zijn klinkende 
cijfers in een seizoen met een groep jonge gasten die 
met en voor elkaar hebben gestreden op het veld. 
Een vriendenclub met veel humor die in de breedte 
aan kwaliteit heeft gewonnen die volgend seizoen 
tegen slimmere tegenstanders zal gaan spelen. Waar 
ook een aantal spelers weg zullen gaan en waar 
talentvolle jeugd ingepast moet worden. Johan heeft 
er zin in. Tegen Amsterdamse ploegen en misschien 
ook weer tegen Kolping Boys en Assendelft die nog 
strijden om promotie. Van het kampioenschap heeft 
hij intens genoten. Ingetogen blij. “Voor mij geen 
polonaise, geen bierdouche. Ik geniet als anderen 
genieten”.

Tekst Fer Lakenman
Fotografie Nicolet Reus
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Op de Football Academy West-Friesland valt echt iets 
te leren. De Academy of voetbalschool is vorig jaar 
opgericht, en is een groot succes. Iedereen uit de 
omgeving van West-Friesland kan er aan mee doen. 
Het is bedoeld voor kinderen uit de JO9 tot de JO12, 
die hun vaardigheid in het voetballen willen vergroten. 

Voor veel voetbalverenigingen is het moeilijk, om voor 
voetbal-enthousiaste kinderen, een extra training aan 
te bieden op een hoger niveau. Op deze Football 
Academy lukt dat wel, goede trainers met kennis van 
effectieve trainingsmethoden, geven les aan deze 
leergierige kinderen. Voor de duidelijkheid, het maakt 
niet bij welke vereniging deze speler vandaan komt of 
op welk niveau de kinderen voetballen.

Er wordt gebruik gemaakt van “levels”. Om het beter 
te begrijpen, het werkt net als bij klassen op de lagere 
school. Een starter begint in het eerste level, en als je 
beter wordt stroomt degene door naar een hoger 
level. Ieder level staat in niveau los van het andere 
level, er zit soms behoorlijk verschil in niveau van de 
deelnemers.

Er wordt ook geschoven tussen de levels. Wanneer 
een voetballer of voetbalster, een bepaalde training 
beter kan volgen in een hoger level, traint degene 
met dat hoger of lagere level mee. Mocht het kind 
door een bepaalde grootte of bouw met een andere 
oefening niet mee kunnen draaien, wordt deze 
training gevolgd in een ander level, die beter aansluit 
met het vermogen van het kind.

Ook wordt gebruik gemaakt van impliciet leren. Dat 
betekent dat ze de oefening zelf gaan uitvoeren. De 
oefening wordt uitgelegd, ze laten het iemand voor 
doen, en daarna moeten ze zelf, met elkaar de 
oefening uitvoeren. Daar komt een stukje 
verantwoordelijkheid bij kijken, en het is de bedoeling 
dat ze daardoor ondernemender worden. Door 
samen technieken aan te leren kun je een 
teamverband kweken.

Dit klinkt allemaal erg ingewikkeld, en misschien 
denkt u, dit is voor topsport voetballers. Maar er 
wordt uitdrukkelijk vermeld dat is voor alle kinderen 

Football Academy West-Friesland, 
dé voetbalschool voor West-Friesland
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uit West-Friesland! Ook voor kinderen die nog niet 
zoveel vaardigheden hebben met voetbal. Zelfs als 
een kind op een laag niveau speelt, kun je mee 
draaien met deze Football Academy.
Het is juist deze groep kinderen, waar grote stappen 
voorwaarts worden gemaakt in het beheersen van de 
voetbalsport. Het is echt een aanrader. Kinderen 
leren op een fijne en zelfstandige manier, de 
vaardigheden en slimme trucjes, om een snel een 
behendige voetballer te worden.

Het succes is groot, er is veel deelname, naast 
kinderen van de eigen vereniging, komen er ook 
kinderen van VVW, Hauwert, Hollandia en andere 
verenigingen uit de buurt. Allemaal op zondag 
morgen om 9:00. Misschien worden in de toekomst 
de tijden gewijzigd, daarover is nog geen besluit 
genomen. Ook wordt er aan gedacht om trainers van 
andere verenigingen uit te nodigen, en samen met de 
huidige trainersstaf, de trainingen voor de kinderen uit 
te zetten en te begeleiden

Voor de duidelijkheid: het staat helemaal op zichzelf, 
en is niet aan een vereniging gebonden. Tot nu toe 
faciliteert onze vereniging met 
de accommodatie, kantine en 
ondersteunende materialen. 
Daarom wordt de naam van 
onze vereniging ook niet 
genoemd, om de 
onafhankelijkheid te 
kenmerken. Richard van den 
Bosch, Cees Deen en Jenny 
Kaagman hebben veel in de 
voorbereiding gedaan, en 
Jenny heeft de kleding 
verzorgd. Siem en Afra 
Klein staan iedere zondag 
morgen, in alle vroegte in 
de kantine, waar veel 
waardering voor wordt 
uitgesproken!

De trainingen worden verzorgd door Carlo de Wit, 
Ferry Broers, Robert Vonderbank, Fred Boon en Ton 
Pennink. Er wordt nog gezocht naar meer trainers. 
Ook zijn er soms gast-trainers, zoals  onlangs 
gegeven door Yamal Yahiaoui en Xander Christel. 
Volgend jaar kunnen ook JO13 voetballers aansluiten. 
De Football Academy zoekt ook nog sponsoren, Rob 
Grooteman en Johan Rutz worden bedankt voor hun 
bijdrage. M2 printing is inmiddels hoofdsponsor van 
de Football Academy.

De trainers hopen dat er snel bredere bekendheid 
wordt verkregen in West-Friesland, om daarmee het 
spel plezier te vergroten voor de jonge voetballers, en 
natuurlijk niet te vergeten, de jonge voetbalsters!

Bezoek ook de Football Academy West-Friesland 
facebook pagina en website voor meer informatie.
https://www.facebook.com/
footballacademywestfriesland/
https://football-academy-west-friesland.nl

Tekst Marcel Kreuk
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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VOETBALLADE OVER EEN ..KAMPIOENSCHAP
Het gehele jaar bovenaan…een reeks van 
overwinningen
Voor de wintertstop niet te houden
Op momenten zo’n dertien punten voor
Langzamerhand verdween een grote voorsprong
Werden spaken in wielen gestoken
De productie liet wat te wensen over
Soms kwamen er gaatjes in de meest solide 
verdediging
Maar nooit viel het bouwwerk om
Al wilde eenieder van de koploper winnen
Er was geleerd van vorig seizoen
Toen ook een riante voorsprong verdween ….
Als sneeuw voor de zon
Dat ging ons geen tweede keer gebeuren
Het cement hield de soms wat onstabiele muur
Specie van samenwerking, een vriendenteam
Iedere keer andere uitblinkers
Waar de een wat minder was, verzaakte de ander niet
Kortom, een vriendenteam, een teamprestatie
Met meestal vertrouwen in de afloop
Zouaven één, KAMPIOEN van de Tweede Klasse A
KAMPIOEN ! …dat was jaren geleden.
Van de 1e Klasse naar de Hoofdklas
Na vijf jaar hoogtepunten volgden dieptepunten
Een nieuw team moest worden opgebouwd
Pas vorig seizoen werd de opmars ingezet
Onder leiding van een nieuwe trainer met zijn staf

Een nieuwe koers met jeugdig elan
Wat werd gezaaid, werd dit seizoen geoogst
De Zouaven, Zouaven 1, weer “ Eersteklas “
Wederom bijna de beste van West-Friesland
Dat is een hele grote prestatie
Van en voor de gehele vereniging
Maar vooral van jullie, selectiespelers
En van de trainer en zijn staf
Door klasse, maar vooral door teamgeest
Houd dit in gedachte voor komend seizoen
Dan kunnen jullie ook daar met vertrouwen naar 
uitzien
Zouaven 1, KAMPIOEN van de Tweede Klasse A, 
GEFELICITEERD !!

Tekst Jaap Bimmerman
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Het 6e en de weg naar de welverdiende platte kar

Zondagmiddag 5 mei ging er een tractor en 
platte kar met keiharde muziek en een 
verzameling  dolenthousiaste jongemannen 
door de Streek. Het werd al snel duidelijk, 
Zouaven 6 is kampioen geworden. Eerder 
was een groot deel van het team actief in 
een vriendenelftal dat startte in het 12e en 
opklom tot het 7e. Na 2 mooie promoties 
was de zesde klasse het eindstation en viel 
het team op een gegeven wat uit elkaar. 

Afgezwaaide selectiespelers als de broers John en 
Kees Hauwert, Marco Mazee, Tim Wilderink en John 
van Diepen kwamen de boel versterken, dus op naar 
de titel in de 5e klasse. Maar met een magere 5e 
plaats viel het 1e seizoen gewoon tegen. Een kleine 
streep door de rekening, maar de gezelligheid was op 
en top voor elkaar. De derde helft werd steevast 
gewonnen en ook het teamweekend (met onder 
andere ‘verslinder’ Arend’) was legendarisch. 

De verwachtingen voor het seizoen 2018/2019 waren 
hoog gespannen.  De spelers raakten steeds beter op 
elkaar ingespeeld en zo ontstond een uitstekende 
voetbalmachine en de ene overwinning volgde de 
andere op. De concurrentie begon punten te 
verspelen en de voorsprong werd steeds groter.  Op 
Bevrijdingsdag kon de titel veilig gesteld worden 
wanneer er tegen Dynamo 2 gewonnen zou worden. 
Toevallig ook de nummer 2 van de competitie. De 
mannen waren toch wat gespannen. De organisatie 
was al vol in gang gezet (de platte kar, een zeer 
ruime voorraad bier, een spandoek, kampioenshirts, 
een reservering bij café de Paus). Met de woorden ‘ 

het is mooi weer, weinig muggen’, ‘koppies laten 
hangen en schouders omlaag’, ‘als je schiet: lichaam 
naar achteren’ en ‘hup Andijk’ gingen de mannen de 
strijd aan.

“Bloed, zweet en tranen”

De wedstrijd begon rommelig en er werd zelfs een 
penalty gemist. Zo’n 10 minuten later wederom een 
strafschop en dit keer schoot Marco Mazee wel raak. 
De bevrijdende openingstreffer werd al gauw 
opgevolgd door een goal van Mike Smit. Deze 2 
goals bleken genoeg te zijn en het kampioenschap 
was dus een feit. Na de bloemen en felicitaties van 
het Zouaven bestuur, de flessen champagne en de 
nodige biertjes van sponsoren ‘Nieuwboer 
Stukadoors’ en ‘John van Diepen Schilderwerken’,  
stond de platte kar voor de deur en onder begeleiding 
van de welbekende klassiekers als ‘We are the 
Champions’ en Bloed, zweet en tranen’ ging het 
zootje ongeregeld door de Streek heen. Na een paar 
uurtjes  hossen, springen en tekeer gaan stond het 
buffet in de Paus klaar en waren de plekken al 
gereserveerd om de bekerfinale Ajax-Willem ll te 
kijken. Het feest ging vervolgens door tot in de late 
uurtjes totdat iedereen geen drank meer kon zien. 
Het was echt een topfeest en het gaf het team 
meteen de volle motivatie om ervoor te zorgen dat er 
volgend jaar in de 4e klasse weer een 
kampioenschap behaald gaat worden. Al is het alleen 
al om het feestje opnieuw te kunnen beleven.

Tekst Nick en Fer Lakenman
Fotografie Armand Hoogland
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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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Op vrijdagochtend 19 april verzamelden de 
spelers en begeleiders van De Zouaven zich 
om te vetrekken naar Schiphol voor 
deelname aan de Manchester Easter 
International Cup Games, het grootste 
jeugdtoernooi van Engeland. Voor een 
aantal spelers betekende dit voor het eerst 
vliegen. 

Dankzij onze sponsoren kon er (ook) een leuk 
programma worden gemaakt tijdens ons verblijf in 
Manchester. Wij willen hun hiervoor nogmaals 
bedanken! Ook het weer was prachtig in Manchester 
tijdens het paasweekend en liep iedereen lachend in 
korte broek door de (voetbal)stad.Na aankomst bij 
het hotel en het nuttigen van de lunch gingen wij per 
bus op weg naar de wedstrijd Bolton Wanderers-
Aston Villa, een wedstrijd in de Championship van 
Engeland. Aangekomen bij het University of Bolton 
Stadium gingen alle spelers spontaan de fan shop 
van Bolton in en kwamen er allemaal met een 
thuistenue uit. Ter plekke omkleden en samen naar 
de wedstrijd kijken in een sfeervolle ambiance waarbij 
de 2500 fans van Aston Villa zich luidkeels lieten 
horen, uitslag 0-2. 
Hierna terug naar het hotel, lekker eten en ons 
voorbereiden op de eerste toernooidag in het 
zwembad van het hotel! Wij speelden onze 
wedstrijden op het voormalige trainingscomplex van 
Manchester City, een prachtig complex gelegen aan 
de Yew Tree Road in een Engelse volkswijk.

Met een bekeken schot van Sem en dus een 1-0 
overwinning op het Deense Tune IF gingen wij prima 
van start, echter de 2e wedstrijd in de 
poule gingen wij tegen het Ierse 
Dungannon United Youth met 0-2 
onderuit. De 3e wedstrijd tegen de Pro 
Football Academy moest dus gewonnen 
worden, een team met allemaal kleine 
Rashfords, Sterlings en Silvas. Beide 
teams maakten er een spannende 
wedstrijd van tot het einde. In de 1e 
helft was het Björn die letterlijk en 
figuurlijk een dreun uitdeelde aan de 

Engelsen door de bal in de touwen te jagen, 1-0! De 
genadeklap werd helaas niet uitgedeeld door De 
Zouaven ondanks prima kansen. De Engelsen bleven 
op zoek naar de gelijkmaker maar na de rode kaart in 
blessuretijd voor hun speler floot de scheidsrechter 
meteen af. De Zouaven plaatste zich hiermee voor 
de winnaarsronde op zondag, een Westfries gejuich 
was duidelijk hoorbaar op het Platt Lane Sports 
Complex!

Op zondag de winnaarsronde tegen Crown Trace uit 
Trinidad & Tobago, een elftal Zuid-Amerikanen die 
allemaal heel hard konden lopen. Helaas verloren wij 
met 1-0 de wedstrijd door een onoplettendheid maar 
gingen alle spelers na afloop gezellig met elkaar op 
de foto. Inmiddels hebben wij van hun een 
uitnodiging ontvangen voor een toernooi in Trinidad & 
Tobago. Op hun fanpage stond dat zij ons de 
moeilijkste tegenstander van het toernooi vonden.

Op zondagmiddag brachten wij een bezoek aan het 
centrum van Manchester met als hoogtepunt een 
wandeling door de oude stadswijk en Chinatown. Al 
met al was het een prachtige ervaring voor de spelers 
en begeleiders van De Zouaven JO15-1, een reis om 
nooit te vergeten. It was fantastic!

Hierna nog lekker chillen bij het prachtige country 
hotel en gingen wij ons klaarmaken voor de thuisreis 
op maandagochtend. Na een prima vlucht landden 
wij op Schiphol en werden onthaald door allemaal 
blije ouders!

Tekst en sportieve groet Niels Laan

Internationaal Toernooi De Zouaven JO15-1

Hartelijk dank aan onze sponsors:

RUVO Timmerwerken    Alex de Jonge hoveniers  Bakker de Houthandel
Ton van Kuyk     Jumbo Wood    Jannekes Haarzaak
Vreeker begraafplaatsservice   BeKaBe bekabeling BV  Stephan Baas Schilders
Breider Tuinmachines Hoorn   NIBO installatietechniek  Kuperus loodgieter
Auto Totaal     Ledschermbus   Jan-Willem Breukink
SmitCo BV     Univé
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Wanneer ben je jarig? 
14 juli.
In welk team speel je dit seizoen? 
De JO12-2
Op welke plaats is je team afgelopen seizoen  
geëindigd? 
7e.
Op welke plaats in je elftal speel je?
Aan de rechterkant
Hoeveel jaar speel je al bij Zouaven? 
Ik denk het 6e seizoen, vanaf dat ik mocht.
Hoe heet je trainer? 
Joost – Fred – Carlo - Kees.
Wie vind je de beste speler van Zouaven 1?
Noa Marsman
Wat is je favoriete club?
Ajax.
Wie vind je de beste trainer van Nederland?
Dat weet ik niet.
Wie vind je de beste speler van Nederland?
Donny van de Beek.
Wat vind je de beste club van de wereld?
Ajax.
Wie vind je de beste speler van de wereld?
Ik denk Messi.
Bij welke club zou je graag willen spelen?
Barcelona.
Wie vindt je de beste  trainer van de wereld?
Guardiola.
Wat speel je vooral met je vrienden en 
vriendinnen? 
Verstoppertje of op de trampo of voetballen.
Heb je een lievelingsdier?
Een hond.
Wat eet je graag?
Salade, met vis.
Op welke school zit je? 
Het Martinuscollege.
In welke klas zit je? 
BK1a

Jarigwe 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:

Lara Bakker
Wat is je leukste vak op school? 
Sport.
Wat is je mooiste programma op de televisie?
Heb ik niet echt. Komt een man bij de dokter vind ik 
leuk.
Welke sport doe je nog meer? 
Geen
Heb je nog iets leuks te vertellen over Zouaven? 
Ik vind het een leuke en gezellige club.

Samenstelling  • Ans Neuvel
Fotografie • Familie Bakker
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JUNI

1 Rick Lakenman 7 Kyano de Wit 19 Jordan Cavanaugh
2 Jaesar Graves 9 Dax Buijsman 19 Jesse Baas
5 Merlijn Boon 12 Dylan Lopes Oliveira Stastny  19 Yari van Veen
6 Tijn Stap 13 Rens Manshanden 21 Kyara Verkouteren
6 Ilse de Jong 13 Youri Blom 22 Joep Sijm
6 Koen van Aesch 15 Sadaq Farhan Abdi 22 Milan Hilverink
6 Huub de Jong 15 Kevin Bakker 23 Lars Hoogland
7 Yentele Hofman 16 Abdirahmen Nuur Mahamed   28 Ahmed Bakro

JULI

2 Sam Calis 14 Lara Bakker 23 Jason Hoogland
3 Thijs Ooteman 18 Hidde Ooteman 23 Florian Grin
4 Teun Stap 20 Stijn Appelman 24 Jurre Jaring
5 Stijn Bouhuis 20 Milan Dekker 26 Sem Hauwert
8 Sven Visser 21 Jacek Krawczyk 27 Jurgen Bergsma
8 Twan Visser 21 Celeste Vogel 27 Moos Bakker
10 Stijn Hagtingius 21 Martijn Grooteman 28 Igor Zackiewiz
10 Safouan Dahman 21 Milan Achterberg 31 Sven van der Kraan
11 Stan Hoogland

Allemaal gefeliciteerd

 juni   
      en juli
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Sinds enkele weken hebben 4 van onze leden hun 
verenigingscheidsrechters diploma gehaald.

Rond afgelopen jaarwisseling begonnen we in onze 
kantine met 7 Zouaven cursisten op een totaal van 18 
deelnemers. Jammer genoeg vielen er van die 7 al 
vrij snel 3 af.  De overigen volgden 4 cursusavonden, 
met theorie en om beurten oefenwedstrijden fluiten en 
vlaggen.

Deze wedstrijden bestonden uit oefenmatches tussen 
Zouaven JO15-1 en West-Frisia JO16-1.  En tussen 
Zouaven JO14-1 en JO15-2. Daarnaast moesten zij 
onder begeleiding minimaal 4 competitiewedstrijden 
als stage fluiten. Hierover maakten zij na afloop 
steeds een zelfreflectie rapport.

Eind april was het zo ver en konden Bas Brink, Romy 
Kors en Kjell Nordgaard, uit handen van KNVB 
docent Gino ‘d Onorio, hun diploma in 
ontvangst nemen. 

Jovan Vilaret moest vanwege vakantie de laatste 
avond missen. Gelukkig mocht hij in Amsterdam de 
laatste toetsen doen en haalde alsnog zijn diploma.

Allen hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat jullie in de nabije toekomst leuke en 
spannende wedstrijden gaan fluiten.

Tekst Ron O’ Bryan
 Fotografie Eigen 

Zouaven scheidsrechters geslaagd

Romy Kors

Kjell Nordgaard

Jovan Vilaret
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vvdezouaven.nl

Blijf op de hoogte van al het actuele nieuws over onze club de Zouaven. Surf regelmatig 
naar vvdezouaven.nl voor algemene clubinformatie, nieuws over je eigen team, het 
voetbalprogramma, de uitslagen en standen. Kijk ook op de site voor de eventuele 
afgelastingen en lees hier ook ons clubblad de Zouaaf digitaal.

De Zouaven is ook te volgen via een App voor mobiel en tablet. Ga naar de App Store 
of Google Play, zoek naar de App Voetbalassist en download deze App. Wanneer hij is  
geïnstalleerd, kun je zoeken naar De Zouaven.

Lees de Zouaaf ook op je
computer, laptop of tablet!

de Zouaaf
clubblad van v.v. De Zouaven



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




