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Voorwoord
Om de aftrap te nemen voor het nieuwe magazine en een 
beknopt stukje te schrijven over onze vereniging was het wel 
even zoeken naar de juiste woorden.  
Over De Zouaven, met een rijke historie van bijna negentig 
jaar valt namelijk veel te vertellen. We hopen met dit 
magazine een inkijkje te geven in het verleden, heden en 
toekomst van onze mooie club.

In onze snel veranderende wereld, waar individualisme en 
prestatiedruk hoogtij vieren zouden we sport steeds meer moeten 
omarmen. De vereniging als ontmoetingsplek waar je samen kunt 
bouwen aan iets wat ons allen bindt, waar je kunt ontspannen en 
door sport en spel zowel lichaam als geest weer kan opladen. Binnen 
onze vereniging zijn we hier dagelijks mee bezig ‘hoe kunnen we 
ons aanpassen aan de tijd’. De jeugd heeft de toekomst, maar ze 
hebben ook andere prikkels nodig dan pak hem beet tien jaar terug. 
We proberen ons als club dan ook aan te passen om het eenieder 
naar de zin te maken. Niet vastroesten in oude gewoontes, die we 
soms net even te vaak tradities noemen, stilstand is achteruitgang!

Gezond, midden in  
de samenleving en klaar  

voor de toekomst!

De veranderingen in onze verenigingen gaan dan ook in gestaag 
tempo door. Het jeugdvoetbalbeleid wordt meer aangepast op 
“persoonlijke ontwikkeling binnen het team”, maar ook dit nieuwe 
magazine is een voorbeeld van verandering. De “verdigitalisering” 
van de wereld heeft de laatste jaren ook veel invloed op de sport, 
doellijntechnologie en de VAR zijn al niet meer weg te denken en 
big data om spelers te analyseren is iets wat steeds verder wordt 
ontwikkeld. Op ons hoofdveld hangen camera’s van Voetbal-TV, zodat 
wedstrijden thuis live bekeken kunnen worden, en worden mooie 
voetbalacties direct op social media gedeeld. De fysieke en digitale 
wereld raakt steeds meer met elkaar verstrengeld. Toch blijft voetbal 
ondanks, of juist dankzij alle veranderingen, hetgeen dat ons als 
vereniging bindt, waar je elkaar nog echt kan ontmoeten en waar 
je nog fysiek kan spelen met elkaar, even niet online maar langs de 
lijn! Ook een verandering die de komende jaren zichtbaar zal worden 
is beweegtraining, het motorisch leren. In dit magazine zullen 
we meer vertellen over beweegarmoede en blessures als gevolg 
daarvan. We hopen met deze nieuwe aanpak spelers fitter te krijgen 
en blessures te voorkomen, ook weer een positieve ontwikkeling die 
onze spelers ten goede zal komen.

Dankzij al deze veranderingen zijn we de voetbalvereniging die we 
willen zijn, gezond, midden in de samenleving, de blik vooruit en 
klaar voor de toekomst! We hopen met dit magazine nog dichter bij 
de mensen te komen en inzicht te geven in alles wat onze spelers, 
vrijwilligers en supporters met elkaar verbindt; De Zouaven!

Cees Deen
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Schadenberg Dakwerken

Schadenberg bundelt specifi eke 
deskundigheid van dakvegetatie en 
dakbedekking onder één dak. 
Dit betekent versterkende 
expertisevelden die de kennis van 
daktuinen en daksystemen intensief 
combineren.

Tevens beschikken wij over
 • Landelijk opererende organisatie;
 • Inspectie- en onderhoudsformule;
 • 24-uur calamiteitenservice.

Voordelen alles onder één dak 

 • Continuïteit door op elkaar 
   afgestemde werkzaamheden 

 • All-in garantie op de dakvegetatie                                                           
v en dakbedekking;

•  Bundelen van kennis, 
   vaardigheden en ervaring;

•  Korte communicatielijnen.

Schadenberg Dakwerken is onderdeel van Schadenberg Groep.

 

Contactgegevens

Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem

www.schadenberg.nl/dakwerken
info@schadenberg.nl

0228 - 541225

INNOVATIEVE DAKSYSTEMEN



De Zouaven werd op 1 september 1931 in Lutjebroek 
opgericht. De naamgeving is sterk verbonden met de 
geschiedenis van onze dorpen. Een standbeeld van Pieter 
Janszoon Jong siert de kerk en de hoofdstraat werd vernoemd 
naar deze dappere Zouaaf, die meevocht met het pauselijke 
leger in het Italië van de 19e eeuw en “den heldendood 
stierf”. ”Deze Zouaven waren goede vechters”, was de uitleg 
van pastoor Gielen, de naamgever van onze club.  
Door de kerk werd land aangekocht en voor 21 gulden 
kwamen daar schapen en bestuurlijke drollenrapers bij. 
Kortom, de leren knetter met veter kon gaan rollen.

Het eerste elftal werd in 1938 al kampioen in de 3e Klasse 
Onderbond … men moet ergens beginnen. Na de oorlog volgde een 
fusie met het Grootebroeker Union en promotie naar de KNVB. Het 
schapenveld voldeed toen niet meer. De Gemeente koos voor de 
Raadhuislaan. Voor meerdere Lutjebroekers was de Remise al een 

brug te ver, maar alles went. Een prachtige kuip, omzoomd met 
hoge bomen, imposante tribune en houten kantine. Daar streden 
de A-junioren in de hoogste Interregionale klasse zelfs tegen Ajax. 
Omdat de velden verspreid lagen werd in 1978 het nieuwe complex 
“de Kloet” opgeleverd. Hier regen hoogtepunten zich aaneen 
en volgde een opmars naar de Hoofdklasse. Anno 2020 telt de 
vereniging zo’n 750 leden, is het eerste winterkampioen in de 1e 
Klasse en zijn we toekomstbestendig.

Een toekomst, onder meer onzeker door concurrentie van andere 
sporten. Maar hier ligt ook de uitdaging voor spelers, trainers en 
alle noodzakelijke vrijwilligers. De oprichters konden niet bevroeden 
welke groei en bloei de vereniging zou doormaken.  
Begonnen met Pieter in 1867, die uitriep naar de Paus te gaan 
en men in Lutjebroek dacht dat hij hiermee het plaatselijke café 
bedoelde. Ditzelfde “De Paus”, die nu hoofdsponsor is van  
VV De Zouaven, ruim honderdvijftig jaar na dato!
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Voetbalvereniging De Zouaven



Slim op weg

www.peterappeltransport.nl



Woensdagmiddag bij De Zouaven
Op woensdagmiddag is het erg druk op het hoofdveld van de 
Zouaven. Er wordt daar training gegeven aan de jonge leden 
van de vereniging. De kinderen van onder de 7 en onder de 8 
jaar, aangeduid als O7 en O8, trainen van 14:45 tot 15:45 uur.  
De O9 en O10 trainen van 16:15 tot 17:15 uur. 

Hans van der Hulst en Piet Neuvel zijn al 5 jaar de drijvende kracht 
achter deze groots opgezette training. Door middel van een circuit-
training kunnen er 4 verschillende onderdelen getraind worden. 
Iedere week wordt er 1 onderdeel vervangen, zodat het uitdagend 
blijft, maar wel dat er routine in de oefeningen komt.
Door deze werkwijze kunnen alle kinderen een goede training krijgen 

en leren de begeleiders welke trainingen relevant zijn voor de jeugd. Er 

wordt hoofdzakelijk met de bal getraind, zodat gewenning en controle 

worden gestimuleerd. Energie en conditie hebben de spelers meestal wel 

genoeg.

Beide heren krijgen tijdens de training assistentie van veel vrijwilligers. 

Maar net zo belangrijk is de samenwerking met het Martinus College 

en de RSG. Vele leerlingen voeren hun maatschappelijke stage bij de 

Zouaven uit. Iedere leerling moet verplicht zo’n 30 uur aan deze stage 

besteden. Op woensdagmiddag bij een sportvereniging is dan ideaal.

Het Horizon College in Hoorn heeft de opleiding Sport & Bewegen. 

Diverse leerlingen van deze opleiding hebben bij de Zouaven stage 

gelopen. Zij kunnen na enige tijd zelfstandig de groepen begeleiden. 

De trainers zouden graag zien dat de lesuren van deze opleiding meer 

afgestemd worden op de sportwereld, namelijk op de woensdagmiddag 

wanneer veel kinderen sporten.

De woensdagmiddag is ook een ideale gelegenheid om startende 

vrijwilligers rond te kunnen leiden. Zo krijgt iedere vrijwilliger dezelfde 

uitleg over de werkwijze binnen de vereniging.  

Een goede eerste indruk is belangrijk.

JEUGD
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De huidige JO10 selectie is een talentvolle lichting. Wekelijks 
trainen in deze leeftijdsklasse zo’n 20 gedreven jongens 
uit meerdere teams met elkaar samen. Hiermee wordt het 
plezier en de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. 
Ook komt dit de saamhorigheid onder spelers en trainers ten 
goede.  

Onder leiding van Emiel Sloots, Erwin Fecken, Jord Noom en Bart 
Hagtingius doorlopen de kinderen elke maandag en woensdag 
uitdagende trainingsvormen, waarbij alle kinderen elkaar naar een 
hoger niveau brengen. Met prima voetbal speelt de JO10-1 haar 
wedstrijden op divisie niveau. Ook de JO10-2 houdt zich prima 
staande in de 1ste klasse! 

Dit was ook Ton Pennink opgevallen. Ton is niet meer weg te denken 
bij De Zouaven. Hij is belangrijk voor het 1ste elftal, en helpt ook de 
jongste De Zouaven pupillen vooruit. Daarnaast is hij jeugdscout voor 
Ajax. In die hoedanigheid regelde hij een oefenwedstrijd tussen 
jeugdteams van beide clubs.

Op woensdag 13 november was het dan zover. Onder toeziend oog 
van ruim 100 meegekomen supporters en diverse Ajax coryfeeën 
waaronder Sjaak Swart, speelde de JO10 selectie op De Toekomst 
tegen Ajax. Ondanks barre weersomstandigheden verweerden 
de jongens zich kranig en kwamen ze tot mooie aanvallen en 
doelpunten! Een prestatie om trots op te zijn. En bovenal, een 
ervaring voor het leven!
 

Fantastische ervaring voor JO10  

JUNIOREN



In het begin was het even aankijken, maar al snel bleek dat we 
allemaal enthousiast waren. Zo zijn er verschillende taken te 
verrichten en iedereen doet zijn ding. Al gauw werden anderen ook 
aangestoken en zijn we via acht nu met 12 à 13 man. We zijn nu 
zelfs dubbele diensten aan het draaien.”

Dit zijn ze gaan doen, omdat er onvoldoende vaste teams waren. 
Ze doen dus veel meer dan voor de taakplicht noodzakelijk is. “We 
hebben er zoveel lol in.” Ron is samen met Rick Broers groepshoofd 
en laat de teams rouleren. “Juist weer eens met anderen staan 
bevordert het sociale gevoel.” De vereniging is blij met zulke 
initiatieven en men wordt ook uitgenodigd voor de vrijwilligersdag. 
Ik zou zeggen, goed voorbeeld, doet goed volgen!

SENIOREN

De “taaklichters” van Senioren 5 …
Oudere juniorenteams en alle senioren krijgen een keuze 
voorgeschoteld om een geldbedrag te betalen of om een 
of meerdere taken uit te voeren. Dit gaat onder de noemer 
“Taakplicht”. Een wat beladen woord. We zouden degenen 
die hiervoor kiezen beter “taaklichters” kunnen noemen. Zij 
verlichten de taken van de vereniging en dat is noodzakelijk.  
Wij kunnen niet zonder. Mede daarom is het, zonder andere 
teams tekort te doen, meer dan plezierig dat ons 5e team 
al jaren terug heeft besloten gezamenlijk kantinedienst te 
draaien. Daar willen we meer van weten …..

De initiatiefnemer is speler Ron Timmerman en nog altijd coördineert 
hij de boel. Ron, dat was een fantastisch idee. 
“Bij de Senioren was het al gebruikelijk om je taakplicht te vervullen 
en ik hoorde, dat ze in de kantine vaak mensen tekort kwamen 
om alles in goede banen te kunnen leiden. Bovendien leek het mij 
gewoon leuk om mee te draaien. Zo zijn we met vijf man gestart. 
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Wij zijn een jong, dynamisch en flexibel
intallatiebedrijf die zich richt op

particulier installatiewerk

Vijfhoek 20, 1601 ML Enkhuizen            (0228) 820 240            info@niboinstallatie.nl            www.niboinstallatie.nl 

Wij zijn gespecialiseerd in o.a. badkamer- en keuken renovatie, zinkwerkzaamheden,
gas, drinkwater leidingwerk en montage en onderhoud van uw CV ketel.

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden
of geheel vrijblijvend advies of een offerte van ons ontvangen?

Neem dan contact met ons op via de telefoon of per mail.
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DAMES / MEISJES

Gezelligheid belangrijk aspect  
Dames 1, hèt aantrekkelijke vlaggenschip van De Zouaven!  
Fit, elegant en sportief, dat zijn kenmerkende woorden voor 
het 21 dames tellende team. In de competitie kun je ze 
vinden onder VR1, maar ze worden liever aangesproken met 
het bekende: Dames 1. Dat geeft wat meer allure. Dat is ook 
wel nodig, aangezien ze als een van de eerste in de nieuwe 
tenues spelen. Shirts met een juiste kleurstelling en een goede 
pasvorm. Het geheel wordt aangevuld met een presentatie 
tenue.

In de competitie gaat het voortvarend: op de 2e plaats in de 5e 
klasse. Om tot zo’n prestatie te komen wordt er ook serieus getraind. 
Onder leiding van Peter Groot en Bertus Klein wordt de intensieve 
training goed voorbereid. Dit vergt de nodige aandacht. Een goede 
training verzin je niet 5 minuten voor aanvang. 

Om eens inzicht te krijgen wat het inhoudt om een training te geven, 
hebben de dames besloten af en toe zelf de training te verzorgen.   
1 x per maand geeft een tweetal hun eigen teamleden een training 
die ze zelf hebben voorbereid. En uiteindelijk weet iedere speelster 
wat het inhoudt om een hele training te verzorgen.

Gezelligheid is een belangrijk aspect tijdens de voetbal. Dames 1 
organiseert 3 keer per seizoen een uitje. Sinterklaas is al uitbundig 
gevierd en op 19 april staat de volgende avond al gepland.  
Bij hoofdsponsor Café De Paus wordt een gezellige spelletjesavond 
georganiseerd. Over het laatste uitje wordt ook al nagedacht. 
Dianne, de dochter van Peter, heeft ideeën genoeg voor de laatste 
feestavond.

Peter Groot is trots op het team, samen met Jan Kors, Annet 
Wingelaar en Bertus Klein, vormen zij een echte en hechte eenheid. 
De Dames 1 is een rots in de branding voor voetbalvereniging De 
Zouaven!
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Trainer Johan Rutz en zijn selectie

JOHAN RUTZ

Wat is het geheim, wat is de visie van onze succesvolle 
trainer. “Ik wil mijn spelers laten nadenken over  
voetbalsituaties en het tactische gebeuren, zodat ze het 
spelletje beter gaan lezen. Tegenwoordig denken spelers 
beter na in bepaalde situaties en anticiperen ze op 
veranderingen in het spel. Als een tegenstander van systeem 
verandert, veranderen zij mee. Ik hoef zelf steeds minder te 
coachen.”

Dit laat Johan in trainingen terugkomen. “We trainen vaak op een kwart 
veld, in kleine ruimtes met diverse spelvormen”. Johan roemt zijn staf 
en speciaal Jory de Wit, zijn klankbord en medetrainer. Hij verwacht het 
na de winterstop moeilijker te krijgen. ”We missen vooral buitenspelers 
en moeten misschien afwijken van ons systeem. Tegenstanders als AGB 
en vooral SDZ hebben enkele betere spelers, maar wij opereren meer 
als een team. Dat geeft meerwaarde en daarom blijven we voor het 
kampioenschap gaan.” De Zouaven 1 gaat er voor!

Met de jeugdselecties naar Divisie niveau
Trainer Johan Rutz is al anderhalf jaar in functie van HJO, oftewel Hoofd Jeugd Opleiding. Hij had hier al veel ervaring mee als 
hoofdtrainer bij zijn vorige verenigingen. Daar was dit broodnodig, omdat het niveau van zijn jeugdtrainers nog op een laag 
pitje stond. Gelukkig constateerde Johan dat het niveau van onze selectietrainers al heel hoog lag. 

“De afgelopen tijd heb ik me voornamelijk kunnen bezighouden 
met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan om onze 
jeugdselectiespelers op een hoger plan te krijgen. Dit doe ik samen 
met TJC ( Technisch Jeugd Coördinator) Frank Raven. Voorheen 
bestond elke selectie uit eerste- en tweedejaars, zodat de eerstejaars 
zich op konden trekken aan de ouderen in het team. Daardoor werd 
hun weerstand groter. Tegenwoordig bestaat elk (selectie)team uit 
spelers, die in leeftijd hooguit een jaar verschillen en daardoor komt 
de ontwikkeling van het fysieke en mentale aspect minder tot hun 
recht. De ontwikkeling van spelers blijft het belangrijkste proces, 
maar we streven ernaar om alle selectie elftallen op Divisie niveau te 
krijgen. Nu gaan de betere spelers naar Hollandia omdat we nog te 
laag spelen. 

Daarom gaan we in komend seizoen alle “even” selecties, de 
12/14/16 en 18 eruit halen en zo alleen de 13/15/17/19 
overhouden. Zo kunnen we weer twee jaar met een groep werken, 
pakken steeds de beste spelers bij elkaar. Dit kunnen zowel eerste- 
als tweedejaars zijn. We kijken dus niet naar leeftijd, maar naar 
kwaliteit. Zo worden spelers en teams sterker en beter.” Johan wil 
naar meer weerstand en een betere mentaliteit, “…want dit kan bij 
De Zouaven zeker beter.”

Om de continuïteit te waarborgen, vindt Johan het van het grootste 
belang, dat mochten de wegen ooit scheiden men doorgaat op 
de ingeslagen weg. “Continuïteit is belangrijk, want wij willen 
constant bij de beste 100 amateurverenigingen op jeugdniveau gaan 
behoren.”



THIJS JANSEN

Even voorstellen,  
Thijs Jansen
Thijs kwam tegelijk met zijn trainer Johan, seizoen 17/18 bij 
onze club. Hij had altijd al de ambitie om hogerop te spelen 
en liet deze kans niet lopen. Hij voelde zich vanaf de eerste 
minuut thuis. 

Thijs wilde graag op positie zes spelen, na eerst op tien te zijn gezet. 
“Ik heb geen minuut meer gemist.” Thijs is de perfecte stofzuiger 
en teamplayer. Misschien onopvallend, maar kenners zien zijn 
kwaliteiten. “Laat mij de ballen maar afpakken en gaan bij voorkeur 
richting de voorwaartsen”. Met zijn optimistische karakter heeft hij 
er alle vertrouwen in om voor het kampioenschap te gaan. “Wij doen 
niet onder voor welk team ook.” Thijs speelt hier met enorm veel 
plezier en verlengt graag zijn contract.

“De jongens vingen me op in een 
heerlijk warm bad. De Zouaven is 
een gezonde club, die alles op regel 
heeft. Het hart wordt door vrijwilligers 
gedragen, met trouwe supporters, 
waaronder mijn ouders, die in weer  
en wind langs de lijn staan.”

“Het allerbelangrijkste is  
het vasthouden van onze  

geweldige selectietrainers.  
Zij zijn degenen,  
die de kwaliteit  

van de opleiding kunnen  
waarborgen.”
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AANGEPAST VOETBAL

Waar we het voorheen over G-voetbal hadden, spreken we tegenwoordig liever over aangepast voetbal. Het seniorenvoetbal 
voor spelers met een beperking is al 30 jaar een begrip binnen de club. Sinds vorig jaar is er ook een jeugdteam opgericht. 
Een viertal enthousiaste vrijwilligers besloten hun zomervakantie dat jaar op te geven en een zomerstop werd dus een 
vakantiestop. 

Aangepast voetbal voor jong en oud

D.m.v. een project op te zetten met een absolute deadline werd er 
met man en macht georganiseerd. Het resultaat was dat er binnen 
3,5 maand een volledig 8-tal jeugdspelers voor de eerste keer samen 
aan het trainen waren. 

Elke woensdagmiddag staat er nu een team van 3 trainers de jeugd 
binnen de lijnen het voetbal leuk en nóg beter te laten spelen, 
waaronder de keeper die speciaal keeperstraining krijgt. Buiten het 
veld staat Monique voor een stuk begeleiding voor een speler die dat 
even nodig heeft en is aanspreekpunt voor de ouders.  
Hoofdtrainer Marco heeft een netwerk opgezet met andere 
verenigingen om het contact onderling optimaal te houden en 
afspraken te maken. Er wordt nog geen competitie gespeeld  
maar er worden wel regelmatig wedstrijdjes georganiseerd en de  
sfeer is helemaal top.

“De sfeer is  
helemaal top”.





WALKING VOETBAL

Walking Football 
Walking …wat …, O, dat …Ah joh, wat moet je daar nou 
mee, die bejaardensport……Ja, een mening is zo gegeven. 
Toegegeven, het is niet bepaald een flitsend, razendsnel 
spel. Ook niet voor de jongsten onder ons, maar er zijn 
ook oudere jongeren die van beweging houden en het wat 
rustiger aan willen doen. 

Nu de kans om zonder  

lijfelijk contact te leren voetballen

Lucia

Het walking football promoten,  

sociale contacten en  

ontmoeten van oud voetballers

Piet

Goed voor de stramme spieren, 

gezelligheid voorop, spelen tegen 

buurtverenigingen

Mooi dat er ook vrouwen meedoen    

Nico en Thea

Trouwens, critici zou ik willen vragen hun oordeel uit te stellen 
en ons kunstgrasveld met een bezoekje te vereren op de 
donderdagavond. Na een warming up volgt altijd een fikse training, 
afgesloten met een partijvorm.

De training wordt verzorgd door Lucia Cascarino, gecontracteerd 
van AC Milaan, soms ook door Marcel Besseling. In klein comité 
begonnen moet zo langzamerhand een spelersstop gehanteerd 
worden….Nee hoor, geïnteresseerden zijn altijd welkom. Eerst  
maar iets meer over de spelregels. Een team bestaat uit zes 
veldspelers, heeft bij ons een gemengd karakter, de bal moet laag 
worden gehouden en rennen is uit den boze…
Dat is ook voor ons soms moeilijk, maar elk nadeel heeft zijn 
voordeel. Je moet namelijk constant kijken, positie kiezen en 
vrij lopen. Dus…wat nou …voor watjes….We spelen (nog) niet 
in competitievorm, maar inviteren tegenstanders en spelen in 
toernooivorm. Bij wedstrijden is het raadzaam om minstens met 
negen man op pad te gaan. Je mag namelijk steeds wisselen en zou 
zo snel de drie achtersten of de voorhoede van nieuw bloed kunnen 
voorzien. 

Zo, dat is in een notendop Walking Football. Ik verwacht dat het 
nu storm gaat lopen…..Kijk uit, niet te snel…dat mag niet bij dit 
spelletje!

Achter: Marcel Besseling, Jaap Bimmerman, Fred Bakker, Ron Joustra. Voor: Nico en Thea Schouten, Lucia Cascarino en Piet Neuvel                                                                 
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Beweegkamp zomervakantie

BEWEGEN MET PLEZIER!

VV De Zouaven
3, 4 en 5 augustus

Schrijf je atleetje nu in!
www.scopoatletico.nl/inschrijven

@scopoatletico

 
€150
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Gezonder leven =  
meer en beter bewegen
Sporten zorgt voor allerlei stofjes die je een goed gevoel kunnen geven. Het is als Pokon voor je lijf en je brein. Als er iemand 
is die én theoretisch geschoold is én in praktijk dagelijks bezig is met bewegen is hij het wel. Mastertitel Human Movement 
Sciences. Werkzaam voor de KNVB als technisch jeugdcoördinator. Speciale aandacht voor Marco Neuvel. Kind van de club. 

“Op vijfjarige leeftijd, iets eerder dan toegestaan, ben ik begonnen 
bij De Zouaven. Wat ik me nog goed kan herinneren zijn de 
techniektrainingen op het gravelveld onder leiding van onder andere 
Hans van der Hulst. De bal die hoog opstuit en de plassen in het 
gravel, waardoor je iedere keer weer goed moest anticiperen op 
de baan van de bal. Met een kapotte trainingsbroek naar huis en 
je gezicht onder de gravel. Daarnaast was ik op jonge leeftijd de 
‘mascotte’ zoals ze mij noemden bij de A1 die onder leiding stond 
van mijn vader Piet. 

In de vroege ochtend pikte hij noodgedwongen meerdere spelers 
thuis op, omdat ze nog hun roes moesten uitslapen van de avond 
stappen daarvoor. Later speelde ik zelf in De Zouaven C1 die onder 
andere thuis voor maar liefst 500 toeschouwers Ajax C2 met 5-4 
versloegen. Ik werd samen met mijn neven Jaap en Ruud Jong,  

Ivo de Heus en Koen Verhoeff gescout en heb totaal vijf jaar in 
de jeugd van Ajax gespeeld met onder andere Toby Alderweireld, 
Jan Vertonghen en Daley Blind. Daarna twee jaar bij Haarlem als 
prof in de Jupiler League en toen uiteindelijk nog één seizoen in 
het eerste van Zouaven en de promotie naar het destijds hoogste 
amateurniveau meegemaakt. Helaas werd ik genoodzaakt op mijn 
21e , door het twee keer in korte tijd scheuren van mijn voorste 
kruisband, te stoppen met voetballen.”

MARCO NEUVEL



“Tijdens de studie Bewegingswetenschappen kwam ik erachter dat 
het opdoen van veel verschillende beweegervaringen bijdraagt 
aan een fitter lichaam en dat de jeugd in Nederland zich juist 
vroeg toelegt op enkel en alleen voetballen of hockeyen. Als 
Hoofd Opleiding bij Koninklijke HFC in Haarlem zag ik daarna dat 
de jeugd steeds minder goed beweegt en dat ze niet of nauwelijks 
buiten spelen. Daarnaast worden gymlessen niet altijd door een 
vakleerkracht gegeven. De ouders van nu waren in hun jeugdjaren 
heel actief. Er waren nog geen iPads en telefoons die hen binnen 
hielden. Tegenwoordig haalt een kwart van de jeugd de norm voor 
een motorische test niet. 

Het breed en met plezier bewegen is wat ik nu met mijn bedrijf 
uitstraal. Neem de Beweegkampen voor jeugd van 5 tot en met  
12 jaar die we organiseren. Vanaf 3 tot en met 5 augustus 
organiseren we het kamp voor de eerste keer bij de Zouaven. 
We laten kinderen op een speelse manier kennismaken met alle 
grondvormen van bewegen. Wist je bijvoorbeeld dat judo een 
donorsport van voetbal is? 

Veel elementen van judo komen terug in een één tegen één duel in 
het voetbal. Daarom is het zo goed als kinderen meerdere sporten 
beoefenen. Ze ontwikkelen zo verschillende vaardigheden, die ze ook 
weer in een andere sport kunnen gebruiken. Tijdens de kampen is er 
veel persoonlijke aandacht, maar wordt ook niet alles voorgekauwd. 

We leggen ook geregeld materialen neer en mogen de kinderen 
zelf bepalen wat ze daarmee doen. Zo ontwikkelen de kinderen 
hun creatieve brein. Naast de beweegkampen ondersteunen wij 
verenigingen om kinderen fitter te maken en plezier in sport mee te 
geven. Dit doen wij door het opzetten van een fysieke leerlijn en/
of het plaatsen van trainers en coördinatoren bij de verenigingen. 
Allemaal met als doel om kinderen in beweging te krijgen en te 
houden en plezier in bewegen mee te geven.”
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Kinderen fitter maken  
en plezier in sport  

meegeven



Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten. 
Gemiddeld 10,5 uur per dag. In de kamer, keuken, 
schoolbanken. Een spannende film. Een verslavende 
serie op t.v. of laptop. Lekker gamen op de bank of eigen 
slaapkamer met FIFA, Fortnite of Metro Exodus.  
De linker- en rechter duim draaien overuren. De rest 
van het lijf zit, hangt of ligt in de chillstand. Doktoren, 
wetenschappers, therapeuten luiden de noodklok.  
“Zitten is het tweede roken”.  

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Door te bewegen 
kan je beter presteren. Op school, op je werk en thuis in het 
dagelijkse leven. Het is gesneden koek voor Britt Lamers en Eddy 
Haakman. Zij is afgestudeerd bij het CIOS als bewegingsagoog en 
thans bezig met de studie fysiotherapie en wil in de toekomst 
een eigen voetbal loopscholingsbedrijf starten. Ze tenniste 
en voetbalde in haar jeugdjaren op hoog niveau. Hij zag een 
toekomst als graficus niet echt zitten en maakte de overstap naar 
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en is als vakleerkracht 
verbonden aan het Martinuscollege in Grootebroek. Hij kon aardig 
voetballen en was als meerkamper een zeer allround atleet.

“Ik wil het. Ik kan het. 
Ik doe het.”

Britt en Eddy zien met eigen ogen dat de jeugd steeds grotere 
problemen heeft met een aantal motorische basisvaardigheden. 
Het gaat simpelweg niet goed met de coördinatie, lenigheid, 
uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. Hoe dagen we 
kinderen uit? Hoe geef je als trainer instructies? Moet je alles 
voorzeggen en alle bewegingen tot in detail voordoen? Of geheel 
anders. Laat kinderen bewegingen leren door ze het gewoon te 
laten doen. Laat ze spelenderwijs zelf ondervinden hoe leuk het 
is om te sporten en om te ontdekken: “Ik wil het. Ik kan het. Ik 
doe het.” Kennisniveau omhoog brengen bij kinderen, bij ouders, 
bij trainers en begeleiders is een hele uitdaging. Het zal aan Britt 
en Eddy en aan De Zouaven niet liggen. Kijk maar naar de foto’s. 
We laten niemand zitten! 

    

Stilzitten is  
geen optie 

BRITT LAMERS

EDDY HAAKMAN
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RB-BELASTINGADVISEURS
www.kantoorkersten.nl
info@kantoorkersten.nl
tel: 0228-511319



De Zouaven Magazine 2020   |   23

Bekende quote: ‘De beste scheidsrechters zijn die, die 
onopvallend zijn in het veld’. Maar die scheids moet wel 
aanwezig zijn! En bij De Zouaven, waar 25 wedstrijden per 
weekend meer gewoon dan uitzondering is, zijn evenzoveel 
leidsmannen/vrouwen nodig. Gelukkig kan de club rekenen 
op ongeveer 45 opgeleide scheidsrechters met daarbij nog 
een enthousiaste groep taakplichters en ouders die het 
mogelijk maakt jong en oud hun sport te laten beoefenen.

Ron O’Brian en Alex van Golberdingen zijn zij de coördinatoren 
van de scheidsrechtercommissie. Die bestaat verder uit een viertal 
scheidsrechterbegeleiders en een viertal scheidsrechterzoekers. De 
commissie doet meer dan begeleiden en zoeken alleen. Er worden 
infoavonden en cursusavonden georganiseerd.

Nieuwe initiatieven
Op verzoek gaan ze straks grensrechters begeleiden. Hier schijnt een 
behoefte aan te zijn waar ze op inspringen. Ook gaan ze in overleg 
met de coaches van JO10 (Jeugd Onder 10 jaar) zowel de spelers als 
de (jongere) scheidsrechters begeleiden in de overgang van ½ veld 
naar heel veld.
Niet iedere scheidsrechter kan of wil alle wedstrijden fluiten. 
De dames is anders dan het 7e en weer anders de veteranen. 
Zoekcommissie: Succes gewenst !
Dus rijdt u binnenkort weer over de Raadhuislaan en u ziet al die 
velden gevuld met Zouavenstrijders en hun tegenstanders, bedenk 
dan eens wat voor wereld hierachter zit om dat te realiseren. Een 
wereld van organisatie, leiding en begeleiding. Een wereld die wel 
nodig, maar niet opvallend aanwezig is. Net als die goeie scheids.

Scheidsrechters



Het grootste assortiment hortensia’s 
van West-friesland

www.dehortensiagroothandel.nl
P.J. Jongstraat 70

1614 LG Lutjebroek
0228 520217



Football Academy 

West Friesland

De wintereditie van Football Academy West-Friesland 
(FAWF) zat er eind december alweer op. Vele enthousiaste 
jonge voetballers hebben veel geleerd van trainers Robert 
Vonderbank, Carlo de Wit, Fred Boon en Ton Pennink en 
assistent trainers. Met de hulp van kantinekrachten Siem 
en Afra Klein. De FAWF draait volledig zelfstandig en 
onafhankelijk op het complex van VV De Zouaven.

Ook de inschrijving van de voorjaareditie 2020 komt inmiddels 
alweer goed op gang. Onder de vroege inschrijvers zijn 2 kaarten 
van de Eredivisiewedstrijd Ajax – PEC Zwolle in de Johan Cruijff 
ArenA verloot! Inschrijven kan tot en met donderdag 30 april via 
www.football-academy-west-friesland.nl De start van de nieuwe 
editie is op maandag 8 juni. Er wordt dan een maand lang  
op maandagavond en woensdagavond getraind, waarbij de  
jongste groep negen keer 60 minuten traint en de oudste groep 
acht keer 75 minuten.

Ieder nieuw lid krijgt een tenue met de opdruk van de FAWF.  
Duijn Teamsport en M2 Printing zijn als vaste sponsors zichtbaar op 
het tenue. Het tenue is heldergroen met zwarte broek, herkenbaar 
en mooi. Je loopt er tijdens de zomervakantie dus flitsend bij in het 
tenue van de FAWF!

De FAWF is geschikt voor ieder voetbalniveau van 8 jaar tot en 
met 13 jaar. Kinderen met geringe ervaring zullen de grootste 
stappen maken wat het voetbal plezier enorm vergroot. Tijdens de 
trainingen worden groepen gemaakt van gelijke niveaus.  
Er wordt heel veel met de bal getraind, puur op techniek. Het is 
dan ook een echte voetbaltechniekschool. Er wordt ook looptraining 
gegeven om de looptechniek bij te schaven.
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“Met veel plezier
 veel geleerd”
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Jaar in beeld
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Nieuwe mensen, nieuwe kansen  
De ‘Club van 100’ is door Niek Oud opgericht op 1 juni 1998, 
tijdens de kampioensreceptie van Zouaven 1. “Na afloop van 
de receptie, we gingen naar de 3e Klasse, had ik 46 leden 
geregistreerd. De ‘100’ had te maken met 100 gulden, wat elk 
lid moest betalen. Al in die tijd was het van belang om extra 
financiële middelen te creëren, om extra faciliteiten te kunnen 
bieden aan het eerste elftal. Dit zijn randvoorwaarden om 
spelers op een hoger niveau te brengen en ze voor de club te 
kunnen behouden.” 

Daarin is niets veranderd, alleen zorgde inflatie voor een huidig 
lidmaatschap van 60 euro en is bedrag bestemd voor de gehele 
selectie. Naast Niek namen in de eerste commissie Cesira Boersma 
en Pierre Deen zitting en werden statuten en reglementen 
opgesteld, omdat men (financiële) verantwoording naar de leden 
wilde afleggen.
Ieder lid krijgt gratis toegang tot de thuiswedstrijden en een 
fantastische clubavond met verloting in de kantine.

Vanaf seizoen ‘19/20 wordt ‘De Club’ geleid door Marco Prins,  
Frank Neuvel, Tim Ligthart en (opnieuw) Pierre Deen. De vuurdoop 
was de 21e clubavond in september, die zoals zij volmondig 
beaamden …”Super gezellig en behoorlijk goed bezocht was.  
Kan altijd beter, maar we hebben er een nieuw element in gebracht, 
een sportquiz, die heel enthousiast onthaald werd.”

Nieuwe mensen, nieuwe kansen. Laat dat maar aan dit viertal 
over, die fanatiek supporter zijn of nog spelend lid. Zij beheren een 
behoorlijke portemonnee en steevast wordt op de clubavond een 
cheque van 6000 euro overhandigd aan de selectie. “De pot wordt 
zorgvuldig bewaakt, zonder te zuinig te zijn, want het door de leden 
opgehoeste bedrag moet wel goed besteed worden. We hebben 
nu rond de 150 leden en streven naar de 200. De focus zal op onze 
jongeren komen te liggen, die kunnen nog tijden mee.”
Dat geldt zeker voor deze vier enthousiastelingen en zij beseffen, 
zoals ze zelf verwoorden …”Als het goed gaat met de selectie, gaat 
het goed met onze ‘Club’.

Club van 100  
steunt onze jongens
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De dubbele droom  

Ronald en Frank de Boer met in het midden vader Cees (“De Messi van De Zouaven”)

Vraag een kind wat hij of zij wil worden en je krijgt de 
meest uiteenlopende antwoorden. Fotomodel, zangeres, 
ziekenverzorgster, lerares en interieurontwerpster scoren 
goed bij de meisjes. Jongens dromen vaak over een  
succesvolle carrière als advocaat, acteur, piloot, chirurg, 
ingenieur en topsporter. Prachtig toch dat jeugdige 
enthousiasme. Op latere leeftijd blijkt dat van al die 
mooie dromen weinig is uitgekomen, al zijn er natuurlijk 
uitzonderingen.

Zo was er ooit een tweeling uit de Grootebroeker Melkstraat. Dag 
en nacht werd door één ding beheerst. De magie van de bal. Links, 
rechts, koppen, passen, passeren en afronden. De bal werkte als een 
magneet en kreeg al op jonge leeftijd toverkracht. In huis, op straat, 
op het schoolplein, tegen een muurtje, tegen de garagedeur en 
uiteraard op het veld. Altijd bezig met de bal en bezig met winnen. 
Samen tegen anderen, maar ook tegen elkaar. Het ging er tot huilens 
toe bloedfanatiek aan toe. Op zondagmiddag in de rust van het 1e 
kwamen ze als de brandweer het veld op. Ronald en Frank en een 
paar vriendjes die voor een paar honderd toeschouwers even wilden 
showen dat ze konden voetballen. Presteren onder druk.  

“Ik heb meer van je zoons genoten dan van jou de Boer”, kreeg 
vader Cees wel te horen. De wasmachine met de met prut 
besmeerde rode Le Coq Sportif trainingspakken draaide overuren. 

De film van 
moeder Git.

Het debuut in het rood grijze tenue staat ze nog helder voor de 
geest. Samen op de paarse fietsen en alle spullen volgepropt in een 
gezamenlijke voetbaltas. Op naar de allereerste wedstrijd voor het 
‘echie’. Het werd een 10-0 zege. De goals werden gebroederlijk 
verdeeld. Elk 5. De hoogtepunten werden vastgelegd op film. Wat 
denk je? Geen goal in beeld. Wel wat gejuich. Maar ja, wat wil je. Het 
waren de jaren ’70. Een rolletje van 3 minuten dat toen peperduur 
was. Begin van een dubbele droom die uitkwam en bij de Zouaven 
begon.



OOK VOOR :

BEHANG
VERF
GORDIJNEN
RAAMPRODUCTEN
VLOEREN

Interieurontwerp voor uw
Bedrijf, (ver)bouwplannen
In 2D & 3D.
Ons Motto is: Ontzorg!

Uitsluitend op afspraak. Info@roomzbyjenny.nl
Relaxfauteuils
leverbaar in een 3 maatvoeringen leverbaar 
zowel in stof als in leder 

Urban Sofa Palermo
zeer fraaie oorfauteuil
leverbaar in zeer veel  kleuren  

Boomstamtafel
Prachtige tafel compleet met stalen X 
onderstel  (6 cm massief Acacia)

nu 200x100 
€ 595,- 

Hoekopstelling
leverbaar in vele kleuren en opstellingen 2 Hoek Eiland 
(als getoond sofa+2+Hoek+Eiland v.a. €1499)

 vanaf   

€ 999.-

Urban Sofa Merlin
leverbaar in vele stoffen uitvoeringen

nu 2 zits vanaf  
€ 695,-

nu vanaf  
€ 995,-

nu vanaf  
€ 395,-

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

 vanaf e399,-

 vanaf e

Comfortabel bankstel
 vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    

                                     

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!
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i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten
Openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
donderdag koopavond van 19.00 - 20.30 uur 
zaterdag 10.00- 17.00 uur

Relaxfauteuils
leverbaar in een 3 maatvoeringen leverbaar 
zowel in stof als in leder 

Urban Sofa Palermo
zeer fraaie oorfauteuil
leverbaar in zeer veel  kleuren  

Boomstamtafel
Prachtige tafel compleet met stalen X 
onderstel  (6 cm massief Acacia)

nu 200x100 
€ 595,- 

Hoekopstelling
leverbaar in vele kleuren en opstellingen 2 Hoek Eiland 
(als getoond sofa+2+Hoek+Eiland v.a. €1499)

 vanaf   

€ 999.-

Urban Sofa Merlin
leverbaar in vele stoffen uitvoeringen

nu 2 zits vanaf  
€ 695,-

nu vanaf  
€ 995,-

nu vanaf  
€ 395,-

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

 vanaf e399,-

 vanaf e

Comfortabel bankstel
 vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          
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Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00
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leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    

                                     

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!
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                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    

                                     

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!
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i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten
Openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
donderdag koopavond van 19.00 - 20.30 uur 
zaterdag 10.00- 17.00 uur

Relaxfauteuils
leverbaar in een 3 maatvoeringen leverbaar 
zowel in stof als in leder 
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(als getoond sofa+2+Hoek+Eiland v.a. €1499)

 vanaf   
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Urban Sofa Merlin
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nu vanaf  
€ 995,-

nu vanaf  
€ 395,-

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
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donderdag 19.00-21.00
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(ook als 3+2 zits)                               
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2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–
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Zweefdeurkasten
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Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  
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Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
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- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

 vanaf e399,-

 vanaf e

Comfortabel bankstel
 vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499
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1 persoons  vanaf   
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bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%
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Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 
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Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!
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i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten
Openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
donderdag koopavond van 19.00 - 20.30 uur 
zaterdag 10.00- 17.00 uur PontMeyer Zwaag 

De Factorij 23, Zwaag
tel. 0229 - 21 23 00

Geopend:  
maandag t/m vrijdag: 7 tot 17 uur 
zaterdag: 7 tot 15 uur

Tuincatalogus

2020

Alles voor uw tuinproject

De nieuwe tuincatalogus 
is er weer! 
In de tuincatalogus vindt 
u een selectie van snel te 
leveren materialen voor 
elk tuinproject. 
U kunt het merendeel van 
deze artikelen eenvoudig 
online bestellen.
www.pontmeyer.nl/tuin 
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Het ENRA familietoernooi dat bij De Zouaven wordt 
georganiseerd kent al jaren vele vaste deelnemers. 
Sommigen spelen al mee sinds de eerste editie. Anderen 
worden jong lid en spelen mee, en willen het nooit meer 
missen. Als leden stoppen bij De Zouaven, stopt ook vaak de 
deelname aan het familietoernooi.

Maar niet allemaal! Keyennu Lont speelt nog ieder jaar mee. Half 
januari had ik contact met hem. Een zeer enthousiaste jongen die 
speelde bij Jong-AZ. Inderdaad, speelde, want inmiddels heeft hij een 
overstap gemaakt naar ADO Den Haag. Keyennu is tot zijn twaalfde 
lid geweest bij De Zouaven, waarna hij naar jong-AZ is gegaan. Voor 
degene die hem niet kent: Keyennu is een hele beleefde aardige 
jongen die open staat voor een goed gesprek. Maar als het er op aan 
komt, veel trainen en wedstrijden voetballen. Jong ADO Den Haag 
speelt in de 3e divisie. Om zo ver te komen was het in het verleden 
ook altijd al heel veel trainen en voetballen. De beginjaren waren 
voor zijn moeder best wel tijdrovend omdat ze haar zoon overal naar 
toe bracht. Maar het resultaat mag er zijn!

Maar één ding is in die jaren nooit veranderd: ieder jaar spreekt hij 
weer met zijn vrienden af om een potje bij ons te gaan voetballen 
op het ENRA familietoernooi. Met jongens die hij al kent sinds de 
basisschool en zijn jonge jaren bij De Zouaven. Bekende namen als: 
Jurre Duyn, Sebas Korver, Ian Ligthart, Daan Fokkens en Denzel Reus. 
Door het intensieve sporten ziet hij de jongens niet vaak meer maar 
heeft nog wel contact met ze. Als ze die dag bezig zijn is het weer 
als vanouds, net als vroeger. Alsof de tijd even stil heeft gestaan. Ze 
zouden zo weer met elkaar terug naar school willen gaan…

ENRA familietoernooi en Keyennu



WWW.ENRA.NL

ENRA 
ALS TROTSE 
SPONSOR
WENST U VEEL 
VOETBAL-
PLEZIER



Enra familietoernooi  
een jaarlijks evenement
Op een van de laatste zondagen van juni wordt het Enra 
familietoernooi georganiseerd. Deze dag staat in het teken 
van voetbalplezier, samenzijn en gezelligheid.

Het toernooi heeft een vast aanvangsuur, namelijk 10.00 uur. Maar 
voor die tijd is er door de vele vrijwilligers al heel veel geregeld.
De kantinecommissie zorgt voor de juiste mensen en voorraad. Er 
wordt een sfeervolle tent neergezet en daarnaast staan er rond het 
A-veld een aantal tafels en banken. De penningmeester zorgt voor 
de benodigde munten, de geluidsinstallatie wordt getest, staat de 
commissie zelf op scherp, net als de vele scheidsrechters. Iedereen 
wil deze dag zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen. En …iedereen 
klaar, beginnen maar!

Zondag 23 juni 2019 
Die dag werd het toernooi voor de 35e keer georganiseerd. Een 
zonovergoten dag, de velden lagen er prachtig bij, de strijd was 
sportief met een heel gezellige nazit. Voor sommigen was het 
toernooi een weerzien na jaren, maar in ieder geval is het al een 
jarenlange traditie.
Naast heren- en gemengde teams werd er voor het eerst een 
minitoernooi voor 35+ spelers georganiseerd. De ‘oudere jongeren’ 
konden op eigen tempo hun geliefde spelletje op de mat leggen.

2020
Op naar editie 36, waar de Walking Football afdeling van onze club 
zich mogelijk gaat presenteren. Het toernooi zal worden gehouden 
op zondag 21 juni. Met veel saamhorigheid en gezelligheid.
Juist dat maakt het Enra familietoernooi uniek.

Enra
Enra fietsverzekeringen houdt al vele jaren kantoor aan de 
Zesstedenweg, het gebouw met een lange historie. In het kantoor 
wordt de organisatie en de administratie van de verzekeringen 
geregeld.
Vanaf 2014 is de naam van het bedrijf aan het familietoernooi 
verbonden. In november 2019 is het contract met vier jaar verlengd. 
Bovendien sieren de shirts van de dames- en meisjesteams vanaf nu 
de naam Enra.
Directeur Douwe Boeijenga is dan ook een tevreden man:  
“Wij werken hier in Grootebroek en willen in de dorpsgemeenschap, 
via deze sponsoring, ook onze bijdrage aan de gemeenschap 
leveren.” Dat geeft een goed gevoel.
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ING verlengt
De betrokkenheid van ING bij het Nederlands voetbal is 
diepgeworteld. ING is sinds 1996 trouwe supporter van de 
KNVB en het Nederlands elftal.
ING zet zich als de hoofdsponsor van Oranje ook met volle 
overgave in voor het amateurvoetbal in Nederland.

2014
Met het meest omvangrijke sponsorprogramma in de geschiedenis 
van het amateurvoetbal heeft ING in 2014 samen met de KNVB een 
aanzienlijke impuls gegeven aan het amateurvoetbal in Nederland. 
475 verenigingen in Nederland zijn een meerjarige samenwerking 
aangegaan met ING als sponsor. 
Vanaf dat moment is de bijzondere samenwerking van ING en De 
Zouaven ontstaan. Guus Bosch, vertegenwoordiger van de ING in 
Hoorn werd de contactpersoon. Daarbij bezocht hij ook regelmatig 
de thuiswedstrijden van Zouaven 1. Met hem is in die jaren een 
plezierige band ontstaan.

Ambitie
ING levert met dit initiatief een structurele bijdrage in het 
waarmaken van de ambitie van amateurverenigingen. Met die 
sponsorbijdrage biedt ING ook verdere mogelijkheden voor het 
verder ontwikkelen van het jeugdvoetbal.

Nederlands elftal
Zondag 24 maart 2019 werd in de Arena een wedstrijd tegen 
Duitsland voor de EK-kwalificatie gespeeld. Op uitnodiging van ING 
was er die dag een ontmoeting met De Zouaven Agri Groep. Zij 
sponsoren onze jeugd. Allereerst was er een gezellige ontvangst 
in het AZ-stadion en daarna het bijwonen van de wedstrijd in 
Amsterdam.
Hoewel het eindresultaat voor het Nederlands elftal niet positief was, 
werd er door de Agri Groep heel plezierig op deze dag teruggekeken.
Vanuit deze sponsorgroep werd een hartelijk woord van dank 
uitgesproken naar de vertegenwoordigers van ING voor deze 
geslaagde dag.

Opnieuw verlenging
In oktober 2019 heeft de ING aangekondigd het sponsorcontract met 
de Zouaven opnieuw te gaan verlengen tot en met 2023.
De ING kijkt uit naar de samenwerking voor de komende seizoenen 
en datzelfde geldt natuurlijk voor onze vereniging.

Pisa’s band met 
De Zouaven
De band tussen Pisa en De Zouaven voert terug tot 2012  
en is tot stand gekomen door het contact van Pisa’s oud-
voorzitter Freek Groenendijk met een aannemer ter plaatse. 
Op het moment, dat hij sponsor werd van De Zouaven, werd 
afgesproken dat op onze shirts van De Zouaven de naam Pisa 
zou komen.
Ook werden er borden en vlaggen rond het hoofdveld 
geplaatst, daarnaast kreeg Pisa ook gelegenheid tekst in 
verschillende bladen te plaatsen.

Door de coördinator Wiek Luza, wordt deze ruimte met veel plezier 
benut, door nu al jaren een kort stukje te schrijven waar Pisa voor 
staat, want de naam Pisa alleen zegt niet genoeg. Mede door die 
korte columns wordt duidelijk dat Pisa een gastvrij huis is voor ieder 
die met de gevolgen van kanker wordt geconfronteerd.

Dus mensen die ziek zijn of zijn geweest, voor partners, kinderen, 
ouders en andere naasten. Ook voor mensen die een dierbare 
aan kanker zijn verloren. Pisa biedt hen in een ware periode met 
veel liefde een steuntje in de rug middels een luisterend oor, 
diverse creatieve- en ontspannende activiteiten, informatie en 
logenotencontact.

Inmiddels is Pisa niet alleen actief in Hoorn, maar organiseert ook 
al weer lange tijd activiteiten in de Drom in Enkhuizen en een 
jongerengroep Chill@Pisa in jongerencentrum Cayen.
Pisa was en is enorm blij met deze bijzondere vorm van sponsoring, 
die draagt immers bij tot steeds grotere naamsbekendheid van Pisa. 
Deze actie maakt mogelijk dat steeds meer mensen die met de 
gevolgen van kanker kampen, hun weg kunnen vinden naar Pisa.

Van harte danken wij de aannemer en De Zouaven voor deze steun 
en hopen dan ook dat deze band met jullie vereniging nog héél lang 
zal blijven bestaan.

Wiek Luza, coördinator Pisa
www.inloophuispisa.nl

Inloophuis Pisa is al 10 jaar lang een warm en gastvrij huis voor mensen met kanker, hun naasten en 

nabestaanden. Waar je kunt binnenlopen voor een kop koffie. Of kunt meedoen aan yoga, 

ontspanningsmassage, creatieve expressie, zingen of lotgenotencontact. Een cursus of themabijeenkomst 

kunt volgen. Of - voor kinderen en tieners - kunt meedoen met kindertijd en Chill@Pisa. 

Dit alles kunnen we mede doen dankzij sportvereniging de Zouaven. Jullie zetten ons daarmee direct 

op een 10-0 voorsprong. Heel veel dank daarvoor!

10-0
VOOR 

PISA

Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn

Pisa is dagelijks geopend, een afspraak maken is niet nodig. 

Wil je meer weten? 

Kijk voor openingstijden en een compleet overzicht op 

www.inloophuispisa.nl
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De Zouaven  
Agri Groep
Het hoofdveld van De Zouaven is geheel omzoomd door 
reclameborden, wat een mooie en besloten indruk maakt. 
De oplettende bezoeker heeft waarschijnlijk een groot en 
opvallend bord vlakbij de kleedkamers kunnen opmerken 
met daarop de namen van liefst veertien agrarische 
bedrijven en ondernemingen. 

Het betreft hier bedrijven van: Buysman Kruiden, Mts Broersen, 
Mts Gert-Jan de Wit, Fa. A & H. Kok,Mts Buijsman, Fa. P.N. Slagter, 
M. Slagter & Zn., V.O.F. Scholten-Keeman, Gourmet, De Hout 
Bolbloemen, Jan de Boer, Jong Bolbloemen b.v., Fruitkwekerij ’t 
Keetje en G. Oud & Zn Tulips BV.
Allen onder de naam “Agri Groep”. Je kunt hier spreken 
van groepssponsoring. Bij ontmoetingen en gesprekken met 
verschillende mensen van deze bedrijven was de motivatie om tot 
sponsoring over te gaan groot.  
We hoorden reacties in de geest van...

“Je bent tenslotte  
onderdeel van  

de dorpsgemeenschap.”

Zo is deze groep vanaf maart 2014, heel snel tot stand gekomen.
Speciaal bij de groep is, dat er jaarlijks in het voorjaar een excursie 
naar een bedrijf is en dat wordt altijd interessant en gezellig 
gevonden.
Vorig jaar werd het een uitnodiging voor een wedstrijd van het 
Nederlands elftal. (Zie de informatie bij ING.)
De Zouaven Agri Groep is een belangrijke sponsor voor de jeugd. De 
jeugd heeft de toekomst en dat geldt ook voor deze bedrijven bij 
onze club. De Zouaven leeft bij ze!

Café de Paus  
en De Zouaven, 
een sterk duo!
In de beginperiode dat de gebroeders Nico, John en René 
Kok, Café de Paus hadden overgenomen, hebben wij ook 
al een praatje gehad over de gang van zaken in het café 
en de algehele bedrijfsvoering. Ze waren veel van plan. 
Sindsdien werd er dan ook uitgebreid invulling gegeven aan 
de caféfunctie, de feesten en partijen in de zalen, catering en 
het terras.

Nu, bijna 12 jaar later, zitten we weer om tafel. Vanuit de plaatselijke 
bekendheid hebben we allemaal kunnen ervaren, op welke manier 
de zaak is opgebouwd en wat ervan is gemaakt. John daarover: “Dit 
durfden we natuurlijk nooit te dromen. We zijn van een dorpskroeg 
uitgegroeid tot een belangrijke speler in de regio.” Met de 
verschillende en gevarieerde evenementen, maar ook met feesten 
en partijen, catering en zelfs het café, vervullen ze inmiddels een 
heuse centrumfunctie in de regio. Dit houdt uiteraard ook in, dat 
tegenwoordig met ruim 100 personeelsleden wordt gewerkt.

Om een potje voetbal te kijken, ben je in Café de Paus ook aan het 
juiste adres. Tijdens “De Leukste Voetbalkroeg” verkiezing van Fox 
Sports wisten ze dan ook niet voor niets al tweemaal in de top drie 
van Nederland te eindigen. Nico: “Voetbal leeft hier echt! Neem 
nou de Champions League wedstrijden van Ajax het afgelopen jaar, 
regelmatig komen er meer dan 300 mensen kijken in de grote zaal.” 
Dat zijn toch ongekende aantallen. 

De broers willen blijven vernieuwen en daarom leven er op het 
gebied van uitbreiding nog steeds plannen. De nieuwe tekeningen 
voor meer parkeeraccommodatie en een extra zaal met uitzicht op 
de polder worden op dit moment gemaakt. 

Daarover zijn de gebroeders heel duidelijk en positief, er worden 
meerdere verenigingen ondersteund, zo ook in Bovenkarspel en 
Hoogkarspel. “We kennen natuurlijk veel mensen en het is mooi 
om elkaar te kunnen helpen.” Bij het hoofdsponsorschap van De 
Zouaven ligt dat toch even anders. Daarbij geeft John het volgende 
aan: “We hebben korte lijnen met elkaar, ook met het bestuur. 
Daarnaast hebben onze vrienden en familie er gevoetbald en nu ook 
weer hun kinderen. Dat alles geeft een speciale band.” Hij vindt De 
Zouaven een mooie vereniging, met een goede structuur en veel 
mooie initiatieven. Daarbij verwijst hij onder meer naar de goede 
organisatie bij de jeugd en naar de successen van de teams, maar 
ook de werkwijze met het aangepast voetbal. Over verlenging van 
het contract is hij ook duidelijk: “Café de Paus en De Zouaven, een 
sterk duo!”





Zoon voetbalt en vader is trainer/coach. Een herkenbaar 
beeld, maar soms heb je ook die extraatjes, daar waar het in 
de familie net even verder gaat. Eén van die extraatjes vind 
je op de P.J. Jongstraat 131. Dat zal niet iedereen direct wat 
zeggen, maar: ‘dat huis met de drie blauwe veilingkisten met 
hagelwitte bloemkool voor het hek. Brieffie erop geplakt met 
de mededeling dat de bloemkool €1,00 kost (en ook echt 
altijd €1,00) en het geld in de brievenbus gedeponeerd kan 
worden’. Dan wordt het voor de meeste wel duidelijk. 

Huize Kors waar vader Jan actief is als coach en vaste vlagger bij 
Dames 1. Zelf staat Jan geregeld in het veld en weet behoorlijk hard 
raak te schieten. Hoewel dit niet op het voetbalveld is, maar in een 
veld broccoli of bloemkool in zijn jagers outfit weet hij menig haas of 
lastige gans goed te raken.

Dochter Marije voetbalt 14 jaar bij De Zouaven. Als meisje viel ze bij 
de pupillen al op tussen al die jongens. En nu bij Dames 1 is ze nog 
steeds een opvallend en aanwezig element. Aanjaagster van het 
eerste uur, zowel binnen als buiten het veld. Via haar sportopleiding 

kwam ze stagelopen bij het aangepast voetbal. Dit beviel zo goed 
dat ze na haar stageperiode gebleven is en daarbij begeleidt ze de 
nieuwe stagiairs. Ze is ook mede een van de vier oprichtsters van het 
aangepast jeugdteam en als er tijd over is kan ze de EHBO-post ook 
nog bemannen. 

Jongere zus Romy voetbalt ook al jaren. Haar eigen team is MO19 
maar wanneer nodig sluit ze net zo makkelijk aan bij Dames 1.  
Als ze niet voetbalt dan vind je haar evengoed op het veld. De bal 
is dan verruild voor een fluit en zo dirigeert ze menig wedstrijd 
naar een goed eind. De familie Kors, een waardevol trio voor de 
vereniging wat met geen geld noch bloemkool te betalen is.

Vader Jan schiet  
het verst en raak in  

het veld

Een gouden trio Kors vrijwilligers
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 Inpakken en ompakken van goederen 
 Verzorgen van direct mailings 
 Stickeren/ Etiketteren 
 Displays monteren en vullen 
 Bundelen 
 Telwerk 

 

Thuiswerkcentrale West Friesland zorgt ervoor dat opdrachten netjes en correct worden 
verwerkt tot een goed eind product. 
Wij verzorgen al het werk met een groep thuiswerkers en ons motto is, vele handen maken 
licht werk. 
 
Bent u geïnteresseerd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, neem dan gerust contact 
met ons op en vraag naar de mogelijkheden. 
Wij helpen u graag. 
 
Wil je als thuiswerker aan het werk dan kan je je inschrijven via de website. 
 
Website  : www.thuiswerkcentrale-west-friesland.nl 
Email   : info@twcwf.nl 
Telefoonnummer : 0228-527329 of 06-30491966 
Adres   : De Dolfijn 41N, Enkhuizen 
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Het “leugendoikie”
Bij de thuiswedstrijden van het 1e hebben wij best veel 
supporters en daarbij neemt vrijwel iedereen een vaste 
plaats in. Dat is zeker opvallend. 

Ook aan de noordzijde van het veld, maar dan op het stukje dijk, 
komen al heel veel jaren een groepje toeschouwers samen. 
Daar kent iedereen zijn vaste plaats. Heel lang werd daarbij door de 
groep om een soort van staantribune gevraagd. Sjaak Ruitenberg, 
(helaas veel te vroeg overleden), heeft het uiteindelijk heel 
professioneel aangepakt.

Een staantribune, die er mag zijn. Door de jaren heen zijn de 
opmerkingen over het spel, de humor en de lach onveranderd 
gebleven. Soms zie je gasten van andere verenigingen even opkijken 
naar het groepje op de dijk. Dan zie je ze denken, dat is toch wel 
speciaal. Onvervangbaar en met betere resultaten werd het groepje 
opnieuw een groep. Dat is ons ”leugendoikie” bij De Zouaven.

Een (sponsor)auto …met een verhaal
Bouwjaar 1987, door Niek (Oud) en Elise ‘Ukkie’ gedoopt, 
werd als twintigjarige een oud beestje. “Moeten we 
hem wegdoen …of een tweede leven geven. We hebben 
rondgebeld of dat de moeite nog waard zou zijn. 
Autobedrijf Stroet uit Zwaag plakte en plamuurde wat en 
…: “Je kenne dur weer jaren mee toe.”

Door hoofdsponsor Zeeman en autobelettering Koomen, kreeg 
‘Ukkie’ een heel ander gezicht. Niek maakte een ontwerp,  
sponsoren erop, logo van De Zouaven op de motorkap, alles in 
rood en grijs en de sjees werd een begrip in de Streek. “Hij moest 
opvallen, er een beetje uitzien als een politieauto en dat lukte”, 
gniffelt Niek en vertelt dat auto’s nog wel eens op de rem trapten 
als de rijdende reclame er aan kwam. Zo rijdt hij al 13 jaar rond, 
al worden de ritjes hoofdzakelijk beperkt tot aan het complex 
van de club, waar hij elke zondag als het 1e thuis speelt, staat te 
pronken. Iedereen kent hem en vooral kinderen zwaaien altijd. 

Tegenwoordig is ‘Kager’ hoofdsponsor, de auto werd bij vader 
Henk gekocht en zij doen alle keuringen gratis. “Op een gegeven 

moment werd ik gebeld. Niek je moet langskomen, de patiënt 
is ziek. Je kon er zo doorheen kijken. In de avonduren heeft het 
personeel hem helemaal opgeknapt en werd alleen het materiaal 
berekend.” Ukkie blijft onverwoestbaar…!

Al jarenlang worden de clubbladen van De Zouaven bewaard. 
Vanaf de eerste clubbladen uit 1967 tot het laatste clubblad 
van afgelopen juni 2019. De eerste clubbladen werden bij  
De Zouaven bewaard en vanaf 1984 worden de clubbladen 
bij Ans Neuvel thuis bewaard. 

Ans is sinds 1984 betrokken bij het clubblad. Als typiste heeft zij het 
indertijd overgenomen van Gabriëlle Fokke. Alle clubbladen liggen op 
nummer en jaar. Dit was heel handig wanneer we bv een onderwerp 
nodig hadden voor ‘Onder de Kerstboom’. Welke personen zijn al 
geweest, welke vrijwilliger, trainer of ieder ander persoon.
Ook het thema ‘Hoe is het met’ of ‘Intervjoetje’. De boekjes liggen 
op jaar en op nummer. Het is heel mooi om die oude nummers door 
te lezen. Die bladen waren nog uitgerust met familie-berichten, 
verslagen van wedstrijden, collums van bv. Meindert Lakenman, 
uitslagen en nog veel meer.

In het archief van De Zouaven zijn de oudste clubbladen te 
bewonderen. Klein maar mooi om te bekijken. Deze blaadjes werden 
nog bij de vereniging gedrukt en uitgeprint.

Het 
archief



BIJ EEN KOFFIEMACHINE NAAR KEUZE 
15% VAN DE AANSCHAFWAARDE AAN 

ACCESSOIRES CADEAU.

De Middend 200, 1611 KM Bovenkarspel  T 0228 - 526 019  E info@smaakvdstreek.nl

        Nijverheidsweg 12 1693AM Wervershoof
T: 0228-581929 info@loodgietersbedrijfsneeboer.nl
             www.loodgietersbedrijfsneeboer.nl

        Nijverheidsweg 12 1693AM Wervershoof
T: 0228-581929 info@loodgietersbedrijfsneeboer.nl
             www.loodgietersbedrijfsneeboer.nl

        Nijverheidsweg 12 1693AM Wervershoof
T: 0228-581929 info@loodgietersbedrijfsneeboer.nl
             www.loodgietersbedrijfsneeboer.nl
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Bord met tekst aan het terras:  

Niek Oud bestuurslid 1969 – 2016
Op zaterdag 9 september 2017 is het terras officieel in gebruik 
genomen en bij die gelegenheid is ook het bord, met die tekst, 
in het bijzijn van Niek onthuld. Een bijzonder en gedenkwaardig 
moment en een blijvende herinnering aan de periode, dat Niek 
zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

Naast de functie van lid van het bestuur, was hij ook lid van 
de redactie clubblad, is hij voorzitter van de bouwcommissie 
geweest, voorzitter van de onderhoudscommissie en lid van 
de jubileumcommissie, die in 2006 bij het 75-jarig bestaan een 
jubileumboek heeft uitgegeven.

In zijn laatste jaren in het bestuur heeft hij vijf jaar de functie van 
voorzitter bekleed. Twee jaar geleden heeft hij zijn functie als lid 
van de sponsorcommissie beëindigd. 

Als vrijwilliger en supporter is hij nog steeds bij de vereniging 
betrokken.

De worstenkar
…te signaleren op een braderie misschien, maar bij ons gewoon op het complex, bij thuiswedstrijden van  
De Zouaven 1. Hij trotseert weer en wind, is er altijd. Het zou zelfs vreemd zijn als hij er niet staat. 

Oorspronkelijk een bakkerskar van Besseling,  
nu in clubkleuren en niet meer weg te denken. 
Hij is ‘getrouwd’ met Jan, of omgekeerd, in ieder 
geval getrouwd met De Zouaven. Zijn huis in de 
Horn is rood-grijs geverfd.  
Jan Buijsman, was scheidsrechter bij het G-team, 
trainer van allerlei jeugdselecties, als laatste bij 
de dames en viermaal kampioen. Hij heeft in 
evenementen- en kantinecommissie gezeten 
en staat op donderdagavond nog maandelijks 
achter de bar.

En de kar, zo’n 40 jaar lang gaan er 36 
Unoxworsten om 11.30 in de warme pan, 
gemiddeld gaan er 32 met broodje en mosterd 
voor twee euro over de toonbank. Om 13.15 
staat slager Jan klaar, spitsuur onder de rust 
en met veel vaste klanten. Daarna wordt de 
boel weer opgeruimd en schoongemaakt. 
Aan stoppen denkt hij niet. Onze Jan heeft er 
namelijk veel voldoening van…!

Bord met tekst bij bestuurskamer 1: 

Piet Reus voorzitter 1983 – 2011
Op vrijdag 14 juni 2011 werd de jaarvergadering van de 
vereniging gehouden, waarbij Piet Reus voor de laatste keer de 
voorzittershamer hanteerde. Na afloop van de vergadering werd 
het gezelschap vanuit de kantine naar buiten gevraagd voor de 
onthulling van het bord met die tekst. Een bijzonder moment, dat 
door de fotograaf spontaan werd vastgelegd.

Piet, die vanaf 1967 lid van het bestuur werd, heeft daarnaast 
ruim tien jaar de functie van secretaris vervuld.
Bij de eerste uitgaaf van het clubblad in 1964, werd hij lid van de 
redactie en in die functie is hij nu nog werkzaam, als onderdeel 
van het magazine.

In 1981 werd hij voorzitter van de sponsorcommissie en hij maakt 
daar nu nog deel van uit.

Piet, eens een Zouaaf, altijd een Zouaaf!
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Jules Lazeron (7)
Voetballer

1. Hoe ben je voor het eerst bij De Zouaven beland?
  Ik ben bij De Zouaven gaan voetballen omdat ik daar meer 

kinderen ken, zoals Stan en Lars Hoogland. Bij KGB ken ik minder 
kinderen.

2. Wat doe je nu en/of wat heb je bij onze vereniging?
 Ik voetbal bij de minipupillen, ik train daar veel en doe op 

zaterdag wedstrijdjes. 

3. Wat is jouw sportieve achtergrond?
 Ik voetbal altijd veel op straat met de buurkinderen. En ik ben 

voor mijn B-diploma aan het zwemmen. Als ik klaar ben met 
zwemmen wil ik op kickboksen. Gym op school vind ik ook leuk, 
vooral tikspelletjes.

4. Wat zijn je hobby’s naast voetbal?
 Mama helpen met koken of de afwas doen en met Lars en Stan 

spelen.

5. Wat is jouw Zouaven gevoel?
 Als ik aan De Zouaven denk dan heb ik zin om te voetballen, ik 

word er blij van want het is super leuk!

Kees Ootes
Velddienst bij toerbeurt

NIEUW BIJ DE VERENIGING

1. Hoe ben je voor het eerst bij De Zouaven beland?
 Als kind van een jaar of 10, misschien 11 jaar ben ik lid geworden 

van De Zouaven. We waren altijd op straat aan het voetballen en 
zo gauw het mocht, werd je lid van de club.

2. Wat doe je nu en/of wat heb je bij onze vereniging gedaan?
 Begin jaren tachtig heb ik vier jaar in het jeugdbestuur gezeten en 

was ik geleider van de E2. Toen de taakplicht voor senioren werd 
ingevoerd heb ik me aangemeld als vrijwilliger voor de velddienst 
op zaterdagochtend. Ook ben ik 3 jaar wedstrijdsecretaris geweest.  
Na het overlijden van mijn vrouw Anja kwam ik weer meer bij de 
vereniging en heb ik me aangemeld als vrijwilliger. Ik draai nu bij 
toerbeurt velddienst op de zondagochtend.

3. Wat is jouw sportieve achtergrond?
 Ik ben begonnen in welpen B, en al snel kwam ik in welpen A 

terecht en heb daarna in de jeugd alle selectieteams doorlopen.
 In mijn seniorentijd heb ik een aantal jaren in het 4e en 3e 

gespeeld. In 1983 kwam ik in de A-selectie terecht. Zoals vele 
anderen stopte ik met voetbal toen ik een ongeveer 33 was. 10 
jaar later, ik had net mijn studie HEAO Bedrijfseconomie afgerond, 
vroeg Sjerrel Nootebos me voor het veteranenteam en daarin heb 
ik tot mijn 55e in gevoetbald. Sinds enkele maanden doe ik mee 
aan Walking Football.

4. Wat zijn je hobby’s naast voetbal?
 Om mijn conditie op peil te houden fiets of wandel ik bijna elke 

dag. Ik kijk graag naar sport op de televisie, vooral naar voetbal, 
wielrennen en schaatsen. Verder lees en puzzel ik veel. Daarnaast 
vind ik het leuk om tijd met mijn kinderen en 5 kleinkinderen door 
te brengen.

5. Wat is jouw Zouaven gevoel?
 Ik heb bij De Zouaven altijd met veel plezier gevoetbald, getraind 

en nagezeten. Later besef je dat dat mogelijk gemaakt is door de 
inzet van talloze vrijwilligers. Ik hoop op mijn bescheiden wijze 
een steentje te kunnen bijdragen aan onze mooie vereniging.
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Richard van den Bosch
Jeugdvoorzitter vv De Zouaven

Scheidsrechter 

Jacco Anthonie (13)
1. Hoe ben je voor het eerst bij De Zouaven beland?
 Ik wilde profvoetballer worden en Frank en Ronald de Boer hebben 

ook bij De Zouaven gevoetbald. Mijn neef voetbalt ook  
hier en ik woon in Grootebroek, dus daarom De Zouaven.

2. Wat doe je nu en/of wat heb je bij onze vereniging gedaan?
 Sinds dit seizoen ben ik scheidsrechter en fluit alle teams O10.  

Ik ga straks ook O11 fluiten. Voetballen doe ik al 6 jaar. Ik speel nu 
bij JO14-3.

3. Wat is jouw sportieve achtergrond?
 Na het behalen van mijn zwemdiploma’s (A, B en C) mocht ik 

een sport kiezen. Omdat ik voetbal leuk vind om te doen koos ik 
hiervoor. 

4. Wat zijn je hobby’s naast voetbal?
 Ik heb op kick boksen en op zwemmen gezeten, maar nu niet 

meer. Soms speel ik Fifa.

5. Wat is jouw Zouaven gevoel?
 Mijn neef Ian, nicht Rosanne en veel van mijn vrienden voetballen 

bij De Zouaven. Mijn vader, neef Sylvan en nicht Nadine hebben 
ook bij De Zouaven gevoetbald. Het is een leuke club en ik heb er 
vrienden.

1. Hoe ben je voor het eerst bij De Zouaven beland?
 Toen ik in Grootebroek ben komen wonen in 2013 ging ik samen 

met mijn zoon opzoek naar een voetbalvereniging en kwam 
snel uit bij De Zouaven. 

2. Wat doe je nu en/of wat heb je bij onze vereniging gedaan?
 Ik ben nu jeugdvoorzitter en daarnaast ben ik lid van het 

Hoofdbestuur. Deze functie doe ik met veel plezier en samen 
met de leden van zowel het jeugdbestuur als hoofdbestuur 
willen we zorgen dat de kinderen het naar hun zin hebben. In 
het verleden ben ik trainer/ geleider geweest.  
Coördinator van de (toenmalige C junioren).

3. Wat is jouw sportieve achtergrond?
 Ik heb diverse sporten gedaan op recreatief niveau.  

4. Wat zijn je hobby’s naast voetbal?
 Ik help mijn vrouw bij haar bedrijf en daarnaast heb ik nog een 

volledige baan. Verdere hobby’s zijn naar voetbalwedstrijden toe 
gaan en vakanties naar leuke en mooie bestemmingen. 

5. Wat is jouw Zouavengevoel?
 Het gevoel is dat we met elkaar veel plezier hebben en de 

kinderen met plezier beter leren voetballen. 
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In het nieuw!
Het Zouaven kledingfonds heeft haar eerste vier jaar er bijna 
op zitten en is al druk met de voorbereiding voor de komende 
vier jaar. Het vergt natuurlijk erg veel tijd van onze vrijwilliger 
om alle teams weer in het nieuw te steken, sponsors worden 
weer benaderd, afspraken moeten gemaakt worden met onze 
leverancier en op basis van de ervaringen van de afgelopen 
vier jaar wordt er gekeken wat er anders of beter moet. 

Een ding waar we ons zekere bewust van zijn is het feit dat er heel 
veel rood in onze huidige shirts zit waardoor we vaak onze reserve 
shirts moesten gebruiken omdat veel clubs rood in hun shirt hebben. 
We hebben daarom gekeken hoe het oorspronkelijke Zouaven shirt 
er uit heeft gezien. Een voorbeeld hiervan is te zien in het Zouaven 
museum in Oudenbosch. Wat opvalt is dat deze kleding veel donkerder 
grijs is en veel minder rood heeft. We hebben geprobeerd deze 
donkergrijze kleur in het nieuwe Zouaven shirt te verwerken en dus 
veel minder rood te gebruiken. 

Het was wel even wennen, zoals dat met iedere verandering het geval 
is maar onze De Zouaven Dames-1 team heeft de primeur gehad en 
loopt inmiddels vol trots in het nieuwe Zouaven tenue, ook hier geldt 
Ladies first! De komende vier jaar zal dit nieuwe shirt hopelijk naar 
volle tevredenheid door al onze leden gebruikt gaan worden, Pieter 
Janszoon Jong zou er zeker trots op zijn geweest!

Paasactie voor 
Jeugdopleiding  
Om de jeugdspelers van vv De Zouaven nog beter te 
kunnen ondersteunen start de voetbalvereniging met een 
zeer ludieke Paasactie. 

Alle jeugdteams van de JO8 t/m JO15 van De Zouaven 
jeugdspelers zullen op vrijdag 3 of maandag 6 april huis aan 
huis in Grootebroek en Lutjebroek rood/grijze paaseitjes gaan 
verkopen om geld in te zamelen voor de jeugdopleiding. Zoals 
bij iedere vereniging probeert ook De Zouaven op een creatieve 
manier geld in te zamelen. Op deze manier blijft de voetbalsport 
voor iedereen betaalbaar en kan iedereen sporten op zijn eigen 
niveau. 

In het verleden was er ieder najaar de traditionele De Zouaven 
Karmel-actie, deze actie is vervangen voor deze nieuwe 
paasactie. De rood/grijze paaseitjes kosten 3 euro per zakje en 
de opbrengst komt na aftrek van kosten geheel ten goede aan 
De Zouaven jeugdopleiding. Natuurlijk zijn de verwachtingen 
hooggespannen en hoopt De Zouaven dat er met deze actie een 
nieuwe traditie is geboren. Wacht dus nog even met het kopen 
van paaseitjes totdat de jeugd van De Zouaven bij u aan de deur 
is geweest.
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Maatschappelijk betrokken
Het feit dat wij kunnen sporten, mogen kiezen welke sport 
we zouden willen doen is een groot voorrecht. Dat er goede 
voorzieningen zijn maar dat we vaak nog niet tevreden zijn 
met alle luxe die we hebben, staat in schril contrast met wat 
miljoenen kinderen dagelijks ervaren. Geen sportcomplex 
met kleedkamers en warme douches, geen kantine of extra 
panna-veldje, zelf geen sportschoenen. Hoe mooi is het 
dan dat wij een beetje kunnen bijdragen aan het geluk van 
kinderen die het minder goed hebben dan wij. 

Zo zamelen wij gebruikte sportschoenen in die onze kinderen niet 
meer passen maar waar andere kinderen ontzettend blij mee zijn. 
Stichting MIA-onderhoud contacten met Rainbow House Of Hopes 
Uganda (RHU), en haalt bij ons met enige regelmaat deze gebruikte 
sportschoen op. Ook hebben we contacten in Gambia, het West 
Afrikaanse land, omzoomd door Senegal en de Atlantische Oceaan.

Met een echtpaar uit Lutjebroek zijn in de negentiger jaren al de 
contacten met Gambia ontstaan, met onder meer ondersteuning van 
het bouwen van een schooltje.

In het land met veel armoede, kom je op de zandvlaktes altijd 
voetballende kinderen en volwassenen tegen. In de omgeving 
van Brufut werd, daar in die periode, ook een De Zouaven-
kleding gebracht. Daarbij werd spontaan aan een team de naam 
FC Lutjebroek gegeven. Met professionele vogelaars in Lamin en 
Kololi en een ober in de strip van Kololi zijn daaruit vriendschappen 
ontstaan. Daarbij is het heel plezierig om voor die mensen alle 
soorten kleding mee te nemen en alle soorten De Zouaven-kleding 
via de containers te laten bezorgen. De dankbaarheid van de 
voetballers zegt heel veel.
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Ben jíj klaar voor de 
volgende sprong? 

Wij zijn op zoek naar:
• Operator zaden, Enkhuizen

• Supply chain planner, Zwaagdijk

• Commercieel teamleider, Zwaag

• Werkvoorbereider, Zwaag

• Seed production specialist, Enkhuizen

• Hoofd administratie, Zwaagdijk-Oost

• HR Business partner, Hoorn

• Acsens Personeel biedt een ruim aanbod aan vacatures bij bedrijven in 
 West-Friesland in de volgende branches: groentezaden, food, logistiek & techniek.

• Persoonlijke benadering staat bij ons altijd voorop. Wij kijken niet alleen 
 naar werkervaring, maar vinden het minstens zo belangrijk om te weten wie 
 jij bent en wat jouw ambities zijn. Omdat wij onze opdrachtgevers persoonlijk
 kennen, kunnen wij op deze manier een goede match maken.  

Tijd om 
ambities 
waar te 
maken.

Wil je meer weten of ons complete aanbod bekijken? Ga naar  www.acsens.nl 

Acsens Personeel

Werk(t) voor jou!
Uitzenden | Detacheren | Werving & Selectie

Geert Scholtenslaan 10, 1687 CL Wognum
T: 0228-712380 | E: info@acsens.nl
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op Social Mediaop Social Media

#volgons #doemee

VVDEZOUAVEN.NL

Volg onze Social Media kanalen en blijf op de hoogte van al onze activiteiten 
binnen de vereniging. Maar ook jij kan je bijdrage leveren en delen met al 
De Zouaven volgers. Heb je leuke informatie, beeld en tekst, stuur jouw 
bijdrage dan naar socialmedia@vvdezouaven.nl
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Inloophuis Pisa is al 10 jaar lang een warm en gastvrij huis voor mensen met kanker, hun naasten en 

nabestaanden. Waar je kunt binnenlopen voor een kop koffie. Of kunt meedoen aan yoga, 

ontspanningsmassage, creatieve expressie, zingen of lotgenotencontact. Een cursus of themabijeenkomst 

kunt volgen. Of - voor kinderen en tieners - kunt meedoen met kindertijd en Chill@Pisa. 

Dit alles kunnen we mede doen dankzij sportvereniging de Zouaven. Jullie zetten ons daarmee direct 

op een 10-0 voorsprong. Heel veel dank daarvoor!

10-0
VOOR 

PISA

Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn

Pisa is dagelijks geopend, een afspraak maken is niet nodig. 

Wil je meer weten? 

Kijk voor openingstijden en een compleet overzicht op 

www.inloophuispisa.nl




