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Handbalkrant van en voor de fans
Met veel trots presenteren wij alweer voor de derde keer een handbalkrant 
van HandbalVandaag, hét platform van en voor handballiefhebbers. 
HandbalVandaag heeft als doel de sport die ons allen zo lief is te promoten. 
Deze speciale papieren uitgave draagt hieraan bij. Wij willen iedereen dan 
ook hartelijk danken voor de medewerking, want zonder adverteerders, 
fotografen, vrijwilligers, de vormgever en liefhebbers kan deze krant niet 
worden gemaakt. Ook deze editie staat weer bol van verhalen. Van de 
eredivisie tot aan de regionale NH-NW-competitie, iedereen komt aan bod.  
Spelers, trainer, voorzitter of hoofdsponsor, allemaal met een eigen verhaal. 
Rest ons iedereen een succesvol, maar vooral een sportief, handbalseizoen 
te wensen. En natuurlijk veel leesplezier, zowel in deze uitgave als op 
www.handbalvandaag.nl.

Lotte Prak heeft sinds haar rentree bij Maedilon/VZV een ongekend 
succes meegemaakt. Niet alleen door eerst te promoveren naar het 

hoogste niveau, maar ook door in de eredivisie te verrassen met haar 
ploeg. ,,Dit is toch een giller”, zegt de Zijdewindse bewonderend, en dan 
realistisch: ,,We bekijken het gewoon wedstrijd per wedstrijd. Ons doel is 
nog altijd handhaving in de eredivisie.”

Aanwinst voor de eredivisie

Maedilon/VZV bezet na vijf wedstrijden 
de vijfde plaats. Een klassering die aan het 
einde van het seizoen recht zou geven op 
het spelen in de kampioenspoule. Prak is 
met haar ervaring en kwaliteiten één van 
de vaandeldragers binnen de ploeg. Ze 
roemt op haar beurt de teamgeest van 
Maedilon/VZV. ,,Het is al vaker gezegd, 
maar onze kracht is het collectief”, zegt 
Prak. ,,Naast het handballen doen we ook 

veel dingen samen. We kennen elkaar 
door en door.” De opbouwspeelster is 
groot geworden bij Maedilon/VZV, vertrok 
vervolgens en speelt nu een klein jaar weer 
in ’t Veld. Na een Duits avontuur trok Prak 
in december 2015 het shirt van Maedilon/
VZV om haar schouders. ,,Het voelde direct 
vertrouwd. De meeste speelsters kende ik 
al. Daarbij heb ik veel familie rondlopen bij 
de club. Wat te denken van mijn nichtje 

en medespeelster Jane Kramer. Zij is zo’n 
groot talent. Het is toch bijzonder om met 
je nicht te spelen.” Met haar ervaring pro-
beert Prak in de zaal sturing te geven aan 
de talenten. ,,Tussen de lijnen heb ik altijd 
een leidersrol gehad. Dat zit gewoon in mij. 
Buiten het veld heb ik dat minder. Als ik 
iets zie wat in mijn ogen beter zou kunnen, 
dan geef ik dat zeker aan. Alleen heb ik 
snel het idee dat ik te veel praat en dat wil 
ik niet.”

3-0 VOORSPRONG
Prak roemt de supportersschare die voor  
iedere thuiswedstrijd trouw komt opdra- 
ven. ,,Dat scheelt ons zo enorm. De sport-
hal zit altijd stampvol. Ook tegenstanders 

met speelsters die ik ken beginnen erover. 
Zij zijn toch geïmponeerd. Dankzij ons 
publiek beginnen we onze thuiswedstrijden 
met een 3-0 voorsprong!” De handbalster 
looft eveneens de rol van trainer/coach 
Betty Plasmeyer. ,,Dankzij Betty spelen 
wij in de eredivisie. Zij is zo belangrijk 
voor ons. Wij hebben niet de absolute 
topspeelsters, maar als collectief zijn 
wij moeilijk te verslaan. Betty weet ons 
enorm te motiveren en geeft ons veel 
zelfvertrouwen. Ze kent alle speelsters door 
en door. De trainingen weet ze afwisselend 
te houden. De coach voelt goed aan wat 
het team nodig heeft. Daarnaast kan ze 
soms ook enorm streng zijn, waar we zelfs 
van kunnen schrikken.”

FOTO PATRICK HOGERVORST
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Captain van een 
vriendinnengroep
De hoofdmacht van Maedilon/VZV maakte een kleine tien jaar geleden 

een gedaantewisseling door, na de degradatie naar de tweede divisie. 
Veel jeugdspelers maakten de stap naar het eerste team, waaronder Linsey 
Perre. De nu 24-jarige aanvoerder heeft veel speelsters en een aantal 
trainers zien komen en gaan en weet dat de basis momenteel stabiel is in 
‘t Veld. Met de promotie naar de eredivisie kwam voor haar een droom uit. 
,,Dit had ik jaren geleden nooit voor mogelijk gehouden”, zegt Perre. 

,,Ik ben als enige nog over van de 
ploeg van negen jaar terug”, vervolgt 
de inwoonster van Heiloo. ,,Dat is wel 
bijzonder te noemen.” Het was dan ook 
een logische keuze dat zij vier seizoenen 
geleden gevraagd werd om de rol van 
captain over te nemen van Anniek Bruin. 
Deze rol is Perre op het lijf geschreven. 
,,Ik toon interresse in mijn teamgenoten. 
Zo vraag ik buiten het handbal om ook 
hoe het met ze gaat. Als aanvoerder vind 
ik het belangrijk om geïnteresseerd te zijn. 
In die zin veranderde er niet zo veel. Wel 
ben je als captain meer aan het praten, ook 
met de trainers. Wat misschien nog wel 
belangrijker is, is dat ik het team oppep 
tijdens de wedstrijden. Ik probeer iedereen 
te motiveren.”

BIOSCOOP
De speelsters kennen elkaar door en 
door. Ook buiten de wedstrijden om is 
het een vriendinnengroep. ,,Vorige week 
moesten we op zondag spelen. We zijn 
de avond ervoor met een groot gedeelte 
van het team naar de thuiswedstrijd van 
de heren van Kras/Volendam geweest. 

Een week eerder zijn we naar de bioscoop 
geweest. Ik vind dat ik als aanvoerder daar 
bij moet zijn, maar om eerlijk te zijn gaat 
dat gewoon automatisch. Het kenmerkt 
het teamgevoel. Doordat we elkaar zo 
goed kennen durven we ook in moeilijke 
momenten tijdens de wedstrijd elkaar de 
waarheid te vertellen.”

TROUWE SUPPORTERS
Perre stapt meerdere keren per week in 
de auto om de afstand van een half uur 
van Heiloo naar ‘t Veld te overbruggen. 
Ze heeft dat er maar al te graag voor over, 
want ze weet: ,,We zijn fantastisch aan 
het seizoen begonnen. Binnenkort spelen 
we tegen VOC en Sercodak/Dalfsen. 
De absolute top. Ik kijk daar enorm naar 
uit. We gaan het hen niet cadeau geven, 
maar ons uiterste best doen. Wat in ons 
voordeel is, is dat we thuisspelen. Dat 
geeft een enorme boost.” Perre weet 
zich dan gesteund door een trouwe groep 
supporters uit Heiloo. ,,Dat maakt het juist 
zo leuk. Dat zij ook de auto instappen om 
mij te zien spelen.” 

FOTOGRAFIE PATRICK HOGERVORST

Martin de Ruiter mikt met 
de heren van Maedilon/

VZV op een plaats bovenin de 
middenmoot. ,,Ik denk dat wij voor 
plek vier tot zeven moeten kunnen 
spelen”, zegt hij. ,,De ploeg is al 
jarenlang bij elkaar en dit kan de 
doorslag geven.”

De 51-jarige inwoner van Schagen kan 
het weten. Hij heeft zelf een aantal jaar 
gespeeld met spelers uit het team. Nu is 
De Ruiter terug als hoofdtrainer. ,,Ik ben 
blij dat het seizoen weer gaat beginnen. 
Trainen is leuk, maar het draait om de 
wedstrijden. Ik probeer als trainer in de 
groep te staan. Natuurlijk is het een hele 
andere insteek dan als speler, maar we 

van zijn ploeg. ,,De groep is te klein om 
de stap omhoog te maken. Dan hebben 
we een tweede team nodig om spelers 
achter de hand te hebben. Maedilon/VZV 
is een ploeg geweest van pieken en dalen. 
We zullen de dalen moeten beperken. Het 
is aan mij de taak om iedereen scherp te 
krijgen en te houden.”

BEKER
De oefenmeester kijkt met een schuin 
oog alvast naar de bekerontmoeting van 
dinsdag 18 oktober tegen Tonegido/Kleine 
Sluis. ,,Zij hebben ook een nieuwe trainer. 
Dit biedt ons alvast de mogelijkheid om te 
kijken hoe ze spelen. Al geldt dat eveneens 
voor hen. Een aantal weken later spelen we 
in de competitie tegen elkaar en dat gaat 
voor alles.”

HEREN MAEDILON/VZV WILLEN CONSTANTER ZIJN

Vijf jaar geleden kwam Wilco Swart (47) van Maedilon, specialist in IT-
maatwerk, als balsponsor voor het eerst over de vloer bij VZV. Hij was 

direct enthousiast, werd verliefd op het spelletje, besloot hoofdsponsor 
te worden en begon aan een innige samenwerking met de vereniging uit ’t 
Veld. Een succesformule: ,,De filosofie van Maedilon en VZV zijn gelijk: Door 
samenspel kun je grootse dingen bereiken.”

Wilco is samen met zijn vrouw Eveline (50) 
steevast aanwezig bij de thuiswedstrijden. 
Ook uitduels worden regelmatig bezocht. 
,,Ik ben er van overtuigd dat een 
samenwerking als deze alleen zin heeft, 
als je er actief mee bezig bent. Ik denk 
dat het beeld bij veel bedrijven verkeerd 
is van wat deze manier van sponsoring op 
kan leveren. Er zijn twee grote voordelen: 
Het vergroten van de naamsbekendheid 
en het past perfect in het plaatje van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Wij gebruiken het ook in uitingen naar 
klanten toe, door alle media-aandacht 
merken wij dat er over gesproken wordt. 
Ook niet onbelangrijk: Het is voor mij ook 
een stukje ontspanning.”

SAMENWERKING
Hoe de samenwerking tot stand kwam, 
bleek een toevalstreffer. Keepster Janneke 
van Rijswijk (toen Maedilon/VZV, nu 
ZAP) benaderde Swart als balsponsor. 
Op dat moment zocht de club een nieuwe 
hoofdsponsor en een nieuwe samenwerking 
was geboren. Met Maedilon/VZV nog als 
tweede divisionist, stond de bedrijfsnaam 
op het shirt van de huidige eredivisionist 
,,Dat hadden wij vooraf ook niet kunnen 
bedenken. Ik zocht destijds een club dat 
uitkwam op landelijk niveau. Promoveren is 
leuk, de eredivisie is prachtig, maar het is 

van onze kant nooit een vereiste geweest. 
Als de club ooit weer terug zou zakken, dan 
blijven wij de club gewoon trouw.”

DRAAGVLAK
Maedilon en VZV geloven in de kracht 
van Samen Sterk. ,,Wij werken vanuit 
flexibiliteit, met de gedachte dat je vooraf 
met de klant nooit weet welke hobbels 
overwonnen moeten worden om tot het 
optimale resultaat te komen. Op dat 
punt is de raakvlak met VZV optimaal. 
Maedilon/VZV begon in de tweede divisie, 
kende ook veel tegenslagen, maar wist 
samen als groep een grootse prestatie 
neer te zetten door naar de eredivisie te 
promoveren.” Swart, met zijn bedrijf tevens 
sponsor van de Schagenmix, gelooft dat 
eredivisiehandbal in ‘t Zijveld te zien blijft: 
,,Je ziet wel eens dat clubs met één grote 
sponsor snel promoveren, succes boekt 
om vervolgens net zo hard weer terug te 
vallen. Een kampioenschap is te koop, 
maar wil je dat? VZV is groot geworden 
door lokale betrokkenheid. De A- B- en 
C-jeugd spelen allemaal op het hoogste 
niveau. Dames 1 is ons visitekaartje, maar 
je moet een zo breed mogelijk draagvlak, 
ook bij sponsoren, creëren om het vol te 
kunnen houden. Wij van Maedilon dragen 
daar graag ons steentje aan bij.”

Maedilon/VZV: 
samenwerking basis 
van succesformule

Wilco Swart (bovenste rij, vierde van links) moedigt de dames enthousiast aan

moeten het met z’n allen klaren.” PIEKEN EN DALEN
De Ruiter kent als geen ander de zwakte 
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De handbalselectie van ZAP 
telt twee internationals: de 

zeventienjarige Carlien Smit en 
de één jaar oudere Lynn Molenaar. 
Het kampioenschap en daarop 
volgende promotie naar de eerste 
divisie was voor deze dames 
dan ook een must. Dit seizoen 
is de doelstelling duidelijk: Het 
ontlopen van degradatiehandbal 
en zelf nóg beter worden. Zodat 
het duo de kunsten niet alleen in 
het vertrouwde witzwart van ZAP, 
maar ook in het oranjetenue mag 
blijven vertonen.

De dames uit de polder bewandelen wel 
een verschillend pad als international. 
Opbouwspeelster Molenaar speelt bij 
Dames Youth (Jong Oranje) en traint 
momenteel ook intern op Papendal. Dames 
Youth bereidt zich momenteel voor op de 
EK-kwalificatie in maart volgend jaar. Ook 
gaat Molenaar met de HandbalAcademie 
in december naar Zweden voor een 
trainingsstage, waar het grote Oranje op 
dat moment in actie komt op het Europees 
kampioenschap. Het najagen van een 
handbaldroom levert veel op, maar kost 
ook energie: ,,Iedere zondagavond vertrek 
ik met vier meiden per auto naar Arnhem”, 
vertelt Molenaar. ,,Ik verblijf doordeweeks 
op Papendal en ga daar ook naar school. 
Het is bij mij allemaal heel snel gegaan. Ik 
ben pas sinds kort jeugdinternational en ga 
er helemaal voor. Ik wil eerst zien of ik dit 
niveau aan kan, ook fysiek gezien. Op dat 
punt was promotie naar de eerste divisie 
meer dan welkom, natuurlijk voor de club, 
maar ook voor mijzelf. Ik wil alles uit mezelf 
halen, van meerwaarde zijn voor het team, 
ondanks dat ik weinig met de ploeg kan 
trainen vanwege Papendal. Maar ik kom 
met groot plezier terug, want ik wilde per 
se bij ZAP blijven om met mijn club eerste 
divisie te handballen.”

STRANDTEAM
Hetgeen cirkelspeelster Smit, ook inzetbaar 
op de linker- of rechterhoek, het mee eens 

is. Smit draagt het oranjetenue met zand 
tussen haar tenen. Met het Nederlands 
strandteam bereidt zij zich voor op het 
EK in 2017. Dit avontuur gaat in april 
volgend jaar verder, met de voorselectie. 
,,Het uiteindelijk doel is natuurlijk de 
Olympische Spelen”, zegt Smit. ,,Helaas is 
beachhandbal nog geen Olympische sport, 
maar daar zijn ze wel mee bezig, dus wie 
weet. Voorlopig kan ik me tot april volledig 
richten op ZAP. De promotie was super. 
Ik vind dat op een hoger niveau spelen 
altijd goed is voor je eigen ontwikkeling. 
We krijgen dit seizoen meer tegenstand, 
daar word je beter van. Persoonlijk wil ik 
beter worden op verschillende posities, 
zodat ik breder inzetbaar ben. Dat is een 
persoonlijk doel.”

MIDDENMOOT
Molenaar en Smit beleven bij ZAP 
een hoopvolle start: ,,Toch kan het 
nog veel beter”, hamert Molenaar op 
verbeterpunten. ,,We moeten onszelf altijd 
willen verbeteren. Dan denk ik dat een 
plaats in de middenmoot mogelijk moet 
zijn.” Smit beaamt deze stelling: ,,Dit kan 
zeker. Voor mij is dit seizoen geslaagd als 
we helemaal niet te maken krijgen met 
degradatiehandbal.”

PIROUETTE
De talenvolle dames hebben dit seizoen 
te maken gekregen met hoofdcoach 
George Dekeling, iemand die volgens 

de buitenwacht nóg strenger is dan 
voorganger Ronald van de Kamp. ,,Ik vind 
hem vergelijkbaar”, aldus Molenaar. ,,We 
zijn inmiddels wel wat gewend, hebben een 
dikke huid gekregen. We zijn blij met zo’n 
deskundige trainer. Het is makkelijker om 
kritiek aan te nemen van iemand waarvan 
je vindt dat hij veel verstand van het 
spelletje heeft.” Smit vult aan: ,,George 
is erg gedreven, maar ik denk dat wij als 
team hier goed mee om kunnen gaan. 
Hij brengt het op zijn manier over op het 
team en dit werkt.” Beide teamgenoten 
kennen elkaars kracht. ,,Lynn zit sinds dit 
jaar op Papendal en je ziet nu al goed dat 
zij verdedigend veel sterker is geworden”, 
complimenteert Smit. Molenaar countert 
met: ,,Carlien moet het hebben van haar 
felheid en gretigheid. Ze ontwikkelt zich 
goed. Ze kent geen angst en heeft een 
mooie valworp. Het is bijna jammer dat je 
in de zaal geen twee punten krijgt bij een 
mooie pirouette, want met beachhandbal 
laat ze regelmatig zien dat ze dit uitstekend 
beheerst.”

BEKERTOERNOOI
Naast de competitie heeft ZAP dit seizoen 
nog een ander doel: ver komen in het 
landelijke bekertoernooi. Geel Zwart-uit 
op donderdag 13 oktober is de eerste 
stap. Het bekertoernooi is de laatste 
jaren geen gelukkig huwelijk gebleken. 
Vorig jaar strandde het avontuur tegen 
SEW 3 in de regiofinale. Smit:. ,,Het zou 

Riekie Singer (23) had vorig seizoen met 190 doelpunten een groot 
aandeel in het kampioenschap van ZAP. Ze won daarmee het 

topscorerklassement van HandbalVandaag bij de vrouwen en promoveerde 
met haar ploeg naar de eerste divisie. Er is nog een doel: ver komen in het 
landelijke bekertoernooi. ,,Dit toernooi vraagt als team en individueel een 
andere scherpte.”

Singer doelt op het feit dat beker-
wedstrijden altijd doordeweeks zijn, 
meestal gespeeld worden zonder 
hars en de tegenstand elke keer een 

Singer wil óók schitteren in het bekertoernooi

“Oranje is gaaf, ZAP voelt als thuis”

toch fantastisch zijn om eens écht ver te 
komen, om tegen een eredivisieclub in 
eigen huis te mogen spelen. We moeten 
alles geven om dit te bereiken.” Ook 
Molenaar ziet dit zitten: ,,Het heeft de 
afgelopen jaren weinig meegezeten. Het 
is ook lastig, doordeweeks moeten veel 
dames terugkomen van studie en/of werk, 
dan is de voorbereiding niet ideaal. Dit jaar 
moet het maar eens beter gaan.” Maar 
het belangrijkste is logischerwijs de eerste 
divisie. ZAP keert dit seizoen eindelijk 
weer terug op het tweede handbalniveau 
van Nederland en wil daar ook blijven: 
,,We willen het publiek mooie en goede 
wedstrijden voorschotelen”, zijn beide 
dames het met elkaar eens. De start is 
hoopvol, nu het vervolg nog.

verrassing is. ,,Wij hebben in de afgelopen 
seizoenen wel eens de scherpte en focus 
gemist in het bekertoernooi. Het besef 
hoe mooi het kan zijn, is er zeker wel. Het 

is natuurlijk gaaf om tegen tegenstanders 
uit een hoger niveau te spelen. Dat is een 
prachtige uitdaging.”

NIET CADEAU
Vorig seizoen ging het voor ZAP in de 
regionale ronde mis tegen SEW 3. Dit 
seizoen begint het avontuur donderdag13 
oktober uit bij Geel Zwart. ,,Een leuke 
tegenstander en lekker dichtbij. Wij hebben 
vaker tegen Geel Zwart geoefend en 

kregen het niet cadeau. We zullen er echt 
moeten staan. ZAP en bekerwedstrijden 
zijn in het verleden geen succes geweest, 
laten we daar maar eens verandering in 
brengen.” De schutter uit Anna Paulowna 
voorspelt in de competitie een plek in 
de middenmoot: ,,We hebben zo hard 
gewerkt om hier te mogen staan. De 
start is goed, maar er komen nog genoeg 
zware tegenstanders. De eerste divisie is 
voor ons een prima krachtmeting.”

Carlien Smit (links) en Lynn Molenaar voelen zich thuis bij ZAP  •  FOTO SIMON LEIJENAAR

FOTO THEA GROEN

FOTO THEA GROEN
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VERWARMING
SANITAIR

LOODGIETERSWERK
ELEKTRA

ZONNEPANELEN

JULIANADORP
0223-692708

www.heijbloktechnischinstalletiebedrijf.nl
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Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 54 0001

Groot onderhoud aan uw pannendak?

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website  

Boven vlnr: Dave Boer, Coen Rentenaar, Ruben Mantje, 
Bart Klouwers, Roel Klouwers. Voor vlnr: Mark Weppner 
(coach), Nico Bruinewoud, Ronald Tragter, Chiel Meijer, 
Arnold van Zweeden. Gerard Hin ontbreekt.

Achter vlnr: Marjolein Klant, Alma Rademaker, Elles  
Buiter, Lianne Brugman, Nandy Zwagerman, Monique  
Slijkerman. Voor vlnr: Malou van Gasteren, Esther  
Leppink, Rosalie de Wilde, Marjan Bruin.

Boven vlnr: Roos Pannekeet, Kim Jimmink, Ivon-Bleeker- 
Pannekeet (verzorger), Maud Kruijer, Lotte Prak, Linsey 
Perre, Monique de Wit, Jane Kramer, Betty Plasmey-
er (coach), Britt Stegers. Voor vlnr: Amber Zomerdijk,  
Albertine Abube, Florance Kos, Dymphie Keesom,  
Djazzmin Trablesi, Lisanne Kolken, Joyce Hillen, Lotte 
Houtenbos.

Dosko heren
Poule NW-NH

PETTEN dames
Poule NW-NH

Maedilon/VZV dames
Eredivisie

Boven vlnr: Jolanda Huisman (teambegeleidster), Anouk 
Elbers, Fay de Koning, Mette Vijzelaar, Anique Huisman, 
Bianca Kool, Hilde Hemelrijk, Britt Molenkamp, Bozidar 
Zorko (trainer/coach). Onder vlnr: Sofie Zasburg, Jeamy 
Koster, Ashley Smit, Dianne Bakker, Aike Janki, Tessa 
Merkus-Blaauw, Melanie Bos, Kirsten Dings.

Boven vlnr: Rob Blokdijk (trainer/coach), Manouk Verduin, 
Kirsten Lanting, Maartje Rommers, Lotte van Klaveren, 
Leonie Houtenbos, Wendy Blom, Monique van Klaveren  
(teambegeleider). Onder vlnr: Anouk Mak, Isabelle  
Verweij, Kim de Vries, Laura van Heerwaarden, Larissa 
Lanting, Ingrid Verweij.

Boven vlnr: Martin de Ruiter (trainer/coach), Jens Nauta, 
Geert van Wonderen, Frank van Rijswijk, Sil Singer, Rino 
Visser, Hans Hageman. Onder vlnr: Rob van der Meer, 
Jip van Otterloo, Rick de Vries, Bob van de Kamer, Bas  
Hageman. Niels Rijnders, Michael Wijbrecht en Dion 
Doesburg ontbreken.

DSO dames
Tweede divisie

HV Schagen dames
Hoofdklasse

Maedilon/VZV heren
Hoofdklasse

Boven vlnr: Arthur Dings (teambegeleider), Wouter 
van Emmerik, Jeremy Schuit, Fran Florussen, Walter  
Alkemade, Mike Barten, Hiske Kruiter (trainer/coach). 
Voor vlnr: Patrick Meijer, Stefan Alkemade, Mitch Dekker, 
Vincent van Ginkel, Sven Dings. Tim Peters en Jeroen 
Blokker ontbreken.

Achter vlnr: Klaas Huijbers (coach), Cheyenne Reket,  
Serena Burger, Iris de Haan, Lisanne Engel, Shirley  
Stevens, Jacqueline Stevens (assistent coach). Voor vlnr: 
Lyanne Dijkstra, Larissa Wink, Eline Engel, Sanne Kempe, 
Maaike Wassink-Bakker.

Boven vlnr: Hans Eilers (trainer/coach), Renee Zwaan,  
Rianne Blaauboer, Rianne Laan, Elles Bakker, Milou  
Dignum, Eva Hopman, Mirjam de Wit (teambegeleiding), 
Noortje Slot (assistent). Onder vlnr: Tamara Visser, Laura  
Blommestein, Esther Vieveen, Sanne de Wit, Anouk  
Visser, Isa de Wit, Sofie Bos.

DSO heren
Eerste klasse

Zwaluwen Kolhorn dames 
Poule NW-NH

GEEL ZWART dames
Hoofdklasse FOTO PATRICK HOGERVORST

FOTO SIMON LEIJENAAR

FOTO PATRICK HOGERVORST FOTO PATRICK HOGERVORST

FOTO ARJAN MAK

FOTO SIMON LEIJENAAR
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Jaimy van Nuland, Kayleigh van Nuland (assistent), Puck 
Langelaan, Lynn Molenaar, Jody Kapiteyn, Tess Kramer,  
Anniek Bruin, Kim Molenaar, Riekie Singer, Fenna  
Kloosterman, Anouk Slijkerman (verzorger), Robin de 
Jong (verzorger). Voor vlnr: Sharon van der Gulik, Maaike  
Dalmaijer, Kim Oele, Dille Alkemade, Lisette Wassenaar, 
Carlien Smit, Joek Langelaan, Janneke van Rijswijk. 

Achter vlnr: Ben Bachet (trainer/coach), Anouk van Zoonen,  
Christa Koster, Nicole Weijers, Anne van de Bergh, Anouk 
Tijsen, Xaviera Basser. Voor vlnr: Milou Wonder, Jaike van 
Twuyver, Milan Boks, Marloes Weel, Kim Jansen, Joyce 
Verbruggen, Reggely Noor. 

Achter vlnr: Jessica van Diepen, Nienke Vink, Sanne 
Slaghekke, Rosa de Koning, Myrthe Henrotte, Meinte 
Boersma (trainer/coach). Voor vlnr: Vera Wigbout, Eefje 
Kuitert, Marissa Slaghekke, Chantal de Jongh.  Mandy 
Kaan en Ilse de Krijger ontbreken.

Achter vlnr: Zoë de Bruijne, Dorien Keesom, Eva van 
Stralen, Isa de Bruijne, Elisa Rustenburg, Maaike Kaptein. 
Midden vlnr: Noa Soonius, Nandy Kramer, Dieuwertje de 
Boer, Ruth Kruijer, Cora Oud (trainer/coach). Voor vlnr: 
Femke van Dam, Roos Pannekeet.

ZAP dames
Eerste divisie  

KLEINE SLUIS dames
Poule NW-NH

TONEGIDO dames
Tweede klasse

Maedilon/VZV 2 dames
Hoofdklasse

Boven vlnr: Loes Bruin (teambegeleider), Shirley Molenaar,  
Manon Smit, Liz Bruin, Celine Schuyt, Simone Dam,  
Nelleke Bruin, Rick Visser (trainer/coach). Onder vlnr: Eva 
Dekker (pupil van de week), Joyce Witte, Iris Bruin, Manon 
Braas, Ilse Houtenbos. 

Achter vlnr: Dion Ferdinandus (trainer/coach), Bregje  
Dekker, Naomi Kruijer, Inge van Straaten, July Entes,  
Kristel van Ooijen, Marcel van de Brink (begeleider). Voor 
vlnr: Eva Groenveld, Amy Groendveld, Moniek Blom, Eva 
Tesselaar, Lieke Dekker, Lyanne Rensen. Marit Dekker, 
Jennet Tamis en Christa Hemmer ontbreken.

Boven vlnr: Mathieu Swikker (trainer/coach), Sietse 
Bakker, Gijs Bakker, Maikel Engel, Dirk Schobben, Rick  
Idema, Jozef Ziacek, Dave Heijblok, Arjan Slaghekke 
(teambegeleider). Onder vlnr: Marijn Arends, Stefan 
Baars, Stefan Idema, Hinze Herwig, Senne Hiemstra, 
Niels Borst, Marijn Schouten. Maikel Baars en Michael 
Vijverberg ontbreken. 

Con Zelo dames
Eerste klasse

HOLLANDIA T dames
Eerste klasse

TONEGIDO/KLEINE SLUIS
Hoofdklasse

Boven vlnr: Renate Wagemaker (teambegeleider), Thirza 
Franke, Tine Dompeling, Kaylee Kraak, Wendy Morelisse, 
Esther Langelaan, Nikkie Oele, Stefan Baars (trainer 
coach). Onder vlnr: Linda Kreuk, Alies Louwen, Mayella 
van Lith, Jolanda Snapper, Iris Langelaan, Lara Bruin, Isa 
Konijn.    

Achter vlnr: Maaike Ruijter, Anne Borst, Eline Boelens, 
Tess Bregman, Anine Wardenaar, Madelon Brommer, 
Demi Bruin, Charmayne Brommer. Voor vlnr: Femke 
Schoorl, Marije Boelens, Luca van der Zwaag, Leonie 
Borst, Kim Jongejan, Elles Klaver

JHC dames
Eerste klasse

DES dames
Poule NW-NH

FOTO PATRICK HOGERVORST FOTO PATRICK HOGERVORST

FOTO KLAMER ALFERINK

FOTO PATRICK HOGERVORST

FOTO THEA GROEN
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 www.veko.nl

Energiebesparend

Lange levensduur

Eenvoudige montage

Al 40 jaar ontwikkelt, produceert en monteert Veko Lightsystems de 
meest duurzame en energiezuinige lijnverlichting van Europa. Niet 
alleen voor nieuwbouw maar ook voor renovatie. Dankzij ons unieke 
systeem heeft u in een handomdraai de nieuwste led lichtlijnen. 

Solid Solutions. Smart Lighting.

Al 40 jaar kampioen 
in lijnverlichting!

M enno Veldboer (49) combineert 
het voorzitterschap van handbal-

vereniging Schagen met het leiden 
van een groot internationaal bedrijf: 
Veko Lightsystems. De inwoner 
van Schagen is ambitieus met de 
hoofdklasser, die de afgelopen jaren 
ternauwernood degradatie wist te 
voorkomen. ,,We hebben als doel om 
dit jaar minimaal in de middenmoot 
mee te kunnen draaien en binnen drie 
jaar in de top van de hoofdklasse”, 
zegt Veldboer. 

WAT ZIJN UW DOELEN EN  
WENSEN MET DE CLUB?
,,Wij hebben een aantal wensen. Ten 
eerste verhuizing naar een andere locatie, 
ten tweede is het belangrijk dat wij groeien 
in het ledenaantal. Alleen dan kunnen we 
overleven. Het ultieme, derde doel en wens 
is dat wij uiteindelijk in de eerste divisie 
spelen.”
De ondernemer mag zich een kind van de 
club noemen. ,,Ik heb vroeger zelf voor 
HV Schagen gehandbald. Ik draag de 
vereniging een warm hart toe. Daarnaast 
handballen mijn twee dochters, Noortje 
en Sophie, bij de club. Wanneer ik ga 
kijken, kom ik vele ouders tegen die ik 
ken. Ik voelde mij dan ook vereerd toen 
ik gevraagd werd door het bestuur voor 
de voorzittersfunctie. Ik wil op mijn beurt 
graag iets betekenen voor de vereniging.”

WAT IS ER ZO BOEIEND AAN DE 
VOORZITTERSFUNCTIE?
,,Door je invloed kan je aan een vereniging 
bouwen die je voor HV Schagen voor ogen 
hebt. Op het moment dat het bestuur 
mij vroeg om wat te doen voor Schagen 
zat de club in een neerwaartse spiraal. 
We hebben nu met het bestuur de weg 
naar boven gevonden en daar heb ik 
een steentje aan bij kunnen dragen. 
Als voorzitter is mijn belangrijkste 
taak contacten onderhouden met de 

buitenwereld en ik vind het een compliment  
dat het bestuur mij dat vertrouwen geeft.”
De vereniging heeft ook een afdeling waarin 
het G-handbal centraal staat, de zogeheten 
Schagenmix. ,,Wij vinden het belangrijk dat 
deze mensen ook de gelegenheid moeten 
hebben om te spelen. Ik heb veel respect 
voor de mensen die hier veel  tijd insteken. 
Dat wij daar als vereniging een steentje 
aan bij kunnen dragen om dit te kunnen 
faciliteren is alleen maar mooi.”

Menno Veldboer: Ambities met HV Schagen

FOTOGRAAF KLAMER ALFERINK

HOE COMBINEERT U HET 
ONDERNEMERSCHAP MET DE 
VOORZITTERSHAMER? 
,,Dat is niet altijd even makkelijk, want 
Veko Lightsystems is op dit moment 
explosief aan het groeien. Niet alleen in 
Nederland, maar ook in het buitenland, 
waardoor ik veel op pad ben. Gelukkig doet 
de rest van het bestuur ietsjes meer, zodat 
het voor mij een leuke afwisseling blijft op 
mijn drukke werkzaamheden.”
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Geel Zwart heeft in de persoon van 
Elles Bakker (25) een welkome 

versterking gevonden. De Zandtemse 
formatie hoopt dit jaar hoge ogen 
te gooien in de Hoofdklasse en kan 
de ervaring en kwaliteiten van de 
oud-VZV’er goed gebruiken. ,,We 
willen graag kampioen worden”, laat 
Bakker duidelijk weten. ,,Geel Zwart 
heeft daar in het verleden al aan 
geroken. We hebben de potentie dit te 
halen, dus dan gaan we er ook voor 
natuurlijk.”

Bakker weet als geen ander hoe het voelt 
om kampioen te worden. Twee jaar geleden 
werd ze kampioen met VZV in de tweede 
divisie en vorig jaar promoveerde Bakker 
naar de Eredivisie. Ze vervolgt: ,,De kracht  
van de ploeg is dat we een leuke groep 
meiden hebben, zonder onderlinge strijd. 
Iedereen gaat ervoor met elkaar; one 
team, one dream! Geel Zwart is een fijne 
vereniging.” Bakker heeft zich in ’t Zand 
moeten gaan richten op een nieuwe positie. 
,,Ik speel nu hoofdzakelijk in de opbouw”, 
zegt ze. ,,Dat was bij VZV wel anders. 
Daar stond ik altijd linkerhoek. Ik moet erg 
wennen aan mijn nieuwe positie, maar het 

is wel een leuke uitdaging.” Haar eerste 
weken en maanden bij Geel Zwart zijn 
goed bevallen. ,,Ik was verrast door het feit 
dat iedereen je gelijk bij de groep betrekt. 
Het voelde eigenlijk al heel snel vertrouwd. 
Ik woonde in ’t Veld op twee minuten van 
de sporthal en nu in ’t Zand is dit ook het 
geval. Dit is een mooie bijkomstigheid.”

TE KRIEBELEN
Aanvankelijk zou Bakker een jaar niet 
meer handballen. Echter deed een lokroep 
van de oefenmeester van Geel Zwart 
alles veranderen. ,,Hans Eilers heeft mij 
benaderd. Het eerste wat hij zei was: “Ik 
hoor dat jij een vriend in ’t Zand heb.” Hij 
vroeg vervolgens of ik een keer mee wilde 
trainen en dat heb ik gedaan. Ik was eerst 
van plan om een rustpauze in te lassen, 
maar na het meetrainen begon het direct 
te kriebelen. Het is een erg leuk team en 
dat heeft mij doen besluiten om voor Geel 
Zwart te gaan handballen.” Uiteraard zijn 
er verschillen met haar vorige team. Los 
van het niveauverschil en het feit dat er 
één keer in de week minder wordt getraind, 
ervaart ze nog een verandering. ,,Ik moet 
er erg aan wennen dat we in de Multitreffer 
niet met hars spelen.”

One Team, One Dream in ’t Zand

‘Geel Zwart is een 
fijne vereniging’

www.makbreeding.nl

ALLES VOOR ELKAAR

Willem ‘t Hartplein 7
1756 TZ ‘t Zand
E: info@multitreffer.nl
T: 06-51375743

Bezoek ook onze vernieuwde website:
www.multitreffer.nl
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Met coach Bozidar Zorko maakt tweede divisionist DSO een nieuwe start. 
Keepster Dianne Bakker-Wassink (24) spreekt van een spannende tijd. 

,,We trainen en gaan nieuwe verdedigings- en aanvalslijnen spelen”, vertelt ze. 
,,Dat heeft tijd nodig, al denk ik dat wij gewoon moeten kunnen meedraaien in 
de subtop.” 

De Helderse formatie kende een wis-
selende voorbereiding. ,,De trainer raakt 
niet in paniek. Dat is goed om te zien. 
Fysiek gezien staan we er goed voor en 
daar hamert Bozidar ook op. Daar gaan we 
later in het seizoen profijt van hebben. We 
hebben in de zomermaanden een schema 
voor hardloop- en buikspieroefeningen 
gekregen. Iedereen heeft zich daar keurig 
aan gehouden. In de eerste trainingsweken 
hebben we veel hardgelopen. Vervolgens 
kwam het tactische element aan bod.”

DSO gaat voor plek in de subtop

KEEPERSTRAINER
De planner in de transportsector heeft  
dit seizoen ook een nieuwe keepers-
trainer. Daarvoor reist ze wekelijks 
af naar Waarland. ,,Ik krijg samen 
met Aike training van Raymond Rus.  
Dat is een positieve 
ontwikkeling. Ik vind 
het fijn om mezelf 
te verbeteren en 
Raymond leert ons 
veel. Met name 

FOTO VAN MAAIKE WASSINK-BAKKER

Tonegido/Kleine Sluis behoort dit seizoen tot het selecte gezelschap 
kanshebbers om de titel in de hoofdklasse. De mannen eindigden vorig jaar 

op een knappe tweede plaats. Cirkelspeler Maikel Baars (26) wil zich echter 
nog niet wagen aan een voorspelling. ,,Het is een sterke competitie”, weet de 
inwoner van Den Helder.

BAARS VOORSPELT SPANNENDE COMPETITIE

Al zeventien jaar hét adres 

voor (startende) onder- 

nemers en particulieren. 

Benieuwd wat wij voor u 

kunnen betekenen? 

Bel ons of kijk op 

www.kcmadministraties.nl. 

Voor bedrijven is het eerste 

gesprek altijd gratis en 

vrijblijvend.

RUST IN DE BOEKHOUDING, BETEKENT RUST IN HET HOOFD 

Grote Sloot 462

1757 LS Oudesluis

0224 - 57 32 83

Aqua Toilet / Anti Slip Deck Clean / Bilge All Clean / Bio 
Clean / Teak Clean/ Dieseltoevoeging/ Drinkwater Anti Vries / 

Fresh Clean / Quick Clean / RVS Clean
www.freshmarine.info 

Het professionele reinigingsmiddel en 
onderhoudsproduct voor uw boot.

vanuit tactisch oogpunt.”

Bakker-Wassink gaat haar tweede seizoen 
bij DSO in. ,,Ik heb er superveel zin 
in. Wedstrijden in de competitie geven 
een extra motivatie. Vorig jaar was een 
leerjaar. Het niveauverschil ten opzichte 
van Schagen was behoorlijk. Het is mij 
goed bevallen. Ik ben goed opgevangen 
door het team. We hebben voor dit seizoen 
dankzij Aike Janki weer twee keepers in de 
selectie. Dat is ook belangrijk.”

,,Veel teams zullen aan elkaar gewaagd 
zijn”, vertelt Baars. ,,Wij gaan in ieder 
geval ons uiterste best doen. Het is nu 
nog veel te vroeg om te praten over een 
kampioenschap. Wij hebben het daar in 
ieder geval niet over in de spelersgroep.”

GOEDE VOORBEREIDING
Bij Tonegido/Kleine Sluis staat in de 
persoon van Mathieu Swikker een nieuwe 
trainer voor de groep. Baars was al bekend 
met de bevlogen oefenmeester. ,,Ik heb 
vroeger bij DSO gehandbald en daar 
is hij natuurlijk trainer geweest. Ik had 
Mathieu echter nog niet als trainer gehad. 

Mijn eerste ervaringen 
zijn positief. We leren 
veel van hem. De 
voorbereiding is goed 
gegaan. Wij zijn klaar 
voor de competitie.” 
De cirkelspeler zal dit 
jaar minder inzetbaar 
zijn voor zijn ploeg. 
,,Vanwege mijn werk 
bij de marine kan ik 
niet bij alle wedstrijden 
aanwezig zijn. Dat is 
jammer. Handbal is toch 
één van mijn passies. 
Ik had graag het hele 
seizoen meegedaan. 
Zodra het uitkomt met 
mijn werk, dan ben ik 
beschikbaar voor het 
team.” 
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Een bouwgroep met passie

Bouwbedrijf Th. Wever b.v.    Smeetsweg 8    1738 DK  Waarland
T:  0226 - 42 17 39    W: www.weverbouw.nl

 

Voor al uw:

• Glaswerk

• Schilderwerk

Tevens voor de thuiswerkers

• Alle soorten behang

• Alle soorten verf

• en gratis advies

• Behangwerk

Pé Mettes  0226 - 316009

mob: 06 - 29061705

K i e s  v o o r  k l a s s e

TUINCENTRUM 
Schoutenbos

Wij hebben 

prachtige violen

in alle kleuren 

uit eigen kwekerij!

Kanaalweg 16 • 1749 CE • Warmenhuizen • 0226-392694 
www.tuincentrumschoutenbos.nl • info@tuincentrumschoutenbos.nl

ma t/m vrij 9.00-18.00, zat 9.00-17.00 en zon 11.00-17.00 geopend

WIJ WENSEN VEEL SUCCES!

Visser moet het dit seizoen met een jonge 
groep gaan doen. ,,De A-speelsters van 
vorig jaar zijn doorgeschoven. Het is een 
hele enthousiaste groep met leergierige 
speelsters. De meiden zijn stuk voor stuk 
op meerdere posities inzetbaar en daar 
ben je als coach blij mee.” Visser voelt 
zich als een vis in het water als coach. 
,,Ik probeer de meiden veel vertrouwen te 
geven. Fouten maken vind ik helemaal niet 
erg. Ik ben heel open naar de speelsters 
toe. Ik probeer daarbij de sfeer te bewaren. 
De speelsters mogen heel veel van mij, 
zolang er maar hard gewerkt wordt en de 
sfeer goed blijft. Dat is gelukkig het geval.”

PROGRESSIE
,,Ik was twee seizoenen geleden al eens 
gevraagd door Con Zelo”, vervolgt Visser. 
,,Toen was ik druk met mijn studie en had 
ik er geen tijd voor. Nu werd ik opnieuw 
benaderd. Ik besloot het gesprek aan te 
gaan en een proeftraining te geven. Dat 
was eind mei, maar ik was er snel uit. 
Deze kans wilde ik niet aan mij voorbij 
laten gaan.” Zowel de groep als Visser 

heeft de voorbereiding op het zaalseizoen 
hard nodig gehad. ,,We hebben moeten 
wennen aan elkaar en aan de speelstijl. 
Hoewel de resultaten op het veld 
misschien tegenvallen, zie ik wel degelijk 
progressie. De speelsters pakken het goed 
op. Onze doelstelling in de zaal is om zo 
hoog mogelijk te eindigen en dat we met 
z’n allen het gevoel hebben er alles aan te 
hebben gedaan.

Rick Visser is de nieuwe 
hoofdtrainer van Con Zelo. De 

29-jarige inwoner van Alkmaar wil met 
de club een stevige basis gaan leggen 
waar de eersteklasser de toekomst 
mee in kan. ,,We willen een grote stap 
gaan zetten door meer te gaan trainen 
op techniek”, zegt Rick. ,,De selectie 
en de B- en C-jeugd gaan in dezelfde 
speelstijl handballen. Zo verwachten 
wij dat het makkelijker wordt voor 
jeugdspelers om door te stromen.” 
Hij traint samen met Simone Dam één 
keer in de week de B- en C-jeugd.

Con Zelo wil met Visser grote stap zetten

HOGE TRAININGSOPKOMST
De jonge oefenmeester is een echte 
liefhebber van de sport. Naast Con Zelo 
speelt en traint hij bij Berdos. ,,Ik ben zes 
dagen in de week met handbal bezig”, 
vertelt de technische dienstmedewerker 
van het distributiecentrum van de Plus in 
Middenbeemster. ,,Alleen op vrijdagavond 
ben ik ‘vrij’.” De wedstrijden van Con Zelo 
zijn doorgaans op zondag en de duels 

waarin Visser tussen de lijnen staat zijn 
veelal op zaterdagavond. Zo valt het te 
combineren. Ook met de trainingsdagen is 
geschoven om het mogelijk te maken. Hij 
traint dinsdag en donderdag bij Berdos en 
staat maandag en woensdag in Waarland 
voor de groep. ,,De trainingsdagen zijn 
voor de speelsters van Con Zelo omgezet. 
Dit is gelukkig heel soepel ontvangen. De 
opkomst is erg hoog.”



Samen met u bouwen we
uw webapplicatie van de
toekomst

Maedilon bouwt webapplicaties voor database toepassingen, waarmee u uw 
klanten beter kunt bedienen en van actuele informatie kunt voorzien. Of waar-
mee u uw medewerkers van tools kunt voorzien waarmee zij uw klanten beter 
kunnen bedienen en van actuele informatie kunnen voorzien. Waarmee proces-
sen sneller verlopen en minder fouten worden gemaakt. Maar ook toepassingen 
waarmee informatie tussen systemen kan worden uitgewisseld of samenge-
voegd. Meer informatie: Bel Maedilon 072 567 55 66.

Maedilon
Robijnstraat 42
1812 RB  ALKMAAR

Maedilon hecht veel waarde aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt 
tot uiting middels het sponsoren van VZV, het G-handbalteam Schagenmix en het ondersteu-
nen van een school in Gambia zodat ook deze mensen kunnen werken aan een betere toe-
komst. Voor meer informatie zie http://www.mhc-foundation.com.

T (072) 567 55 66
E nextstep@maedilon.com

W http://www.maedilon.com


