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Jubilaris Jan Catsburg blikt terug op veertig jaar Cromtigers

Spelen tussen koeienvlaaien
door elly molenaar
K R O M M E N I E - Jan Catsburg
(76) wijst naar het puntje
van zijn neus. Een beetje
krom staat die. ,,Een bal
midden erop’’, verklaart
hij. ,,Bloeden dat het deed.’’
Een dergelijk ongeluk kun
je in veertig jaar tijd bijna
niet voorkomen. Honk- en
softbalvereniging Cromtigers viert dit jaar zijn jubileum en Catsburg is er vanaf de oprichting van de
club al bij.

Dat was in 1971. Catburg haalt
een kopietje te voorschijn. Erop
staan de notulen van één van de
eerste vergaderingen. De Krommenieër lacht. ,,Ik geloof dat
het de buurman van de oprichter was die notuleerde.’’
Catsburg woonde in die tijd
net tien jaar in het dorp. ,,Ik
kwam uit Amsterdam. Altijd
had ik belangstelling voor
honkbal, maar in Krommenie
was er niks. Tot ik een stukje in
de krant las. Fokke Jelsma,
gymleraar op de Dr. Ariens
mavo, wilde een honkbalteam
oprichten. De basis van Cromtigers is toen gelegd. Vanaf praktisch dag één was ik erbij.’’
Catburg vindt het lastig zijn
liefde voor de sport uit te leggen aan een leek. ,,Je moet er
iets van af weten om het te
begrijpen. Het is een dynamische en spannende sport. Spelers moeten goed nadenken
over wat ze doen.’’
De eerste jaren speelde Catsburg zelf in het eerste honkbalteam. Hij laat een kampioensfoto zien van 1973 waarop hij
lachend te zien is. ,,We begonnen op een heel primitieve
manier, op een veld van KVV,
dat nu Sporting is. Maar er
waren meer clubs die in die tijd
niet de beste faciliteiten tot hun
beschikking hadden. Ik weet
nog goed dat we uit speelden in

Nieuwelingen
nieuw in Ronde
van Oostzaan

Vierde klasse D: Hoofddorp Pioniers 4-Boekaniers 19-3, Quick Amsterdam 2-Pioniers 4
6-9, Volewijckers-Boekaniers 9-10, HCAW
4-DVH afgelast, Odiz Frogs-Centrals 2 7-4.
Stand:
Odiz Frogs
9-18 Meteoor
8-6
DVH
8-14 Boekaniers
8-4
HCAW 4
8-10 Quick 2
9-4
Pioniers 4
8-10 Centrals 2
7-2
AMVJ/US
6- 6 Volewijckers
7-2
Programma: Volewijckers-AMVJ/US, Centrals 2-Boekaniers.

door peter roggeveen

- De dammers kwamen als winnaars uit de bus in de
denksportmatch tegen de schakers. Vijftien dammers en vijftien schakers namen het tegen elkaar op in zowel dam- als schaakpartijen. Na zestig korte partijen
viel de balans uit in het voordeel
van de dammers: 64-56.

ZAAN DAM

men. Het enige wapenfeit van de
dammers was het sterke optreden van Piet Smit met twee
winstpartijen.
In de tweede ronde waren de
rollen omgedraaid: 24-36. De
dammers Martin van Zanen, Ton
Wessel, Schelte Betten en Piet
Smit boekten een score van honderd procent, terwijl Aart van
Dijk zijn schakende tegenstander op remise hield en de dampartij vlot won. De schakers konden daar weinig tegenover stellen. Hein Middelhoven pakte de
winst in beide partijen, terwijl
Jan-Bart Abcouwer zijn schaakpartij won en zijn dammende tegenstander op remise hield.
Einduitslag 64-56 in het voordeel van de dammers.
Opmerkelijk was de slagvaardigheid van dammer Piet Smit
en schaker Hein Middelhoven op
zowel de 64 als de 100 velden. Zij
wonnen alle vier hun partijen.
Schaker Jan-Bart Abcouwer behoorde eveneens tot de uitschieters met drie winstpartijen en
een remise.

Mike Terpstra verdedigt
zijn titel in Krommenie
van onze verslaggever

- De wielerronde
van Krommenie is een vaste traditie op de derde pinksterdag en
kent een sterk deelnemersveld
bij zowel de wedstrijd voor de categorie sportklasse als elite, beloften en amateurs.
KROM M EN I E

Jan Catsburg is vanaf dag één betrokken bij het jubilerende Cromtigers.
Medemblik en dat eerst de
paarden en koeien uit het land
gehaald moesten worden. We
speelden midden tussen de
koeienvlaaien. Op de openbare
weg verkleedden we ons.’’
Cromtigers verhuisden naar
een groter veld van KVV en
kreeg uiteindelijk een eigen
honk- en softbalveld in de Slibkuil. ,,Daar zitten we nu nog
steeds’’, zegt Catsburg, maar hij
schudt bedenkelijk zijn hoofd.
,,Het is verre van ideaal. We
worden al twintig jaar aan het

lijntje gehouden door de gemeente. We wachten op een
verhuizing naar de Omzoom in
Saendelft, maar vanwege bezuinigingen wordt dat steeds uitgesteld. We zitten hier dus nog
steeds.’’ Een bijna onhoudbare
situatie, vindt de materiaalman
van Cromtigers. ,,Het veld moet
nodig gerenoveerd worden. Er
hoort een nieuw drainagesysteem bij. Als het regent, staan
we met onze voeten in het water.’’ Ook de andere faciliteiten
kunnen een opknapbeurt ge-

Dutch Football Academy
bij Hercules Zaandam

FOTO ELLY MOLENAAR

bruiken. ,,Dit hout is rot’’, zegt
hij en hij duwt tegen de deurkozijnen van het materiaalhok.
Catsburg is altijd ’manusje
van alles’ geweest bij Cromtigers. De laatste jaren treedt hij
op als materiaalman en is iedere
dinsdag bezig met onderhoud.
,,Mijn hart ligt bij de club’’,
zegt hij. ,,Ik ben een verenigingsman en Cromtigers is een
familiegebeuren. Mijn oudste
zoon heeft zijn vrouw hier leren
kennen. Mijn kleindochter
speelt softbal in Jong Oranje en

mijn kleinzoon in het eerste van
Cromtigers. Die staan dit seizoen vooralsnog ongeslagen
bovenaan. Dat is wel een prachtig hoogtepunt van de afgelopen veertig jaar.’’
Om het veertig jarig bestaan
van Cromtigers te vieren houdt
de vereniging vrijdag vanaf 17
uur een reünie voor oud-leden
en huidige leden. Op zaterdag
spelen jeugdleden spelletjes
tijdens de Crazy Cromtiger dag
en zondag strijden zo’n twintig
teams tijdens een tienkamp.

Onder de deelnemers zijn ook
dit jaar weer diverse Zaanse renners die strijden om de ereplaatsen. In de categorie sportklasse
rijden onder anderen Jeroen
Kriek (vorig jaar negende), Ruud
Bakker, William Floris uit Wormer (tevens winnaar 2008), Rick
Krijt uit Koog aan de Zaan, Rob
Hulscher uit Zaandam en Pieter
Sikkes uit Assendelft.
Bij de elite, beloften en amateurs verdedigt Mike Terpstra ,

van onze verslaggever

- Sinds vandaag
maakt Roxane Knetemann deel
uit van het Batavus Ladies Cyclingteam, de aan de WV NoordHolland gelieerde vrouwenploeg.

KROM M EN I E

- The Dutch Football
Academy is de naam. De fonkelnieuwe voetbalschool van Joop
Lensen opent op 22 juni de deuren. In Nederland wordt de vuurdoop bij Hercules Zaandam gehouden. Tegelijkertijd gaan er
soortgelijke projecten van start
in Brazilië, Chili en Israel.

Z AA N DA M

Joop Lensen is geen onbekende
in de voetballerij. Van 1985 tot
2000 was hij in dienst bij de
KNVB (Opleidingen en Technische Zaken) en vervulde hij ruim
zes jaar de rol van hoofd opleiding en scouting bij AZ en het
Turkse Fenerbahce. ,,Voetbal
heeft mij veel gebracht en ik loop
lang genoeg mee in de voetballerij om een reëel beeld te kunnen
schetsen van wat goed is en wat
niet bij zowel spelers, clubs en
coaches”, aldus Lensen.
The Dutch Football Academy
traint in groepsverband en indi-

vidueel met voetballers in de
leeftijdscategorie van 8 tot 18 jaar
om hun eigen top te bereiken en
heeft diverse modules ontwikkeld voor clubs en coaches.
De voetbalschool van Lensen
richt zich op de nieuwe generatie
spelers, clubs en coaches. Lensen:
,,We vinden het belangrijk om
niet alleen oog te hebben voor financieel gewin, maar we bewegen ons ook op een breder vlak.
Wij gaan de uitdaging aan om talentvolle spelers met een achterstand op school of problemen
thuis te laten floreren door middel van sport. ”
Op 22 juni houdt The Dutch
Football Academy op locatie
Zaandam (Sportcomplex Hercules Zaandam) van 15.30 uur tot 17
uur een introductiedag. Kleine
voetballertjes en de ouderen tot
18 jaar kunnen zich gratis aanmelden en meetrainen.
Meer informatie is te vinden op:
www.thedutchfootballacademy.nl.

Tot voor kort kwam de Zaanse
wielrenster uit voor het Skil-Kogateam. De 24-jarige Roxane debuteert maandag voor haar nieuwe ploeg in het gecombineerde
districtskampioenschap NoordHolland/Zuid-Holland in Spijkenisse.
,,Ik heb er zin in’’, is de eerste
reactie van de 24-jarige Knetemann, die bij Skil-Koga haar
draai niet meer kon vinden en na
wat kleine strubbelingen besloot
uit te kijken naar iets anders. De
overstap naar de ploeg van Raymond Rol en Paul Tabak kwam
vorige week tot stand toen duidelijk werd dat Roxane liever
wat anders wilde. ,,Ik moet me
lekker voelen om op mijn best te
kunnen functioneren. En dat ge-

Geflankeerd door ploegleiders Raymond Rol (links) en Paul Tabak tekent Roxane Knetemann haar nieuwe verbintenis. FOTO MARTIN DE HAAN
voel was bij Skil een beetje weg.
Nu was het niet zo dat ik koste
wat kost weg moest, maar het
vertrouwen dat Paul in me uitsprak, gaf toch de doorslag. Ik

denk bij mijn nieuwe ploeg beter
te kunnen presteren.’’
Wat het programma van Roxane betreft, verandert er niet zoveel. Haar oude en haar nieuwe

Rick Westerdaal debuteert op Spelen voor ’getransplanteerde sporters’

’Laten zien waartoe ik nog in staat ben’
door robert berkeley

- In het verleden
liep hij de vijf kilometer binnen de zestien minuten en
een marathon voltooide hij
ruim binnen drie uur. Die
tijden zal Rick Westerdaal
niet meer benaderen, sinds
de 46-jarige Edammer in
2009 een niertransplantatie
onderging. ,,Maar inmiddels
gaat de vijf kilometer alweer
in de 23 minuten, drie minuten sneller dan vorig jaar. En
ik voel dat ik nog niet aan
mijn limiet zit.’’

O O S T Z AA N

Westerdaal, inmiddels al 23 jaar
werkzaam bij de firma Meijn in
Oostzaan, vertrekt volgende
week woensdag naar het
Zweedse Göteborg waar hij
vanaf vrijdag deelneemt aan de
World Transplant Games, een
soort Olympische Spelen voor
sporters die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.
Hij wist twee jaar geleden helemaal niet van het bestaan hiervan af. ,,Zoals zoveel mensen er
nog nooit van gehoord hebben.
Het is een mooie gelegenheid
om er meer bekendheid aan te
geven en te laten zien waar
mensen na een geslaagde transplantatie toe in staat zijn. Wie
weet levert deze aandacht extra
donoren op.’’
Toen hij in juni 2009 hoorde
dat hij een nieuwe nier moest

Rick Westerdaal vertrekt volgende week richting Zweden.
krijgen, was dat een enorme
klap. ,,Toevallig hoorde ik in
die week op de radio over atletiektrainingen in Hilversum
voor allemaal orgaangetransplanteerden. Drong toen niet
echt tot me door, maar blijkbaar

die tegenwoordig voor een Sappanse ploeg rijdt,zijn titel. Daarnaast nemen ook andere lokale
toppers als Jelmer Asjes uit Koog
aan de Zaan (die goed in vorm is
en al vierde werd in de Ronde van
Uitgeest), Sander Aardenburg
uit Zaandam, Richard Slewe uit
Assendelft en Gerard Windhouwer uit Oostzaan deel.
DTS is blij dat de gemeente
Zaanstad met de bestratingswerkzaamheden rekening heeft
gehouden met de wielerronde.
Het parkoers gaat over de Snuiverstraat (start/finish), Fortuinlaan, Molkade en Weverstraat.
Programma:
13.45 uur: start sportklasse, 50 kilometer
over 50 rondjes.
15.00 uur: start elite, beloften en amateurs, 80 kilometer over 80 rondjes.

Roxane Knetemann naar Batavus-team

SPORTINFO
HONKBAL
Tweede klasse B: Bears-Onze Gezellen 6-10,
Kinheim 2-OVVO 19-2, Double Stars 2Hoofddorp Pioniers 3 5-6.
Stand:
Pioniers 3
8-14 Bears
7-2
Cromtigers
6-12 OVVO
7-2
Kinheim 2
8-12 Double Stars 2 8-2
Onze Gezellen 8- 8
Programma: OVVO-Bears.

De dammers blijven
de schakers de baas

Dammers die schaken en schakers die dammen. Dat was de opzet van de denksportmatch tussen schakers van ZSC-Saende en
de dammers van Damcombinatie Zaanstreek. Deze niet-alledaagse wedstrijd vond plaats in
het denksportcentrum Boko.
De eerste ronde viel nog verrassend uit in het voordeel van
de schakers met een score van 32
tegen 28. Dat was vooral te danken aan Jan-Bart Abcouwer en
Hein Middelhoven die hun dammende tegenstanders op beide
fronten klopten. Ook André
Breedveld boekte een plusscore
met een winstpartij bij het schaken en een remise met het dam-

van onze verslaggever

- De wielerronde van
Oostzaan is sinds 1971 een jaarlijks sportevenement, dat vele
bezoekers trekt. Dit jaar staat de
ronde, samen met de Ronde van
het Lage Land, op 7 augustus op
de wielerkalender.
Met de start van de juniorenklassieker wordt er een begin gemaakt met het programma van
deze mooie wielerdag. De dag
wordt vervolgd met een wedstrijd in de categorie sportklasse.
Deze renners draaien hun rondjes op het traditionele parcours
in de Doktersbuurt .
Nieuw in het programma is de
koers voor nieuwelingen. Een
wedstrijd voor deze wielertalenten om kennis te maken met het
rijden van een criterium op een
zwaar parcours.
De jeugd van Oostzaan kan
door deelname aan de ’Rabo Dikke Banden Race’ proberen eeuwige roem te vergaren.
Na deze twee onderdelen hopen staat de finish van de Ronde
van het Lage Land op het programma. De wielerdag wordt afgesloten met een koers voor Elite/Beloften/Amateurs A (vanaf
dit seizoen Amateur), met vele
lokale en regionale criteriumtoppers.
Het organiseren van deze wedstrijden gebeurt in samenwerking met de Zaanse wielerclub
DTS en de Stichting Ronde van
Noord-Holland. Het Komité
Wielerronde Oostzaan is volop
bezig met de voorbereidingen.
Voor nieuws, maar ook voor andere informatie over de Wielerronde van Oostzaan kunt u terecht op de nieuwe website:
www.rondevanoostzaan.nl. Ook
twittert de Ronde van Oostzaan
voor en tijdens de koers. De ronde is te volgen op twitter via
@rondevoostzaan.
OOSTZAAN

Stad en Streek Sport

heb ik het in mijn achterhoofd
geparkeerd. Want na de transplantatie in december dacht ik
er tijdens het herstellen in januari opeens weer aan. Via google
kwam ik bij de stichting Sport
en Transplantatie en vanaf

FOTO ELLA TILGENKAMP

februari vorig jaar ben ik gaan
meetrainen.’’
Eind vorig jaar voltooide hij
de acht kilometer tijdens de
Amsterdam Marathon en toen
kondigde hij al zijn volgende
doel aan: de World Transplant

Games. ,,Ik vond dat een prachtige uitdaging. We hebben een
hele weg uitgestippeld en met
succes.’’ Hij loopt steeds makkelijker en hoopt volgende week
te pieken. Op 18 juni loopt hij
de vijf kilometer, op 22 juni de
1500 meter en op 23 juni de 4 x
400 meter estafette.
Westerdaal gaat zonder concreet doel erheen. ,,Het is voor
mij al een enorme prestatie daar
straks te zijn en alles te beleven.
Ik ga daar allerlei mensen ontmoeten die ook een transplantatie hebben gehad en dat kan
best emotioneel worden. Je weet
nooit of dat invloed heeft op de
prestaties.’’
Over twee jaar zijn de WTG
in Zuid-Afrika. ,,Daar wil ik
absoluut ook heen en dan ga ik
echt proberen te scoren.’’ Zo
goed als vroeger zal hij nooit
worden, realiseert de Edammer
zich. ,,Sowieso vanwege mijn
leeftijd en zo’n transplantatie
hakt er ook wel in. Bovendien
moet ik altijd medicijnen blijven slikken. Dat hoort er nu
eenmaal bij.’’
Ten opzichte van vroeger
sport Westerdaal met een andere instelling. ,,Ik luister goed
naar mijn lichaam en spring er
zuinig mee om. Ik heb wel
geleerd dat mijn gezondheid
voorop staat. Niet dat ik met de
rem erop loop, maar ik probeer
te doseren.’’

ploeg hebben dezelfde LSE-status en dus in grote lijn ook hetzelfde programma.
Daarnaast maakt Knetemann
regelmatig deel uit van de nationale selectie en start op 17 juni in
de Driedaagse van Trentino. Ze
hoopt vooral goed te presteren in
het NK tijdrijden (’toch wel het
mooiste onderdeel van de wielersport’) en het NK op de weg en zo
een selectie af te dwingen voor de
nationale ploeg voor de Ronde
van Italië.
Dit jaar won Roxane Knetemann de profronde van Made.
Vorig week eindigde ze nog knap
zevende in Therme Kasseienomloop in Exloo, een zware internationale wedstrijd. ,,Ik voel me dit
seizoen goed en nog steeds in
stijgende lijn’’, zei ze bij de ondertekening van haar contract
met Batavus inhet Alkmaarse
wielerhome van WV Noord-Holland. ,,En met het lekkere gevoel
van de rust en het vertrouwen
van mijn nieuwe ploeg moet het
nog beter kunnen gaan.’’

Nierstichting
hoofdsponsor:
35.000 euro
- De Nierstichting is hoofdsponsor van de
Nederlandse ploeg op de
World Transplant Games in
Göteborg. Met een subsidie
van 35.000 euro ondersteunt
deze stichting de zestig nationale sporters die van 17 tot
en met 24 juni in actie komen in Zweden.
In totaal nemen er zo’n
1500 sporters uit 69 verschillende landen deel aan dit
evenement, dat de achttiende editie beleeft. Elke twee
jaar wordt er een WTG gehouden, de eerste was in
1978 in Engeland. Er wordt
naast atletiek gestreden in
badminton, bowlen, golf,
squash, tafeltennis, tennis,
volleybal,
wielrennen,
zwemmen, beachvolleybal
en roeien.
Er zijn acht verschillende
leeftijdscategorieën, binnen
die klassen wordt er geen
onderscheid gemaakt in
welk orgaan ze getransplanteerd hebben. ,,Nier, lever of
long, dat maakt niet uit. Er
zijn er zelfs een paar die een
harttransplantatie hebben
ondergaan’’, weet Rick Westerdaal. De Edammer zal op
zijn eigen weblog zijn belevenissen in Zweden bijhouden: blog.nierstichting.nl/
author/rick/.
OOSTZAAN

wielrennen

Geen vrijwilligers
is geen wedstrijd
Het open Zaanse kampioenschap tijdrijden werd gisteravond afgelast vanwege een
tekort aan vrijwilligers. ,,We
hebben tot het laatste moment
geprobeerd genoeg mensen te
mobiliseren om hand- en spandiensten te verlenen’’, aldus
Dave Bakker van het organiserende DTS. ,,Maar helaas waren
er onvoldoende aanmeldingen
om de wedstrijd op verantwoorde wijze door te laten gaan.’’

triathlon

Corine Nelen
vroeg in vorm
Met haar zege in de triathlon
van Almere bewees Corine Nelen al vroeg in het seizoen in
vorm te zijn. De Wormerveerse
was overigens nog niet erg te
spreken over haar tijd. ,,Omdat
ik in de wintermaanden moest
herstellen van de ziekte van
Pfeiffer, heb ik een behoorlijke
trainingsachterstand opgelopen. Gelukkig ben ik op de weg
terug en ben ik weer bijna op
het niveau van vorig jaar.’’
Nelen won de olympische afstand in Almere (1500 meter
zwemmen, 37,5 kilometer fietsen en 10,8 kilometer hardlopen) in een tijd van 2.12.59 uur.
Ze kwam als tweede vrouw uit
het water en nam, ondanks een
valpartij, de leiding tijdens het
fietsen. Die voorsprong gaf ze
tijdens het lopen niet meer uit
handen. Door deze zege schreef
ze ook het Almeers Triathlon
Circuit op haar naam.

waterpolo

Officieuze titel
talententeam
De meisjes onder 13 van de
nieuwe startgemeenschap tussen ZWV/Nereus en Alliance
hebben hun eerste succesje
binnen. Op het officieus NK dat
afgelopen weekeinde in zwembad De Slag werd gehouden,
eindigde het talententeam als
eerste. De ploeg van de coaches
Simon Schoen, Erik Fritsma en
Annemiek Kliffen won alle
poulewedstrijden en was daarna
in de halve finale te sterk voor
streekgenoot De Ham. In de
finale won het Zaandamse team
met 5-1 van ZPB.
Het team van ZWV/Nereus en
Alliance bestond uit Jikke de
Jong, Amanda van der Horst,
Kitty Lynn Joustra, Lisa Brantjes, Madelijn Fritsma, Britt
Steding, Sterre Kooman, Mendy
Mentink, Alessandra Swerissen
en Jella Kliffen. De ploeg van de
Ham werd uiteindelijk vierde.
Het NK is officieus aangezien
de bond in deze leeftijdsgroep
alleen een gemengde competitie
organiseert.

duivensport

Ruud Moes wint
reis naar Parijs
Ruud Moes won afgelopen
weekeinde de loodzware derde
midfondvlucht vanuit Nanteuil
waarop 1.378 Zaanse duiven de
mand ingingen. Met een stormachtige wind had de winnende
duif van Moes iets meer dan 6
uur, 11 minuten en 23 seconden
nodig om de afstand naar zijn
hok (een kleine 400 kilometer)
af te leggen. Naaste de eerste
prijs won de Zaandammer
tevens een geheel verzorgde reis
naar Parijs voor twee personen.
Eerste 25 duiven van ZCC: 1. R. Moes, 2, 8,
12, 17 J. en J. Kaman, 3. G. Roelofsen, 4,
14, 25 B. Braspenning, 5, 15. R. Faber, 6,
7, 9, 19, 20, 22 Gebroeders Kat & Zoon,
10, 11, F. Otter, 13, 18 R. Heynis, 16 G.A.
Tichelaar junior, 21, 24 Combinatie
Molenaar & zoon, 23. M. Kuijt.

Ook voor de overnachtliefhebbers begon afgelopen weekeinde het seizoen. De duiven werden vrijdagmiddag om 12.45
gelost in Bergerac. De winnende
duif kwam zaterdag om 12.09.18
binnen bij F. &. S. Kramer uit
Wormer. Deze liefhebbers draaien al jaren in de top mee. Hun
overwinning kwam dan ook
niet uit de lucht vallen.
De eerste 10 duiven van ZCC: 1, 6, F. & S.
Kramer, 2 E. Keijsper, 3 M. Koeman-Kok,
4, 5, G.S. Dekker, 7. Combinatie SwartGruys, 8, 10, B. van de Peppel, 9. P. de
Jong.

voetbal

Beachvoetballen
voor goede doel
De beachvoetbaltoernooien van
Stichting Beach Voetbal staan
weer voor de deur. Op de stranden van Castricum, Bergen en
Petten wordt gevoetbald voor
het goede doel. De opbrengsten
komen ten goede aan Tegenkracht, Stichting Kanker en
Sport. Deze stichting zet zich in
om kankerpatiënten tijdens als
na hun behandeling van een
sportplan op maat te voorzien.
De aftrap van de beachvoetbaltoernooien is zondag 12 juni op
het strand van Castricum. De
week daarop is het beachvoetbal
op het strand van Bergen aan
Zee. Op 25 en 26 juni vindt het
toernooi plaats op het strand
van Petten. Inschrijven is mogelijk op www.beach-voetbal.nl.

