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AAN HET WERK

Van ’t Veer
wint ’Egmond’

Veel sportclubs beschikken over een werkploeg. Ze kunnen niet zonder, want het uitbesteden van al het onderhoud aan de complexen is niet te betalen. Wij gaan af en toe op bezoek bij een vereniging.
Deze week nemen we een kijkje bij honk- en softbalclub Cromtigers.

’Elke verloren gegane bal kost de club tussen de vijf en zes euro’

Willem van ’t Veer uit Assendelft heeft de negen kilometer
lange strandloop van Egmond
op zijn naam geschreven. De
Assendelver liep een tijd van
34.32 minuten. Zijn plaatsgenoot Ron Kuyer werd tweede in
35.57. Bij de vrouwen ging de
winst naar Sonja van Zeelt uit
Assendelft: 52.19. Hannie van
der Voort uit Krommenie was
de snelste vrouw op de vier kilometer in een tijd van 21.04. De
loop over tien kilometer was
iets ingekort wegens de drukte
op het strand en de warmte.

Werkers zoeken ook honkballen
door peter beudeker

- Naast gebruikelijke zaken als schoonmaken
en maaien zoeken de werkers bij Cromtigers ook honkballen. ,,Elke verloren gegane bal kost de vereniging tussen de vijf en zes euro’’, stelt Gerard Veerman, coördinator van de onderhoudsploeg van de honk- en softbalclub
uit Krommenie.

KROMM EN I E

Veerman bespeurt op dit punt
dat niet ieder lid even kostenbewust is. ,,Dit is een algehele tendens in de maatschappij. Maar
het is jammer dat het geld wat
in de kantine binnenkomt er
aan de andere kant weer uit
gaat voor ballen. Op een zondag
gaan er toch gauw dertig ballen
doorheen.’’ Softballen raken
minder gauw zoek omdat die
wat groter zijn.
De werkploeg bestaat uit
twaalf personen. De oudere
kern komt dinsdag in actie om
te maaien, vuil op te halen,
kleedkamers schoon te maken,
gravel te slepen en van onkruid
te ontdoen en te schilderen. De
jongeren zijn op zaterdag op
sportpark De Slibkuil om te
timmeren, lassen en machines
te onderhouden. Als werkruimte is een grote loods beschikbaar.

Aanvulling
Veerman zegt dat het werk met
het beschikbare aantal mensen
net gedaan kan worden. ,,Het
moeten er niet minder worden,
want we hebben werk zat. We
beschikken over enkele ouderen
en ik vrees dat de aanvulling
een probleem wordt.’’ Jan Molenaar (83) is de oudste. De nestor
maakt nog schoon, veegt en
houdt zich bezig met het afvoeren van oud papier. Het is echter de vraag hoe lang zijn gezondheid het toelaat om dit
werk te blijven doen.
Jan Catsburg, tevens materiaalcommissaris, is bezig met het
legen van papierbakken, zo’n
twintig in getal. Ze zitten behoorlijk vol met ijspapier. De
dag ervoor is er een schoolsportdag geweest. De 260 deelnemende kinderen hebben een pe-

voetbal

WSV oefent
bij Volendam

renijsje gekregen. Het opruimen van de vele peuken langs
het veld noemt Catsburg een
vervelender klus.
Ruud van den Broek is bezig
met het maaien van het veld.
Een klus van een uur of twee.
,,Ik maai elke dindag. In het
hoogseizoen twee keer per
week, want bij de wedstrijden
in het weekeinde moet het gras
kort zijn. Ik streef ernaar om
een goed bespeelbaar veld te
maken.’’

WSV speelt zaterdag 29 juli (11
uur) bij FC Volendam zijn eerste oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Aanvankelijk zou de wedstrijd
in Wormer gespeeld worden,
maar om het veld te sparen
wordt uitgeweken naar het Volendamse kunstgras. De ploeg
van trainer Adri Looijen zal
waarschijnlijk uitkomen tegen
een combinatie-elftal aangevuld
met jeugdspelers.

Politiek
Tijdens het koffiedrinken komen niet alleen sportonderwerpen ter sprake, maar ook de politiek. ,,We praten overal over’’,
zegt Veerman. ,,We geven alleen
geen stemadvies.’’
Bep Groenland, die de koffie
heeft gezet, is via haar honkballende zoon Tino bij de club beland. Ze helpt samen Lous Meijerhoven met allerlei werkzaamheden en draait daarnaast
kantinediensten. ,,We helpen ’s
avonds ook met het in elkaar
zetten van het clubblad. Ik vind
dit leuk werk. Ik ben alleen en
heb veel tijd. Dit geeft me een
beetje afleiding. Ik kijk ook veel
naar wedstrijden.’’
Onder meer naar Gerard
Veerman. De voormalige voetballer van WSV softbalt op zijn
65e nog altijd. Zelf vindt hij dit
niet zo bijzonder. ,,Het is een
kwestie van gooien, slaan en
naar het honk lopen. Je enkels
en knieën worden bij deze sport
niet zo zwaar belast als bij voetbal. Daardoor kun je het langer
volhouden.’’ De onderhoudsploeg functioneert voornamelijk van maart tot oktober. Maar
ook in de winter is deze ploeg
actief. De vakanties van de wer-

wielrennen

Drie klasses bij
Ronde Oostzaan
De 34e Ronde van Oostzaan
wordt dit jaar gereden op zondag 6 augustus. De organisatie
is in handen van het Komité
Wielerronde Oostzaan in samenwerking met de Zaanse
wielerclub DTS. Het programma vangt aan om 12 uur en er
wordt gereden in drie categorieen: criterium nieuwelingen, criterium amateurs B en criterium
elite/beloften/amateurs A. De
start en finish zijn op de Dr.
Boomstraat.

vechtsport
De werkploeg van Cromtigers. Van links naar rechts: Jan Catsburg, Fred Capel, Jan Neelen, Ruud van den Broek, Bep Groenland, Gerard Veerman, Jan Wit, Jan Molenaar (op de maaier),
Lous Meijerhoven, Ernst Koelemij en Wim van Zanten. Jan Plas ontbreekt.
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kers die de maaier kunnen bedienen worden op elkaar afgestemd. ,,Gemiddeld wordt het
veld veertig keer per jaar gemaaid. Dan kan het niet gebeuren dat er drie weken geen
maaier overheen gaat.’’ Cromtigers is met ruim 180 leden en
zo’n veertien teams een middel-

grote honk- en softbalvereniging. Op sportpark De Slibkuil
is het softbalveld geïntegreerd
in het honkbalveld. Er is sprake
dat Cromtigers verhuist naar
het Provily-sportpark of Saendelft. Veerman stelt dat er dan
twee aparte velden moeten komen. ,,De bond (KNBSB) staat

het niet toe dat dat de indeling
in een nieuwe situatie zo blijft.’’
De onzekere toekomst heeft
zijn weerslag op het werk. Het
terrein moet nodig gerenoveerd
worden, maar de club voelt er
niets voor om hier momenteel
tienduizenden euro’s in te investeren. ,,We wachten hiermee

IN DE REBOUND

Loopt Assendelft al warm voor de onvervalste voetbalderby?

’Tijdens de kermis was leuker geweest’
van onze verslaggevers

- In de eerste
speelronde op zondag 3 september is het meteen raak: de
voetbalderby SVA - VV Assendelft staat dan op het programma in de vierde klasse C.
Zijn de dorpsbewoners klaar
voor de titanenstrijd? En leeft
de wedstrijd al een beetje?

ASSEN DELFT

Jerry van der Wijst, nieuwe
trainer van SVA:
,,Ik ben zelf lid van tennisvereniging Assendelft (TVA) en
daar wordt al behoorlijk over de
derby gesproken. Er lopen veel
mensen rond van VV Assendelft,
dus krijg ik als nieuwe trainer
van SVA aardig wat te verduren.
Veel steekjes onder water, maar
dat is voetbalhumor. Het is natuurlijk heel leuk om met deze
wedstrijd te openen, al heb ik
begrepen dat veel Assendelvers
het nog leuker hadden gevonden als deze wedstrijd tijdens
het kermisweekend gespeeld
zou worden. Dan zouden allebei de teams even lam op het
veld staan.
Het is voor beide ploegen
zaak om een goed figuur te
slaan. Voor mij als nieuwe trainer, maar misschien nog wel
meer voor VV Assendelft omdat
ze voor het eerst in de vierde
klasse uitkomen. Goed zal het
niet worden maar er zal in ieder
geval veel strijd geleverd worden. Eén ding is zeker: de winnende trainer staat na afloop
met de breedste glimlach aan de
bar.’’
Jos Israël van café De Pimpelaar aan de Dorpsstraat:
,,Ik zag het in de krant staan en
er wordt inderdaad al over gesproken. Het is momenteel vakantietijd, dus mensen zijn er
nog niet zo heel erg mee bezig.
Het zijn vooral spelers van de
lagere elftallen die het erover
hebben. Het is natuurlijk wel
hartstikke leuk dat die wedstrijd al bij de eerste competitieronde gespeeld wordt. Een
voorkeur heb ik niet. De Pimpelaar is niet een kroeg met alleen
SVA- of alleen VVA-klandizie;
spelers van beide elftallen komen hier vaak.
Ik verwacht ook dat het een
feestje wordt. Vroeger was er bij
de derby nog wel eens rottigheid, maar tegenwoordig is het
veel gezelliger. Hoewel er nog

tot we meer duidelijkheid hebben’’, zegt Veerman. ,,Het veld
is niet bol- maar komvormig.
Het gevolg is dat het bij een
hoosbui onder water staat. Dan
moeten we het droogmaken
met dompelpompen.’’ Cromtigers krijgt een paar keer per
jaar via de reclassering iemand

toegewezen die een werkstraf
moet uitvoeren. Veerman begeleidt deze mensen. Dat vergt
veel energie. ,,Soms heb je er
meer last van dan gemak. Niet
iedereen is even bereidwillig
om mee te werken. Ik weet altijd wat ze gedaan hebben. Het
zijn niet de zwaarste gevallen.’’

TV Wormerveer in 2007
naar Fortuna-terrein
van onze verslaggever

- De kogel is dan
eindelijk door de kerk. De verhuisplannen van Tennisvereniging Wormerveer hebben concrete vormen aangenomen. Cor
Korver van de ’verhuiscommissie’ van TV Wormerveer denkt in
het najaar van 2007 over te kunnen gaan naar het terrein van
voetbalvereniging Fortuna.

WORM ERVE ER

Dat TV Wormerveer gaat verhuizen is allang geen nieuws meer.
Twee jaar geleden stemden de leden massaal in met een verhuizing naar het Fortuna-terrein.
Pas nu lijken de plannen concrete vormen aan te nemen, zegt
Cor Korver. ,,Er zit inderdaad
schot in de zaak. Toen we hoorden dat Fortuna een aanvraag
had gedaan voor verbouwing van

de kantine en kleedkamers, leek
het ons verstandig om in samenspraak met Fortuna ons plan ook
in te dienen. Al was het maar om
de zaak te bespoedigen.’’
De tennissers komen terecht
op het oude parkeerterrein van
Fortuna waar ruimte is voor drie
banen. ,,Eerst moeten we de ’artikel 19-procedure’ volgen, wat
zeker een jaar in beslag zal nemen. We streven ernaar om in
het najaar van 2007 definitief te
zijn verhuisd.’’
Protesten over de verhuizing
zullen er niet zijn, verwacht Korver. ,,Het is natuurlijk jammer
dat we ons unieke terrein moeten verlaten, maar iedereen is het
er over eens dat het huidige tennispark te klein is. Al zullen er altijd wel leden zijn die een verhuizing niet zien zitten.’’

Brian Tevreden wordt
trainer bij Telstar B2
door jacco van oostveen

- Vier jaar na zijn
afscheid als profvoetballer van
Stormvogels Telstar keert Brian
Tevreden terug op het oude nest.
De 37-jarige Purmerender traint
komend seizoen de B2-junioren
van de club uit Velsen. ,,Een
mooie uitdaging. Dit past precies in mijn carrièreplanning.’’

PU RM ER EN D

Beide ploegen gingen na afloop van de vriendschappelijke sponsorwedstrijd van vorig seizoen gezamenlijk op de foto. Op 3 september gaat het
sinds jaren weer om het ’echie’.
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zat ouderen rondlopen die, vanwege het geloof, nog steeds
niets van de andere club willen
weten. Op de wedstrijddag doe
ik niets speciaals; mensen van
beide clubs zullen hier na afloop nog wel een afzakkertje
komen halen. Het wordt ongetwijfeld één groot feest.’’
Frank Aafjes, clubbladredacteur VV Assendelft:
,,Nou, ik ben nog niet echt met
de derby bezig hoor. Maar toevallig sprak ik gisterochtend
mijn vader en die heeft nog echt
wat tegen SVA. Ik ben wat dat
betreft wat milder.’’
Jan Aafjes (70), oud-secretaris
en VVA’er in hart en nieren:
,,Gisterochtend heb ik nog het
gras gemaaid bij Assendelft.
Met de onderhoudsploeg hebben we momenteel andere za-

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK

ken aan ons hoofd dan de wedstrijd tegen SVA, het gras wil
niet groeien en ik denk dat de
eerste oefenwedstrijden niet gespeeld kunnen worden. Maar
natuurlijk ga ik op 3 september
naar de wedstrijd.
Die echte rivaliteit, ik denk
dat die wel een beetje voorbij is.
Het is ook niet meer de wedstrijd van de heidenen tegen de
roomsen, dat zie je alleen al aan
ons huidige bestuur: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn alledrie katholiek.
Misschien dat het bij mij meer
leeft, maar ik ben ook al een
dagje ouder. Slapeloze nachten
bij verlies van Assendelft zullen
er niet zijn, terwijl dat vroeger
echt wel het geval was.
Assendelft gaat het moeilijk
krijgen. Ik denk dat de club eigenlijk nog niet rijp was voor
promotie, we zijn als derde ge-

eindigd. Tegen sterke ploegen
als OSV en Zilvermeeuwen krijgen we het erg zwaar.’’
Cees Kramer, penningmeester van SVA:
,,Ik vind het vooral leuk omdat
je elkaar weer eens tegenkomt.
Of ik me als penningmeester al
rijk reken? Nee hoor, de opbrengst van de recette zet geen
zoden aan de dijk. Om zulke
grote bedragen gaat dat niet. En
over de kantine-inkomsten doe
ik liever ook geen uitspraken,
maar de wedstrijd tegen Assendelft is natuurlijk wel een goeie
binnenkomer.’’
Carla Schavemaker van Kapsalon Cor Schavemaker:
,,Wat dacht je? Bij ons in de
kapsalon leeft het nu al. Ik had
toevallig gisteren een barbecue
bij vrienden die op het voetbal-
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veld uitkijken en toen zeiden
we al tegen elkaar: ’Ze mogen
op die dag wel voor een dubbele
barbezetting gaan zorgen’. Ik
kom uit een SVA-nest en mijn
vriend speelt er ook. Alleen
mijn vader, ook een echte
SVA’er, baalt er wel van omdat
hij dan op vakantie is. Ik hoorde
hem al zeggen dat hij hoopt dat
het heel hard gaat regenen zodat de wedstrijd wordt verplaatst. We vroegen ons in de
kapsalon wel al af of die jaarlijkse sponsorwedstrijd tussen
SVA en Assendelft nog wel
doorgaat. Dat zal toch wel hè?’’
Verkoopster Brenda van Bakker Brakenhoff:
,,Nee, ik heb er nog helemaal
niets over gehoord. Ik kom wel
uit Assendelft maar ik heb niet
zoveel met voetbal. Ik geef meer
om paarden.’’

Telstar was al enige tijd op zoek
naar een trainer voor de B2, een
elftal dat bestaat uit veelbelovende eerstejaars B-junioren. Toon
Beijer, technisch directeur van de
profclub, kwam eigenlijk toevallig bij Brian Tevreden terecht.
,,Ik deed al wat scoutingswerk
voor de club en daardoor had ik
geregeld contact met Beijer,
maar die wist niet ik op zoek was
naar een nieuwe trainersklus’’,
aldus Tevreden, die twee maanden geleden stopte als hoofdtrainer van FC Purmerend. ,,We waren er vrij snel uit. De club zocht
een ervaren trainer die er voor
moet zorgen dat veel talenten
zullen doorstromen naar de Ajunioren. Ik denk dat dit een ideale klus voor mij is.’’
Telstar heeft volgens Tevreden
grootse plannen met de B2. ,,Dit
elftal heeft vorig seizoen uitstekend gepresteerd als C1. Het zijn
allemaal eerstejaars B-junioren
en ik heb gehoord dat er een aantal grote talenten bijzit.’’

Brian Tevreden verschuilt zich
niet voor zijn ambities. De voormalige profvoetballer van Haarlem, Telstar, Cambuur en Heerenveen wil slagen als trainer, en
dan het liefst in het betaalde
voetbal. Hij bewandelt daarbij de
weg van de geleidelijkheid, al
noemt hij het zelf liever ’carrièreplanning’. ,,Uiteindelijk wil ik
mijn ’oefenmeester 1’ halen en
bij een goede hoofdklasser of een
BVO terecht komen.’’

(ADVERTENTIE)

ONDERNEMEN IN
500% GROEIMARKT
Anky en Sven, voormalig
Succesvol in de sport- en
evenementenbranche,
zijn een miljoenenbedrijf
gestart.
Heeft u het verlangen om
te willen leren wat wij doen,
voor een betere toekomst.
Wilt u uzelf ontwikkelen
en staat u open voor
verandering?
Bel voor een afspraak
06-38 61 38 38.

Alleen titelstrijd
voor Verhoeff
De Zaanse vechtsportster Irma
Verhoeff (40) heeft aan alle onduidelijkheid een eind gemaakt. Bijna elke week kwamen
er aanbiedingen voor gevechten
binnen, maar niets werd concreet. Er werd gesproken over
partijen tegen mannen en een
rematch tegen de Amerikaanse
Erin Toughhill in Las Vegas.
,,Maar het bleef bij plannen.
Daarom heb ik besloten dat ik
alleen zondag 1 oktober nog de
ring in stap in Groningen. Dat
wordt mijn afscheidswedstrijd.
Daar verdedig ik tegen een Kroatisch meisje nog eenmaal mijn
wereldtitel tot 75 kilogram bij
Free Fight Holland. Daarna is
het over’’, zegt Verhoeff.
Op zaterdag 9 september kon
Verhoeff nog in Madrid vechten, daar ziet ze van af. ,,Dat zat
me te dicht op het titelgevecht.
Ik wil geen risico nemen. Die
laatste partij wil ik absoluut
winnen. Daarna ga ik me volledig richten op onze sportschool.
Die slokt een hoop tijd op.’’

zaalvoetbal

Kampioen verder
met nieuwe naam
Met de promotie van Kras Stervakanties van subsponsor tot
hoofdsponsor is er een eind gekomen aan de naam FC Marlène. De succesvolle zaalvoetbalploeg uit Heerhugowaard zal
vanaf nu FCM/Kras Stervakanties heten. ,,Ik ben heel gelukkig’’, aldus voorzitter Ad Molenaar. ,,We hebben nu een belangrijke partner voor de toekomst vastgelegd. Er wordt
soms verbaasd op gereageerd.
Maar als ik de achtergrond vertel, begrijpen ze het wel.’’

fietsen

Vakantietocht
richting Castricum
Toerclub DTS houdt komende
zaterdag 29 juli een zogenoemde Vakantietocht. Deze is 50 kilometer lang en voert vanaf het
clubhuis op sportpark Kalverhoek in Wijdewormer richting
Castricum, waar een koffiestop
gepland is. Het vertrek is tussen
9.30 en 10 uur. Meer informatie
bij Henk Molenaar, tel. 0756423507, e-mail route@toerclubdts.nl of via de website
www.toerclubdts.nl

tennis

Ariane Timme
maakt indruk
Tennisster Ariane Timme is op
het Lobbietoernooi van haar eigen club KLTV doorgestoomd
naar twee halve finales. Met gelegenheidspartner Erik Dijkman Dulkes sloeg ze in de mix
Mirella Zonneveld en Joost van
der Tak naar huis met tweemaal
6-3. Met Ingrid Cornelisse is ze
in het damesdubbel 3 de eerste
halve finalist na simpele winst
op diezelfde Zonneveld en Simone Kuijzer: 6-2 en 6-1.

