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Jeugdvoetbal Zwaagdijk 
weer op de rit

Kaboutervoetbal 
bij KGB
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p4-5p4-5

p2

p3p3

Vroeger kon je pas bij een voetbalclub je favoriete 

sport beoefenen vanaf je zesde jaar want pas vanaf 

deze leeftijd was je speelgerechtigd om in wedstrijden 

van de KNVB uit te komen. Tegenwoordig kan je ook 

op jongere leeftijd bij vv KGB voetballen. Het is toch 

leuk om met vriendjes (en natuurlijk vriendinnetjes)  

spelenderwijs te leren voetballen en samen te rennen? 

En het is ideaal om te bekijken of voetballen inderdaad 

iets voor hem of haar is. De kinderen worden nog geen 

o�  cieel KNVB lid en kunnen ook spontaan de trainin-

gen komen bezoeken op woensdagmiddag van half 

zes tot half 7 om eens een beetje rond te kijken. Let 

op: het kaboutervoetbal is zowel voor jongens als voor 

meisje bestemd!

Mocht je belangstelling hebben om een keer te komen kijken 

dan kan je contact opnemen met Paul Wolfs via 

paul.wolfs@quicknet.nl.

Speelschema Qatar 2022Speelschema Qatar 2022
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Exclusief Garmin dealer
De Middend 70A | 1611 KT Bovenkarspel | 

Winkelcentrum het Streekhof
0228–325017 | www.raymondvandijen.nl

Wat gebeurt er tijdens de 
trainingen?
De kinderen krijgen verschillende oe-
fenvormen aangeboden en leren lo-
pen, rennen en bewegen. Door deze 
oefenvormen en partijspelletjes wordt 
het samenspelen met andere kinde-
ren ontwikkeld. Alle trainingen hebben 
een bepaalde structuur waarin dribbe-
len, aannemen van de bal, schieten en 
partijtje spelen een onderdeel vormen. 
De trainingen worden verzorgd door 
ervaren (oud) spelers zodat er vol-
doende te leren valt. De beginnende 
kneepjes van het voetbal zullen stapje 
voor stapje worden bijgebracht. Het al-
lerbelangrijkste is dat iedereen plezier 
in dat leuke spelletje heeft!!

Doorstroming naar het KNVB 
lidmaatschap
Door middel van het ontwikkelen van 
kaboutervoetbal ontstaan een goe-
de doorstroming naar het KNVB lid-
maatschap. De kabouters hebben dan 
reeds een bepaalde basis gevormd en 

zullen op een hoger niveau binnen-
stappen en zijn dan inmiddels ook al 
redelijk bekend binnen de vereniging. 

G voetbal bij KGB
Bij KGB is er natuurlijk ook veel ruim-
te voor spelers en speelsters met een 
lichamelijke en/of geestelijke beper-
king. Al ruim 20 jaar maken ze deel 
uit van vv KGB onder leiding van eerst 
Klaas & Elly Blokker en nu Paul Wolfs. 
Inmiddels zijn er 2 teams die meedoen 
aan de competitie en er is ook ruimte 
voor G-jeugd spelers. Paul Wolfs heeft 
een enorme passie voor het G-voetbal. 
Of je nu wel of niet kan voetballen, ie-
dereen is bij KGB welkom en komt aan 
spelen toe. Of je groot, klein, goed of 
minder goed bent. Iedereen moet ple-
zier hebben en met een goed gevoel 
naar huis gaan. 

Ieder beschikbaar uurtje vrije tijd be-
steedt Paul Wolfs aan mensen met een 
beperking in de regio. Paul bezoekt 
woongroepen, ouders en scholen om 

maar vooral iedereen te betrekken bij 
het G-voetbal. Met als enige doelstel-
ling het kweken van saamhorigheid en 
het met elkaar overweg kunnen. Het 
gaat niet om winnen maar om het leu-
ke spelletje en het plezier met elkaar 
hebben.

Mocht je belangstelling hebben om een 

keer te komen kijken dan kan je contact 

opnemen met Paul Wolfs via 

paul.wolfs@quicknet.nl.

Kaboutervoetbal bij KGB

Nijverheidsweg 27
1693 AM Wervershoof
T: 0228 581213

www.garageallround.nl

Nijverheidsweg 27
1693 AM Wervershoof
T: 0228 581213

www.garageallround.nl

Nijverheidsweg 27
1693 AM Wervershoof
T: 0228 581213

www.garageallround.nl

In 1932 was het zover, Onderdijk had 
een gloednieuwe, eigen vereniging. 
Dat als naam Strandvogels werd ge-
kozen was niet zo vreemd, want het 
eerste veld lag aan het IJsselmeer 
aan het Noordeinde van Onderdijk. 
Meteen bij de openingsvergadering 
gaven 42 leden zich op; waaronder 
23 senioren en 19 junioren.

Het eerste veld lag pal naast het wa-
ter, wat natuurlijk weleens voor pro-
blemen wilde zorgen. Bij vloed kon er 
niet gevoetbald worden en als er wel 
kon worden gevoetbald, koos een uit 
richting geschoten bal nog wel eens 
het ruime sop. In 1977 werd het nieu-
we veld achter de kerk geopend. Deze 
lag op het oude Oost-West. Dit veld is 
nu het B-veld van de vereniging.

90-jarig bestaan
Voor het 90-jarig bestaan van de club 
was op zaterdag 3 september een 
groot feestcomité georganiseerd. On-
der prachtige weersomstandigheden 
werden zaterdagochtend eerst de 
wedstrijden gespeeld, daarna werden 
de attributen voor de spelletjesmiddag 
tevoorschijn getoverd. Voor de jeugd 
waren er de luchtkussens en andere 
activiteiten om het tegen elkaar op te 
nemen. 

Om 18.00 werd er een wedstrijd ge-
houden door het kampioensteam van 
seizoen 2011-2012 en het team dat af-
gelopen seizoen heeft weten te pro-
moveren naar de 3e klasse. Het spel 
ging aardig gelijk op, want de “oudjes” 
waren het voetbal nog lang niet ver-
leerd en zo stond het na een half uur 
spelen al 4-3 voor het huidige eerste 
team.

1932

KGB G teams ontmoeten de 
spelers van het eerste 

voorafgaand aan een competitiewedstrijd..

Sportschool 
Ernst van der Zee

Umi ryu Karate
Industrieweg 46N
1613 KV | Grootebroek

Karate Jeugd vanaf 5 jaar
Karate Dames/Heren vanaf 14 jaar
Karate 35+
Zelfverdediging Dames/Heren

06-51507647 | info@ernstvanderzee.nl | www.umiryu.nl

GRATIS Proefles

Een veel voorkomend probleem bij 

sportverenigingen van wat kleinere 

woonkernen;

“Hoe krijg ik mijn jeugdteams ge-

vuld?” Ook bij RKVV Zwaagdijk speelt 

dit probleem, al zijn vanaf onderaf nu 

(bijna) alle leeftijdsgroepen t/m 12 

jaar lekker aan het voetballen.

Zo’n 6-7 jaar geleden was de jeugdaf-
deling van de RKVV Zwaagdijk erg 
smal. Met een tekort aan aanwas van 
de jongste groepen konden er geen 
teams samengesteld worden voor de 
jongste leden. Oorzaak, simpelweg 
te weinig kinderen om een team te 
vormen, mede vanwege de langzame 
ontwikkeling van woningbouw in het 
dorp. Het nu deels (1e fase) gereali-
seerd bouwplan “Het Lint” lag toen al 
15 jaar stil. 

Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat er voor 
2 leeftijdsgroepen een “gat” is geslagen 
in het aanbod van het jeugdprogramma 
van Zwaagdijk. Jeugd die wel wilden 
voetballen konden helaas niet terecht 
en zijn bij “de buren” gaan voetballen. 
Gelukkig waren in de leeftijdsgroepen 
daarna weer voldoende enthousiaste 
kinderen, waardoor er een kabouter 
team konden gevormd kon worden. Met 
de komst van dit team, werd er ook een 

nieuwe jeugdcommissie in het leven ge-
roepen, met als voornaamste doel weer 
voldoende leden voor de jeugdvoetbal 
van RKVV Zwaagdijk te werven. Dit blijkt 
erg succesvol.

Het toenmalig kabouterteam vormt nu 
de als JO12 de oudste groep van de 
jeugdafdeling. 
Hoewel de JO19 nog wel onder de 
jeugdleeftijd valt, sluit dit team qua 
ondersteuning en behoeften meer aan 
bij de senioren elftallen. Verder zijn de 
JO10, de JO9 en de JO8 actief in de 
competitie en gaat straks ook de JO7 
meedoen aan de KNVB-competitie.
Deze teams bestaan uit enthousias-
te jongens, maar bestaat ook steeds 
meiden raken enthousiast over voet-
bal. Al deze teams t/m de 12 konden in 
het nieuw worden gestoken door onze 
sponsors Horizon Flowers en Kwekerij 
Amaranth.

Samen met de handbal- en de Tennis-
vereniging, waarmee we het sportter-
rein delen, organiseren we leuke ac-
tiviteiten door het hele seizoen heen. 
Zo wordt er straks tijdens het WK weer 
een wedstrijd van het Nederlands elf-
tal gekeken in de kantine, wordt er 
rond nieuwjaar weer met elkaar ge-
zwommen en vaak sluiten we het sei-
zoen ook af met een leuke activiteit en 

natuurlijk ons Kuubskistentoernooi. 
Wat ook een succes is gebleken is 
een sportinstuif. Tijdens deze middag 
mogen alle kinderen (lid of geen lid) 
kennis maken met de sporten in de 
vorm van leuke spelletjes die met de 
sport te maken hebben, bijvoorbeeld 
voet-sjoelen, hardgooien of een even-
wicht-spel met een tennisracket. De 
middag werd nog opgeluisterd met 
een heuse tattoo-artist en was er chips 
en limo voor iedereen. Al met al een 
geslaagd kinderfeest!
In een klein dorp heb je elkaar nodig 
om dingen voor elkaar te krijgen. Daar-
om wordt graag de samenwerking met 
de andere verenigingen gezocht. “Uit-
eindelijk willen we allemaal hetzelfde; 
dat zoveel mogelijk kinderen plezier 
hebben in sporten”. En daarbij, met 
meer kinderen is het veel leuker en 
gezelliger!

Hoewel het jeugdvoetbal nu weer re-
delijk vol zit, zijn de zorgen nog niet 
weg. Wat bijvoorbeeld als er straks elf-
tallen (in plaats van 8-tallen) gevormd 
moeten worden. Dit geldt ook voor de 
andere verenigingen in de omgeving, 
want het blijft een uitdaging om de 
teams volledig te krijgen en daardoor 
een goed sportaanbod te kunnen blij-
ven bieden aan de jeugd van Zwaag-
dijk. Daarom is het noodzakelijk dat er 
haast gemaakt wordt met de ontwik-
keling van woningbouw in het dorp. 
Fase 2 van het Lint ligt op dit moment 
helaas stil en fase 3 ligt nog steeds op 
de tekentafel. Daarnaast zou het mis-
schien het goed zijn als er eens nage-
dacht wordt hoe 2 kleine woonkernen 
die elkaars buren zijn, elkaar kunnen 
versterken op allerlei fronten, waarbij 
het sportaanbod er 1 van is. 

De jeugd heeft immers de toekomst!
www.rkvvzwaagdijk.nl

A.A.S. HOGENDOORN AUTOSCHADE, 
HET ADRES VOOR AUTOSCHADE!

WWW.HOGENDOORNAUTOSCHADE.NL
INDUSTRIEWEG 46 - GROOTEBROEK - 0228 51 21 20

R.K. V.V. 
Zwaagdijk

Jeugdvoetbal Zwaagdijk 
weer op de rit

Het eerste speelveld
In 1931 bevond het eerste speelveld 
zich achter de RK kerk in Lutjebroek. 

In het begin van de jaren 50 bedacht 
de middenstand van Hoorn een ac-
tie. Een actie waarbij de zo genoem-
de voetbalzegels gespaard konden 
worden. Je kon plaatjes sparen van 
alle clubs uit Westfriesland. Als je dan 
een elftal compleet had, kon je die in 
Hoorn af laten stempelen. Hier kreeg 
je dan een waardebon van Hfl , 2,50 
voor. Dat was in die tijd een behoorlijk 
bedrag. 

Weet u waar de naam De 
Zouaven vandaan komt?
Piet Janzoon Jong is een heldhaftige 
Zouaaf. 

De Pauselijke Staten werden na 1815 
opnieuw opgericht, maar ze konden 
zich moeilijk handhaven tegenover 
het opkomende Italiaans nationalisme. 
Toen er in 1859 een wapenstilstand 

kwam van Villafranco sloot Keizer Na-
poleon III de ogen toen Piëmont de 
Pauselijke Staat Romagna aanhechtte. 
De Belg Xavier de Merode wilde de 
Pauselijke legers reorganiseren. Na 
de reorganisatie rond april 1860 waren 
wervingscomités actief in België en op 
20 mei 1860 werd de eerste Frans-Bel-
gische Tiralleurscompagnie opgericht. 
Toen op 1 juni datzelfde jaar groeide 
dit uit tot een bataljon. Dit stond onder 
leiding van de Franse Luitenant-Kolo-
nel de Becdelièvre. Op 11 september 
1860 vielen de Piëmontezen de Pau-
selijke Staten Binnen. Zeven dagen 
later werd het kleine Pauselijke leger 
verslagen. 

Het uniform dat dankzij de Franse 
elementen, en vooral door zijn chef, 
vertoonde erg veel vergelijkenis met 
dat van de Franse ‘’Zouave’’ en snel 
daarna werd dit de bijnaam van de 
Frans-Belgische Tiralleursbatajon. Op 
1 januari 1861 werd Pauselijke Zoeaven 
de o�  ciële benaming van het batajon. 

De 
Zouaven

Hauwert 46
1691 EH  Hauwert
T 0229-201431
E werkplaats@autobalk.nl

APK EN 
ONDERHOUD 

VAN ALLE 
MERKEN

www.carteamsmitautoservice.nl
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Groep A: 

Groep B: 

Groep C: 

Groep G: 

Groep F: 

Groep B: 

Groep D: 

Groep C: 

Groep H: 

Groep E: 

Groep A: 

Groep D: 

Groep D: 

Groep H: 

Groep E: 

Groep A: 

Groep C: 

Groep D: 

Groep G: 

Groep F: 

Groep B: 

Groep C: 

Groep A: 

Groep B: 

Qatar

Engeland

Argentinië

Zwitserland

Marokko

Wales

Tunesië

Mexico

Portugal

Spanje

Nederland

Frankrijk

Denemarken

Uruguay

Duitsland

Qatar

Polen

Frankrijk

Brazilië

België

Engeland

Argentinië

Senegal

VS

Ecuador

Iran

Saudi-Arabië

Kameroen

Kroatië

Iran

Australië

Polen

Ghana

Costa Rica

Ecuador

Denemarken

Tunesië

Zuid-Korea

Japan

Senegal

Saudi-Arabië

Australië

Servië

Canada

VS

Mexico

Nederland

Wales

Stadion: Al Bayt

Stadion: Khalifa Int.

Stadion: Lusail

Stadion: Al Janoub

Stadion: Al Bayt

Stadion: Ahmad Bin Ali

Stadion: Al Janoub

Stadion: Stadium 974

Stadion: Stadium 974

Stadion: Al Thumama

Stadion: Khalifa Int.

Stadion: Stadium 974

Stadion: Education City

Stadion: Education City

Stadion: Khalifa Int.

Stadion: Al Thumama

Stadion: Education City

Stadion: Al Janoub

Stadion: Lusail

Stadion: Ahmad Bin Ali

Stadion: Al Bayt

Stadion: Lusail

Stadion: Al Thumama

Stadion: Ahmad Bin Ali

Zondag 20 november 2022, 17.00Zondag 20 november 2022, 17.00

Maandag 21 november 2022, 14.00Maandag 21 november 2022, 14.00

Maandag 21 november 2022, 17.00Maandag 21 november 2022, 17.00

Maandag 21 november 2022, 20.00

Dinsdag 22 november 2022, 11.00Dinsdag 22 november 2022, 11.00

Donderdag 24 november 2022, 11.00

Dinsdag 22 november 2022, 14.00Dinsdag 22 november 2022, 14.00

Donderdag 24 november 2022, 14.00Donderdag 24 november 2022, 14.00

Dinsdag 22 november 2022, 17.00Dinsdag 22 november 2022, 17.00

Donderdag 24 november 2022, 17.00Donderdag 24 november 2022, 17.00

Dinsdag 22 november 2022, 20.00Dinsdag 22 november 2022, 20.00

Donderdag 24 november 2022, 20.00Donderdag 24 november 2022, 20.00

Woensdag 23 november 2022, 11.00Woensdag 23 november 2022, 11.00

Vrijdag 25 november 2022, 11.00Vrijdag 25 november 2022, 11.00

Zaterdag 26 november 2022, 11.00Zaterdag 26 november 2022, 11.00

Woensdag 23 november 2022, 14.00

Vrijdag 25 november 2022, 14.00Vrijdag 25 november 2022, 14.00

Zaterdag 26 november 2022, 14.00

Woensdag 23 november 2022, 17.00Woensdag 23 november 2022, 17.00

Vrijdag 25 november 2022, 17.00

Zaterdag 26 november 2022, 17.00Zaterdag 26 november 2022, 17.00

Woensdag 23 november 2022, 20.00Woensdag 23 november 2022, 20.00

Vrijdag 25 november 2022, 20.00Vrijdag 25 november 2022, 20.00

Zaterdag 26 november 2022, 20.00Zaterdag 26 november 2022, 20.00

Groep H: 

Groep G: 

Groep H: 

Groep G: 

Ghana

Servië

Zuid-Korea

Kameroen

Uruguay

Zwitserland

Portugal

Brazilië

Stadion: Al Janoub

Stadion: Stadium 974

Stadion: Education City

Stadion: Lusail

Vrijdag 2 december 2022, 16.00Vrijdag 2 december 2022, 16.00

Vrijdag 2 december 2022, 16.00

Vrijdag 2 december 2022, 20.00Vrijdag 2 december 2022, 20.00

Vrijdag 2 december 2022, 20.00Vrijdag 2 december 2022, 20.00

Groep E: 

Groep A: 

Groep G: 

Groep F: 

Groep F: 

Groep B: 

Groep G: 

Groep E: 

Groep F: 

Groep A: 

Groep H: 

Groep F: 

Groep E: 

Groep B: 

Groep H: 

Groep E: 

Japan

Ecuador

Kameroen

Kroatië

Kroatië

Wales

Brazilië

Japan

België

Nederland

Zuid-Korea

Canada

Spanje

Iran

Portugal

Costa Rica

Costa Rica

Senegal

Servië

België

Canada

Engeland

Zwitserland

Spanje

Marokko

Qatar

Ghana

Marokko

Duitsland

VS

Uruguay

Duitsland

Stadion: Ahmad Bin Ali

Stadion: Khalifa Int.

Stadion: Al Janoub

Stadion: Ahmad Bin Ali

Stadion: Khalifa Int.

Stadion: Ahmad Bin Ali

Stadion: Stadium 974

Stadion: Khalifa Int.

Stadion: Al Thumama

Stadion: Al Bayt

Stadion: Education City

Stadion: Al Thumama

Stadion: Al Bayt

Stadion: Al Thumama

Stadion: Lusail

Stadion: Al Bayt

Zondag 27 november 2022, 11.00Zondag 27 november 2022, 11.00

Dinsdag 29 november 2022, 16.00Dinsdag 29 november 2022, 16.00

Zondag 27 november 2022, 14.00Zondag 27 november 2022, 14.00

Dinsdag 29 november 2022, 16.00Dinsdag 29 november 2022, 16.00

Zondag 27 november 2022, 17.00Zondag 27 november 2022, 17.00

Dinsdag 29 november 2022, 20,00Dinsdag 29 november 2022, 20,00

Zondag 27 november 2022, 20.00

Dinsdag 29 november 2022, 20.00Dinsdag 29 november 2022, 20.00

Maandag 28 november 2022, 11.00

Woensdag 30 november 2022, 16.00Woensdag 30 november 2022, 16.00

Donderdag 1 december 2022, 16.00

Maandag 28 november 2022, 14.00Maandag 28 november 2022, 14.00

Woensdag 30 november 2022, 16.00Woensdag 30 november 2022, 16.00

Donderdag 1 december 2022, 16.00Donderdag 1 december 2022, 16.00

Maandag 28 november 2022, 17.00Maandag 28 november 2022, 17.00

Woensdag 30 november 2022, 20.00Woensdag 30 november 2022, 20.00

Donderdag 1 december 2022, 20.00Donderdag 1 december 2022, 20.00

Maandag 28 november 2022, 20.00Maandag 28 november 2022, 20.00

Woensdag 30 november 2022, 20.00Woensdag 30 november 2022, 20.00

Donderdag 1 december 2022, 20.00Donderdag 1 december 2022, 20.00

Groep D: 

Groep C: 

Groep D: 

Groep C: 

Australië

Polen

Tunesië

Saudi-Arabië

Denemarken

Argentinië

Frankrijk

Mexico

Stadion: Al Janoub

Stadion: Stadium 974

Stadion: Education City

Stadion: Lusail

REGIO S.E.D.

Achtste fi nales

Za. 3 december 2022   •   16:00   •   Stadion Khalifa Int.
Za. 3 december 2022   •    20:00   •   Stadion Ahmed Bin Ali
Zo. 4 december 2022   •   16:00   •   Stadion Al Thumama
Zo. 4 december 2022   •   20:00   •   Stadion Al Bayt
Ma. 5 december 2022   •   16:00   •   Stadion Al Janoub
Ma. 5 december 2022   •   20:00   •   Stadion Stadium 974
Di. 6 december 2022   •   16:00   •   Stadion Education City 
Di. 6 december 2022   •   20:00   •   Stadion Lusail Iconic

Kwartfi nales

Vr. 9 december 2022   •   16:00   •   Stadion Education City 
Vr. 9 december 2022   •   20:00   •   Stadion Lusail Iconic
Za. 10 december 2022   •   16:00   •   Stadion Al Thumama
Za. 10 december 2022   •   20:00   •   Stadion Al Bayt

Halve fi nales

Di. 13 december 2022   •   20:00   •   Stadion Lusail Iconic
Woe. 14 december 2022   •   20:00   •   Stadion Al Bayt

Troostfi nale

Za. 17 december 2022   •   16:00   •   Stadion Khalifa

Finale

Zo. 18 december 2022   •   16:00   •   Stadion Lusail Iconic

Speelschema 
groepsfase

Speelschema Speelschema 
knock-out faseknock-out fase

+31 611458472
Sportlaan 21
1693CX Wervershoof
robertinstallatie@gmail.com

“Omdat het
om meer dan

geld gaat”

“Omdat het
om meer dan

geld gaat”

“Omdat het
om meer dan

geld gaat”

Hypotheken, verzekeringen
en een compleet � nancieel advies

T 0228 35 30 90
g.otto@� nanceenmore-enkhuizen.nl
www.� nanceenmore.nl

en een compleet �nancieel advies

Met hart 
voor de 

zorg!

Wij wensen het Nederlandse elftal veel succes
En óók wij gaan voor het beste resultaat

Info@kwantesmakelaardij.nl
0228 592244

ftal veel succes
ste resultaat
.nl
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Wilt u zo lang mogelijk fi t en vitaal 
blijven? Dat kan met gym bij Vek-Wik! 
De vereniging daagt alle 50-plussers 
uit - mannen en vrouwen - om te ko-
men bewegen, want het is goed voor 
lijf en leden en nog leuk ook! 
Lekker trainen op eigen niveau, in 
een ontspannen sfeer en proberen 
(nog) fi tter te worden.

Gymvereniging Enkhuizen streeft er-
naar om jong en oud in beweging te 
krijgen en te houden.
We hebben lessen voor ( bijna ) alle 
leeftijden, en niveau!

Er wordt bij Vek-Wik in alle leeftijdsca-
tegorieën voor volwassenen gesport. 
Denk vooral niet dat je te oud bent. 
De lessen vinden plaats in de gymzaal 
van de Enkhuizer Zeevaartschool aan 
de Kuipersdijk 15 in Enkhuizen.

De lesdagen en tijden zijn als volgt, de 
leeftijd is een indicatie , we hebben 2 
gratis proefl essen, zodat men zelf kan 
kijken wat past bij zijn of haar leeftijd!

Maandag van 10.30 tot 11.30
Bewegen voor ouderen     
Leeftijd 70+.
Elke les worden er, naast verschillende 
staande- en loopoefeningen, ook stoeloe-
feningen gedaan. Een ieder kan bewegen 
op eigen tempo en naar eigen kunnen.

Maandag van  14.00 tot 16.00 uur 
(2 groepen) 
Conditiegym  
Leeftijd 50 +
Rek- en strekoefeningen op muziek 
en oefeningen voor buik, billen en be-
nen. Elke les wordt afgesloten met een 

heerlijke ontspanningsoefening of een 
spel.

Dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur 
Sportief Gym 
Leeftijd 60+
Conditiegym ter bevordering en het 
onderhouden van spierkracht, coör-
dinatie, uithoudingsvermogen en re-
actiesnelheid. De oefeningen zijn in 
sport- en spelvorm

Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Conditiegym      
Leeftijd 50+. 
Zie maandag voor inhoud van de les.

Woensdag 18.45 tot 19.45 uur 
Turnen dames      
Leeftijd 20+.
Combinatie conditietraining met tur-
nen aan toestellen. Naast de war-
ming-up en grondoefeningen turnt ie-
der op eigen niveau.

Woensdag 19.45 tot 20.45 uur 
Conditiegym      
Leeftijd 25+. 
Zie maandag voor inhoud van de les. 

Vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur 
(2 groepen)  
Bodyfi t   
Leeftijd 50+.
In deze les wordt gewerkt aan de alge-
hele conditie. Denk aan uithoudings-
vermogen, kracht, lenigheid, balans 
en coördinatie. 

Uiteraard zijn ook senioren van buiten 
Enkhuizen van harte welkom!!

``Ik was 2 jaar toen ik begon met judo. 
Ik ging toen samen met papa, en als 
eerste leer je dan tuimelen. Ik ben 
inmiddels al negen jaar en heb mijn 
oranje band gehaald. Het is goed 
voor je zelfverdediging en je leert 
er goed vallen. Ook leer je nieuwe 
vrienden kennen, dat is erg leuk. Het 
is lekker sportief en de meesters en 
ju� en zijn heel erg aardig en er zijn 
wedstrijden waar je beeldjes en me-
dailles kan winnen.``

Aan het woord is Athos Smit. Samen 
met vader Skip staat hij onder het nieu-
we welkomstbord van de judoschool 
Bos Sport in Grootebroek. De school 
wordt geleid door Eric Bos, die on-
langs zijn zevende dan behaalde en 
sportleraar is aan het CIOS in Haarlem. 
Een sporticoon in de regio. Het bord 
is een cadeau van Welkom Financiële 
Diensten, het advieskantoor van Skip 
Smit samen met Nh1816 Verzekerin-

gen. Beide bedrijven hebben naast 
een goede samenwerking gemeen dat 
ze hun maatschappelijke rol serieus 
nemen.  

Sportief en betrokken
Smit omschrijft zichzelf als sportief 
en betrokken ondernemer. “Sportief 
bezig zijn is voor mij een vanzelfspre-
kendheid geworden en vanuit mijn 
bedrijf support ik dan ook graag het 
verenigingsleven en sportieve evene-
menten in de regio.“ De amateursport 
kan dat volgens Smit goed gebruiken, 
maar ziet dat hij dat gevoel deelt met 
meerdere ondernemers in West-Fries-
land. “Gelukkig voelen veel bedrijven 
zich verantwoordelijk om verenigingen 
te steunen. Als sponsors houd je de 
sport voor velen toegankelijk en steun 
je honderden vrijwilligers.”  

Verknocht aan judo
Bij Bos Sport kwam Smit in aanraking 
met de judosport. “Samen met Athos 
waren we vaste klant bij het tuimelju-
do. Op zijn vierde jaar was mijn bege-
leiding niet meer nodig, maar was ik zo 
enthousiast geworden, dat ik me als 
lid heb aangemeld. Inmiddels hebben 
we allebei een oranje band bereikt.”  
Daarop volgt enthousiast: “En we gaan 
voor zwart!”  

Alles gaat om balans
Smit legt de link tussen judo en zijn on-
dernemerschap. Bij judo gaat het alle-
maal om balans. Zo zou je het leven ook 
kunnen zien, zoekend naar de balans 
tussen zakelijk en privé. Om bij judo 
een goed resultaat te behalen moet je 
zelf in balans staan.” Welkom Financiële 
Diensten staat bekend om de persoon-
lijk aandacht voor klanten en het geven 
van deskundige adviezen. “Ik ben er 
graag voor mijn klanten, maar ook voor 
mijn gezin,”  vertelt Smit, “het zoeken 

naar die juiste balans is niet eenvoudig. 
Het sporten helpt mij goed bij het on-
derscheiden van hoofdzaken van bijza-
ken.  En ik blijf topfi t.”  

Meld je aan bij Bos Sport
Als dank voor de lessen van Eric Bos 
en zijn vrouw Petra en de wens om 
meer mensen enthousiast te maken 
voor de sportschool schonken Welkom 
Financiële Diensten en Nh1816 samen 
het gloednieuwe welkomstbord waar 
vader en zoon trots onder poseren. 
Voor iedereen van 2 tot 70 jaar, die 
zijn balans wil testen, adviseren Skip 
en Athos de judolessen van Bos Sport. 
Volwassenen kunnen zich ook bekwa-
men in jiu-jitsu en voor 50+ is er een 
donderdagochtendgroep sport en be-
wegen met als oudste lid 80 jaar!
Naast de school in Grootebroek, is Bos 
Sport ook te vinden in sportzalen in 
Enkhuizen, Zwaag en Wognum.

bos-sport.nl

Start met sporten/bewegen voor volwassenen!

Voor meer informatie of aanmelden:  Hannie Bankert, secretaris@vekwik.nl 
06-22125686. Zie ook www.vekwik.nl
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Welkom bij Bos Sport 

Spirit verwelkomt de 
Oekraïense kinderen 

Spirit verwelkomt de Oekraïense kin-
deren in Drechterland en de rest van 
West-Friesland met het Oekraïne 
Speedsoccer Toernooi. Voetbalwed-
strijdjes op onze mooie speedsoccer 
velden, 5 tegen 5 in korte wisselende 
partijtjes. Kinderen die gevlucht zijn 
mogen kosteloos en onder begelei-
ding komen voetballen bij voetbalclub 
Spirit’30 in Hoogkarspel.
Iedere woensdagmiddag van 15:00 tot 
17:00 uur.

Voor jongens en meisjes van de leef-
tijdscategorieën: 8 t/m 11 jaar en 12 t/m 
16 jaar Aanmelden kan via Whatsapp 
naar 06-45198210

Vermeld:
Naam
Jongen/meisje
Leeftijd

Heb je geen voetbalschoenen of 
scheenbeschermers? Meld het bij je 
aanmelding, we hebben vast wel iets 
te leen. Ouders voor extra begelei-
ding zijn welkom! Er is ook een tolk 
Engels-Oekraïens aanwezig. Zie hier-
onder de vertaling van deze aankon-
diging.

Graag tot woensdag!

We gaan weer kwissen!

“A=A administratiekantoor verwerkt uw administratie
nu ook geheel digitaal.”

Kerkeland 6 | 1616 RD Hoogkarspel | M. 06-18313318
W: www.aa-administratiekantoor.nl | E: info@aa-administratiekantoor.nl

De 18e editie van de oudste en leuk-
ste voetbalquiz van West-Friesland is 
weer in aantocht. Op zaterdag 14 ja-
nuari 2023 wordt hij weer gespeeld. 
Meer dan 100 spelers verdeeld over 
ruim 40 teams spelen elk jaar weer 
mee om prachtige prijzen. De hoofd-
prijs is, zoals altijd, weer een VIP-ar-
rangement bij FC Volendam. Maar 
het leuke is, ook de lager eindigende 
teams hebben bijna allemaal een prijs. 

Heb jij je met een team al opgegeven? 
Verzin een ludieke teamnaam, trek je 
favoriete voetbalshirt aan en doe mee. 
Voor de kosten hoef je het niet te la-
ten. Die zijn € 5 p.p.. Deze editie wordt 
gewoon weer lekker gespeeld in onze 
gezellige tot quizroom omgebouwde 
kantine ‘t Houg. Drie schermen en per 
team een stemkastje. Makkelijker (be-
halve de vragen dan) kunnen we het 
niet maken!

 

“IN HEEL DRECHTERLAND GRATIS 
HAAL- EN BRENGSERVICE”

Autoservice Hem
Elbaweg 40A-1e
1607 MP Hem

0228-544 222
06-231 29 726
info@autoservicehem.nl

Woudia
Westwoud
Ook bij vv Woudia is het voetbalsei-
zoen 2022-2023 weer van start ge-
gaan. Ondanks dat het vlaggenschip 
van de vereniging degradeerde naar 
de 5e klasse is men niet bij de pak-
ken neer gaan zitten. 

Het is een jong groep wat eenheid uit-
straalt en plezier heeft met elkaar. Zo 
ook de andere senioren en jeugdelf-
tallen van vv Woudia. 

De jongste spelertjes spelen in de 
champions league op zaterdagmorgen 
deze kleintjes zijn lekker ongedwon-
gen met de bal bezig dat is prachtig 
om te zien. De jongere jeugdelftallen 
zijn in alle leeftijden goed vertegen-
woordigd tot aan de jeugd van 18 jaar. 
1 of 2 maal per week wordt er training 
gegeven door gediplomeerde jeugd-
trainers. Die tevens ook allemaal in het 
bezit zijn van een VOG. 

Senioren elftallen hebben wij ook en 
wel 7 stuks; een 1e en 2e en daarna 
nog 3 senioren, een vrouwenelftal, 

een veteranen elftal en een vrouwen 
35+ 7x7 team. Veelal teams met jonge 
mannen en vrouwen en oudere heren 
(veteranen) die al jaren gezellig een 
balletje trappen. 

En de derde helft wordt zeker niet ver-
geten! Meer leden zijn altijd welkom 
bij ons. Houd je van sportief bezig zijn 
in een gemoedelijke sfeer en houd je 
van gezelligheid, dan ben je bij ons 
aan het juiste adres. We hebben een 
gezellige kantine waar regelmatig live 
muziek aanwezig is en waar gezellig 
een heerlijk broodje en een lekker 
drankje genuttigd kan worden.  

Tot ziens bij vv Woudia!

Athos en Skip (2015)

Perfecte balans
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De club werd op 1 mei 2021 o�  cieel 
opgericht uit een fusie tussen West 
Frisia en v.v. DINDUA. Doordat de 
club sinds kort is opgericht, gaan we 
een stukje vertellen over de geschie-
denis van beide clubs (West Frisia en 
v.v. DINDUA).

v.v. DINDUA
De historie begint natuurlijk bij de op-
richting op 26 april 1928 van de christe-
lijke sportvereniging Door Inspanning 
Nuttig Door Uitspanning Aangenaam. 
DINDUA had een doel en dat was het 
mogelijk maken van wedstrijdsport op 
de vrije zaterdag. Toen er aan het ein-
de van de negentiende eeuw de voet-

balsport in Nederland geïntroduceerd 
werd, werden vele sportverenigingen 
opgericht. De wedstrijden vonden 
eerst plaats op de enige vrije dag in de 
week, de zondag! Toen werd er begin 
van de vorige eeuw de vrije zaterdag-
middag ingevoerd. 

Bij de Nederlandse Hervormde ‘’Chris-
telijke Jonge Mannen Vereniging’’ 
(later CJV) in Enkhuizen, waren veel 
jonge mannen die uiteindelijk hebben 
besloten om een sportvereniging op te 
richten die op zaterdag aan wedstrij-
den zou mee kunnen delen. 

Het begon eerst met voetbal en gym-

nastiek. Kor� al, wandelen, atletiek, 
tafeltennis, volleybal, toneel en zaal-
voetbal zijn gekomen en weer verdwe-
nen. Toen werd er ook een drumband 
opgericht. In de bijna tachtig jarige 
historie van de club zijn er een aantal 
aanpassingen aan de maatschappe-
lijke ontwikkelingen geweest. Rond 
1986 werden de afdelingen gymnas-
tiek, muziek en voetbal zelfstandige 
verenigingen en bleven clubhuis, club-
blad en toneelafdeling functioneren 
onder de koepel van csv DINDUA. 

West Frisia
De vereniging werd opgericht op 
1 november 1913. Van 1997 tot en met 
2008 heette de vereniging West Frisia 
DP. Deze voetbalclub begon met een 
roemrijk verleden. 2 jaar lang speelde 
het elftal op het hoogste niveau, waar-

in het onder meer moest aantreden 
tegen clubs als Excelsior, RCH, KFC, ’t 
Gooi, DWS en Ajax. 

Oud-voorzitter Jo over den Linden 
weet nog dat hij als jochie van vijf bijna 

een keer is platgedrukt in de mensen-
massa. West Frisia trok vierduizend 
toeschouwers aan in de jaren dertig. 
De eerste tien jaar na de oprichting 
waren er geen sportieve hoogtepun-
ten. De roodgelen promoveerde naar 
de tweede klasse in 1925 doordat ze 
het eerste kampioenschap hadden ge-
wonnen. 

In het seizoen 1930-1931 wisten de Enk-
huizers door te gaan naar het hoogste 
niveau. Bij de beslissende wedstrijd 
tegen ZVV om het kampioenschap van 
de tweede klasse waren er maar liefst 
4500 bezoekers. West Frisia won met 
1-0. 

Op 1 november 2013 vierde West Fri-
sia haar 100-jarig bestaan. Er werd een 
wedstrijd gespeeld tegen AZ. 

Stukje geschiedenis

S.V. Enkhuizen

Zaadmarkt 1     1681 PD  Zwaagdijk-Oost     T 0228 563 366

beerepootinstallatietechniek.nl

Wij zoeken:
• Schoolverlaters / monteurs in opleiding
• Ervaren monteurs
• Service monteur 

Kom bij ons werken!

Dé taxateur van 

West-Friesland


