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Het sportspektakel wordt gehouden
op het complex van R.K.S.V ST GEORGE
OEVERLAND 2 1641 LZ SPIERDIJK
www.rksvstgeorge.nl
Voor vragen, gevonden voorwerpen e.a.
KANTINE
ORGANISATIE SPEKTAKEL

0229561675
0622904420

Boeken en
magazines
Drukkerij Gerja
Smeetsweg 4
1738 DK Waarland
T 0226 421520
F 0226 421550
E drukkerij@gerja.nl
I www.gerja.nl

ia
print & med

studio

Gerja Print & Media
Dorpsstraat 191
1749 AD Warmenhuizen
T 0226 393610
F 0226 391448
E printenmedia@gerja.nl
I www.gerjaprintenmedia.nl

Glossy’s, historische bladen, prentenboeken,
dichtbundels, kinderboeken en meer.
Wij maken het voor u!

restauratie – renovatie – nieuwbouw – verbouw en onderhoud
B2Bouw Spierdijk b.v.
Wezenweid 42 (post)
1641 LB SPIERDIJK
Spierdijkerweg 130 (kantoor)
1641 LX SPIERDIJK
info@b2bouw.nl - www.b2bouw.nl – 06-15626362

Alle tijden van het 21e sportspektakel
Zaterdag 30 mei 2015
09.45 Officiele opening
10.00 uur Aanvang jeugdtoernooi voetbal E/F
10.00 uur Aanvang jeugdtoernooi handbal
12.00 uur prijsuitreiking jeugdtoernooi handbal
12.50 uur prijsuitreiking jeugdtoernooi voetbal E/F
12.30 uur Aanvang jeugdtoernooi D/C
16.00 uur Aanvang Mannen tennistoernooi
17.40 uur Prijsuitreiking jeugdtoernooi voetbal D/C
18.00 uur Aanvang jeugdtoernooi voetbal B/A
18.00 uur Aanvang invitatie toernooi Handbal
20.45 uur Prijsuitreiking jeugdtoernooi voetbal B/A
22.00 uur Prijsuitreiking invitatietoernooi handbal
Zondag 31 mei 2015
10.00 uur Aanvang vrouwen tennistoernooi
10.30 uur Aanmelden invitatietoernooi voetbal
11.00 uur Aanvang invitatietoernooi voetbal
16.45 uur Prijsuitreiking invitatietoernooi voetbal
17.00 uur Prijsbepaling Loterij
18.15 uur Sluiting 21e sportspektakel
23.00 einde feest

Inhoudsopgave
Aan het woord Rober Dol omni voorzitter St George
Aan het woord Hans Blaauw voorzitter voetbal
Regelement jeugdvoetbal
Overzicht deelnemende teams
Kleedkamerindeling
Speelschema jeugdvoetbaltoernooi F en E
Speelschema jeugdvoetbaltoernooi D en C
Speelschema jeugdvoetbaltoernooi B en A
Aan het woord Ellen en Bas
Sportspektakel 21 jaar door Sindy Meester
Kleurplaat
Aan het woord Jeroen Knijn voorzitter Tennis
Bericht en schema’s Kantine commissie
Sponsor en adverteer index
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Tegelzetbedrijf

SHOWROOM OPEN
OP AFSPRAAK

Shir

KEES FELD
r
o
s
n
o
tsp
Verlaatsweg 31
1643 LW Spierdijk
Tel. 0229-561355
www.keesfeld.nl
info@keesfeld.nl

www.hetschipperke.nl
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Alweer sportspektakel

Voetbal

Handbal

Tennis

Wat gaat de tijd toch snel, een jaar is zo voorbij.
Aan het einde van het seizoen staat het sportspektakel weer
voor de deur, iedereen die ook maar iets met St. George te
maken heeft komt in touw om te helpen, vele vrijwilligers,
sponsors, speelsters en spelers, coaches noem maar op.
Het gaat ook dit jaar weer spektakel worden, de zaterdag beginnen we traditioneel met een groot
voetbal jeugdtoernooi, om daarna om 17.00 uur door te gaan met het handbal invitatie toernooi en
het heren tennistoernooi, gevolgd door een grandioos feest op de zaterdagavond, om op zondag
door te gaan met het voetbal invitatie toernooi en het vrouwentennistoernooi om daarna de dag
super af te sluiten met een groots feest.
Zo in een paar zinnen lijkt het allemaal niet veel werk, maar er is door het sportspektakel comité
alweer heel veel werk verzet als de dagen beginnen.
Een prachtig boekwerk ligt hier in uw hand, het benaderen van de sponsoren is geen gemakkelijke
klus, het blijft een klus waarbij alle commerciële vaardigheden van de betrokken personen naar
boven komen, het regelen van de diverse teams, het regelen van de vele vrijwilligers die u helpen
aan uw natje en droogje, kortom een hele klus die in vertrouwde handen is.
Dit team is door de wol geverfd en laat zich niet voor 1 gat vangen.
Laat ik u vanaf deze plek allemaal een prachtig sportspektakel toewensen met zon overgoten weer
en met enthousiaste mensen op en langs de velden die sportiviteit hoog in het vandaal hebben
staan. Natuurlijk het gaat ook om de strijd, iedereen wil winnen maar laat dit niet ten koste van alles
gaan.
Nogmaals voor een ieder die erbij betrokken is een heel gezellig en sportief weekend toegewenst.
Rober Dol Omni voorzitter
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Uw partner in financiële dienstverlening
Zowel voor particulieren als voor bedrijven

We wensen iedereen een gezellig
en sportief sportspektakel toe
Dr. de Vriesstraat 35 A
1654 JT BENNINGBROEK
Tel.nr.: 0229-284030

www.grootass.nl
info@grootass.nl

idverzorgingssalon
u
H
Yvonne
Kom eens langs voor o.a.

* Epileren
* Wimpers / wenkbrauwen verven
* Bovenlip / kin harsen
* Div. gezichtsbehandelingen
* Benen harsen
* Cadeau-bonnen

brood – koek – gebak – taarten
printtaarten – abrahams – sarahs
jodekoeken – bonbons
westfriese krentenmikken – snacks
belegde broodjes
Burgemeester de Nijsplein 1
1713 HL Obdam
tel 0226 - 45 08 55
fax 0226 – 45 09 06
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Bel voor meer informatie
of een afspraak:
Huidverzorgingssalon Yvonne

Zuidspierdijkerweg 43 1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Beste sportvrienden

Voetbal

Bij het schrijven van dit stukje staan we aan de vooravond van een aantal feestmaanden.
Onze A1 zijn reeds per 19 april kampioen geworden en ons 1ste kan dat zondag 26 april worden bij winst. In het weekend van 2 t/m 4 mei is er kermis op het dorp. Met hemelvaart 14 mei hopen wij het
25ste Arie Floris bokaal te kunnen vieren en dan het weekend van dit 21ste sportspektakel 30 en 31 mei. Dit
geeft wel extra druk op alle vrijwilligers. Over het algemeen is dat bij St.George geen probleem en verwacht
ook dit jaar dat alles weer geregeld kan worden voor deze feesten.
Vanaf hier alvast aan iedere vrijwilliger mijn dank voor zijn/haar inbreng om alles weer te doen slagen.
De organisatie van het jeugdtoernooi op zaterdag 30 mei is in handen van Tim Veeken en Pascal Klaver.
Zij hebben weer een mooi vol programma kunnen maken, ondanks de al vele toernooien in de omgeving, voor
al onze jeugdteams. Zelfs voor de B en A junioren is het ze gelukt. Dat doet mij als voorzitter bij voorbaat al
genieten.
Ondergetekende zal de dag volpraten en dat vindt ik geweldig om te doen. Het is dankbaar werk om met
deze taak de jeugd lekker te zien voetballen. Natuurlijk willen we allemaal winnen en dat mag best met enige
fanatisme aangepakt worden maar let wel, het gaat om het meedoen met veel plezier en niet iedereen kan
winnen.
Vanaf hier alvast mijn waardering en dank aan een ieder, in welke vorm dan ook, voor jullie inzet.
De zondag hebben we het inventatie toernooi voor de oudere jeugd. Dit is in handen van Rob Stuijt. Mogelijk
heeft hij dit jaar wederom een lieftallige assistente kunnen vastleggen d ie alles voor hem verwerkt. Je moet
namelijk die dingen laten doen die hierin goed zijn zal ik maar zeggen. Ik hoop dat het weer een vol programma wordt met vele bekende gezichten van spelers uit andere dorpen. Er zullen dus vrienden, collega’s, buren
etc. met elkaar als team de strijd aangaan voor de bovenste plaatsen. Ook hierin hebben we wel vertrouwen
dat het goed zal verlopen.
Als bovenstaande allemaal lukt kunnen we het seizoen zeer tevreden afsluiten.
Alleen nog mooi weer uw gezelligheid en dan maakt het voor ons een geslaagde dag.
Veel plezier en succes.
Groet Hans Blaauw
Voorzitter RKSV St.George afdeling voetbal

PASCAL KLAVER
AGRARISCHE DIENSTVERLENING
Zuidspierdijkerweg 82a, 1641 LE Spierdijk. 06-13240221
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U scoort altijd bij:

AUTOMOBIELBEDRIJF

FLORIS
0229 - 561235
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VW

Wij wensen deelnemers
en organisatie

sportieve en gezellige dagen!
8

Reglement Jeugdtoernooi

Voetbal

1. Alle verenigingsleiders dienen zich per team te melden bij de bestuurskamer,
onder de TV, bij aankomst.
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens bepalingen en reglementen van de
KNVB.
3. De speelduur voor de wedstrijden voor de F en E pupillen is 20 minuten. De wedstrijden van
de D pupillen en C junioren’s, middags zijn 20 minuten. De wedstrijden van de B en
A junioren’s, avonds zijn 25 minuten. Er wordt gespeeld zonder te wisselen van speelhelft.
4. De wedstrijden worden centraal aan- en afgekondigd.
5. Alle teams dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd op het speelveld aanwezig te
zijn.
6. Bij de bestuurskamer liggen hesjes of een reservetenue wanneer dit nodig is.
7. Het in het programmaboekje eerst genoemde team bij E en F dient zich op te stellen aan de
kant van de kantine ( linkerhelft gezien van de ingang van het complex ) en trapt af. Bij de A,
B, C en D staat het eerst genoemde team aan de zijde van het parkeerterrein en trapt af.
8. Protesten tegen beslissingen van de scheidsrechter is niet mogelijk. Hun beslissing is bindend.
9. Scheidsrechters hebben de mogelijkheid tot een 5 minuten straf te geven. Indien een speler
uit het veld wordt gestuurd, is deze van verdere deelname uitgesloten.
10. St.George stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van goederen of geldwaren.
11. Op de flessen frisdrank voor de sportende jeugd wordt statiegeld gevraagd wat uiteraard terug gaat bij inlevering van de lege flessen. De flessen zijn verkrijgbaar in de bestuurskamer bij
aanmelding van het team. Na elke wedstrijd staat er limonade klaar voor elk team.
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

D
B

C

A
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NANNINGS
METAALHANDEL B.V.
INKOOP
SCHROOT EN METALEN
voor bedrijf en particulier

Ind.terr. Hoorn’80 - Kernweg 24 - Tel. 0229-219474
Milieuvriendelijke verwerking / Eigen weegbrug

www.nanningsmetaalhandel.nl
0226-451327

Wij wensen alle deelnemers
PSYCHOLOGEN
EN PREVENTIECOACHES
RIJKSWEG 116

1906 BT LIMMEN

TEL: 06 434 92 108

INFO@GALAVAZI-VERDUIN.NL
WWW.GALAVAZI-VERDUIN.NL

aan het Sportspektakel
veel sportplezier!

Voor meer werkplezier
kun je deelnemen aan
de workshops:

•
•
•
•

persoonlijkheid en werkstijl
drijfveren en loopbaanankers
assertiviteit en zelfvertrouwen
omgaan met conﬂicten

BETER FUNCTIONEREN DOOR AANDACHT

• BEGELEIDINGSTRAJECTEN MEDEWERKERS • ADVIES EN BEGELEIDING VAN ONDERNEMER EN LEIDINGEVENDE •
• WORKSHOPS PERSOONLIJKE ONTWIKKELING •
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Deelnemende teams op zaterdag 30 mei

Voetbal

RKSV St George
F2
F1
E1
D1
C1
B1
A1
Vrone			 F9
F7		 D6
C4
B2
DWB			 F2
F1					
A1
WMC			 F2
F1			
C1
DESS			 F2		 E2
VVW				 F3
E3
Kwiek’78			 F3
E2
D2
C2
Schellinkhout		 F1		 E1
VVS’46 				
E4
D2
De Foresters					D3
ASV’55 						C1
Strandvogels 						C1
KGB								B3
Beemster							 B2
Winkel									
A1
De Valken								A1
Clubs

Plaats

Shirt

RKSV St George
Vrone
DWB
WMC
DESS
VVW
Kwiek’78
Schellinkhout
VVS’46
De Foresters
ASV’55
Strandvogels
KGB
Beemster
Winkel
De Valken

Spierdijk
Rood
Sint Pancras
Groen/Zwart
de Weere
Wit
Heerhugowaard
Wit/Blauw
Sijbekarspel
Wit
Wervershoof
Geel
Avenhorn
Wit
Schellinkhout
Rood
Spanbroek
Oranje
Heiloo
Wit
Venhuizen
Geel/zwart
Onderdijk
Rood/Geel
Bovenkarspel
Rood
Beemster
Blauw
Winkel
Blauw/Wit
Hem		

Broek

Kousen

Zwart
Zwart
Zwart
Wit
Rood
Zwart
Zwart
Wit
Wit
Rood
Zwart
Wit
Wit
Wit
Zwart
Rood/Groen

Rood
Groen/zwart
Zwart
Wit/Blauw
Wit
Geel
Wit
Rood
Oranje
Rood
Zwart
Rood
Rood
Blauw
Blauw
Wit Rood

NOORDHOLLANDS
GROOTSTE
BOUWMARKT
EIGEN ZAGERIJ EN
SCHAVERIJ
11
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Voetbal

Kleedkamerindeling
Ochtend
Kleedkamer 1
Kleedkamer 2
Kleedkamer 3
Kleedkamer 4
Kleedkamer 5
Kleedkamer 6
Kleedkamer 7
Kleedkamer 8

St George E1 / F1 / F2
Schellinkhout E1 / F1
Kwiek’78 E2 / F3
DESS E2 / F2
VVW E3 / F3
VVS’46 E4 / WMC F1 / F2
DWB F1 / F2
Vrone F7 / F9

Middag
Kleedkamer 1
Kleedkamer 2
Kleedkamer 3
Kleedkamer 4
Kleedkamer 5
Kleedkamer 6
Kleedkamer 7
Kleedkamer 8

St George D1 / C1
Foresters D3
VVS’46 D2
ASV’55 C1
Vrone D6 / C4
WMC C1
Kwiek’78 D2 / C2
Strandvogels C1

Avond
Kleedkamer 5		St George A1 / B1
Kleedkamer 6		DWB A1 / KGB B3
Kleedkamer 7		Winkel A1 / Vrone B2
Kleedkamer 8		de Valken A1 / Beemster B2
Kleedkamer 5,6,7 en 8 zijn boven.

Er zijn deze dag veel voet- en handballende kinderen in de kleedkamers.
Geef de kinderen opdracht hun spullen zoveel mogelijk in hun tas te doen.
Er wordt van de begeleiding verwacht dat zij ook het een en het ander in de gaten houden.
Er is geen toezicht, dus denk om de waarde volle spullen.
Verder zijn er kluisjes in de kantine om de waarde volle spullen in te doen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich bij de toernooi leiding vervoegen.

bouw bv
Bouwadvies
Nieuwbouw
Verbouw
Timmerwerk
Betonboringen

Materialen
Hoogwerkers
Steigers
Verreikers

Time bouw bv
Spierdijkerweg 121, 1641 LX Spierdijk
Tel: 0229-561910 Fax: 0229-561996
E-mail: info@time-bouw.nl
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Wedstrijdprogramma zaterdag
Teams
1 St George F2
1 DWB F2
1 WMC F2
1 Vrone F9
1 Schellinkhout F1
1 Dess F2
Tijd
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40

V
0
0
0
0
0
0

W
0
0
0
0
0
0

G
0
0
0
0
0
0

W
0
0
0
0
0
0

G
0
0
0
0
0
0

Thuis		
St George E1		
VVS 46 E4		
DESS E2		
VVS 46 E4		
VVW E3		
Schellinkhout E1		
Kwiek 78 E2		
DESS E2		
VVW E3		

Totaal
0
0
0
0
0
0

DV
0
0
0
0
0
0

DT
0
0
0
0
0
0

DS
0
0
0
0
0
0

Uit			Veld
Scheids
DWB F2			 C		
Vrone F9			 C		
Dess F2			 C		
St George F2			 C		
Vrone F9			 C		
Schellinkhout F1			 C		
St George F2			 C		
WMC F2			 C		
DWB F2			 C		
V
0
0
0
0
0
0

Thuis		
St George F1		
Vrone F7		
Kwiek 78 F3		
Vrone F7		
VVW F3		
DWB F1		
WMC F1		
Kwiek 78 F3		
VVW F3		

Teams
1 St George E1
1 Schellinkhout E1
1 VVS 46 E4
1 Kwiek 78 E2
1 DESS E2
1 VVW E3
Tijd
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40

G
0
0
0
0
0
0

Thuis		
St George F2		
WMC F2		
Schellinkhout F1		
WMC F2		
Dess F2		
DWB F2		
Vrone F9		
Schellinkhout F1		
Dess F2		

Teams
1 St George F1
1 DWB F1
1 Vrone F7
1 WMC F1
1 Kwiek 78 F3
1 VVW F3
Tijd
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40

W
0
0
0
0
0
0

Voetbal

Totaal
0
0
0
0
0
0

DV
0
0
0
0
0
0

DT
0
0
0
0
0
0

DS
0
0
0
0
0
0

Uit			Veld
Scheids
DWB F1			 B		
WMC F1			 B		
VVW F3			 B		
St George F1			 B		
WMC F1			 B		
Kwiek 78 F3			 B		
St George F1			 B		
Vrone F7			 B		
DWB F1			 B		
V
0
0
0
0
0
0

Totaal
0
0
0
0
0
0

DV
0
0
0
0
0
0

DT
0
0
0
0
0
0

DS
0
0
0
0
0
0

Uit			Veld
Scheids
Schellinkhout E1			 B		
Kwiek 78 E2			 B		
VVW E3			 B		
St George E1			 B		
Kwiek 78 E2			 B		
DESS E2			 B		
St George E1			 B		
VVS 46 E4			 B		
Schellinkhout E1			 B		
15

Aan de slag

met uw tuin, terras of oprit?

Optimale inspiratie

Lentevoordeel
Diverse kleuren 60 x 60 cm

Gedegen advies

€19,95 voor € 15,95

per m2

Quality protect xxs 60 x 60 cm

Sfeer proeven
Uitgebreide keuze

€29,95 voor € 21,95

per m2

U bent van harte welkom
in één van onze show
rooms!
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Zandwikke 14
Winkel

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 17.30 uur

Klein Dorregeest 13A
Uitgeest

Zaterdag
8.00 tot 16.00 uur

0224 - 54 46 07

www.spaansen.nl

Teams
1 St George D1
1 Vrone D6
1 VVS D2
1 Kwiek 78 D2
1 Foresters D2
Tijd
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30

W
0
0
0
0
0

G
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
0

Thuis		
St George D1		
Vrone D6		
Vrone D6		
VVS D2		
VVS D2		
Kwiek 78 D2		
Kwiek 78 D2		
Foresters D2		
Foresters D2		
St George D1		

Totaal
0
0
0
0
0

DV
0
0
0
0
0

DT
0
0
0
0
0

DS
0
0
0
0
0

Voetbal

Uit			 Veld
Scheids		
Kwiek 78 D2			 B			
VVS D2			 B			
Foresters D2			 B			
Kwiek 78 D2			 B			
St George D1			 B			
Foresters D2			 B			
Vrone D6			 B			
St George D1			 B		
VVS D2			 B		
Vrone D6			 B		

Teams
W
G
V
Totaal
DV
DT
DS
1 St George C1 0
0
0
0
0
0
0
1 Vrone C4
0
0
0
0
0
0
0
1 Kwiek 78 C2
0
0
0
0
0
0
0
1 ASV’55 C1
0
0
0
0
0
0
0
1 Standvogels C1 0
0
0
0
0
0
0
1 WMC C1
0
0
0
0
0
0
0
								
Tijd
Thuis		
Uit			Veld
Scheids
13:30
St George C1		
Vrone C4			 A		
13:50
Kwiek 78 C2		
ASV’55 C1			 B		
14:10
Standvogels C1		
WMC C1			 A		
14:30
Kwiek 78 C2		
St George C1			 B		
14:50
WMC C1		
ASV’55 C1			 A		
15:10
Vrone C4		
Standvogels C1			 B		
15:30
ASV’55 C1		
St George C1			 A		
15:50
WMC C1		
Vrone C4			 B		
16:10
Standvogels C1		
Kwiek 78 C2			 A		
16:30
Vrone C4		
ASV’55 C1			 B		
16:50
Kwiek 78 C2		
WMC C1			 A		
17:10
St George C1		
Standvogels C1			 B		
Teams
1 St George B1
1 Vrone B2
1 Beemste B2
1 KGB B3
Tijd
18:30
18:50
19:10
19:30
19:50
20:10

W
0
0
0
0

G
0
0
0
0

Thuis		
St George B1		
Beemste B2		
Beemste B2		
Vrone B2		
KGB B3		
Vrone B2		

V
0
0
0
0

Totaal
0
0
0
0

DV
0
0
0
0

DT
0
0
0
0

DS
0
0
0
0

Uit			 Veld
Scheids		
Vrone B2			 A			
KGB B3			 B			
St George B1			 A			
KGB B3			 B			
St George B1			 A			
Beemste B2			 B			
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Teams
1 St George A1
1 Valken A1
1 Winkel A1
1 DWB A1
Tijd
18:30
18:50
19:10
19:30
19:50
20:10

W
0
0
0
0

G
0
0
0
0

V
0
0
0
0

Thuis		
St George A1		
Winkel A1		
Winkel A1		
Valken A1		
DWB A1		
Valken A1		

Totaal
0
0
0
0

DV
0
0
0
0

DT
0
0
0
0

DS
0
0
0
0

Voetbal

Uit			 Veld
Scheids		
Valken A1			 A			
DWB A1			 B			
St George A1			 A			
DWB A1			 B			
St George A1			 A			
Winkel A1			 B			

PSST…
PSST…

... geopend het leukste adres voor wooninspiratie in
Spanbroek en omstreken!

Woonstudio Boon, onderdeel van Jan Deen Interieur, heeft medio februari namelijk een gloednieuwe showroom
geopendgeopend.
het leukste
voor wooninspiratie
in best lastig?
aan de Spanbroekerweg 120, in...Spanbroek
Vind jijadres
het samenstellen
van je droominterieur
Wij helpen je er graag bij. Gewoon
bij je thuis,en
want
daar moet het uiteindelijk allemaal gebeuren. Wij geven
Spanbroek
omstreken!
passend creatief of technisch advies afgestemd op jouw huis. In onze nieuwe showroom verrassen we je door creWoonstudio
Boon, onderdeel
Jan Deen
Interieur,
namelijk eennog
gloednieuwe
showroom
atieve interieuroplossingen
envan
prachtige
producten
te heeft
tonenmedio
waar jefebruari
zelf waarschijnlijk
niet aan had
gedacht.
aan de Spanbroekerweg 120, in Spanbroek geopend. Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig?
Wij helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar moet het uiteindelijk allemaal gebeuren. Wij geven
Spanbroekerweg
passend creatief of technisch advies afgestemd op jouw
huis. In onze120
nieuwe showroom verrassen we je door creGT Spanbroek
atieve interieuroplossingen en prachtige producten te1715
tonen
waar je zelf waarschijnlijk nog niet aan had gedacht.

WOONSTUDIO BOON

EINDELIJK EENVOUDIG MOOI WONEN

WOONSTUDIO BOON

EINDELIJK EENVOUDIG MOOI WONEN

Spierdijkerweg 130 - Spierdijk
Tel. 0229 - 56 12 37
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t. 0229 56 15 25
info@woonstudioboon.nl
www.woonstudioboon.nl
Spanbroekerweg 120

ma/di/wo/do/vr/za: op afspraak

1715 GT Spanbroek
t. 0229 56 15 25
info@woonstudioboon.nl
www.woonstudioboon.nl

ma/di/wo/do/vr/za: op afspraak

Daarom kiest u voor
RegioBank

Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.

Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

Meer
weten
?
Kom la
ngs of
bel
voor e
e
n
afspra
ak.

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl
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Beste sportgenoten van Spierdijk

Voetbal

Terwijl we nu druk bezig met het aankomende kampioenschap van ons eerste team
(hopelijk als u dit stukje leest heeft dat plaatsgevonden op 26 april), moeten we ook
alweer denken aan de volgende activiteit van de St. George. Een van de hoogtepunten
van het seizoen het sportspektakel. De voetbal organiseert zoals vanouds voor alle
(oud) seniorenleden weer het invitatietoernooi.
Lukt het de winnaars van vorig jaar “De Daltons” om de wisselbeker in hun bezit te houden?
Op dit moment hebben zich 11 team ingeschreven voor dit toernooi. Dit gaat de goede kant
op, echter zitten we nog niet op de 20 teams. Dit hadden we in 2014 en dat was echt een waar
spektakel, dus doen we er weer alles aan om aan de 20 teams te komen. Tevens nieuw dit jaar is de
vrouwenpoule. Wij zijn bezig om met 4 teams hier een paar leuke wedstrijden voor te organiseren,
dit is een leuke invulling voor de dames die willen voetballen.
Dat iedereen dit een leuk weekend vind om aan deel te nemen in welke vorm dan ook, blijkt maar
weer uit het enthousiasme van vrijwilligers die zich zetten dit weekend. Wij zijn ook erg blij dat we
weer heel veel scheidsrechters hebben die ons toernooi willen leiden.
Wij als voetbalbestuur doen er alles aan om er een geslaagd weekend van te maken, en tezamen
met handbal en tennis moet dit zeker lukken. Bij deze willen wij alvast het sportspektakel comité
bedanken voor de organisatie en een ieder die zich in welke vorm dan ook zich inzet voor dit ware
spektakel.
Ik wens een iedere een gezellig, sportief en zonnig sportspektakel 2015 toe.
Rob Stuyt

SALON JUVENTA
Homeopathische huidverzorging

Juventa-embleem
		
Thea Kok (Dr.Hauschka-therapeute)

P. Koppesstraat 2 • 1641 LS • Spierdijk
telefoon: 0229-561986 • www.salonjuventa.nl

WIE ZEGT DAT HUIDVERZORGING
ALLEEN VOOR DE VROUW IS?
keuze uit: Dr.Hauschka reinigingsbehandeling òf Dr.Hauschka luxe quickfitbehandeling

Shop Open:
Dinsdag...….v.a 12 uur tot in de avond
		
Woensdag ….v.a 8 uur
		
Donderdag…v.a 8 uur
		
Vrijdag……..v.a 8 uur tot in de avond
		
Zaterdag …..v.a 8 uur
Voor een afspraak kunt u bellen naar….
072-5711702…shop - 06-23940833…privé
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* is inclusief: 2 ampullen huidconditioners en een
volledig masker
* daarbij extra: gezichts-decolletémassage op een
warm-waterkussen

van € 61,00 nu voor € 49,95
bij inlevering van deze bon; geldig tot december 2014!

UW SPECIALIST VOOR:
•

DAK, ZINK, KOPER EN LOOD

•

HOUT EN GAS CV-KETELS

•

SCHOON / VUIL WATER

•

ROOKGAS SYSTEMEN

•

HOUT- EN PELLETKACHELS

•

SANITAIR

Verlaatsweg 23
T 0229 56 16 68

•
•

1643 LW Spierdijk
M 06 53 29 06 94

•

E k.vankampen@quicknet.nl

w w w.keesvankampen.nl

Sportspektakel word o.a.
gesponsoord door...
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€945,-

€719,-

€289,-

en Park

46 cm
25 – 75 mm in 10 standen
60 l
32 kg

Maaibreedte

Maaihoogte

Opvangbak

Gewicht

51 cm
25 – 75 mm in 5 Standen
60 l
5 versnellingen
Aluminium
39,1 kg

Maaibreedte

Maaihoogte

Opvangbak

Wielaandrijving

Maaibak

Gewicht

53 cm
20 – 75 mm in 5 Standen
70 l
7 versnellingen
Aluminium
Aluminium, kogelgelagerd
45 kg

Maaibreedte

Maaihoogte

Opvangbak

Wielaandrijving

Maaibak

Wielen

Gewicht

Alle prijzen incl. BTW. Prijzen geldig tot 1 juni 2015

B&S 675, Readystart, 4-takt 4,4/6 kW/pk

Motor

GLA53 A7R Gartenland Grasmaaier

B&S 675EX Series,
Readystart 4-takt 4,4/6 kW/pk

Motor

GLP AK5 Gartenland Grasmaaier

OHV DG450 4-Takt 2,9/4 kW/pk

Motor

GL46 H Gartenland Grasmaaier

Kijk voor ons actuele aanbod op www.plusmankracht.nl
of neem vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag!

Ook zijn wij dealer van Ehrle, een begrip in de wereld
van reinigingstechnieken.

PlusMankracht is gespecialiseerd in het leveren,
onderhouden en repareren van tuin- en parkmachines.

VOORJAARSACTIES

> Reinigingstechniek

> Mechanisatie

> Tuin

alle prijzen incl. BTW.
prijzen geldig tot 1 juni 2015

€2965,-

€2197,-

€2560,-

> Reinigingstechniek

> Mechanisatie

> Tuin en Park

84 cm
25 – 80 mm in 7 Standen
240 l
Hydrostaat - Traploos
2
Optie € 140,224 kg

Maaibreedte
Maaihoogte
Opvangbak
Wielaandrijving
Messen
Mulchmaaier
Gewicht

20 m
standaard meegeleverd
standaard meegeleverd

Vuilfrees
Chemie aanzuiging

11 l/min
3 kW
1/230/50 fase/V/Hz
10 Meter (optie tot 40 meter)
30 – 150 °C
Diesel
standaard meegeleverd

Uitgang
Vermogen
Spanning
Slang
Water temperatuur
Brandstof
Chemie aanzuiging

www.plusmankracht.nl

Joost van Kampen
Verlaatsweg 23 | 1643 LW Spierdijk
06 28 48 88 72 | joost@plusmankracht.nl

30-120 Bar, traploos instelbaar

Werkdruk

HD 623 Ehrle Warmwater Hogedrukreiniger

3/400/50 fase/V/Hz

7,9 kW

Vermogen
Slang

16 l/min

Uitgang
Spanning

30-250 bar, traploos instelbaar

Werkdruk

KD 1140 Ehrle Koudwater Hogedrukreiniger

B&S 675, 4-takt 9,9/13,5 kW/pk

Motor

GLXDC 140 HD Gartenland Zitmaaier

VOORJAARS
ACTIES

St George
Invitatietoernooi
Sportspektakel 31 mei 2015

Voetbal

Handbal

Tennis

De aanvang is voor alle deelnemers 11.00 uur ( melden in bestuurskamer 10.30 uur)
Ook kunt u daar het inschrijfgeld van 10 euro voldoen
De prijsuitreiking is z.s.m na de finale onder het genot van een goed stukje muziek
Reglement
- Er wordt gepeeld op halve velden met 6 spelers en een keeper
- Minimale leeftijd, als je dit jaar 16 wordt mag je meedoen.
- Er mag continu gewisseld worden.
- Een speler mag gedurende het toernooi uitkomen voor één ploeg
- Er geldt geen buitenspel
- De scheidsrechter kan de 5 min regel hanteren en voor elke grove overtreding waar dan ook op
het veld een strafschop toekennen
- Na veldverwijdering is betreffende speler ook geschorst voor de volgende wedstrijd.
- De wedstrijden duren 20 min zonder rust
- Verder gelden normale KNVB regels
- Waar deze regels niet afdoende zijn beslist de organisatie
- Het drinken van alcoholische dranken is verboden tijdens en tussen de wedstrijden
De R.K.S.V. St George kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van spullen.
In de kantine zijn tegen een borg van 2 euro kluisjes beschikbaak voor waardevolle zaken.
Natuurlijk laten jullie de kleedkamers ook dit jaar weer achter zoals men hem aantrof.
De wedstrijden worden vervolgens middels het Europacup systeem afgewerkt.
Hetgeen wil zeggen verliezen is uitvallen.
De nummer 5 van iedere poule valt na de poule wedstrijden af.
Er wordt geloot uit beker A en B waardoor geen herhaling van poulewedstrijden:
14.30 uur 1e kwartfinale 4 ploegen vallen af
14.50 uur 2e kwartfinale 4 ploegen vallen af
15.15 uur halve finales veld A en B. Finale verliezers veld C
16.00 uur Verliezers voor plek 3 en 4 Veld B
16.00 uur Winnaars voor plek 1 en 2 Veld A

Nieuwe steen 29
1625 HV Hoorn (NH)
Nederland
t +31 (0)229 27 63 00
f +31 (0)229 27 63 09
www.klaver-partnersadvocaten.nl
info@klaver-partnersadvocaten.nl
mw. mr. J.C. Brouwer • mw. mr. F. Gietema-van der Heide • mr. R. van der Hooft
mw. mr. M. A. Th. Klaver • mr. J.J. Kunst • mr. C.J. de Lange • mr. drs. O.H. Minjon
mr. T.F. Posch • mw. A. Middeljans-Duijves - bewindwoerder
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VAN STRAALEN DE VRIES

TRANSPORT

Hét transportbedrijf voor:

Bloem(bollen)- en plantentransport
naar en vanaf diverse veilingen

Nationaal en internationaal transport

o.a. geconditioneerd transport, winkeldistributie, schuifzeil transport

Zwaagdijk T:0228-587838
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Spierdijk T:0228-568682

www.vsdv.nl

info@vsdv.nl

21 jaar Sportspektakel eindelijk officieel
volwassen?
Ja hoor! het is weer zover Op zaterdag 30 en zondag 31 mei a.s staat het 21ste St-George
Sportspektakel weer opstapel. We hebben er weer zin an! Vorig jaar was geweldig en goed verlopen,
we gaan voor een herhaling. Dankzij de tijd en energie die alle vrijwilligers er in steken gaat dat
zeker weer lukken.
Wat zegt dat nou 21?
Voor 1988 gold het dat je officieel meerderjarig was ,dus volwassen. Tegenwoordig ben je dat al op
18 jarige leeftijd, al noemen ze dat dan wel jongmeerderjarig. We begonnen in de wieg, werden een
peuter, leerde lopen, praten en spelen. Vervolgens de kleuterpubertijd, schoolkind, tiener, puber,
en adolescent. Toen pas leerde we om echt goed te luisteren, en samen te werken(alle St-George
sporten bij elkaar). Eindelijk werden we dan volwassen. Dus vanaf NU is het Sportspektakel officieel
volwassen. Dat wil niet zeggen dat we vanaf nu op onze lauweren kunnen gaan rusten. Ik denk dat je
altijd kan en moet blijven bijleren. Tijdens deze levensfases (dus van voorafgaande Sportspektakels)
hebben we kunnen leren en verbeteren. Maar wat we zeker moeten blijven doen is naar elkaar
luisteren en blijven meedenken. Er moet altijd ruimte zijn voor nieuwe ideeën en visies.
Nu ff bij het heden. We openen zaterdagochtend officieel het toernooi om 9.45 met het hijsen van
de vlag, Dit op ons mooie sportaccommodatie . Wie de opening gaat verrichten is nog geheim, als U
nieuwsgierig bent kom dan gerust kijken. Het is sowieso al een pracht gezicht om al die enthousiaste
spelertjes te zien ballen. Theo zorgt er hoogst persoonlijk weer voor dat het springkussen weer vol
met lucht zit. Er wordt GRATIS geschminkt en tattoos gezet. Ook heeft de jeugd de kans gehad om
de kleurplaat die op school is uitgedeeld zo creatief mogelijk in te kleuren. In dit boekje vindt je nog
een reserve exemplaar als de jouwe is mislukt. Voor elke leeftijdsgroep hebben we voor de winnaars
een mooie prijs. De kleurplaat mag op school bij Odette of Sindy worden ingeleverd. Donderdag
28 mei is de laatste dag dat je hem kan inleveren. De lijst met prijswinnaars hangt in de kantine waar
je ook je prijs kan ophalen bij iemand van het comité. Dus doe je best. Tijdens deze dagen komt
onze (L)Odette bij U langs om de loten van onze loterij (op zondag)aan de man /vrouw te brengen.
Na het invitatietoernooi van de handbal en de mannentennis heeft Willem voor de zaterdagavond
muziek geregeld. Dus de beentjes kunnen van de vloer.
Zondag is het invitatie toernooi van de voetbal de damestennis en het jeu de boules aan de beurt.
Omdat Thomas dit jaar andere verplichtingen heeft kan ie zondag de boel niet in goede banen
leiden, maar voor een goeie vervanger( bijna onmogelijk )wordt gezorgd. Wil je nog meedoen
op de zondagmiddag laat het ons weten. We hebben ruimte voor 24 boulers en hebben al veel
aanmeldingen, dus misschien zitten we al vol. Je kan altijd bellen over hoe of wat naar mij Sindy
0229 561267. Nadat iedereen is uitgespeeld/gebald wordt de verloting gehouden. We hebben
Marco Cornips gevraagd of hij dit op ludieke wijze wil doen. Hij heeft namelijk een prachtige op
afstand bestuurbare auto. Hij had toevallig dit weekend niets te doen en zei “JA”!
Marco gaat daar op het voetbalveld mee rijden, slippen en racen. Waar ie stopt daar valt één van
de prijzen op. Voor alle prijs winnaars die niet aanwezig zijn, op de site van St-George (rksvstgeorge.
nl) komt de uitslag ook te staan. Ook voor deze slotavond heeft Willem iemand voor de muziek
geregeld die zal zorgen dat het één groot feest wordt. Zoals alle jaren staat de maandag erop in het
teken van de grote schoonmaak van de kantine . Iedereen die een handje een emmer of dweiltje
overheeft mag daar onder het genot van een heerlijk gebakje en vreselijk gezellige mensen, de
kantine weer tip-top in orde maken voor het nieuwe seizoen van St-George. Schroom niet en meld
je aan bij Willem Snoek. Hij en St- George zouden daar vreselijk mee in hun (voetbal)nopjes zijn.
Vele handen maken licht werk!
Nu wil ik een ieder nog een mooi, gezellig, sportief, zonnig en blessurevrij Sportspektakel weekend
toewensen. Doe je niet mee dan kun je gerust een kijkje nemen op ons mooie Spierdijker sportterrein
van onze trots St-George. Wij van het comité wensen jong en oud een fantastisch mooi weekend!
Uw Sportspektakel comité
Theo Steur, (L)Odette Pront, Angelique Blaauw, Vera Blaauw(ons nieuwste lid)
En ondergetekende Sindy Meester
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Knippen enZ0
Openingstijden:
Er wordt gewerkt met

(per 1 januari 2015)
maandag

13.00-21.00 uur

dinsdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-18.00 uur

zaterdag

om de week
09.00-15.00 uur

Danielle Bron
06-10635078

Meerval 27

1633 DB Avenhorn

danielle.knippenenzo@gmail.com

Voor het borduren van logo’s op uw bedrijfskleding.
Voor het borduren van petten.
Voor het borduren van paardendekens en sjabrakken.
Voor het borduren van persoonlijke cadeaus.
Gespecialiseerd in kleine oplages omdat wij geen ontwerpkosten berekenen.
Naam op een handdoek of kleine logo’s vanaf
5.-.

www.bordurenopbestelling.nl
Neem eens een kijkje op de site voor informatie en leuke ideeën.
Heeft u zelf een idee of vraag, wij staan u graag te woord.
Ingrid los, Verlaatsweg 24a, 1643LW Spierdijk
Tel. 0229-563204 of mob. 06-22419399
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Bord 110x50cm geborsteld aluminium DiBond

voorstel 2

06-53449144

RIJ-OPLEIDING?
Wij zetten er goed spoed achter.
Theorie:
Motor / Auto / Bromfiets / CCV-B
Praktijk:
Auto met aanhangwagen
Motor
Auto opleiding

1 dag
2 daagse of regulier
regulier of 10 weken
of 10 daagse
Vrachtwagen
2 daagse of regulier
Vrachtwagen met aanhangwagen
2 daagse of regulier
Veilig werken met Transportwerktuigen 1 dag
Autobus
2 daagse
Chauffeursopleiding
1 week

Wieder 29, 1648 GA de Goorn
Tel. (0229) 541837
www.hoekbouma.nl
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enkapsalon

Di. t/m don. 08.00 tot 17.30 uur
Vrijdag
08.00 tot 20.30 uur
Zaterdag Openingstijden:
08.00 tot 16.00 uur

kelcentrum De Vijverhof Telefoon 0229 54 24 70
Herenkapsalon
per.nl

Maandag
Di. t/m don.
Vrijdag
Zaterdag

13.00 tot 17.30 uur
08.00
uur
KNItot
PP17.30
E
N uur
08.00
20.30
ZONtot
DER
08.00
AFSPtot 16.00 uur
RAAK

Adres:
Vijverhof 38 in Winkelcentrum De Vijverhof Telefoon 0229 54 24 70
www.edlaandekapper.nl

KNIP

P

ZOND EN
AFSP ER
RAAK

KUYPERS
zonweringen en rolluiken
West 92 - Avenhorn
Zonneschermen
Markiezen
Rolluiken
Rolgordijnen
Parasols

Serres
Verticale lamelgordijnen
Jaloezieën
Horren		
BEL VOOR INFORMATIE
Reparaties
Tel. 0229 - 541274

woning- en bedrijfsmakelaardij
verkoop – aankoop – taxaties
vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling
bij verkoop!!!
www.willemschuitmakelaardij.nl
Telefoon: 0226-356035
info@willemschuitmakelaardij.nl
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Beste Sportspektakelvrienden
en -vriendinnen

Handbal

30 mei is het weer zover; Sportspektakel! Ondanks dat de handbalcompetitie dan nog
in volle gang is, hebben we voor jeugdteams een toernooi georganiseerd. Het is helaas
vanuit het NHV niet mogelijk om wedstrijden om te zetten zodat andere verenigingen onze kant op
kunnen komen. Daarom houden we ook dit jaar weer een mixtoernooi met onze eigen jeugdteams.
We starten zaterdag 30 mei om 10.00 uur met de E- en F-jeugd, gevolgd door de B-, C- en D-jeugd
om 13.00 uur.
Hoe de teams er uit komen te zijn blijft nog even een verassing. De coaches krijgen tijdig de
teamindeling per mail.
Na de jeugd start om 17.00 uur het invitatietoernooi.
We wensen een ieder een sportief, respectvol, en gezellig weekend toe.
Tot ziens op 30 en 31 mei!
Hartelijke groeten namens het bestuur,
Ellen Borst
Bas van der Veen
Ook op zondag 31 mei bent u vanaf 11.00 uur van harte welkom op ons complex om de
competitiewedstrijden te komen kijken.

SCHOUTEN
ELEKTRO-TECHNIEK
Wieder 2
1648 GB De Goorn

Tel.: (0229) 54 35 80
Fax: (0229) 54 36 86

- VOOR AL UW ELEKTRISCHE INSTALLATIES
- AANLEG NIEUW / ONDERHOUD / UITBREIDING
- INTERCOM EN TELEFOONINSTALLATIES
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2015 21e Sportspektakel op stapel
Het is weer zo ver het 21ste Sportspektakel staat opstapel, en wel op zaterdag en zondag 30 -31
mei as. We zijn alweer een paar vergaderingen verder en alles is zo goed als besproken en we
hebben er allemaal weer een goeie kijk op. Laat ik u eerst eens vermelden dat ons sportspektakel
comité is uitgebreid met een nieuw comitélid en wel Vera Blaauw. Zij melden zich vrijwillig aan en
daar zijn wij maar wat blij mee. Zij gaat mij helpen om de boel wat aan elkaar te breien en mij wat
dingen uithanden te nemen. Top! Scheelt mij heel wat gevlieg en geflort vooral voor de zondag.
Zoals gewoonlijk wordt er een kleurplaatwedstrijd gehouden. Er word geschminkt/tattoos gezet
een springkussen opgeblazen en komt onze (L)Odette weer langs met de lootjes voor de grote
verloting op zondag. We hebben iemand gevonden die de verloting op een zeer ludieke wijze gaat
uitvoeren. Dit is voor jong en oud weer héél leuk!
Voor de zondagmiddag hebben we het U bekende en vooral geliefde jeu de boules spel. Vorig jaar
was het een toppertje. Wil je meedoen wees er dan snel bij want : VOL IS VOL! Ook al heeft u zich
vorig jaar al opgegeven laat het ons dan nog ff weten. Bij mij (Sindy) en of Thomas Laan ( uw boules
specialist) Helaas ben ik zomaar verdwenen uit het telefoonboek dus hier mijn nr. 0229-561267 en
mijn mailadres sindy_en_ruud@hotmail.com.
Voorlopig heb ik Uw weer op de hoogte gebracht van weer een geweldig evenement op het terrein
van sportvereniging St- George. Hierbij nodig ik U uit om op 30 of 31 mei as. Een kijkje te komen
nemen op ons sportterrein.
Tot ziens en vergeet U niet op te geven voor de verschillende onderdelen.
Groetjes van het Sportspektakel comité
Theo Steur, Odette Pront, Angelique Blaauw , Vera Blaauw
En ondergetekende Sindy Meester

Is hét adres voor al uw maatwerk
op het gebied van carrosseriebouw,
service, reparaties,
spuit- en reclamewerk.
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LUKE

Aannemingsbedrijf v.o.f.
Heeft u problemen:
met de deur of met de ramen?
met het dak of met de vloer?
of met uw plafond of wand?

Beemd 13
1641 LG Spierdijk
Mobiel:
06-52348709
www.bouwbedrijfluke.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK

Wij maken van uw huiskamer een WOONKAMER.
Wij maken van uw slaapkamer een DROOMKAMER.
Wij brengen uw keuken echt op SMAAK.
Beleefd aanbevelend, vrijblijvend prijsopgave.

Bouwkundig Teken- & Adviesbureau Blaauw

Korte Verlaatsweg 4
1641 LJ Spierdijk E-mail: ontwerp@btab.nl
tel: 0229-561240 / 06-21831098 / fax: 0229-561144 / Nico Blaauw
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St. George afd. Handbal
Invitatietoernooi Sportspektakel
30 mei 2015

Handbal

Op Zaterdag 30 mei om 17.00 uur is er weer het INVITATIETOERNOOI voor de handbal. Een
evenement tijdens het sportspektakel wat al jaren een groot succes is.
Ook dit jaar bepalen de scheidsrechters weer welk team de fair-play cup kan winnen. Dus een ieder
maak er een sportief en gezellig toernooi van.
Het toernooi is op zaterdag 30 mei 2015 en begint ‘s middags om 17.00 uur en wij zijn rond 22.00
uur klaar. De teams die om 17.00 uur moeten handballen dienen uiterlijk om 16.45 uur aanwezig
te zijn, zodat we om 17.00 uur van start kunnen gaan. De coach dient zich vooraf te melden in de
bestuurskamer om het inschrijfgeld ad € 10,00 te voldoen.
De wedstrijden duren 20 minuten. Tussen de wedstrijden zit geen pauze, dus men dient goed op te
letten wanneer men moet spelen en op tijd klaar te staan.
De wedstrijden worden 5 minuten van tevoren omgeroepen. Er wordt op het handbalveld en voetbal
veld gespeeld. Na 10 minuten wordt er gewisseld van speelhelft.
De prijsuitreiking is rond 22.30 uur in de kantine, met daarna een gezellig samenzijn met muzikale
medewerking ……... Langs deze weg wens ik iedereen een sportief en gezellig weekend toe.
Namens het handbalbestuur
Carla Dol

Reglement:
• de wedstrijden zijn aaneenvolgend, er zit dus geen pauze tussen de wedstrijden, zorg dat je team
op tijd klaarstaat
• er wordt wel van speelhelft gewisseld
• er gelden normale handbalregels
• degene uit, moet indien nodig reserveshirts aan.
• Bij een gelijke eindiging met wedstrijdpunten, geldt het doelpuntensaldo
• Degene die “thuis” speelt, mag beginnen met de bal
• Inschrijfgeld per team €10,-- dit vooraf te voldoen in de bestuurskamer
• Er mogen niet meer dan 2 mannen spelen (inclusief keeper)
• Gelijkspel bij een halve finale, dan wordt er gespeeld om de golden goal

Bowenda Groeneweg
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info@beautybybowenda.nl

0613702866

Poule A		
Stormpies		
de gebroken pols
Proud Marry		
Spiedy		
			
Veld A

Scheidsrechter

Poule B
50 tinten grijs
Bokito
Allemaal Sterretjes
Owww
F1XXL
Veld B

Scheidsrechter

17:00-17:20 Stormpies - Gebroken Pols
Piet Schouten 50 tinten Grijs - Bokito
Jan Hoedjes
17:20-17:40 Allemaal Sterretjes - OWWW
Piet Schouten Proud Marry - Spiedy
Jan Hoedjes
17:40-18:00			
F1XXL - 50 Tinten Grijs
Marina van
					
Diepen
18:00-18:20 Gebroken Pols - Spiedy
Jan Hoedjes Bokito - Allemaal Sterretjes Marina van
					
Diepen
18:20-18:40 OWWW-F1XXL
Jan Hoedjes Stormpies - Proud Marry Piet Schouten
18:40-19:00 Allemaal Sterretjes - 50 Tinten grijs Jan Hoedjes		
19:00-19:20 Proud Marry - Gebroken Pols
Marina van
			
Diepen
OWWW - Bokito
Bianca Floris
19:20-19:40 Spiedy - Stormpies
Marina van
			
Diepen
F1XXL - Allemaal Sterretjes Jan Hoedjes
19:40-20:00 Bokito - F1XXL
Piet Schouten 50 Tinten grijs - OWWW Jan Hoedjes
20:15-20:35 A1 -B2
Marina van
			
Diepen
B1 -A2
Piet Schouten
20:45-21:05 3e en 4e plaats
Jan Hoedjes		
21:05-21:20 Finale
Piet/Jan		

dé makelaars
met boerenverstand!
Trambaan 12 | Postbus 62
E: info@klavermakelaardij.nl
1733 ZH Nieuwe Niedorp
I: www.klavermakelaardij.nl
T: 0226 414 008 | F: 0226 414 009
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TM/MC
TM/MC

NAAM
LEEFTIJD
ADRES
Maak deze mascottes wat blijer en kleur ze mooi in dan kun je mooie prijzen winnen
Je kan hem op school in de ton inleveren of hem in de bus doen bij Odette Pront Wezenweid 39 of bij Sindy Meester
op Noordspierdijk 15. Doe dit voor donderdag 28 mei want dat is de laatste inleverdag. Voor elke leeftijdscatogorie
is er een prijs. De uitslag wordt zaterdag 30 mei bekendgemaakt, en de kleurplaten worden allemaal opgehangen
in de Kantine waar je ook je prijs kan ophalen. Vraag naar Sindy of Odette.
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een mooi sportspektakell
Loonbedrijf Veldman wenst u

Loonbedrijf Veldman B.V.
Geveland 6

1713 GD Obdam

Kathoek 7
1633 GB Avenhorn
T 0229 - 56 32 93
E info@koggenland.com
www.koggenland.com

M 06 5126 5550
T 0226 360 110

info@loonbedrijfveldman.nl

• startersbegeleiding
• loonadministraties
• bedrijfsadministraties
• belastingzaken
• aangiftes inkomstenbelasting
• opstellen jaarrekening

RINY VAN DE WATER
tegelwerk - tegels - sanitair

West 11, 1633 JA Avenhorn Tel. 0229 - 54 35 14
Showroom geopend:
di. t/m vrij.
10.00 - 17.30 uur
za.
10.00 - 16.00 uur
koopavond: vrijdag
Op afspraak

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

• Ook voor de doe-het-zelver •
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Voor al uw schilderwerken !

Zuid Spierdijkerweg 62,
1641 LC Spierdijk
Tel. 0229 - 561140
Mobiel 06 - 53193822
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Sportspektakel 2015

Tennis

Op het moment van schrijven hebben we de 1e speeldag van de clubkampioenschappen
tennis 2015 achter de rug. Op het moment van schrijven staan we aan de vooravond
dat PSV (eindelijk) weer eens landskampioen kan worden. Op het moment van
schrijven zijn we in het weekend dat St. George 1 kampioen van de 5e klasse A in
en tegen Bergen 1 kan gaan worden. Dus al met al kan dit een fantastisch weekend worden. En op
datzelfde moment ben ik dus bezig om een stukje voor het sportspektakel 2015 te schrijven. Dit wil
dus zeggen, dat het ene mooie weekend nog moet beginnen, maar je bent alweer bezig met het
volgende. Hoe fantastisch kan het leven zijn. En ben ik hier goed in, een stukje schrijven voor een
boekje die bij vele mensen in en om Spierdijk in de bus gaat vallen? Ik zou het niet weten. Op het
moment dat ik gevraagd werd om voorzitter van de tennis te worden, werd dit niet opgenoemd, dat
dit ook in mijn “vakkenpakket” zat. Maar dat maakt allemaal niet uit, want ik doe het met plezier.
Sportspektakel 2015; het draaiboek wordt er weer bij gepakt want het is ondertussen een geöliede
machine. Zo lijkt het en zo is het. Respect voor de vele vrijwilligers die dit als een vanzelfsprekend
iets vinden. “Dat doe je toch eventjes”,………………… het lijkt zo gewoon. Maar vaak worden dit
soort dingen onderschat. We krijgen dit boekje op de deurmat en denken “Oh ja, sportspektakel
komt er weer aan” Maar ondertussen zijn daar voor heel veel mensen al menig uurtje aan vooraf
gegaan. Uren lang om er maar voor te zorgen, dat alles vlekkeloos gaat verlopen. Respect.
Wat hebben we in de planning staan: op zaterdag 30 mei hebben we de mannendag en zondag
31 mei de vrouwendag. Grappig trouwens dat de computer het woord mannendag als fout woord
markeert en het woord vrouwendag wordt in één keer goed gekeurd. Maar dit zijn wederom 2
dagen vol pret waar het woord gezelligheid hoog in het vaandel staat. Op het moment van schrijven
moeten de inschrijvingen nog beginnen maar laten we hopen dat we weer een lekker vol toernooi
mogen volplannen, want daar doet de (feest)commissie het toch allemaal voor. Dus mensen, schroom
je niet, pak je racket en doe lekker mee. Want zoals gezegd; het gaat niet om de prestaties, maar
om de gezelligheid.
Dan wil ik vanaf deze plaats alle vrijwilligers, (organisatie, schoonmakers, kantine medewerkers,
coaches, scheidsrechters, omroepers, EHBO, feestcommissie, schmink groep, loterij commissie (of
kan ik dan beter gelijk Odette zeggen?) en iedereen die ik in deze vergeten ben) ontzettend veel
succes met de voorbereidingen wensen en nogmaals respect voor jullie want dit is een niet te
onderschatten groot evenement. Dus mensen, hebben jullie het weekend even niets te doen, kom
even langs op ons fantastische park en geniet van de voetbal, van de handbal en van onze tennis.
Ik kan wel zeggen, dat ik trots ben om deel uit te maken van de organisatie van onze sportvereniging.
Wim Laan (oftewel lid) ik ben blij, dat je aan mij gedacht heb bij het maken van je keuze want wat is
er nu mooier dan in een gespreid bedje terecht te komen.
Iedereen héél veel succes en plezier en ga er zeker van genieten. Ik hoop een ieder van jullie te
mogen begroeten op ons prachtige complex.
Namens de tennis groet ik u, Jeroen Knijn, Voorzitter
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Kantine Zaken

Voetbal

Handbal

Tennis

Beste sportvrienden/vriendinnen,
Wat gaat een jaar toch weer snel voorbij. Voor U ligt alweer
het Sportspektakel boekje voor 2015.
Het is voor de 21e keer dat dit evenement georganiseerd wordt.
In de sportkantine zijn over het gehele weekeinde een kleine 100 vrijwilligers aanwezig om het een
ieder naar zijn zin te maken, hetzij met een kopje koffie/thee, een glas fris, wijntje of een biertje.
Nu hoor ik sommige mensen denken, 100 vrijwilligers is dat niet een beetje veel, maar beste mensen
het is veel, maar als je je alles bij elkaar optelt, dan heb je deze vrijwilligers zeker nodig.
Heb even teruggekeken naar een kleine 20 jaar geleden, toen waren er in de oude kantine nog een
kleine 50 vrijwilligers die zich toendertijd inzette tijdens het Sportspektakel.
Toen werd de warme hap verzorgt door onze oude slager Siem Broersen. Nu gebeurt dit allemaal
vanuit onze eigen keuken.
Daarom hebben we net als voorgaande jaren een aparte hoek in de kantine waar U uw diverse soep,
snacks, broodjes en ijs kunt verkrijgen, maar ook voor een zakje snoep, chips etc kun je hier terecht.
Als het evenement eenmaal is aangevangen, dan draait alles op rolletjes in de kantine van onze
OMNI vereniging.
Maar voor het eenmaal zover is, moet er nog heel veel gebeuren. Zo is er in de week voorafgaand
aan dit inmiddels vertrouwde evenement al het nodige werk verzet.
Zo beginnen we op de woensdag meestal met de kantine leeg te halen, meubels eruit en deze
worden gedurende het evenement opgeslagen in De Mantel te Spierdijk.
Zo blijven de meubels knap en heb je gedurende het weekeinde meer ruimte in de kantine aangezien
er daar biertafels en stabarren worden geplaatst zodat er een gezellige uitstraling komt.
Hiervoor is inmiddels een draaiboek gemaakt, evenals de bestellingen die gedaan moeten worden
bij diverse leveranciers en die worden gedaan op basis van gegevens van de voorgaande jaren.
Maar dan heb je natuurlijk ook nog met het weer te maken. Want bij warm weer, heb je meer ijs
nodig, terwijl als het weer iets minder is, je dan waarschijnlijk meer patat en div. nodig zal hebben.
Mensen zonder deze vrijwilligers is onze sportvereniging nergens.
Dus sportvrienden en vriendinnen wanneer je niet direct geholpen kan worden, neem dan mee
dat het allemaal vrijwilligers zijn, die het beste met U voor hebben, maar niet iedereen tegelijk
geholpen kan worden en dit geldt natuurlijk ook voor de keuken brigade. Er is namelijk nog geen
enkele kok gevonden die kan koken naar alle monden.
Namens de kantine commissie ( die bestaat uit Willem Snoek en ondergetekende) wensen wij een
ieder een heel prettig en sportief sportspektakel toe en voor al de vrijwilligers heel veel plezier en
laten we met z’n allen hopen op mooi weer.
Rob Knijn
Kantinecommissie
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Spierdijkerweg 100, 1641 LW Spierdijk
Mobiel: 06 25199498
Fax: 0229 561021

P. KOPPESSTRAAT 63, 1641 LT SPIERDIJK
TEL. (0229) 56 19 37
06-10118856
FAX (0229)56 11 28

Loon,
Zuidermeerweg 20B

Transport &

1652 CS Zuidermeer

Aannemingsbedrijf

T 0229 - 561423
F 0229 - 561599
E info@samschagenbv.nl
www.samschagenbv.nl

SNOEK
Tel: 06 3040 7339
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KANTINE DIENSTEN ZATERDAG 30 MEI 				
Zaterdag		09.00 uur tot 13.00 uur		 Marja Roosje		 0229-561588
Zaterdag		09.00 uur tot 13.00 uur		 Jolanda Schouten		 0229-561633
Zaterdag		10.00 uur tot 14.00 uur		 Margret Blom		 0229-561250
Zaterdag		10.00 uur tot 14.00 uur		 Natasja Korporaal		 06-28776451
Zaterdag		11.00 uur tot 15.00 uur		 Jasper Schilder		 06-13542136
						
Zaterdag		14.00 uur tot 18.00 uur		 Nicolet Kunst		 072-5022685
Zaterdag		14.00 uur tot 18.00 uur		 George Knijn		 06-55794775
Zaterdag		15.00 uur tot 19.00 uur		 Jasper Schilder		 06-13542136
						
Zaterdag		18.00 uur tot 22.00 uur		 Bastiaan Smink		 06-53545972
Zaterdag		18.00 uur tot 22.00 uur		 Sven Blokdijk		 06-50122459
Zaterdag		18.00 uur tot 22.00 uur		 Arjan Blankendaal		 06-53749222
Zaterdag		18.00 uur tot 22.00 uur		 Kevin de Vries		 06-10986614
						
Zaterdag		21.00 uur tot 01.00 uur		 Joris Roosje		 06-14530663
Zaterdag		22.00 uur tot einde		 Bastiaan Smink		 06-53545972
Zaterdag		22.00 uur tot einde		 Sven Blokdijk		 06-50122459
Zaterdag		22.00 uur tot einde		 Arjan Blankendaal		 06-53749222
KEUKENDIENSTEN ZATERDAG 30 MEI
Zaterdag		11.00 uur tot 15.00 uur		 Marcel Luke		
Zaterdag		11.00 uur tot 15.00 uur		 Roy Paauw		
						
Zaterdag		12.00 uur tot 16.00 uur		 Stefan Blaauw		
Zaterdag		13.00 uur tot 17.00 uur		 Joris Roosje		
						
Zaterdag		15.00 uur tot 19.00 uur		 Marcel Luke		
Zaterdag		15.00 uur tot 19.00 uur		 Roy Paauw		
Zaterdag		15.00 uur tot 19.00 uur		 Tim Groeneveld		
						
Zaterdag		17.00 uur tot 21.00 uur		 Joris Roosje		
Zaterdag		17.00 uur tot 21.00 uur		
Zaterdag		19.00 uur tot 22.30 uur		 Jasper Schilder		
Zaterdag		19.00 uur tot 22.30 uur		 Tim Groeneveld		

06-52348709
06-13099265
06-43587998
06-14530663
06-52348709
06-13099265
06-27336711
06-14530663
06-13542136
06-27336711

MANNENDAG ZATERDAG 30 MEI
IN DE TENNISKANTINE
Zaterdag		16.00 uur tot 19.00 uur		 Martijn Koopman		 06-24988821
Zaterdag		19.00 uur tot 22.00 uur		 Martijn Koopman		 06-24988821
KANTINE SCHOONMAKEN ZONDAG 31 MEI 2015:
Zondag		08.00 uur tot 10.30 uur		 Martijn Koopman		
Zondag		08.00 uur tot 10.30 uur		 Rochano Migares		
Zondag		08.00 uur tot 10.30 uur		 Bram Koopman		
Zondag		08.00 uur tot 10.30 uur		 Teun Snoek		
Zondag		08.00 uur tot 10.30 uur		 Alain Desaunois		
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06-24988821
06-51527177
06-31394976
06-42091846
06-19081427

Adviesgroep
Financiële Dienstverlening
Ruim 30 jaar is AFD een creatieve partner voor uw
persoonlijke financiële planning zoals hypotheken,
pensioenen, verzekeringen en beleggingen.
Maak eens een afspraak op een tijdstip dat u het wenst.
Dit kost u niets en kan u een flink financieel voordeel
opleveren!
....is creatief
voor u

....geeft u heldere uitleg
....denkt met u mee

De adviseur van AFD Adviesgroep....
....luistert naar uw wensen
....maakt voor u een financieel totaalplan
Koninginneweg 58-60
1710 DN Opmeer

Kennemerstraatweg 402/406
1831 BK Heiloo

0226 - 354848
www.afdadviesgroep.nl
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VROUWENDAG ZONDAG 31 MEI
IN DE TENNISKANTINE
Zondag 		10.00 uur tot 14.00 uur		 Bert Ridder		 06-10137474
Zondag 		14.00 uur tot 18.00 uur		 Bert Ridder		 06-10137474
KANTINEDIENSTEN ZONDAG 31 MEI
Zondag		10.00 uur tot 14.00 uur		 Co Smal		
Zondag		10.00 uur tot 14.00 uur		 Marijke Commandeur
Zondag		10.00 uur tot 14.00 uur		 Marian Hes		
						
Zondag		14.00 uur tot 18.30 uur		 Co Smal		
Zondag		14.00 uur tot 18.30 uur		 Marijke Commandeur
Zondag		14.00 uur tot 18.30 uur		 John Snoek		
Zondag		14.00 uur tot 18.30 uur		 Aad Dignum		
						
Zondag		16.00 uur tot 20.30 uur		 Piet Oud		
Zondag		16.30 uur tot 20.30 uur		 Kees Snoek		
						
Zondag		18.30 uur tot 22.30 uur		 Johan Schilder		
Zondag		18.30 uur tot 22.30 uur		 Jelmer Hoebe		
						
Zondag		20.30 uur tot einde		 Theo Snoek		
Zondag		20.30 uur tot einde		 Claus Weel		
Zondag		20.30 uur tot einde		 Jos Breed		
KEUKENDIENSTEN ZONDAG 31 MEI:
Zondag 		11.00 uur tot 15.00 uur		 Boy van Roon		
Zondag 		11.00 uur tot 15.00 uur		 Rick Blaauw		
						
Zondag 		13.00 uur tot 17.00 uur		 Heerke Nienhuis		
Zondag 		13.00 uur tot 17.00 uur		 Femke Buis-Nienhuis		
						
Zondag 		15.00 uur tot 19.00 uur		 Remi Kuchler		
Zondag 		15.00 uur tot 19.00 uur		 Jeroen Reurink		
						
Zondag 		17.00 uur tot 21.00 uur		 Thijs Ruijter		
Zondag 		17.00 uur tot 21.00 uur		 Jos Breed		

06-17781959
06-16738246
06-17781959
0229-561356
06-20356482
06-51051320
0229-561696
06-46496948
06-51429290
06-13827670
06-23967832

06-15448042
06-16319002
06-12392203
0229-561203
06-48087650
06-51991727
06-43542700
06-23967832
Gr. Rob Knijn
06-38375689
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Adverteerdersindex
Aannemingsbedrijf Luke
AFD Adviesgroep
B2 Bouw
Bakkerij Kuiper
Beauty Bowenda
Blokdijk Automobielen
Bol Schildersbedrijf
BTAB bouwkundig tekenburo
De Vries Transport
Daan Ruyter
Deen Supermarkten
Dol Bouwbedrijf BV
Dol Elektro
Drukkerij Gerja
Ed Laan Herenkapsalon
S.A.M Schagen
Faber Beton
Floris Automobielbedrijf
Galvazi
Golfbaan Spierdijk
Groot assurantiën
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Hoek Bouma verkeersschool
Huidverzorging Yvonne
Ingrid Los
Integro Obdam
Jeroen Feld Schilderwerken
J Snoek dienstverlening
Kees Feld Tegelzetbedrijf
Kees van Kampen
Klaver makelaars
Klaver en partners
Knippen en zo
Koeman Berkhout
Koggenland administraties
Kuyper Zonweringen
Loonbedrijf Veldman
Loos Betonvloeren
Mankracht
Nannings Metaalhandel
Nibo Handelsonderneming
P.N Borst Bouwbedrijf
Pascal Klaver
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18
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Peter Paauw onderhoudsbedrijf
Profil Obdam
Regio Bank
Riny vd Water Tegelwerken
Romu installatie/montage
Salon Juventa
Schouten Electrotechniek
Sjerps Tuinen
Snoek Bouwbedrijf
Spaansen
Stam Obdam carosserie
T Schipperke
Tekenburo Schipper
Time Bouw BV
Timmerwerken Wim Blaauw
Willen Schuit Makelaardij
Wim Laan Mengvoeders
Woonstudio Boon
Zijn/Haar Barbershop
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Renovatievloer
Renovatievloer
”De warme voetenvloer ”

”De warme voetenvloer ”

Plan van
aanpak Faber
Renovatievloer
Uw bestaande houten balken met
vloerdelen
vervangen
wij
De
bestaande
houten
vloer
wordt
verwijderd
eenvoudig en binnen een week door een super geïsoleerde en
folie en maatvoering voor het Celbeton kunnen
vloer die direct een bijdrage levert
aan een gunstig energielabel.
worden aangebracht. We vullen de kruipruimte
Het comfort verkrijgt u doordat wij
toepassen
metvloerverwarming
Celbeton. Na het uitharden
brengen we de
vloerverwarming
aan
met
daarop
een afwerkvloer.
met daarop een afwerkvloer.

Om te voldoen aan de huidige bouweisen adviseren
wij een opbouw van minimaal 35 cm Celbeton.
Isolatiewaarde bij 50 cm= Rc=5,0.
• Isolatie + vloerverwarming + afwerkvloer
Planning; Het aanbrengen van de Faber
Warme voeten door de
• Massieve vloer
Faber Renovatievloer
Renovatievloer neemt 1 week in beslag.
• Hoogste
isolatiewaarde
U wilt de bestaande ongeïsoleerde begane
• Geen
vocht-vervangen
en stankoverlast
grondvloer
voor een warme
voetenvloer.
U
wilt
uw
complete begane
• Besparing op energieverbruik
grondvloer inclusief vloerverwarming
• Binnen 1 week uw nieuwe vloer
tegen een vaste lage prijs en nauwelijks
• Minimale
hinder voor u
overlast voor u en uw omgeving. U wilt de
• “Debeste
warme
voetenvloer”
vloerisolatie,
want u wilt besparen
uw energierekening.
in 1oppakket
voor € 120,-/m2
excl. BTW
vanRenovatievloer
40 m2 en Rc=3,5 Celbeton)
Bij (op
de basis
Faber
wordt de
vloerverwarming op de laag Celbeton
aangebracht en vervolgens wordt hierop
de afwerkvloer aangebracht. De afwerkvloer vormt de basis voor uw vloerbedekking, tegels, hout of PVC vloer.
Waarom Faber Renovatievloer?
De Faber Renovatievloer geeft een hoog
wooncomfort; Warme voeten en een behagelijke
kamertemperatuur door de vloerverwarming.
Door de goed isolerende eigenschap van Celbeton
geeft deze oplossing een aanzienlijke besparing
op het energieverbruik, waardoor een lagere CO2
uitstoot en ook lagere energiekosten.
U heeft een gezonde vloer omdat optrekkend
vocht, muffe luchtjes en schimmels geen kans
krijgen door de perfecte afsluitende werking van
Faber Celbeton BV
de vloer. Alle materialen zijn volledig recyclebaar
Produktieweg 52
waardoor u tevens een duurzame vloer hebt.
2382 PD Zoeterwoude
De Faber Renovatievloer wordt snel en vakkundig
Tel. 088 - 555 4444
aangebracht met minimale hinder voor u en
info@faberbetonpompen.nl
uw buren.

Woningbouw

Faberbetonpompen.nl

De Faber Renovatievloer is een product van Faber Celbeton BV
De Faber Renovatievloer is een product van Faber Celbeton BV

