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KONST & VAN POLEN
Restauratie, renovatie en nieuwbouw
Aannemingsmaatschappij
Konst & van Polen bv
Postbus 277
1620 AG Hoorn
Binnenwijzend 21
1617 KT Westwoud
Tel.: 0228 - 562744
Fax: 0228 - 562704
info@konstenvanpolen.nl
www.konstenvanpolen.nl
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Alle tijden van het 20e sportspektakel
Zaterdag 24 mei 2014
09:45 uur Officiele opening van het 20e Sportspektakel
10:00 uur Aanvang jeugdtoernooi voetbal -F/E10:00 uur Aanvang jeugdtoernooi handbal
12:00 uur Prijsuitreiking jeugdtoernooi handbal
12:50 uur Prijsuitreiking jeugdtoernooi voetbal -F/E12:30 uur Aanvang jeugdtoernooi voetbal — D/C16:00 uur Aanvang mannen tennistoernooi tot ca. 21:00 uur
17:40 uur Prijsuitreiking jeugdtoernooi voetbal -D/C18:00 uur Aanvang jeugdtoernooi voetbal –B/A
18:00 uur Aanvang invitatietoernooi handbal
20:45 uur Prijsuitreiking jeugdtoernooi voetbal –B/A
22:00 uur Prijsuitreiking invitatietoernooi handbal
22:15 uur Gezellig samenzijn met sporters en belangstellenden
Zondag 25 mei 2014
10:00 uur Aanvang vrouwen tennistoernooi
10:30 uur Aanmelden invitatietoernooi voetbal in de bestuurskamer
11:00 uur Aanvang invitatietoernooi voetbal
11.00 uur aanvang 5 competitiewedstrijden handbal
16:45 uur Prijsuitreiking invitatietoernooi voetbal
17:00 uur Aanvang (prijsbepaling) loterij
18:00 uur Aanvang afsluitingsfeest
18:00 uur Bekendmaking uitslag v/d loterij
18:15 uur Sluiting van het 20e Sportspektakel
23.00 uur Einde feest

Inhoudsopgave
Aan het woord Rober Dol, omni-voorzitter St.George
Aanhet woord Hans Blaauw voorzitter Voetbal
Reglement jeugdvoetbaltoernooien
Overzicht deelnemende teams jeugdvoetbaltoernooien op zaterdag 24 mei
Kleedkamerindeling
Speelschema’s jeugdvoetbaltoernooi F en E
Speelschema’s jeugdvoetbaltoernooi D en C
Speelschema’s jeugdvoetbaltoernooi C1 en A1
Sportspektakel 20 jaar door Sindy Meester
Aan het woord FC Flip
Aan het woord Vera Blaauw organisatie handbal
Jeugdhandbal
Sportspektakel comite
Invitatie toernooi handbal door Carla Dol
Kleurplaat met kleurwedstrijd
Jeu de Boules toernooi door Thomas Laan
Aan het woord Wim Laan, voorzitter tennis
Vrouwendag Mannendag Tennis
Bericht en schema’s kantinecommissie
Sponsor- en adverteer index
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Tegelzetbedrijf

SHOWROOM OPEN
OP AFSPRAAK

Shir

KEES FELD
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Verlaatsweg 31
1643 LW Spierdijk
Tel. 0229-561355 Fax 0229-561935
www.keesfeld.nl
info@keesfeld.nl

www.hetschipperke.nl
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Sporttief Spierdijk en
omstreken

Voetbal

Handbal

Tennis

Met het schrijven van dit voorwoord, staan we weer aan de
vooravond van het sportspektakel.
Een megafestijn voor Spierdijk, maar ook zeker voor de sporters, de vrijwilligers en de toeschouwers.
Het comité is al weken/maanden in de weer om alles weer op tijd voor elkaar te krijgen en tijdens
de dagen alles weer op rolletjes te laten verlopen.
Alle credits dit weekend gaan dan ook zeker naar de vele vrijwilligers van het sportspektakel. Ook
de coaches en begeleiders en rijouders van de clubs die door St George zijn uitgenodigd om deel
te nemen aan dit festijn zijn in zekere zin ook vrijwilliger om het sportspektakel te doen slagen.
Het lijkt zo op het eerste gezicht een makkie om het even te organiseren, maar neemt u van mij aan
dat het heel veel werk is en tijdens het weekend er heel veel werk verzet moet worden.
Het is daarom ook lastig om te spreken van vrijwilligers, want op het moment dat je zegt, ok ik doe
mee, verwacht een ieder een professionele instelling van de vrijwilliger en is dus daarmee eigenlijk
geen vrijwilliger meer.
Lijkt moeilijk maar is het niet, als je het doet met je hart en plezier beleeft aan het gehele gebeuren
is het hartstikke mooi en geeft vrijwilligers werk heel veel voldoening.
De voetbal draait zoals gebruikelijk zijn grote jeugdtoernooi op de zaterdag en het senioren
invitatie toernooi op de zondag, de tennis beleeft met de vrouwen en de mannendag weer twee
prachtige dagen op de tennisbaan en de handbal heeft op de zaterdagavond het invitatietoernooi
voor de senioren met heel veel teams, belooft gezellig te worden na afloop en op de zondag is
er door competitie verplichting van alle teams, alleen de wedstrijden die voor thuis spelen op het
programma staan.
Bij deze wil ik een ieder die op welke manier betrokken is bij het sportspektakel heel veel succes
wensen en vooral een plezierig weekend toewensen.
Ook de vele sponsoren wil ik bij deze bedanken voor hun financiële en of bijdrage in welke vorm
dan ook. Vanaf deze plaats een ieder heel veel plezier en sportiviteit toegewenst.
Rober Dol Omni voorzitter

Ook
outlet!
NATUURSTEEN

44,

95

Brasil Nature
60x60x2,5 per m2

Klein Dorregeest 13A
1911 NC Uitgeest (A9)
Zandwikke 14
1731 LN Winkel

0224 - 54 46 07

www.spaansen.nl
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Uw partner in financiële dienstverlening
Zowel voor particulieren als voor bedrijven

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

Het is weer zover. Er is weer een jaar voorbij gevlogen en staan we voor de 20ste Sportspektakel. De organisatie van het jeugdtoernooi op zaterdag 24 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.
We doen dit alle vele jaren, dus verwacht ik ook dit jaar dat het goed zal verlopen. 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.
De zondag hebben we het invintatie toernooi voor de oudere jeugd. Dit is in handen van Rob Stuijt. Mogelijk
heeft hij dit jaar wederom een lieftallige assistent kunt vastleggen zie 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.
Bijvoorbaad wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet om het een geslaagd weekend van te maken. Als
dat lukt kunnen we het seizoen 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

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

* 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!
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U scoort altijd bij:

AUTOMOBIELBEDRIJF

FLORIS
0229 - 561235
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RENAULT
VW

Wij wensen deelnemers
en organisatie

sportieve en gezellige dagen!
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Reglement Jeugdtoernooi

Voetbal

1. Alle verenigingsleiders dienen zich per team te melden in de bestuurskamer
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 19 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. Deelnemende verenigingen dienen voor eventuele reserveshirts zorg te dragen.
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.
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

D
B

C

A
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Noordspierdijkerweg 146
1643 NK Spierdijk 06-23256037
Info@DaanSnoektimmerwerken.com

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 24 mei

Voetbal

RKSV St George
F3
F2
F1
E1
D1
C2
C1
A1
Victoria O
F4		
F2			
C2		
A2
Sporting S
F1			
E1
D1
C1		
VVS’46
F5		
F3				
C2
Kwiek ‘78					D2
C2
C1
DWB					D1		 C1
A1
Foresters				 E8
D4			
Spirit’30		
F6						
ASV’55						C1		
Spartanen		
F5						
AGSV						C1		
Koedijk								A1
WMC					D1			
Vrone		
F6						
SSV				 E2			
SVW’27			 F2				
Clubs

Plaats

Shirt

Broek

Kousen

RKSV St George
Victoria O
Sporting S
VVS’46
Kwiek ‘78
DWB
Foresters
Spirit’30
ASV’55
Spartanen
AGSV
Koedijk
WMC
Vrone
SSV
SVW’27

Spierdijk
Obdam
Schermerhorn
Spanbroek
Avenhorn
De Weere
Heiloo
Hoogkarspel
Venhuizen
Wognum
Aartswoud
Koedijk
Heerhugowaard
Sint Pancras
Stompetoren
Heerhugowaard

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

Zwart
Zwart
Blauw
Wit
Zwart
Zwart
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Zwart
Wit
Zwart
Blauw
Zwart

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

THEO BIER PARKET
* Adviseur

32

Uw parket specialist

* Leggen * Verkoop

Noorddijkerweg 73 • 1641 VL Spierdijk Tel. 0229 - 56 16 86 Fax: 0229 - 56 32
www.theobierparket.nl • email: bier.parket@planet.nl

Ook voor het herstellen, aanhelen en repareren van uw oude parketvloer kunt u bij ons terecht.
Gespecialiseerd in o.a. klassiek parket zoals b.v.: Visgraat met band en bies en vele andere soorten.
Ook voor al uw onderhoudsmiddelen van uw parketvloer.
Belt u ons eens voor een vrijblijvende afspraak dan komen wij onze uitgebreide parket collectie laten zien.
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Voetbal

Kleedkamerindeling
Ochtend
kleedkamer 1
kleedkamer 3
Spirit’30
kleedkamer 4
kleedkamer 5
kleedkamer 6
kleedkamer 7
		
kleedkamer 8
		

St George
Spartanen /
Victoria O
Sporting S
VVS
Foresters /
Vrone
SVW’27 /
SSV

Middag
kleedkamer 1
kleedkamer 4
kleedkamer 5
kleedkamer 6
		
kleedkamer 7
		
kleedkamer 8
		

St George
Kwiek ‘78
Sporting S
DWB /
AGSV
WMC /
Foresters
Victoria O /
ASV’55

Avond
Kleedkamer 5
kleedkamer 6
kleedkamer 7
		
kleedkamer 8
		

St George
DWB
VVS’46 /
Victoria O
Koedijk /
Kwiek’78

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 zullen houden.
Er is geen toezicht dus denk om de waarde volle spullen.		
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich bij de toernooi leiding vervoegen. 		

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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De oplossing voor uw
mechanische problemen
in de schuur en op het land
+Mankracht is
gespecialiseerd in het
onderhouden en repareren van:

+ tractoren, in het bijzonder
verouderde tractoren en oldtimers

+ tuin- en parkmachines,
van zitmaaier tot kettingzaag

+ landbouwwerktuigen,
van weidesleep tot rooimachine

+ machines voor de sierteelt,
van spoelmachine tot kopmachine

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

www.plusmankracht.nl
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Wedstrijdprogramma zaterdag
Teams		W
G
V
Totaal
DV
DT
St George F3								
Sporting S F1								
Victoia O F4								
VVS’46 F5								
Start
Eind
Thuis
Uit
10:00
10:15
St George F3
Sporting S F1
10:20
10:35
Victoia O F4
VVS’46 F5
10:40
10:55
Victoia O F4
St George F3
11:00
11:15
Sporting S F1
VVS’46 F5
11:20
11:35
VVS’46 F5
St George F3
11:40
11:55
Sporting S F1
Victoia O F4
Teams		W
G
V
Totaal
DV
DT
St George F2								
Vrone F6								
Spartanen F5								
Spirit’30 F6								
Start
Eind
Thuis
Uit
10:00
10:15
St George F2
Vrone F6
10:20
10:35
Spartanen F5
Spirit’30 F6
10:40
10:55
Spartanen F5
St George F2
11:00
11:15
Vrone F6
Spirit’30 F6
11:20
11:35
Spirit’30 F6
St George F2
11:40
11:55
Vrone F6
Spartanen F5
Teams		W
G
V
Totaal
DV
DT
St George F1								
VVS’46 F3								
Victoria O F2								
SVW’27 F2								
Start
Eind
Thuis
Uit
10:00
10:15
St George F1
VVS’46 F3
10:20
10:35
Victoria O F2
SVW’27 F2
10:40
10:55
Victoria O F2
St George F1
11:00
11:15
VVS’46 F3
SVW’27 F2
11:20
11:35
Foresters E8
St George F1
11:40
11:55
VVS’46 F3
Victoria O F2
Teams		W
G
V
Totaal
DV
DT
St George E1								
Sporting S E1								
SSV E2								
Foresters E8								
Start
Eind
Thuis
Uit
10:00
10:15
St George E1
Sporting S E1
10:20
10:35
SSV E2
Foresters E8
10:40
10:55
SSV E2
St George E1
11:00
11:15
Sporting S E1
Foresters E8
11:20
11:35
Foresters E8
St George E1
11:40
11:55
Sporting S E1
SSV E2

Voetbal
DS

Veld
D
D
D
D
D
D

Scheids

DS

Veld
C
C
C
C
C
C

Scheids

DS

Veld
B
B
B
B
B
B

Scheids

DS

Veld
A
A
A
A
A
A

Scheids
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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?

Bobeldijk 142,
1642 ND Spierdijk
Tel:
0229-561729
Mobiel: 06-50664681
06-52348709
info@bouwbedrijfluke.nl
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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Teams		W
G
V
Totaal
DV
DT
DS
Voetbal
St George D1								
Sporting S D1									
DWB D1									
Foresters D4									
Kwiek ‘78 D2									
WMC D1									
Start
Eind
Thuis
Uit
Veld
Scheids
12:30
12:50
St George D1
Sporting S D1
B		
12:50
13:10
DWB D1
Foresters D4
B		
13:10
13:30
Kwiek ‘78 D2
WMC D1
B		
13:30
13:50
DWB D1
St George D1
B		
13:50
14:10
WMC D1
Foresters D4
B		
14:10
14:30
Sporting S D1
Kwiek ‘78 D2
B		
14:30
14:50
Kwiek ‘78 D2
DWB D1
B		
14:50
15:10
WMC D1
Sporting S D1
B		
15:10
15:30
Foresters D4
St George D1
B
15:30
15:50
DWB D1
WMC D1
B
15:50
16:10
Sporting S D1
Foresters D4
B
16:10
16:30
St George D1
Kwiek ‘78 D2
B
16:30
16:50
Sporting S D1
DWB D1
B
16:50
17:10
Foresters D4
Kwiek ‘78 D2
B
17:10
17:30
St George D1
WMC D1
B
Teams		W
G
V
Totaal
DV
DT
St George C2								
Kwiek ‘78 C2								
ASV’55 C1								
AGSV C1								
Victoria O C2								
Sporting S C1								
Start
Eind
Thuis
Uit
12:30
12:50
St George C2
Kwiek ‘78 C2
12:50
13:10
ASV’55 C1
AGSV C1
13:10
13:30
Victoria O C2
Sporting S C1
13:30
13:50
ASV’55 C1
St George C2
13:50
14:10
Sporting S C1
AGSV C1
14:10
14:30
Kwiek ‘78 C2
Victoria O C2
14:30
14:50
Victoria O C2
ASV’55 C1
14:50
15:10
Sporting S C1
Kwiek ‘78 C2
15:10
15:30
AGSV C1
St George C2
15:30
15:50
ASV’55 C1
Sporting S C1
15:50
16:10
Kwiek ‘78 C2
AGSV C1
16:10
16:30
St George C2
Victoria O C2
16:30
16:50
Kwiek ‘78 C2
ASV’55 C1
16:50
17:10
AGSV C1
Victoria O C2
17:10
17:30
St George C2
Sporting S C1

DS

Veld
Scheids
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A		
A
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Teams		W
G
V
Totaal
DV
DT
St George C1								
VVS’46 C2								
DWB C1								
Kwiek’78 C1								
Start
Eind
Thuis
Uit
Scheids
18:00
18:25
St George C1
VVS’46 C2
18:25
18:50
DWB C1
Kwiek’78 C1
18:50
19:15
DWB C1
St George C1
19:15
19:40
VVS’46 C2
Kwiek’78 C1
19:40
20:05
Kwiek’78 C1
St George C1
20:05
20:30
VVS’46 C2
DWB C1

DS

Voetbal

Veld
B
B
B
B
B
B

Teams		W
G
V
Totaal
DV
DT
DS		
St George A1											
DWB A1											
Koedijk A1											
Victoria O A2											
Start
Eind
Thuis
Uit
Veld
18:00
18:25
St George A1
DWB A1
A
18:25
18:50
Koedijk A1
Victoria O A2
A
18:50
19:15
Koedijk A1
St George A1
A
19:15
19:40
DWB A1
Victoria O A2
A
19:40
20:05
Victoria O A2
St George A1
A
20:05
20:30
DWB A1
Koedijk A1
A

KLINKERS

27,

95

Authentiek gebakken
klinkers per m2

Scheids

Ook outlet!
Strakke betonsteen
formaat 20x30 cm
vanaf
95 per m2

10,

Klein Dorregeest 13A
1911 NC Uitgeest (A9)
Zandwikke 14
1731 LN Winkel

0224 - 54 46 07

www.spaansen.nl
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Knippen enZ0
Openingstijden:
Er wordt gewerkt met

woensdag

09.00-17.30 uur

donderdag 09.00-21.00 uur
vrijdag

09.00-13.00 uur

zaterdag

om de week
09.00-15.00 uur

Danielle Bron
06-10635078

Meerval 27

1633 DB Avenhorn

danielle.knippenenzo@gmail.com

Loon,
Zuidermeerweg 20B

Transport &

1652 CS Zuidermeer

Aannemingsbedrijf

T 0229 - 561423
F 0229 - 561599
E info@samschagenbv.nl
www.samschagenbv.nl
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Sportspektakel 20 jaar

Voetbal

Handbal

Tennis

Dit heugelijke feit staat te gebeuren in het weekend van
24 en 25 mei a.s. op het prachtige sportcomplex van StGeorge Waar blijft de tijd. Twintig jaar terug, waar waren
we toen mee bezig.
We hadden het 1e paarse kabinet met Wim Kok als minister-president. Nelson Mandela werd de
1e zwarte president van Zuid-Afrika. De kanaaltunnel tussen Engeland-Frankrijk °werd officieel
geopend. Brazilië wint de WK finale van Italië met strafschoppen. De Olympische spelen werden
gehouden in Lillehammer. Ajax werd landskampioen en de Spanjaard Miquel Indurain won voor
de 4e keer de Tour.
We luisterde naar Marco Borsato’s ‘Dromen zijn bedrog’, ‘Love is all around’ van Wet,wet,wet.
en’ I will survive ‘ van Hermes Houseband. En danste we op ‘Cotton Eye Joe’ van Red nex en
‘I like too move it’ van Reel 2 Real. Nederland waren bezig met de voorbereidingen van de
Europese eenwording, dus ook de euro. Een biertje kosten toen f 1,80 nu is dat € 2,00 (AU ! m’n
portemonnee). De zomer was warm met een gemiddelde temperatuur van 18 °C. Daar teken ik
voor op 24 en 25 mei a.s.Waar was ik mee bezig 20 jaar terug ? Zat nog niet in het Sportspektakel
gebeuren maar wel in de kleine kinderen. In de oude kantine zijn we gestart en hebben daar de
mooiste feesten beleefd. De jongste debutanten van het 1e van de handbal/voetbal waren nog
in de maak die waren nog niet eens geboren! Pascal Klaver van jeugdzaken ging net naar de
kleuterschool en de wedstrijdsecretaris Tim Veeken stond hij nog in de box. En kijk nu waar zij
zich mee bezig houden, en niet alleen zij maar zoveel mensen hebben zich al die 20 jaren vrijwillig
ingezet om van 3 sporten één groot spektakel te maken. Top’ waar een klein dorp groot in is!Zoals
gewoonlijk starten we zaterdag 24 mei om 9.45 met de officiële opening van het Sportspektakel
met het hijsen van de vlag door een prominent. Wie dat is/zijn blijft nog ff geheim .Natuurlijk staat
het vertrouwde springkussen weer op z’n plek en zit Sindy onder de overkapping te wachten op
haar schminkklantjes, en om de nodige tattoos te plakken . Dit alles zoals gewoonlijk GRATIS!Omdat
we dit jaar 20 jaar bestaan hebben we van de club van 100, en nog enkele extra donaties van
sponsorseen bijdrage gekregen ,om het jubileum nog specialer te maken. Voor alle jeugd van StGeorge tot 18( de frisdrinkers) gaan we een verloting houden. Dit d.m.v.: de namen van jeugdleden
in een hoge hoed, schudden en het trekken van de prijswinnaars. We hebben prachtige prijzen
Eén van de hoofdsponsor de “Golfbaan Spierdijk” heeft 5 golfclinics voor de jeugd beschikbaar
gesteld . Wanneer we deze verloting gaan doen is nog niet bekend ,ben je niet aanwezig dan krijg
je de prijs gewoon thuis.
Zoals altijd hebben we kleurplaten uitgedeeld op school. Als je die mooi inkleurt of beplakt en
inlevert voor vrijdag 22 mei dan maak je kans op een mooie prijs, voor elke leeftijdscategorie. Je
kan hem inleveren op school of bij Sindy Meester te noordspierdijk 152. Dus doe je best. De lijst
met namen van de prijswinnaars hangt in de kantine van St-George.

P. KOPPESSTRAAT 63, 1641 LT SPIERDIJK
TEL. (0229) 56 19 37
06-10118856
FAX (0229)56 11 28
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Zondag is weer voor de Jeu d boullers onder ons , wij trakteren op een stokbroodje Paturain,
das pas fijn! dit alles onder de bezielende leiding van de Thomas Laan de meetlatspecialist .
Opgeven kun je bij Thomas Laan of Sindy Meester. De 1e boullers hebben zich al aangemeld, wel
graag je eigen ballen meenemen. Zo hebben we met de verloting allerlei dingen verzonnen : met
een grasmaaier, hoogwerker, vliegtuigtuigje ,golfafslag van het dak van de ouwe kantine, B-H
slingeren ,karbietschieten en niet te vergeten met een drukkanon/pomp van Faber.

Als klap op de vuurpijl onze grote verloting. Onze lieftallige (L)Odette komt weer bij U langs met
loten. Deze verloting wordt spectaculair! Leon van Zelst is bereid de loting te gaan verrichten met
een multicopter/drones dit is een op afstand bestuurbare helikopter. Hij gaat foto’s maken en laat
van uit de lucht 5 keer een voorwerp op het A-veld naar beneden vallen en op die manier wordt
de plek bepaald waar één van de 5 prijzen opvalt. Bij slecht weer hebben we een alternatief( die
terwijl ik dit stukje zit te schrijven, word doorgebeld ) Top ! dat er mensen zo met ons meedenken.
Heb van Wim Snoek gehoord dat de muziek voor de zaterdag verzorgd worden door DJ SKIK alias
Peter Klaver en voor zondag staat Paul Vlaar op het programma. Nou dat gaat weer een gezellig
weekendje worden! Dus kom als je zin en tijd hebt even langs er is genoeg te doen en te beleven.
Wij wensen als Sportspektakel comité iedereen een sportief en bovenal gezellig weekend
Tot kijk!
Theo Steur, Odette Pront, Angelique Blaauwen ondergetekende Sindy Meester.
P.s
Voor de Maandag na het sportspektakel staat de grote schoonmaak voor de kantine weer opstapel
dus. Kom gezellig een ochtend/middag soppen en gebak eten . Dan kunnen we weer fris en fruitig
aan het nieuwe seizoen beginnen.

Ons nieuwe adres is per 1 april 2013
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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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

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
22

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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Nu met
gratis Mo
bie
Bankiere l
n
app.
Open een voordelige
betaalrekening en krijg:
€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening
Een Adviseur die u kent
Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren
Internet Bankieren
iDEAL

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

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*

Sportvrienden en vriendinnen,

Voetbal

Mij is gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over het welbekende invitatietoernooi,
wat een onderdeel is van het Sportspektakel.
Dit spektakel gaan we eind Mei voor de 20ste keer meemaken,
maar het invitatietoernooi is al wat langer bezig nl, 27 jaar.
Het was 24 jaar in handen van onze Theo,
en nu is de regie in handen van Rob samen met z’n vrouw Anita.
Het eerste jaar dat ik mee mocht doen en dan praat ik over 26 jaar terug
hadden we een elftal samengesteld onder de naam van Schuitema.
Later zijn we (o.a met Adrie Kunst en Aad Dignum) doorgegaan
onder de naam van FC.FLIP u wel bekend,
wat overigens nog steeds meedoet net als de jongens van BIX BOYS.
Als ik het me goed kan heugen hebben we al heel wat namen over
het voetbalveld voorbij zien gaan.
Ik noem er een paar,t Schipperke,Johan van Dam,TZN,Jos wenker,
we hadden zelfs een jaar met 2 elftallen van Bruinsma (nationaal en internationaal).
Ook maakte we nog een jaar mee dat er een speler werd gekocht door
PSV van t SCHIPPERKE voor wat geld en een paar biertjes,
tja sommige spelers hou je niet.
Bij het schrijven van dit stukje had ik vernomen dat zich al 10 of 12 teams
zich hadden opgegeven,ik zeg op naar de 16.
Verder wik ik namens iedereen (denk ik) alle organisatoren,vrijwilligers,
scheidsrechters en alle andere medewerkers tijdens dit grote toernooi
enorm veel succes toewensen.
Sportspektakelcommissie op naar de 25.
YIP de groeten van FC.FLIP
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20 jaar Sportspektakel

Handbal

Afgelopen 6 jaar
In 2008 heb ik samen met Anita Gitzels het Sportspekakel begeleid. Om vast kennis te
maken met dit fenomeen. We zaten samen met de voetbal in de bestuurskamer. Was
natuurlijk wel gezellig, maar wij zagen niets. Dat moet toch anders. Een tip voor het
jaar daarop.
Met 2 andere verenigingen erbij, waaronder Zuidermeer en Dynamo, verliep het toernooi goed.
Het weer deed ook goed zijn best.
In 2009 was de aller eerste keer dat wij, Nancy Schoon en ik, het toernooi organiseerden. In
oktober 2008 hadden we al de uitnodigingen voor deelname verstuurd via ons Afdelingsburo
te Heerhugowaard. In december nog steeds geen reactie van verenigingen ontvangen. Help!
Sportspektakel bestaat tenslotte 15 jaar, dan wil je toch dat er wat verenigingen komen. In januari
2009 toch maar een herinnering eruit gedaan. Ja, nu liep het goed. De aanmeldingen kwamen
binnen. Buiten St. George toch nog 6 andere verenigingen (24 teams). Maar voor zoveel teams
hebben we geen plaats in de kleedkamers. Er werd besloten dat St. George in De Mantel terecht
kon. Top. Een ochtend en middag programma werd in elkaar gezet. Nancy en ik waren zeer trots.
We hadden ook geregeld dat wij in de EHBO ruimte kwamen te zitten. Prachtig. Nu konden wij ook
eens kijken hoe er gespeeld werd. Doordat het behoorlijk warm was, werd door ons geadviseerd
om voldoende te drinken.
In 2010 waren er 27 teams. Wederom werd gebruikt gemaakt van De Mantel. Er waren nog wel wat
competitiewedstrijden. Gelukkig konden we via ons Afdelingsburo omzetten. Laat het toch weer een
prachtige dag zijn. Goed verlopen en de nodige complimenten ontvangen van de verenigingen.
Trouwens, die kregen we ook de voorgaande jaren. Leuk om te horen. Dat doet je goed.
In 2011 hadden we een top jaar met 29 teams. Door het mooie weer hadden we een geweldige
terras gecreëerd met picknicktafels en parasols. Het is maar goed dat de voetbal het Koba Sleegers
veld niet gebruikt tijdens hun toernooi. Er moest daar zelfs 2 velden worden op gemaakt. Nancy
had besloten om niet meer aanwezig te zijn in verband met lichamelijke klachten. Heel jammer.
Maar achter de schermen heeft ze veel gedaan.
In 2012 liep het niet zo. Te weinig aanmeldingen. Toch werd er een toernooi gehouden,maar dan
met de eigen vereniging. In dat jaar bestond de handbalvereniging 50 jaar. Het feestcomité had
voor iedere speelster een bidon met St. George-logo erop. We troffen het weer eens met het mooie
weer. 2013 was het echt een top jaar. 31 teams, waarvan alle jeugdteams van Dynamo aanwezig
waren. Vooraf aan het toernooi, moest er flink werk worden verzet. Wat was het geval. Ik ging er
vanuit dat de competitie al was afgelopen. Niets was minder waar. Paniek! Er hadden al zoveel
verenigingen zich aangemeld. Wat te doen. Afdelingsburo ingeschakeld hoe ik hier mee om moest
gaan. Na wijs beraad is er besloten om het aan de verenigingen over te laten. Willen ze meedoen
aan het toernooi en de competitie wedstrijden te laten verplaatsen of gaan ze het toernooi afzeggen
en gewoon de competitie wedstrijden spelen. Na veel gemaild te hebben, is er besloten door de
verenigingen om bij ons het toernooi te willen spelen. Met veel dank aan het Afdelingsburo. Zij
hebben er voor gezorgd dat de competitiewedstrijden werden omgezet voor alle deelnemende
verenigingen. Klasse! O jee, op drie velden redde ik het niet. Gelukkig konden er 3 velden worden
gemaakt op het Koba Sleegers veld, zodat er nu 4 velden beschikbaar waren. Ja, ja, weer de nodige
complimenten gekregen. Heerlijk hoor.
Ik vond het eigenlijk wel welletjes. Volgend jaar maar iemand anders om te organiseren. Ik stop.
Na het horen dat in 2014 het Sportspektakel 20 jaar bestaat, toch maar besloten om nog 1 jaar door
te gaan. Wat vervelend toch. Weer de competitie. Nu kreeg ik geen toestemming van het NHV. Dan
maar met onze vereniging. (Sinds dit seizoen, kunnen we zelf de thuiswedstrijden regelen. Gelukkig
zijn er geen uitwedstrijden gepland.) Gaan we gewoon weer husselen. Dit jaar helpt Ellen Borst mij.
Ik stop toch echt dit jaar. Mocht iemand (het liefst met z’n tweeën) het leuk vinden om dit over te
willen nemen, kan je contact met mij opnemen. Je staat er natuurlijk niet alleen voor.
Ik wil de bestuurleden hartelijk bedanken voor alle hulp tijdens de jaren Sportspektakel.
Vera Blaauw
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Is hét adres voor al uw maatwerk
op het gebied van carrosseriebouw,
service, reparaties,
spuit- en reclamewerk.

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
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Hallo Sportspektakelvrienden en
vriendinnen,

Handbal

HV St. George, afdeling handbal, gaat haar jaarlijkse toernooi houden.
Aangezien bij de handbal nog de competitie loopt, kunnen wij geen toernooi houden
met andere verenigingen. Officieel kregen wij van de NHV geen toestemming om een toernooi te
organiseren. Maar, wilden wij dat wel, dan moesten we wel alles zelf regelen met de verenigingen,
scheidsrechters etc. Dat kost heel veel tijd en energie. Die energie kunnen we beter gebruiken om
ons eigen toernooi te organiseren.
Met onze jeugdteams vanaf de F2 jeugd tot de C1 jeugd. Deze teams worden gehusseld. Van de F2
jeugd tot en met de E jeugd gaan we de speelsters combineren. Vanaf de D jeugd tot de C1 gaan
we hetzelfde doen. Deze teams krijgen de namen van de WK handbal landen.
Hoe dat er allemaal uit komt te zien, is nog niet bekend. Daar moeten we even goed voor zitten.
We willen het natuurlijk wel goed doen.
Dus komt u kijken naar het toernooi op het handbalveld vanaf 10.00 uur.
Ook op zondag 25 mei vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom op ons complex, dan worden er 5
competitie wedstrijden gespeeld.
We wensen een ieder, handbal, voetbal en tennis, een sportief, respect vol, mooi weer en een
gezellig weekend toe.
Groetjes van de toernooileiding,
Ellen Borst
Vera Blaauw

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

Bowenda Groeneweg

info@beautybybowenda.nl

adv DSB Vastgoed 15 Jan Deen:DSB bank

09-12-2008

11:44

0613702866

Pagina 1

Advies
Ontwerp
Uitvoering
www.jandeen.nl

Bezoek onze showroom na afspraak,
Breeuwhamer 6, 1648 HG De Goorn, tel. 0229 56 15 25

Spierdijkerweg 130 - Spierdijk
Tel. 0229 - 56 12 37
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20 jaar Sportspektakel

Voetbal

Handbal

Tennis

Ja u heeft nu in handen alweer de 20ste editie.
Het boekje van een Spierdijker sporttraditie.
Alle takken van sport van St George, Handbal voetbal of
tennis.
Sporten tegelijkertijd op ons complex, eigen leden of gewoon een kennis.
Er zijn jeugdtoernooien, invitatietoernooien en een mannen en vrouwen tennis dag.
Ook is er nu jeu de boules voor mensen van de oude dag.
Kortom iedereen van jong tot oud doet mee.
Voor de organisatie is er een apart comité.
Elke St George tak regelt zijn eigen toernooi en zet dit op papier.
Wij maken er een boekje van dat ziet u hier.
Tevens benaderen wij sponsors voor het hele evenement.
Voor de jeugd een kleurplaat, en luchtkussen ze zijn het al gewend.
Dankzij deze sponsors krijgen wij de financiën rond.
Alle takken hun sport, en de club blijft financieel gezond.
Als klap op de vuurpijl een slotfeest met muziek en de trekking van de loterij.
De dag erna grote schoonmaak met gebak dus iedereen blij.
Aan het hele evenement werken circa 80 vrijwilligers mee.
Dat gaat al jaren zo je zegt gewoon geen nee.
De gehele St George familie is klaar voor dit spierdijker mirakel.
Het comité Odette Pront, Sindy Meester, Angelique Blaauw en
Theo Steur wenst u een mooi Sportspektakel
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Spierdijkerweg 100, 1641 LW Spierdijk
Mobiel: 06 25199498
Fax: 0229 561021

MOOI

DUURZAAM BLOEMWERK

Astrid Schilder
Verlaatsweg 25
1643 LW Spierdijk
06 - 34 77 69 71
astridschilder@live.nl

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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Geachte sportmensen van Spierdijk
en omstreken,

Handbal

Ja het is weer zover. Het jaar is alweer voorbij gevlogen. Vorige jaar zaten wij zelf nog
volop in de voorbereidingen voor ons feest en nu zitten we volop in de voorbereidingen
van het 20 jarig feest van het sportspektakel. Dat is natuurlijk allereerst een felicitatie waard. Grote
klasse om dit festijn in ere te houden. Hoe moeilijk het ook af en toe is. Dat ervaar ik zelf ook. Op de
laatste dag van de inschrijving had ik wel geteld nog maar 1 team binnen. Maar gelukkig in de loop
van die week druppelde de ene aanmelding naar de andere binnen. En ik kan u mededelen dat we
nu helemaal vol zitten. En dat houdt in, niet 12 teams maar wel 15 teams. Grote klasse, ik kan me
niet heugen dat we ooit zoveel deelname hebben gehad. Het wordt dan ook een hele klus om het
allemaal rond te krijgen,maar daar heb ik ook mijn hulpjes voor. Ik wil alvast alle teams bedanken
voor hun enthousiasten deelname. Oja, en ik heb nog meer nieuws. We gaan zelfs internationaal. In
2 teams zitten zowel Nederlanders, Duitsers als IJslanders. Dus mensen dit wordt onze doorbraak.
Ook wil ik het comité weer bedanken voor de uitnodiging en met z’n allen ( dus hierbij gelijk alle
vrijwilligers genoemd ) gaan we er een heel mooi weekend van maken.
Groetjes Carla Dol
Invintatietoernooi, zaterdag 24 mei a.s., handbal

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
08.00
20.30 uur
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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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 22 mei want dat is de laatste inleverdag. Voor elke leeftijdscatogorie
is er een prijs. De uitslag wordt zaterdag 24 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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Bord 110x50cm geborsteld aluminium DiBond

voorstel 2

06-53449144

Spierdijkerweg 105 1641 LW Spierdijk
Tel. 0229-561213 www.gilbertkappers.nl
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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Jeu de Bouletoernooi
tijdens
Sportspektakelweekend

Handbal

Voetbal

Tennis

Na het succes van de vorige edities willen wij ook dit jaar in samenwerking met het Sportspektakelcomité
weer een Jeu de Bouletoernooi organiseren.
Afgelopen jaar troffen we het niet zo erg met het weer. We begonnen in stromende regen, maar
door de vindingrijkheid van het comité stond er al gauw een tent over de baan en kon het toernooi
een aanvang nemen. Het stokbrood, de wijn en de kaasblokjes werden weer keurig verzorgd door
het comité.
Iedereen kan aan dit toernooi meedoen vanaf 16 jaar, man of vrouw, als je maar die bekende jeu
de bouleballen kan weggooien. Mocht u geen jeu de bouleballen hebben ook geen probleem, de
organisatie zal proberen daar een oplossing voor te vinden.
Geeft u zich snel op, want vol is vol.
Opgave bij het Sportspektakelcomité of bij Thomas Laan tel:0229 561697

thl

Voor al uw schilderwerken !

Zuid Spierdijkerweg 62,
1641 LC Spierdijk
Tel. 0229 - 561140
Mobiel 06 - 53193822
36

Sportspektakel 2014

Tennis

Een terugkerend Spierdijker feest. Zaterdag altijd veel voetbal en het succesnummer
van de laatste jaren “het handbaltoernooi” op de zaterdagavond ! Op 3 velden zelfs
een keer. Zondag hebben we het voetbaltoernooi waarbij je echt goed moet zijn
om te winnen. Wij doen al jaren mee als de “Bix-Boys” en hebben vaak gewonnen.
Echter, het team is dezelfde gebleven de laatste 20 jaar dus het scenario is: de poule uit, 8ste finales
uit, kleren uit en de kantine in. Daar zijn we een niet te kloppen tegenstander en weten we spijkers
met koppen te slaan.
Bij de tennis hadden we in vroeger jaren nog een heel vroeg toernooi voor onze jeugd maar houden
we het de laatste jaren bij een mannendag en een vrouwendag. Altijd megagezellig. We kunnen
nu volop gebruik maken van onze nieuwe keet dus het wordt gewoon top. Als je er toch ben dat
daggie dan kijk je even op de plakkaten aan de muur want daar staan de aankondigingen van
allerlei toernooien bij ons in de buurt. Als de voetbal en handbal op slot gaan, hebben wij onze
hoogtepunten. Het “Klaver-Giant” is dit jaar (voor een deel) bij ons dus dat weekje is er volop
reuring op het park. Kijk maar op de site wanneer het precies is maar zorg dat je erbij bent.
Iedereen veel plezier toegewenst,
Groet Wim Laan

SNOEK
Tel: 06 3040 7339
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Vrouwendag 2013

Tennis

Om 10.30uur was er koffie,thee en een lekkere koek. Tini deed het welkomstwoordje
en vertelde dat Bets de vervanger voor Joke was en dat we er vooral een gezellige en
sportieve dag van moesten maken. Het waren 4 tenniswedstrijdjes van 30 minuten,
goed tennisweer en heel goed ingedeelde tenniskoppels met verrassende uitslagen.
Om 16.15 uur gingen we Chinees eten, wat trouwens heel goed was. Na het eten werd bekendgemaakt
wie er met een prijs naar huis ging. Tini en Bets hadden alle games bij elkaar opgeteld en dit door
het aantal deelnemende dames gedeeld. Daar kwam er een getal uit en kwamen Anita de Hoop en
ondergetekende als winnaar eruit. Marga Sleegers was de verliezer die dag en kreeg ook een prijs.
Van de drie namen werd ik eruit getrokken om een stukje te schrijven, zo heb ik mijn plicht voldaan.
Voor ik stop wil ik Tini Zomer, Bets Bos, Marian Hes en Tiny Dekker bedanken voor de gezellige en
sportieve dag.
Marja Roosje

Mannendag- Spektakel, 25 mei 2013
Zoals gewoonlijk met Spektakel zit het weer mee. En wat ook leuk is, is dat het een “internationaal”
gebeuren begint te worden. Daar bedoel ik de Zuidermeerse clan mee: zeer goeie en aantrekkelijke
mensen.
Onder leiding van onze Bets en good-old Rienus zaten we eerst aan de koffie met gebak. Het was
gelijk al zo gezellig, alsof we al aan het nazitten waren...
De wedstrijden gingen in een stormvloed voorbij en waren allemaal zeer sportief verlopen. Dus
gingen we al snel, net als de andere keren, Chinezen. De laatste keer van “Ah-Tim”, het was weer
heerlijk!
Vervolgens moest iedereen nog een laatste wedstrijd spelen, en werd de enige echte prijswinnaar
bekend gemaakt, nl. Cor.
Daarna was het nog lang rumoerig op ons tennispark....!
Bets en Rien: bedankt voor het organiseren van deze gezellige dag.
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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 2014. Het is voor de 20e
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.
Ook voor de nodige versnaperingen staan deze vrijwilligers voor u klaar. Zo hebben we net als
voorgaande jaren een aparte hoek in de kantine waar U uw diverse soep, snacks, broodjes en ijs
kunt verkrijgen. Maar voor dit alles aan de man/vrouw kan worden gebracht, dient er hiervoor heel
veel geregeld te worden. Hiervoor is inmiddels een draaiboek gemaakt, om te kijken wat er besteld
dient te worden op basis van de 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.
Deze bestellingen alsmede de bestellingen door het gehele jaar door, worden verzorgt door onze
kantinebeheerder Willem Snoek. Willem doet dit werk al bijna 30 jaar voor onze vereniging.
Hij doet dit met heel veel plezier, en wanneer alles tijdens het evenement op rolletjes verloopt, zie
je hem zelf ook genieten. Ook de randzaken worden door Willem verzorgt.
Willem namens de vrijwiligers alvast onze hartelijke dank voor je inzet, en we hopen met z’n allen,
dat je dit nog jaren blijft doen voor onze vereniging.
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
KANTINEDIENSTEN ZATERDAG
24-mei-14		 09.00 uur tot 13.00 uur
24-mei-14		 09.00 uur tot 13.00 uur
24-mei-14		 10.00 uur tot 14.00 uur
24-mei-14		 10.00 uur tot 14.00 uur
24-mei-14		 10.00 uur tot 14.00 uur
24-mei-14		 14.00 uur tot 18.00 uur
24-mei-14		 14.00 uur tot 18.00 uur
24-mei-14		 14.00 uur tot 18.00 uur
24-mei-14		 18.00 uur tot 22.00 uur
24-mei-14		 18.00 uur tot 22.00 uur
24-mei-14		 18.00 uur tot 22.00 uur
24-mei-14		 18.00 uur tot 22.00 uur
24-mei-14		 22.00 uur tot einde
24-mei-14		 22.00 uur tot einde
24-mei-14		 22.00 uur tot einde
24-mei-14		 22.00 uur tot einde
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Marja Roosje		0229-561588
Marga Sleegers		0229-561721
George Knijn		06-55794775
Frank Braas		0229-852458
Jasper Schilder		06-13542130
Nicolet Kunst		072-5022685
Marijke Commandeur		0229-561701
Jasper Schilder		06-13542130
Arjan Blankendaal		06-53749222
Kevin de Vries		06-10986614
Sven Blokdijk		06-50122459
Bastiaan Smink		06-53545972
Gijs de Vries		06-20957144
Sven Blokdijk		06-50122459
Bastiaan Smink		06-53545972
Arjan Blankendaal		06-53749222

Wij Wensen iedereen
een sPortieF Weekend!
Drukkerij Gerja
Smeetsweg 4
1738 DK Waarland
T 0226 421520
F 0226 421550
E drukkerij@gerja.nl
I www.gerja.nl

DRUKKERIJ GERJA
DRUKwERK En mEER
Familiedrukwerk
geboorte-, huwelijks-, jubileum, en rouwkaarten
Handelsdrukwerk
briefpapier, visitekaartjes, enveloppen,
mappen, folders en brochures

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

Periodieken
dorps-, verenigings- en historischebladen
Boeken - pocketuitgave en luxe kaften
Webdesign - Standaardsite, Webbly en Standaardsite Lite
Beeldschermreclame, Apps

ontWerP, oPmAAk, drukken, Printen en AFWerken.

NOORDHOLLANDS
GROOTSTE
BOUWMARKT
EIGEN ZAGERIJ EN
SCHAVERIJ

IA'S
R
A
M
0 2 29- 563087
SP IE RDIJK
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OOD
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K
E
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KEUKENDIENSTEN ZATERDAG
24-mei-14
11.00 uur tot 15.00 uur
24-mei-14
11.00 uur tot 15.00 uur
24-mei-14
15.30 uur tot 17.00 uur
24-mei-14
13.00 uur tot 17.00 uur
24-mei-14
15.00 uur tot 19.00 uur
24-mei-14
15.00 uur tot 19.00 uur
24-mei-14
17.00 uur tot 21.00 uur
24-mei-14
17.00 uur tot 21.00 uur
24-mei-14
19.00 uur tot 22.30 uur
24-mei-14
19.00 uur tot 22.30 uur

Marcel Luke
Fred de Vries
Stefan Blaauw
Peter Groot
Marcel Luke
Fred de Vries
Robby Groot
Jasper Schilder
Joris Roosje
Rick Blaauw

SCHOONMAAKDIENSTEN ZONDAGOCHTEND
25-mei-14
08.00 uur tot 10.30 uur
Adrie van Langen
25-mei-14
08.00 uur tot 10.30 uur
Martijn Koopman
25-mei-14
08.00 uur tot 10.30 uur
Jorn Pool
25-mei-14
08.00 uur tot 10.30 uur
Alain Desaunois
25-mei-14
08.00 uur tot 10.30 uur
Jeroen Reurink

06-52348709
06-27537734
06-43587998
06-17943530
06-52348709
06-27537734
06-43141605
06-13542130
06-14530663
06-16319002
0229-561826
06-24988821
06-12179275
06-19081427
06

KANTINEDIENSTEN ZONDAG
25-mei-14
10.00 uur tot 14.00 uur
25-mei-14
10.00 uur tot 14.00 uur
25-mei-14
10.00 uur tot 14.00 uur
25-mei-14
14.00 uur tot 18.30 uur
25-mei-14
14.00 uur tot 18.30 uur
25-mei-14
14.00 uur tot 18.30 uur
25-mei-14
14.00 uur tot 18.30 uur
25-mei-14
16.00 uur tot 20.30 uur
25-mei-14
16.00 uur tot 20.30 uur

Co Smal
Remi Kuchler
Co van Diepen
Co Smal
Nicolet Kunst
Marijke Commandeur
Remi Kuchler
Richard Vonk
Jorn Pool

25-mei-14
25-mei-14
25-mei-14
25-mei-14
25-mei-14

18.30 uur tot 22.30 uur
18.30 uur tot 22.30 uur
20.30 uur tot einde
20.30 uur tot einde
20.30 uur tot einde

Remi Kuchler
Heerke Nienhuis
Theo Snoek
Fred de Vries
Bas Snoek

06-48087650
06-12392203
06-51429290
06-27537734

KEUKENDIENSTEN ZONDAG
25-mei-14
11.00 uur tot 15.00 uur
25-mei-14
11.00 uur tot 15.00 uur
25-mei-14
12.30 uur tot 17.00 uur
25-mei-14
12.30 uur tot 17.00 uur
25-mei-14
15.00 uur tot 19.00 uur
25-mei-14
15.00 uur tot 19.00 uur
25-mei-14
17.00 uur tot 21.00 uur
25-mei-14
17.00 uur tot 21.00 uur

Tiny Dekker
Kees Ruyter
Roy Paauw
Heerke Nienhuis
Kees Ruyter
Roy Paauw
Rene Lensen
Casper Los

06-29221457
0229-551865
06-13099265
06-12392203
0229-551865
06-13099265
0229-561002
0229-563204

MANNENDAG TENNIS MIDDAG/AVOND
24-mei-14
16.00 uur tot 22.00 uur

Martijn Koopman

06-24988821

VROUWENDAG TENNIS OCHTEND/MIDDAG
25-mei-14
10.00 uur tot 18.00 uur
Bert Ridder
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06-48087650
0229-851642
072-5022685
0229-561701
06-48087650
06-12179275

06-10137474

Met dank aan alle
adverteerders en sponsors.

dé makelaars
met boerenverstan
CREIL / ZOETERWOUDE

Faber bedrijven zijn werkzaam in

mogelijk

o.a. de woning-, utiliteits-, weg-

water

en waterbouw met producten en

specialisaties

diensten

Trambaan 12 | Postbus 62
hoogbouwverdeelgieken,
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kenmerken

door hun innovatieve karakter en
zijn
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over
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vestigingen in Nederland. Eén
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nauwkeurig

te

van

Aannemingsbedrijf Luke v.o.f.

16

Bakkerij Kuyper
Barbershop
Beauty Bowenda
Blokdijk Automobielen
Bol schildersbedrijf
BTAB bouwkundig tekenburo
De Vries Transport
Daan Ruijter
Daan Snoek timmerwerken
Dol bouwbedrijf BV
Dol elektro
Drukkerij Gerja
Ed Laan herenkapsalon
Fa S.J. Schagen & Zn
Faber beton
Floris Automobielbedrijf
Galvazi
Golfbaan Spierdijk
Groot Assurantien
Bakkerij Kuyper

6
7
29
37
32
16
28
25
10
39
35
41
33
19
44
8
10
43
6
6

Faber

zijn:

beton- en mixerpompen. Faber is

de innovaties is het kostenbesparend
Adverteerdersindex

BetonDobber®
hierdoor is het
AFD adviesgroep dienstverlening
23

Andere

E: info@klavermakelaardij.n
1733 ZH Nieuwe
Niedorp voegenI: www.klavermakelaardij.n
schuimbeton,
werkvloeren,
T: 0226 verzakte
414 008 | F:
0226 414“tillen”,
009
vullen,
vloeren

van

betonstorten onderwater met de

storten.

onder-

en betrouwbaar

voor kleine en grote projecten.

Mooi
Hoek Bouma verkeersschool
Huidverzorging Yvonne
Ingrid Los
Integro Obdam
Jan Deen interieurverzorging
Jeroen Feld schilderwerken
J Snoek Dienstverlening
Kapsalon Gilbert
Kees Feld tegelzetbedrijf
Kees v Kampen
Klaver makelaars
Klaver en Partners
Knippen en zo
Konst & van Polen
Koeman Berkhout
Koggenland administraties
Kuyper zonweringen
Loonbedrijf Veldman
Loos Betonvloeren
Mankracht
Maria broodboetiek

31
32
6
35
12
29
36
37
35
4
27
2
21
19
2
19
22
33
22
38
14
41

Nibo handelsonderneming
41
P.N. Borst bouwbedrijf
29
Peter Paauw onderhoudsbedrijf
20
Profil Obdam
10
Correspondentie adre
Regio Bank
24
Produktieweg3152
Riny vd Water tegelwerken
Romu installatie/montage
35
2382 PD Zoeterwoude
Salon Juventa
7
T
088 – 555
Sam van Dalen
30 44 44
Schouten electro-techniek
13 96 76
F
071 – 541
Sjerps tuinen
4
www.faberbeton.nl
Snoek bouwbedrijf
33
info@faberbetonpomp
Spaansen
5
Stam Obdam Carrosserie
27
T Schipperke
4
Theo Bier parket
11
Time bouw bv
22
Timmerwerken Wim Blaauw
31
Willem Schuit makelaardij
33
Wim Laan mengvoeders
16
Zijn/Haar barbershop
7

De droge kruipruimte

Last van vocht in de kruipruimte?
In gebieden met een slechte draagkrachtige
bodem heeft 65 % van alle woningen met
een kruipruimte gedurende een lange tijd van
het jaar last van vocht in de kruipruimte.
We onderscheiden hierbij aardvochtige
kruipruimten of natte kruipruimten met
intredend vocht, waarbij grondwater in de
kruipruimte waarneembaar is. Dit laatste
betreft ongeveer 50% van alle gevallen.
Bodemdaling al of niet in combinatie met de
wisselende grondwaterstanden kan hiervan
de oorzaak zijn.

Onze oplossingen

1

Bodemafsluiting
Met een Celbeton laag van 50-100mm
wordt de bodem afgesloten van
grondwater

2

Vullen kruipruimte + aanleg vloer
Na verwijdering oude vloer; vullen van
kruipruimte en aanbrengen
vloerverwarming en gietvloer

√ Lagere energie rekening
√ Geen optrekkend vocht
√ Geen water, kou en stank onder de vloer
√ Droger en gezonder woonklimaat
√ Waardevermeerdering van uw woning
√ Milieuvriendelijk en volledige recyclebaar

faberbetonpompen.nl

088
555 4444

