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Verjaardag vieren 
met 1e prijs

Bij gastheer c.s.v. BOL staat er dit seizoen een nieuw gezicht voor de groep. Mark de Vries (43), woonachtig in Den Helder en 
oud-profvoetballer van onder andere SC Cambuur, volgt Bart Hoogland op. De nieuwe hoofdtrainer van c.s.v. BOL kan niet wach-
ten om te beginnen aan het nieuwe seizoen en kijkt uit naar de voor hem nog onbekende Zuurkoolcup. 

Mark de Vries heeft een mooie prof-
carrière achter de rug. De oud-spits 
speelde zijn beste seizoenen bij SC 
Cambuur. Hij werd daar twee sei-
zoenen achterelkaar topscorer van de 
club. Ook speelde De Vries gedurende 
zijn carrière bij Leicester City samen 
met Arsenal-legende Martin Keown. 
Toch beleefde hij naar eigen zeggen 
zijn mooiste momenten in Schotland 
bij Heart of Midlothian. “De tijd in 
Schotland was fantastisch. Daar werd 
ik een volwassen jongen”. De ervarin-
gen die De Vries heeft opgedaan tij-
dens zijn carrière neemt hij mee naar 
zijn trainerschap. “Ik heb veel goede 
trainers gehad en daar diverse dingen 
van opgepikt. Uiteindelijk is plezier 
het belangrijkste, maar ik hoop dat 
ik ook op menselijk en tactisch vlak 
mijn steentje kan bijdragen aan de 
groep”.

Hoge verwachtingen
De Vries kijkt uit naar het aanko-
mend seizoen en heeft veel zin om 
bij zijn nieuwe club aan de slag te 
gaan. Vorig seizoen merkte De Vries 
al hoe betrokken de mensen zijn bij 
de club en voelde zich snel welkom. 
“Afgelopen seizoen heb ik een aantal 
keer gekeken bij BOL en kwamen 
verschillende supporters naar mij 
toe voor een praatje.” De Vries heeft 
ondanks het afscheid van Koen Tros 
en Sietse Brandsma, die beiden zijn 
vertrokken naar ODIN’59, veel ver-
trouwen in het aankomende seizoen 
en schept hoge verwachtingen. “Het 
vertrek van Koen en Sietse is natuur-
lijk jammer, maar dat zat er aan te 
komen. Tegelijkertijd biedt het weer 
kansen voor andere jongens om op 
te staan. Daarnaast verwelkomen we 
enkele nieuwe spelers en dat geeft mij 

vertrouwen voor dit seizoen. Ik hoop 
dat we net zo’n mooi seizoen als vorig 
jaar kunnen hebben en dan het liefst 
met 42 punten, een punt meer dan af-
gelopen seizoen”, aldus een lachende 
De Vries. 

Zuurkoolcup
De Zuurkoolcup is voor De Vries vrij-
wel onbekend, maar hij kijkt er wel 
erg naar uit: “Ik heb er al veel over 
gehoord. Voornamelijk dat het een 
toernooi is met leuk voetbal en veel 
gezelligheid.” Wie denkt dat De Vries 
de Zuurkoolcup enkel als voorberei-
ding ziet om al zijn spelers aan het 
werk te zien, komt bedrogen uit. “De 
Zuurkoolcup is en blijft een toernooi 
waarbij een prijs op het spel staat. 
Daarnaast ben ik op de finaledag ja-
rig, en dat wil ik graag vieren met de 
overwinning van de Zuurkoolcup!” 

n Geschreven door: Jan Slot
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BESTE VOETBAL-LIEFHEBBERS,

Bijna is het zover. Één van de grootste sportevenementen in Langedijk
gaat weer van start: de Zuurkoolcup! Dit jaar is csv BOL de gastheer van
dit prachtige evenement. De zuurkoolcup staat natuurlijk garant voor
prachtige wedstrijden en veel gezelligheid. 

De zuurkoolcup. Een formule die al jaar en dag ijzersterk is. De vier Lange-
dijkers clubs die zich in de voorbereiding op het seizoen kunnen tonen aan de 
voetballiefhebbers in de regio. Naast, dat het een toernooi in de voorberei-
ding is, staat er natuurlijk veel prestige op het spel. Wie zal de opvolger van 
BOL worden en mag de beker het hele seizoen in de kantine zetten? Of houdt 
de gastheer de beker op het BolWerk? 

Naast het hoofdtoernooi om de zuurkoolcup hebben wij een aantal veran-
deringen doorgevoerd met betrekking tot de spruitjescup. Van het spruitjes-
cuptoernooi, het onderlinge toernooi voor JO-13 hebben we één mini-toernooi 
gemaakt wat plaats zal vinden op 17 augustus. 

Daardoor komt er ruimte voor een meisjes onder 15 toernooi (21 augustus) 
en een veteranentoernooi (24 augustus). Zij zullen net als de vernieuwde 
spruitjescup allemaal tegen elkaar spelen voorafgaand aan het hoofdtoernooi 
(start 17:00 uur). Behalve deze sportieve dagen organiseren we ook een 
voetbalquiz. Deze is uiteraard in elkaar gezet door Jack Schoon en Tom Adams 
en zal plaatsvinden op vrijdag 16 augustus om 20:00 uur. 

Het evenement is de afgelopen jaren naar ongekende grootte gegroeid en 
dat vergt een goede voorbereiding. De zuurkoolcupcommissie, bestaande uit 
12 man, is in november begonnen met het organiseren van dit evenement. 
Vervolgens hebben we vele sponsoren en meer dan 100 vrijwilligers gevon-
den om dit evenement wederom tot een succes te maken. Als laatste bent u 
verantwoordelijk voor de gezelligheid van de zuurkoolcup. Laten we er met 
z’n allen een sportieve maar ook zeker een gezellige zuurkoolcup van maken! 

Namens de zuurkoolcupcommissie,
Robbert Slot

Aan de vooravond van de Zuurkoolcup, vrijdag 16 au-
gustus, organiseren wij een voetbalquiz. De voetbalquiz 
wordt al 12 seizoenen georganiseerd bij csv BOL. Dit sei-
zoen wordt de voetbalquiz dus tijdens de Zuurkoolcup 
georganiseerd en kan iedereen meedoen! Net als de afge-
lopen edities hebben Tom Adams en Jack Schoon voor u 
mooie voetbalvragen bedacht. U speelt de quiz in koppels 
van twee en inschrijfgeld is € 5,- per koppel. Denkt u alles 
van voetbal te weten? Schrijf u dan nu in via voetbalquiz-
bol@gmail.com en maak kans op mooie prijzen!
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G Kramer & Zonen sponsort al sinds 1944 de Zuurkoolcup. Nadat Piet Kramer afzwaaide als directeur van het familie bedrijf, bleef hij de sponsorzaken regelen voor het voetbal-
toernooi. Dat doet hij met veel plezier. Inmiddels heeft zijn zoon Dirk de leiding over de zuurkoolfabriek. Piet is daarnaast voorzitter van LSVV.

In 1944 bestond c.s.v. BOL nog niet, 
maar DTS, LSVV en s.v. Vrone speel-
den tegen elkaar tijdens de Zuurkool-
cup. Daar is Piet Kramer dan ook erg 
trots op.
‘’Sinds het einde van de oorlog be-
staat het voetbaltoernooi al. Er kwa-
men in die jaren ook al duizenden 
toeschouwers op af. De Zuurkoolcup 

stierf een zachte dood in 1956 door 
een ruzie tussen DTS en Vrone. C.s.v. 
BOL nam in 1995 het initiatief om 
de Zuurkoolcup nieuw leven in te 
blazen. Nu is het uitgegroeid tot een 
geweldig evenement.’’

Meisjesvoetbal
Het meisjesvoetbal doet dit jaar haar 

intrede bij de Zuurkoolcop. Een goed 
initiatief volgens Kramer.

‘’Elk jaar voegt een club een element 
toe aan het toernooi. Als je ziet wat er 
deze zomer gaande was in Nederland 
rondom het Nederlands vrouwenelf-
tal, is het een goed idee van BOL om 
de meiden ook een plek te geven.’’

De fusie
In de toekomst wordt Langedijk één 
gemeente met Heerhugowaard. In 
Sint Pancras gaan stemmen op om 
aan te sluiten bij gemeente Alkmaar. 
Dit brengt de Zuurkoolcup niet in ge-
vaar. ‘’Het sportevent is qua inkom-
sten zo belangrijk voor de clubs, dat 
ze, los van de sportieve prestaties, mee 

willen blijven doen. Dankzij de Zuur-
koolcup hoeven de clubs niet nog drie 
oefenwedstrijden te regelen. Die zijn 
er al.’’ S.v. Vrone blijft volgens Kra-
mer ook gewoon aan boord. ‘’Toen 
Sint Pancras nog een aparte gemeente 
was, deed Vrone ook al mee.’’ Kort-
om, de fusie heeft geen invloed op de 
Zuurkoolcup.
Op 17, 21 en 24 augustus worden de 
wedstrijden gespeeld op het terrein 
c.s.v. BOL aan de Margrietstraat 2 in 
Broek op Langedijk. 

Fusie heeft 
geen invloed op 

Zuurkoolcup

■ Geschreven door: Jorrit Voet Fotograaf: getthepicture.nu   
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Het moet zijn derde seizoen als aanvoerder van LSVV worden. Maik den Iseger 
(29), in het dagelijks leven accountmanager bij Nh1816 Verzekeringen, woont 
samen met zijn vriendin Eva in de binnenstad van Alkmaar. Van kinds af aan 

speelt hij bij LSVV. De Zuurkoolcup speelde en won hij meerdere keren met zijn team. 
De kwaliteit is er, volgens hem, om dit jaar weer te winnen. Maar dit Langedijker voet-
baltoernooi blijft voor de aanvoerder bovenal een evenement waar gezelligheid voorop 
staat.

n Geschreven door: Jorrit Voet

De Zuurkoolcup groeit elk jaar, valt 
Maik den Iseger op. ‘’Als ik zie waar 
we begonnen zijn en waar nu staan, 
dan is het evenement geëxplodeerd. 

Er komen steeds meer mensen en ook 
steeds meer van buiten Langedijk. 
Iedere club wil het weer beter organi-
seren. Dat is goed voor de kwaliteit.’’ 
De afgelopen jaren waren er soms na 
afloop vervelende incidenten. Daar is 

Den Iseger duidelijk over: ’’Gezellig-
heid staat voorop, dus het zou mooi 
zijn als iedereen dit in het achterhoofd 
houdt’’. De aanvoerder voelt zich dan 
ook buiten het veld verantwoordelijk 
voor het toernooi. Zo juicht hij ook 
toe dat er dit jaar naast jongens ook 
meisjes mee doen aan de Zuurkool-
cup. ‘’Dat is een logische ontwik-
keling. Het vrouwenvoetbal wordt 
steeds populairder. Kijk maar naar 
het WK vrouwenvoetbal. Meer meis-
jes willen voetballen, dus goed dat ze 
mee kunnen doen aan dit toernooi.’’

Gelijkwaardige teams
Na een lange zomer wacht tijdens 
de Zuurkoolup voor de Langedijker 
voetbalclubs het eerste potje voetbal 
waarbij het ergens om gaat. Het is het 
eerste doel waar de selecties naar toe 
trainen. Vorig jaar werd de Lange-
dijker Sport Vereniging Voorwaarts 
(LSVV) derde. Naar eigenzeggen 
kwam dit mede door blessures en 
veel afwezigen. ‘’Maar dit resultaat 
hadden we niet verwacht. Dit jaar 
hebben we er wat spelers bijgekre-
gen waardoor we een bredere selectie 

hebben. We kunnen hoge ogen gooi-
en dit jaar’’, aldus Den Iseger. LSVV 
maakt volgens de aanvoerder een se-
rieuze kans om te winnen. Voor het 
publiek hoopt hij vooral op mooie 
wedstrijden. ‘’Als je meedoet doet 
wil je winnen. Maar de mensen die 
komen kijken zien liever een potje 
waarbij de teams gelijkwaardig aan 
elkaar zijn. We hopen op mooie wed-
strijden, en winst tegen BOL, Vrone 
en DTS.’’

n

''Zuurkoolcup geëxplodeerd''
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Het aankomend seizoen is voor DTS een nieuw begin. De club heeft besloten om van de zondag over te stappen naar de zater-
dagafdeling en heeft een nieuwe trainer gevonden die Jan Kramer opvolgt. Voor DTS is het geen onbekende die voor de groep 
staat. Oud-speler en aanvoerder René Duijs (38) gaat proberen om DTS op de kaart te zetten in de zaterdagafdeling.

Zo snel mogelijk omhoog
René Duijs kent DTS inmiddels door 
en door. Maar liefst tien seizoenen 
speelde Duijs in het 1e elftal voor de 
club uit Oudkarspel. Twee seizoenen 
nadat hij stopte met voetbal maakt 
hij zich op voor zijn eerste klus als 
hoofdtrainer.
Samen met John Wijman wilt hij DTS 
weer op de kaart zetten. Ondanks een 
teleurstellend seizoen en de overstap 
naar de zaterdag heeft DTS haar se-
lectie op enkelen na intact weten te 
houden. Daarentegen heeft DTS een 
aantal spelers van buitenaf erbij ge-
kregen en schuiven enkele jeugdspe-
lers door. Door de overstap begint 
DTS in de zaterdag 4e klasse. Deze 
klasse wilt de ambitieuze Duijs zo 
snel mogelijk uit maar dat zal lastig 
worden. “Wij zijn niet de enige club 
die de overstap van de zondag naar 
de zaterdag heeft gemaakt, maar toch 

zet ik hoog in en wil ik direct pro-
moveren naar de 3e klasse. Als dat 
niet via het kampioenschap kan, dan 
moet het maar via de nacompetitie”, 
is Duijs duidelijk. 

Plezier 
Duijs, die door de spelersgroep zelf 
gevraagd is om trainer van DTS te 
worden, weet hoe hij de weg om-
hoog wilt inzetten. “Het liefst speel 
ik aanvallend voetbal met veel druk 
naar voren en ik wil opbouwen van-
uit achteruit”. Naast het tactische 
aspect zet Duijs vooral in op plezier 
en teambuilding. “Ik hoop dat de 
jongens plezier krijgen in het voetbal 
en dat probeer ik te creëren door vele 
afwisseling tijdens trainingen”. Maar 
het draait bij Duijs niet alleen om ple-
zier. “Ik ben een slechte verliezer dus 
ik verwacht wel prestaties van mijn 
team”.

Zuurkoolcup vooral
oefentoernooi
De Zuurkoolcup ziet Duijs vooral 
als een mooi oefentoernooi om zijn 
spelers aan het werk te zien maar 
probeert wel mee te kunnen met de 
andere ploegen: “Ik zal veel jongens 
van mijn 33-koppige selectie gebrui-
ken tijdens de Zuurkoolcup. We zijn 
dit seizoen onder andere eerder be-
gonnen om fysiek mee te kunnen met 
clubs als LSVV en BOL, afgelopen 
jaren lieten we het vaak pas in de 2e 
helft liggen”. Behalve het voetballen-
de aspect hoopt Duijs op een mooi 
toernooi met veel gezelligheid. “Ik 
hoop gewoon op goede oefenwed-
strijden maar het biertje na afloop is 
natuurlijk ook heel gezellig en heel 
belangrijk”.

■

Nieuw begin voor DTS

■ Geschreven door: Jan Slot



■ Geschreven door: Jorrit Voet

De 23-jarige spits van s.v. Vrone, Dennis Konijn, ziet zijn club de Zuurkool-
cup wel winnen dit jaar. Voor de Langedijker voetbalclubs is de Zuurkool-
cup de eerste grote krachtmeeting voordat het seizoen echt van start 

gaat. De topschutter van s.v. Vrone speelt al zijn hele leven voor de club uit Sint 
Pancras. Zijn team kijkt al de hele zomer uit naar het toernooi. Met een stabiele 
selectie moet het dit jaar gaan gebeuren.

Dennis Konijn is met zijn leeftijd (23) 
jong, maar niet onervaren. ''De mees-
te jongens in ons team zijn rond de 24 
jaar oud. We speelden met elkaar in 
de jeugd en nu al een paar jaar in het 
eerste van Vrone'', aldus Konijn. Af-
gelopen seizoen was hij topscoorder 
van de competitie, derde klasse zon-
dag, met 16 goals. Ook bij de vorige 
editie van de Zuurkoolcup was hij 
goed op dreef. De geboren en getogen 
Sint Pancrasser was vorig jaar gedeeld 
topscoorder. ‘’Het zou lekker zijn 
als ik dit jaar weer de meeste goals 
maak.''

Thuisvoordeel BOL
Vorig jaar eindige s.v. Vrone als twee-
de, achter c.s.v. Bol. Maar dit jaar zijn 

er meer kansen. ‘’Bij BOL zijn Sietse 
Brandsma en Koen Tros vertrokken. 
Tegen LSVV speelden wij vorig jaar 
goed. Bij DTS zijn er veranderingen in 
de selectie geweest, dus ook daar zie 
ik kansen. De Zuurkoolcup winnen 
moet lukken dit jaar.’’ Ondanks het 
vertrouwen in het toernooi, beschikt 
Konijn over een gezonde dosis reflec-
tie: ‘’BOL heeft natuurlijk het thuis-
voordeel deze editie. Daar komen 
meer supporters voor. Maar zoals elk 
jaar blijft het tot aan het begin van de 
wedstrijd spannend hoe sterk je bent. 
Iedereen kan winnen.’’

Derde helft
Bij s.v. Vrone kijkt men uit naar de 
Zuurkoolcup.

Dennis Konijn besluit: ‘’Het is een 
leuk uitdagend toernooi. De eer-
ste krachtmeting van het seizoen. 
De derde helft is natuurlijk ook 

belangrijk, dan doen we gezellig 
een biertje met de tegenstanders.
Vrone kijkt uit naar de Zuurkoolcup.
We hebben er zin in.’’
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Dennis Konijn (Vrone):
‘Winnen moet lukken dit jaar’

Maak 6 keer kans op € 100,-
met dé Golden Goal !!!

Tijdens de Zuurkoolcup wordt er een Golden Goal georganiseerd. De Golden Goal is al enkele seizoenen een vast 

begrip bij csv BOL en is nu ook tijdens de Zuurkoolcup. Met € 15,- inleg maakt u 6 keer kans om € 100,- te

winnen!! Op www.goldengoal2019.nl kunt u uw minuut kopen en met deze minuut doet u mee in alle

wedstrijden tijdens de Zuurkoolcup. Valt de openingsgoal van de wedstrijd in uw minuut, dan bent u de winnaar 

van de Golden Goal. Per speeldag krijgt u een andere speelminuut toegewezen die gelden voor beide

wedstrijden van de Zuurkoolcup. Ga dus snel naar de website en koop uw minuut! OP=OP.

De Golden Goal wordt mede mogelijk gemaakt door Abma Schreus Notarissen.
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Rodi Media

Broeker Werf 8
1721 PC Broek op Langedijk
Postbus 150
1723 ZK Noord-Scharwoude
0226-333311
media@rodi.nl
www.rodimedia.nl

Rodi Media is 
trotse mediapartner 

van de 
ZuurkoolCup
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ZUURKOOL
CUP

PROGRAMM
A 2019

17
AUG

21
AUG

24
AUG

SPRUITJESCUP JO-13
VAN 17:00 TOT 18:30 

ZUURKOOLCUP
19:00   BOL  -  VRONE  S.SCHRAM
19:00   DTS  -  LSVV   W.V.HAMERSVELD 
NA AFLOOP LIVE MUZIEK VAN ROBBERT VAN DER STEENHOVEN

MEIDENCUP MO-15
VAN 17:00 TOT 18:30 

ZUURKOOLCUP 
19:00  BOL  -  DTS    L.ADAMS 
19:00  LSVV -  VRONE   C.PEETOOM
NA AFLOOP LIVE MUZIEK VAN BERNARD KARSTEN

VETERANENCUP
VAN 17:00 TOT 18:30 

ZUURKOOLCUP
19:00  BOL  -  LSVV   J.V.HAMERSVELD 
19:00  VRONE -  DTS    M.KROP 
NA AFLOOP LIVE MUZIEK VAN ROBBERT VAN DER STEENHOVEN

CSV      BOLCSV BOL
Broek op Langedijk

19 49


