
1

4e jaargang • week 40
2 oktober 2008

Het wekelijkse nieuwsblad 
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De Mannetjes
Markt op Zwarte Veld

‘Het was een zwarte 
dag voor die kooplui’

7 9

vervolg op pagina 7

Afgelopen zondag werd de 11e editie van het Shanty- en 
Zeeliederenfestival georganiseerd. De 10 deelnemende 
koren hebben, ook door het schitterende weer, duizen-
den mensen naar het centrum van Zandvoort getrokken. 
Bij ieder podium was het overvol en de toehoorders, maar 
ook de ‘artiesten’ hebben volop genoten.

Grandioos muziekfestival

Het voorafje in Nieuw 
Unicum was al een graad-
meter voor datgene wat in 
het centrum zou volgen. Een 
volle Brink reageerde tijdens 
de ‘openingsceremonie’ en-
thousiast op de optredens 

Niet alle marktkooplui zijn blij met hun nieuwe plaats. Anders dan het college wil doen 
geloven, stonden er vorige week woensdag, de eerste dag op het Zwarte Veld, toch een 
viertal kramen in de Koningstraat en wel met hun achterkant naar de markt toe. Woens-
dagochtend had de burgemeester zich in alle vroegte naar de nieuwe plaats begeven en 
zich van de nieuwe situatie op de hoogte gesteld. Ook wethouder Wilfred Tates kwam in 
de ochtend even langs.

Niet alle marktkooplui blij

aantal kooplui echter was 
niet bepaald gelukkig. “Zo kan 
ik niet werken. De mensen lo-

pen achter mij langs. Gelukkig 
weten mijn vaste klanten 
mij te vinden maar anderen 

zien mij, en mijn buren, niet”, 
briest Mark Waasdorp van de 
Kruiden- en Vitaminetuin. Hij 
heeft bij de twee woordvoer-
ders van de markt geklaagd 
en wil een nieuwe stek. “Er 
zijn er een paar die later dan 
ik op deze markt kwamen 
staan. Die hebben nu veel 
betere plaatsen dan ik en 
dat is volgens mij niet juist”, 
legt hij uit. Voorlopig krijgt 
hij nog nul op rekest maar 
Waasdorp laat het er niet bij 
zitten. Ook een paar andere 
collega’s van hem zijn niet 
echt 100% tevreden. Daarom 
konden de ambtenaren van 
de gemeente nog niet defini-
tief de plaatsen uitzetten en 
zullen daar een paar weken 
mee wachten. Ondertussen 
moet het college maar eens 
nadenken, misschien is het 
een optie om de kramen in de 
Koningstraat om te draaien 
zodat het marktpubliek ook 
hun uitgestalde waren kan 
zien.

Het publiek maakt het ken-
nelijk niets uit waar de markt 
staat en hoe hij staat. Een 

van ieder koor. Het groot-
ste applaus was voor de 
Weespertrekvaart Mannen, 
die een schitterende ode aan 
Zandvoort brachten.

De markt op het Zwarte Veld

De opening van het festival

Auto Strijder
Zandvoort

Zie onze advertentie 
pagina 14

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Natuur Allinson met  
 walnoten € 1,25
•	Race aanbieding:
 4 croissants € 2,95

Wegens enorm succes
met 1 maand verlengd
de gratis brood actie!

Meer info in de winkel en op:
www.gratisbroodopdeplank.nl

11 oktober
Open Dag Gemeente Zandvoort.
Kom langs en maak kennis met 

uw gemeente!
U leest er meer over in de gemeenteadvertentie

3-5 OKTOBER 2008

In deze krant: 
Alles over en rondom 

A1GP World Cup 
of Motorsport

powered by ferrari 

Alle Monturen 
50% korting

Alle zonnebrillen 
25% korting

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Kijk voor de deelnemende woningen 
op pagina 12 of in onze Woonspecial                      

zaterdag 4 oktober

OPEN HUIS
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burgerlijke stand
20 september - 26 september 2008 
Geboren:
Olivier Thymen, zoon van: Boon, Wilbert Olivier en: Molenaar, 
Melany.
Jim, zoon van: van Dam, Jeroen en: Schaapsmeerders, 
Margaretha Dina.

Ondertrouwd:
Scharff, Johannes Marinus en: Bongaarts, Maria Johanna 
Wilhelmina.

Gehuwd:
Feizaskari, Siroos en: Aghai, Delaram.
Heesemans, Ronald en: Serkel, Claudia. 
Kuiper, Michael Gregor en: Kolk, Susanna Regina.
Schouten, Jacobus en: Elenbaas, Mariëlle Natalie.

Overleden: 
Boon geb. de Wid, Wilhelmina Cornelia, oud 90 jaar.
Schoenmaker geb. Gorter, Johanna Catharina, oud 94 jaar.

kerkdiensten
Zondag 5 oktober 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves en ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht, 
www.aap-parochie.nl
10.30 uur Oecumenische Viering
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Pastor C.v.Polvliet

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Wij bedanken iedereen
voor weer een 

fantastisch gezellig jaar!

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Zondag 5 oktober...
...laatste dag van het seizoen.

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Jullie samen is heel bijzonder
wij vinden jullie een geweldig paar
vriendschap, vreugde, warm en teder
echte liefde, al 45 jaar!

Hans en Mary Wobma
Van harte gefeliciteerd

met jullie 45ste trouwdag

       Aldo  Ellen
      Jeroen   Marley
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wordt het een beestenboel. 
Het begint al als ik mijn 
huismuis weer in de kamer 
ontdek. De hele zomer heb 
ik hem of haar niet gezien. 
Maar onverwachts voel 
je dat er iets niet pluis is. 
Ja wel, daar zit dat kreng! 
Niet dat ik nou echt bang 
ben voor muizen. Maar 
toch, brrr. Hij roetsjt me te 
vlug weg en is dan onvind-
baar. Op een avond wil ik 
de gordijnen dicht doen en 
daar valt ‘plof’ Piep de muis 
zo maar naar beneden! Ik 
spring (op mijn manier) een 
gat in de lucht. 
 Nou had ik voorheen 3 
katten die dus eventueel het 
jachtseizoen zouden kun-
nen openen. Het waren echt 
verwende katten die geen 
trek hadden in gestampte 
muisjes. Inmiddels zijn ze in 
de kattenhemel. Natuurlijk 
kan ik een kat bij de buren 
lenen of de Griekse kat Anna 
van mijn zoon een weekje 
adopteren maar daar heb 
ik geen zin in. Want een 
vreemd beest in huis is best 
even wennen.
 Laat ik dan toch maar 
even naar de dierenwinkel 
gaan om een ouderwetse 
muizenval te kopen. Zo’n 
Franse guillotine is niet 
echt diervriendelijk maar 
voordat je het weet heeft 
Piep de muis een leuk 
vriendinnetje gevonden en 
dan is er snel gezinsuitbrei-
ding. Daar zit ik niet op te 
wachten. Toevallig is er een 
aanbieding dus in plaats 
van 1 heb ik nu 2 muizen-
gevalletjes. Eigenlijk vind 
ik het ondingen en ik vraag 
me in stilte af wie straks 
dat onthoofde muisje uit 
de guillotine haalt? Ik echt 
niet! Trouwens, het is bijna 
dierendag. Dan kan ik het 
natuurlijk niet maken om 
z’n doodvonnis te tekenen. 
Dag muisje, je mag nog 
even blijven in mijn 
huisje. Maar daar-
na? Is het inpakken 
en wegwezen! Zoek 
maar een ander 
slachtoffer.

Volgens mij…
columnInteressante ruimtelijk model 

Middenboulevard
Architect Reinier van Overveld heeft op eigen initiatief een ruimtelijk model voor de Mid-
denboulevard ontworpen. Van Overveld was enige jaren in dienst bij een stedenbouw-
kundig bureau en woont sinds een paar jaar in het bewuste gebied. Na een bewonersbij-
eenkomst over de Middenboulevard kwam hij op het idee om een voorstel te doen.

door Joop van Nes jr.

Na de eerste bewoners-
bijeenkomst in De Krocht, 
waarin wethouder Marten 
Bierman en burgemeester 
Meijer aangaven alleen een 
rekenmodel te maken, begon 
het bij Van Overveld te krie-
belen. Vervolgens is hij aan 
de slag gegaan. “Als je geen 
ruimtelijk model maakt kan 
je mensen, die al zo lang in 
onzekerheid zitten, ook niet 
duidelijk maken wat je nu 
eigenlijk met het gebied 
wilt en dat maakt het las-
tig discussiëren”, zegt Van 
Overveld. Met zijn plan wil 
hij rust en zekerheid bij de 
bewoners in het gebied cre-
eren, daarom ging hij van 
het standpunt uit dat er in 
principe niet gesloopt zal 
gaan worden. Tevens wilde 
hij de leefbaarheid het ge-
hele jaar door verbeteren 
met de nieuwe gebouwen, 
zodat weer en wind minder 
kans krijgen. Als derde wil 
hij de grootschaligheid van 
bepaalde gedeelten van het 
gebied beter laten aanslui-
ten op het achterliggende, 
kleinschalige centrum van 
Zandvoort. “Geen nieuwe 
hoogbouw dus, want dan 
ontstaan er windstromin-
gen die heel heftig kunnen 
zijn. Verder heb ik zoveel mo-
gelijk standpunten van de 
gemeente gebruikt, evenals 

over de kustversterking”, al-
dus Van Overveld.

Zo heeft hij de ‘polen’ aan-
gepakt die volgens Bierman 
als eerste ontwikkeld zouden 
moeten worden. Van Overveld 
wil het Badhuisplein omrin-
gen door woningen met ho-
reca en andere gelegenhe-
den op de onderste laag. “Zo 
krijg je zelfs met veel wind 
toch een prettig plein waar 
ook nog eens leuke dingen 
georganiseerd kunnen wor-
den, een alternatief gezellig 
‘Kerkplein aan zee’. De kop 
van de Kerkstraat is daarmee 
direct in de windluwte komen 
te liggen”, verduidelijkt hij.

Voor het Palaceplein, de an-
dere pool, heeft hij iets speci-
aals in gedachten. Hij wil het 
hele plein omtoveren in een 
kwart piramide die afloopt 
naar de eerste ring van het 
Palacegebouw. Tussen de 
Fenemaflat en die piramide 
moet dan een ruime wandel-
strook richting Fenemaplein 
en boulevard komen. De 

treinreizigers kunnen zo kie-
zen of ze naar het noorden 
dan wel het zuiden gaan en 
hebben de ruimte om hun 
keuze te maken. De parkeer-
garage moet opnieuw be-
kleed en ingericht worden 
zodat er leuke dagactivitei-
ten kunnen plaatsvinden en 
op de plek van het Dolfirama 
moet een een horecagele-
genheid komen met een 
terras op het zuiden. Het De 
Favaugeplein wordt ook on-
der handen genomen door 
de ambitieuze architect. Hij 
mikt op twee mogelijkheden 
waarvan er één zijn voorkeur 
heeft omdat die een groot 
gebied bij het dorp betrekt.

Zijn plannen kunt u vanaf 
donderdag 2 oktober ook 
online zien. Als u naar 
www.architectenaanzee.
nl surft en klikt op de knop 
‘projects’ en vervolgens op 
Middenboulevard, ziet u een 
impressie van de visie van 
Reinier van Overveld. Ik ben 
benieuwd of de gemeente 
met hem in zee gaat. 

 ‘Artist impression’ van het Van Fenemaplein

cartoon Hans van Pelt

Zandvoort komende 
maanden weer ‘verstopt’

Het verkeer naar en in Zandvoort zal de komende maan-
den weer hinder ondervinden van werkzaamheden. Het 
werk in het kader van de reconstructie van de ‘Kop van de 
Zeeweg’ zal vanaf maandag 6 oktober weer hervat wor-
den voor de laatste fase. En het verkeer komende vanuit 
Bentveld richting Zandvoort Noord zal vanaf 7 oktober om 
moeten rijden omdat een deel van de Kostverlorenstraat 
afgesloten zijn wegens rioleringswerkzaamheden.

De provincie zal de volgen-
de werkzaamheden op de 
‘Kop van de Zeeweg’ laten 
uitvoeren: herinrichting 
van de grote parkeerplaats, 
de inrichting van het boule-
vardgebied, de aanleg van 
een ventweg langs de hore-
cagelegenheden met laad- 
en losplekken, en de aanleg 
van een fietspad daarlangs. 
De grote parkeerplaats zal 
daarom worden afgeslo-
ten. Er zal sprake zijn van 
lichte verkeershinder maar 
de doorstroming is ge-
waarborgd. De aannemer 
hoopt het werk voor eind 
mei 2009 op te kunnen le-
veren.

Nieuw riool
Op 7 oktober zal de aan-
nemer die belast is met 
de uitvoering van de rio-
leringswerkzaamheden in 
de Kostverlorenstraat deze 
straat afsluiten. Omdat 
het riool wat dieper komt 
te liggen zal er over de vol-
le lengte van de weg een 
ontgraving plaatsvinden 

zodat de aannemer goed 
aan het riool kan werken. 
De nutsbedrijven leggen 
de kabels in de strook langs 
de perceelgrens. Op enkele 
plaatsen worden de water-
leidingen en brandkranen 
vervangen en worden ka-
bels vernieuwd. Er komen 
aan de westkant (dorps-
kant) nieuwe trottoirban-
den en de verlichting wordt 
volgens de huidige normen 
aangepast. Het streven is 
om rond de kerstperiode de 
weg weer zoveel mogelijk 
dicht/open te hebben. Na 
de jaarwisseling zullen er 
nog afrondende werkzaam-
heden plaatsvinden. De 
aannemer streeft er naar de 
werkzaamheden vóór Pasen 
2009 gereed te hebben. 
Tijdens de uitvoering wordt 
het busverkeer omgeleid 
via de Haarlemmerstraat. 
De bewoners moeten er 
rekening mee houden dat 
ze hun auto enige tijd niet 
op de eigen parkeerplaats 
of in hun garage kunnen 
parkeren. 

N
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 ‘Artist impression’ van het Badhuisplein
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evenementen agenda

Openbare inloopavond 
Zandvoorts Mannenkoor

Het Zandvoorts Mannenkoor wil op een bijzondere ma-

nier proberen aan nieuwe leden te komen. Komende dins-

dagavond 6 oktober, tijdens de repetitie, moet ieder lid 

minimaal één introducé meenemen, liever meer. Die kan 

dan wat sfeer proeven en krijgt een kopje koffie en een 

drankje.

Daarmee geeft het bestuur 
aan dat het niet alleen maar 
serieus repeteren is maar 
dat er ook tijd voor ontspan-
ning zal zijn. Tijdens deze re-
petitie zal het bestuur ook 
mededelen dat de komende 
koorreis naar Luxemburg 
zal zijn. “Stel dat iedereen 
nou eens één introducé 
meeneemt dan zijn dat zo 
ongeveer 40 mannen. Als 

daar 10 van blijven han-
gen, dan zijn we ten eerste 
spekkoper en ten tweede 
weten we dat deze ma-
nier van ‘ronselen’ werkt en 
kunnen we het vaker probe-
ren”, zegt bestuurslid Peter 
Tromp. De wekelijkse repe-
tities van het Zandvoorts 
Mannenkoor zijn in het 
Gemeenschapshuis en be-
ginnen om 20.00 uur.

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij – timmerbedrijf

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc. 

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds, 

kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort tel. 023-5737888

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Nicole Post  design & productions  BNO   
Emmaweg 1   2042 NT  Zandvoort   T  023 573 97 41   F  023 573 97 42   

M  06 523 940 54   I www.nicolepostdesign.nl   E info@nicolepostdesign.nl

Website 750,- euro
van creatief ontwerp tot online

Studio Total Care biedt u 
een ruimte aan om als zelfstandig 
ondernemer(ster) een pedicuresalon 
te starten. Heeft u interesse neem dan 
contact op met Feikje Bol.

Studio Total Care
Potgieterstraat 24- 2041 VJ Zandvoort                                              
Tel: (023)-5719633 / 0613023419

in Heemstede 
is op zoek naar een 

enthousiaste en representatieve 
medewerk(st)er voor 

de bediening 
Ervaring in de horeca en 

affiniteit met wijn is een pre. 
Interesse ? 

Bel Peter Edwards: 06-10886916. 

3-5 

 3-4 
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12

17-19

19

25+26

9

16

30

Oktober
A1GP - Circuit

A1GP dorpsfestiviteiten  - Gasthuisplein 

Jazz in zandvoort - Rita Reijs in De Krocht

Langlauf Estafette  - Strandpaviljoen 13/14/15  

DNRT  - Amateur raceklassen, circuit  

Classic Concerts    - Protestantse Kerk    

Finaleraces   - Autoraces, circuit   

November
Zandvoort 500 - Circuit  

Classic Concerts -   Protestantse Kerk 

Feestmarkt - Megamarkt door centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Zaterdag 4 oktober wordt de landelijke NVM OPEN HUIZEN 
dag georganiseerd. Ook de Zandvoortse NVM makelaars 
Van Schaik Omaco Makelaars, Van der Reijden Makelaardij 
en Greeven Makelaardij o.g. nemen hieraan deel. Van 12.00 
tot 15.00 uur bent u welkom voor een vrijblijvende bezich-
tiging tijdens deze speciale woondag. 

In totaal staat bij ca. 70 wo-
ningen de deur voor u open. 
Villa’s, eengezinswoningen, 
appartementen en bunga-
lows zijn op deze dag zon-
der afspraak te bezichtigen. 

Kortom de perfecte dag om 
uw droomwoning te vinden! 
Wenst u meer informatie 
neemt u dan telefonisch 
contact op met de deelne-
mende NVM makelaars: 

Zaterdag 
NVM Open Huizen Route

•  Van Schaik Omaco Makelaars 
 (zie advertentie op pagina 12), tel. 571 2944

•  Van der Reijden Makelaardij, tel. 571 5531

•  Greeven Makelaardij o.g. 
 (zie advertentie op pagina 20+21), tel. 573 9234
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BienveNu is een project van 
Nieuw Unicum. Bewoners 
van het centrum voor be-
geleiding van lichamelijk 
beperkte mensen kunnen 
onder begeleiding leren ser-
veren en koken. De kruiden 
die de chef-kok in de keuken 

gebruikt zijn voornamelijk 
afkomstig uit de tuin van 
Nieuw Unicum, waar ook 
een project loopt.

Meijer werd uitgenodigd 
om samen met een kok een 
aantal chocoladegebakjes 

BienveNu officieel geopend
Patisserie/petit restaurant BienveNu, in winkelcentrum Nieuw Noord,  is vorige week on-
der grote belangstelling officieel door burgemeester Niek Meijer geopend. Meijer deed dat 
door zelf chocoladegebak te maken en te serveren aan en paar gasten. Tevens onthulde hij 
een gekoelde vitrine en overhandigde hij de vergunning die hij voor de gelegenheid had in 
laten lijsten.

De burgemeester in de keuken

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

dens de uitreiking van deze 
bijzondere ondernemers-
prijs op donderdag 2 oktober, 
18.00 uur in het Raadhuis. De 
avond wordt geopend door 
Burgemeester Niek Meijer 
en omlijst met een hapje, 
drankje en muziek.

Duitse scholieren
In het kader van hun 
Nederlandstalige aardrijks-
kundeles, brachten 23 Duitse 
scholieren afgelopen vrijdag 
een bezoek aan Zandvoort. 
De jongeren, allen in de leef-
tijd rond 16 jaar, krijgen in 

Duitsland Nederlandse les. 
Ze werden door burgemees-
ter Niek Meijer, die de zieke 
wethouder Gert Toonen 
verving, op het raadhuis 
ontvangen. Meijer vertelde 
in het Nederlands het een 
en ander over Zandvoort en 
met name over de zee en ge-
varen daarvan. Het bezoek 
was slechts van korte duur 
want daarna ging de groep 
bij het Zandvoortse strand-
paviljoen Rapa Nui surfen 
en dat is voor jongeren toch 
echt interessanter.

Dierendag
Zaterdag 4 oktober is het we-
reld Dierendag. Bij strand- en 
duinpaviljoen Parnassia aan 

Zee, al jaren een begrip voor 
hondenbezitters, wordt 
het een extra feestelijke 
dierendag. Eerst wordt er 
een stevige wandeling ge-
maakt, daarna is het heer-
lijk uitrusten op het terras 
(bij koud weer binnen bij de 
open haard). Verder zijn er 
diverse stands met allerlei 
soorten hondenlekkernijen 
en worden er honden- en 
dierentijdschriften uitge-
deeld. De dierenambulance 
zal aanwezig zijn en uitleg 
geven over hun werk. Een 
fotograaf maakt van hond 
en baas een portret om in 
te lijsten. Kortom, een vro-
lijke happening waarbij 
de hond het middelpunt 
is, maar er ook genoeg te 
doen is voor zijn baas en 
het hele gezin. Van 09.00 
tot 13.00 uur.

Prachtige 
prestatie
Zoals vorige week 
al werd aangekon-
digd in deze ru-
briek, hebben twee 
Zandvoortse jonge 
meiden afgelopen 
weekend meege-
daan aan de Zilveren 
Kruis Achmealoop. 

Onder aanvoering van 
moeder Natascha, hebben 
Alyssa (8) en Joelle Oomen 
(6) de 8,5 km. loop met 
succes volbracht. De finish 
werd binnen 52 minuten 
gehaald, een tijd die menig 
volwassene niet haalde! 
Voor het goede doel (Kika)
hebben zij ruim € 600 bij-
een gelopen.

Brand Mariaschool

M a a n d a g avo n d  b ra k 
er brand uit in de oude 
Mariaschool aan de prinses-
seweg. Vanwege de slechte 
toegankelijkheid werd er 
opgeschaald naar grote 
brand en werd een water-
wagen opgeroepen, maar 
deze kon alweer snel huis-
waarts omdat de brand-
weer de brand al bedwon-
gen had. Burgemeester Niek 
Meijer, die ook ter plaatse 
was, belde persoonlijk aan 
bij alle buurtbewoners om 
deze gerust te stellen en 
hun verhaal aan te horen. 
Over de oor-
zaak van de 
brand is nog 
niets bekend. 
Het  school-
gebouw staat 
sinds enige 
tijd leeg omdat 
het binnenkort 
gesloopt wordt 
vanwege het 
omvangrijke bouwproject 
Louis Davids Carré.

100 jaar OVZ 
Met de uitreiking van 
het grootste ‘Hart voor 
Zandvoort’ viert de OVZ 
haar100ste verjaardag. Het 
‘Hart voor Zandvoort’ is een 
ereprijs die is ingesteld door 
het OVZ Cultuurfonds. Deze 
prestigieuze prijs wordt uit-
gereikt aan een Zandvoortse 
ondernemer die zich met 
hart en ziel heeft inge-
zet op sociaal-cultureel 
gebied in Zandvoort. Het 
hart wordt overhandigd in 
de vorm van een kunstwerk. 
Ondernemers en inwoners 
zijn van harte welkom tij-

De bijeenkomst stond on-
der leiding van regio ver-
tegenwoordigster Nora 
Swagerman uit Zaanstad. 
Tijdens de vergadering, 
waarin allereerst waarde-
ring werd geuit voor het 
werk van Willem Paap, werd 
gesteld dat diens vertrek niet 
betekent dat de SP afdeling 
Zandvoort is opgehouden te 
bestaan. Naast Willem Paap 
en bestuurslid Cees Visser 
had nog een derde lid had be-
dankt, veder waren er (nog) 
geen opzeggingen binnen. 
De SP afdeling Zandvoort 
telt rond de vijftig leden.

Begrip
Het argument van Paap dat 
het deelnemen aan vergade-
ringen over niet Zandvoortse 
onderwerpen een te zware 
belasting is ondervond be-
grip, maar werd niet gezien 

als rechtvaardiging voor de 
genomen stap. Ook is een 
aantal leden van mening 
dat Paap te solistisch was 
opgetreden. Onder de twaalf 
leden waren er vier die geko-
zen zijn als bestuurslid van de 
plaatselijke afdeling. Van hen 
had er één tijdens besprekin-
gen in de afgelopen weken 
aangegeven tegen opheffing 
te zijn, de andere drie waren 
van mening dat het zonder 
Paap moeilijk is de afdeling 
voort te zetten. Tijdens de 
vergadering bleken ze ech-
ter wel bereid de toekomst 
van de Zandvoortse afdeling 
te onderzoeken. De komende 
weken zullen de vier overge-
bleven bestuursleden met 
Swagerman, de Haarlems 
SP-voorzitter Bloem en het 
Noord-Brabantse statenlid 
Heijmans de toekomstmo-
gelijkheden onderzoeken.

Raadszetel    
De vergadering besloot ook 
met algemene stemmen 
om Willem Paap schriftelijk 
te verzoeken zijn raadszetel 
ter beschikking te stellen. 
Volgens Swagerman is dat 
een gebruikelijke procedure, 
omdat SP-raadsleden een 
overeenkomst onderteke-
nen dat zij bij bedanken 
voor de SP hun zetel be-
schikbaar stellen. Volgens 
Heijmans heeft dat echter 
geen juridische grondslag, 
zodat Paap zonder sancties 
zijn zetel mee kan nemen 
naar Sociaal Zandvoort. 
Mocht Willem Paap zijn ze-
tel beschikbaar stellen, dan 
is de volgorde op de groslijst 
van de laatste verkiezingen 
Henny van Tubergen, Virgil 
Bawits, Astrid ten Brink, 
Ron Gulien, Alie Castien en 
Martijn Rademaker.

te maken. Hiervoor moest 
hij met een mixer slagroom 
halfstijf slaan en mengen 
met gesmolten chocolade. 
Daarmee werden vervol-
gens een aantal vormpjes 
gevuld. Toen dit was opge-
steven, kwam er een laagje 
vloeibare chocolade over-
heen en werd het versierd. 
De gebakjes serveerde de 
burgemeester later in het 
restaurant aan een twee-
tal gasten. Daarna werd de 
koelvitrine onthuld en over-
handigde hij de vergunning. 
BienveNu, dat zeer schappe-
lijke prijzen hanteert,  is ui-
termate geschikt om te ge-
nieten van een Engelse High 
Tea of voor het diner.

SP Zandvoort toch niet opgeheven
De bijzondere ledenvergadering van de SP Zandvoort heeft maandagavond in gebouw De 
Krocht besloten de toekomst van de plaatselijke afdeling te onderzoeken. Vorige week 
besloot het Zandvoortse SP bestuur om de plaatselijke partij te ontbinden en verder te 
gaan als Sociaal Zandvoort. De twaalf aanwezige leden waren van mening dat de afde-
ling alleen door de ledenvergadering kan worden opgeheven en niet door een bestuurs-
besluit.
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Dierendag is een dag 
om je huisdier
eens flink te verwennen.
Kom dus lang bij Dobey 
voor de leukste
Dierendag producten

4 oktober 
dierendag

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28, Zandvoort. 

Tel 023-5719345
Dobey.zandvoort@xs4all.nl

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Goulash soep
Garnalen kroketjes

Vissoep

Scharfilet
Varkenshaas roomsaus

Zeewolf filet     

Tartufo Café Grande
€ 16,75

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10 Zandvoort tel 023-5733792

Kijk voor meer auto’s op onze website
of kom langs op Curiestraat 10 in Zandvoort Noord

Daihatsu Cuore  € 1450 

Bouwjaar juni 1995 
Benzine 1.0 

Renault Twingo  € 2950 

Bouwjaar april 1997 
Electrische ramen 
Stuurbekrachtiging 
Centrale deurverg. 
Electrische spiegels 

Fiat Punto  € 2750

Bouwjaar juli 1998
Elec. ramen, Airbags
Centrale deurvergr.
Metallic lak 

Volvo S40  € 4750

Bouwjaar 1999
Airco, ABS
Stuurbekrachtiging
Electrische ramen
Electrische spiegels

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

15% kortinG

APK - ONDERHOUD - REPARATIE 
OCCASION IN- EN VERKOOP

APK bij aflevering

Jobtide uitzendbureau, 
het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,

zoekt personeel voor diverse branches.
Kijk op de website www.jobtide.nl of 

maak even een afspraak om persoonlijk kennis
te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Shanty en Zeeliederenfestival Zandvoort 2008
was een groot succes!

Dankzij de medewerking of sponsoring van:

Ankie & Leo Miezenbeek,Dinie Maertens,Café Alex, Café Koper,Circus Zandvoort, 

De Babbelwagen, Dutchcoastradio,Ed Hooijen,Febo,Fritures d’Anvers, Gemeente Zandvoort, 

Het Lokaal, Het Plein,Hijman, Holland Casino,Koffieclub,Kroon Vis,Marcel Meijer, Marjo v/d Linden, 

Marije v/d Meulen,Nederlof Repro, Nieuw Unicum,OVZ,Parfumerie Moerenburg,  

Protestantse Kerk,Poell & Van der Putten, Raymonde v/d Broek,Restorante Andrea,  

Ron de Jong,Spankeren Visspecialiteiten,TakeFive, Tom de Roode,Ton Drommel,Yanks 

Saloon, Versteege’s IJzerhandel,IJzerhandel Zantvoort,  Zandvoortse Apotheek

… en de zon natuurlijk!
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Heerlijk zomerweer tijdens het Noord-Hollands 
Kampioenschap Stads- en Dorpsomroepers

Alle deelnemers gaan gekleed 
in historische kostuums of 
ouderwetse pakken, variërend 
van 17e eeuws tot kleding 
van rond 1900. Voor de enige 
vrouw in het dertienkoppige 
gezelschap, Tea Hellinga uit 
de gemeente Dongeradeel 
(Friesland), was het de tweede 
keer sinds zij dit jaar optreedt. 
Hoewel het omroepen best 
een aanslag op haar stem is, 
vindt zij het fantastisch om 
mee te doen. 

Tijdens de verplichte roep over 
Zandvoort werd de hun toege-

Onlangs heeft op de Kennemer Golf & Country Club op-

nieuw de golfsponsordag, georganiseerd door de Lions-

club Zandvoort, plaatsgevonden. Door bedrijven worden 

op voorhand ‘flights’ ingekocht ten behoeve van hun 

vrienden of zakenrelaties en de opbrengst komt ten goe-

de aan het kansarme kind. In totaal 28 teams, bestaande 

uit vier personen, genoten onder prima weersomstan-

digheden van een mooie golfdag op een fantastische 

golfcourse.

Nadat burgemeester Niek 
Meijer klokslag 12.00 uur 
het festival opende, zongen 
alle koren een tweetal liede-
ren uit volle borst mee. Ook 
Meijer liet zich niet kennen 
en deed enthousiast mee 
met ‘Wild rover’ en ‘West-
zuidwest’, liedjes die door het 
hele publiek werden meege-
zongen. Daarna zwermden 
de koren Zandvoort binnen 
en verzorgden succesvolle 
optredens op podia op het 
Kerkplein, het Gasthuisplein, 
het Dorpsplein, in de 
Haltestraat en bij Take Five 
aan Zee.

Lions Zandvoort

Winnaar werd het team 
van NPM Capital uit 
Amsterdam. Echter, de 
grootste winnaar werd 
het Bufferfonds van de 
stichting Lions Helpen 
Kinderen. Deze stich-
ting, die in 1974 door de 
Lionsclub Zandvoort werd 
opgericht, kon een bedrag 
van maar liefst € 18.000 
bijschrijven. Later worden 
nog de specifieke doe-
len bepaald. Daarnaast 
werd tevens een loterij 
gehouden voor de stich-
ting Max. Deze stichting 
bestrijdt kindersterfte in 
Bangladesh door het slaan 
van putten en latrines en 
het geven van voorlichting 
over hygiëne. De opbrengst 
hiervan bedroeg € 2.700. 
Daarmee kunnen zes put-
ten geslagen worden en 
1200 inwoners verzekerd 
zijn van schoon water.

Cijfers
De Lionsclub Zandvoort 
bestaat thans uit 32 leden 
(de laatste binnenkomer is 
burgemeester Niek Meijer, 
die in Hoorn al lid was). 
Voor het jaar 2008-2009 
is recent Pieter Joustra 
benoemd tot Gouverneur 
van het district Noord-
Holland, waarin 75 clubs 
met totaal 2000 leden 
vertegenwoordigd zijn. 
Nederland telt over het 
geheel 12.000 leden, ter-
wijl wereldwijd de Lions 
de grootste serviceorga-
nisatie is, gevolgd door de 
Rotary. In 202 landen do-
neren de 1,3 miljoen leden 
(waaronder ruim 250.000 
vrouwen) ieder jaar voor 
ongeveer 500 miljoen US 
dollar aan goede doelen, 
zowel plaatselijk, landelijk 

als in de wereld. 

Oogzorg
Wat gebeurt er onder meer 
met al dat geld? Inmiddels 
zijn er 27 miljoen cataract 
(= staar) operaties uit-
gevoerd, zijn 80 miljoen 
mensen voorzien van pil-
len tegen rivierblindheid, 
zijn er oogziekenhuizen 
gebouwd en uitgerust met 
de modernste instrumen-
ten en daarnaast zijn er 
zowel 305.000 verpleeg-
kundigen als ook 450.000 
vrijwilligers opgeleid voor 
oogzorg in het algemeen.

Zandvoortse 
activiteiten 
Binnenkort zijn er nog 
meer Zandvoortse activi-
teiten te verwachten. Op 
4 oktober a.s. is op het 
Gasthuisplein de uitreiking 
van de ‘Prix d’humanité’ 
aan zanger Marco Borsato. 
Hij krijgt ten behoeve van 
zijn stichting ‘War Child’ 
een bedrag van € 10.000 
aangeboden. Hiermee is hij 
de laatste in een rij van vele 
beroemdheden, zoals Mies 
Bouwman, Vera Lynn, Max 
Tailleur, Audrey Hepburn, 
Majoor Bosshardt en Prins 
Bernhard. Zondag 26 okto-
ber wordt het centrum van 
Zandvoort weer bevolkt, 
dan door veel bridgers die 
gaan deelnemen aan de 
jaarlijkse Horeca bridge-
drive. Voor € 49,50 per 
paar kunt u zich nog opge-
ven bijwww.lizazandvoort.
nl. De opbrengst is uiter-
aard weer bestemd voor 
kinderen in nood, zowel 
in de regio als in ontwik-
kelingslanden. Een betere 
bestemming is haast niet 
denkbaar.

wezen sponsor luid en duide-
lijk genoemd. Taalvaardigheid 
en creatieve vondsten waren 
vooral te horen tijdens de vrije 
roep, waarin de meeste deel-
nemers volop de eigen woon-
plaats in het zonnetje zette. 
Voorwaarde is natuurlijk dat 
de omroeper een goed ver-
staanbare stem heeft (micro-
foons zijn echt uit den boze!) 
waarbij ook de intonatie van 
groot belang is. Het is daarom 
jammer en ook enigszins ir-
ritant en disrespectvol, dat 
het geïnteresseerde publiek 
toch behoorlijk dichtbij moest 

gaan staan, omdat er erg veel 
geroezemoes te horen was op 
de overvolle terrassen in de 
buurt!

Tussen de twee rondes door 
werd er gezongen door het 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble, dat hierdoor mede 
een goede generale repetitie 
had voor hun optredens tij-
dens het shantykorenfestival, 
wat de volgende dag plaats-
vond. De jury, bestaande uit 
burgervader Niek Meijer, Astrid 
van der Veld en Zandvoorter 
van het Jaar Marcel Meijer, 

had het beslist niet gemak-
kelijk om tot de uitslag te ko-
men. Uiteindelijk werd Henk 
van den Nieuwenhuizen uit 
Oisterwijk tot winnaar ge-
kozen met 49,5 punt, op de 
tweede plaats gevolgd door 
onze Klaas Koper met slechts 
1 punt verschil. Het gegeven 
dat deze heren in de lande-
lijke competitie hoog scoren, 
ligt beslist mede aan het feit 
dat zij als enigen hun vrije 
roep geheel uit het hoofd 
doen. Nieuweling Henk 
Bijlsma uit Bolward legde 
volkomen terecht beslag op 
de derde plaats. Op 13 decem-
ber vindt in De Rijp de achtste 
en laatste wedstrijd plaats, 
waarin dan bekend wordt 
wie de nieuwe Nederlandse 
Kampioen wordt.

Door een spontane actie van 
de omroepers werd onder het 
publiek gecollecteerd ten be-
hoeve van het Kennemer 
Dierenasiel. Dit resulteerde 
in een bedrag van meer dan 
€ 150. Volkomen verrast was 
de heer Aad Keur, die uit han-
den van de jury een waarde-
ringsprijs kreeg aangeboden 
voor heat vele werk dat hij 
de afgelopen tien jaar heeft 
verricht. Via de website www.
omroepersgilde.nl kan nader 
kennis gemaakt worden met 
deze vertegenwoordigers 
van het ‘op een na oudste 
beroep’. Hoort, hoort en zegt 
het voort!

Winnaar Henk v.d. Nieuwenhuizen temidden van Klaas Koper (l) en Henk Bijlsma | Foto: Rob Bossink

De ‘grande finale’ was 
als gebruikelijk op het 
Gasthuisplein. Hier kwamen 
alle koren voor de laatste 
keer bijeen om gezamen-

lijk enkele bekende liedjes 
te zingen. Afgesloten werd 
met het Zandvoorts volkslied 
dat door iedereen uit volle 
borst werd meegezongen. 

Een geslaagd festival, mede 
door sponsoring door de ge-
meente en het Zandvoortse 
bedrijfsleven! Tot volgend 
jaar!

De voortreffelijke Weespertrekvaart Mannen

Afgelopen zaterdag vond op het Kerkplein weer het jaarlijkse kampioenschap van  
Noord-Holland plaats van het Omroepersgilde E.V.S.D.O.N. (Eerste Vereniging Stads en 
Dorps Omroepers Nederland). Deze vereniging met een twintigtal omroepers heeft zich 
tot doel gesteld om het ouderwetse ambacht uit te dragen en te promoten, opdat het 
niet verloren gaat.

vervolg - Grandioos muziekfestival  - pagina 1
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Alle monturen 50% korting
Alle zonnebrillen 25% korting

Zandvoort Optiek

Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli 
Versace • Chopard • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol

Kerkstraat 34-36  |  2042 JG Zandvoort  |  Tel. 023 - 57 12 466

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93 - dinsdags gesloten 

Najaarsbeplanting
Bemesting
Tuinaarde

Oktober Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

* Kroepoek
* Mini Loempia’s (8 stuks)
* Babi Pangang Speciaal  
* Ajam Pangang
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst
 

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 16,50

* ALLEEN AFHALEN *

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

“Sport is goed voor lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl
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Het college heeft tijdens de raadsvergadering van jongst-

leden dinsdag nogmaals haar excuses aan de raad aan-

geboden voor het grof overschrijden van het budget voor 

personele kosten. Dit bedrag zal tot het einde van dit jaar 

oplopen tot circa € 365.000 terwijl daar eigenlijk geen 

dekking voor is. Voorgesteld wordt om het te dekken via 

de algemene reserve.

Om komende zondag de verkeersstromingen zo goed mo-
gelijk onder controle te houden, zullen op verschillende 
locaties in Zandvoort verkeersregelaars het verkeer rege-
len. Inwoners en ondernemers van Zandvoort krijgen altijd 
toegang tot Zandvoort.

Voordat de overschrijding 
op de agenda stond, was er 
een discussie bij het agen-
dapunt ‘Ingekomen stuk-
ken en mededelingen’.  Een 
aantal raadsleden had naar 
eigen zeggen de griffiepost 
met een nieuwe lijst van de 
hoorcommissie niet binnen 
gekregen en kon er dus niet 
over oordelen. Een aantal 

Zandvoortse ingezetenen 
worden op vertoon van hun 
paspoort en/of rijbewijs al-
tijd doorgelaten. Inwoners 

anderen echter gaf aan deze 
post al 8 dagen geleden te 
hebben ontvangen. De voor-
zitter hakte de knoop door, 
door het agendapunt aan te 
houden zodat er alsnog naar 
gekeken kan worden.

Personele kosten
De VVD wilde aanvankelijk 
niet haar goedkeuring geven 

die nog niet beschikken 
over een legitimatie met de 
vermelding van Zandvoort, 
kunnen bij de Centrale Balie 

Nogmaals excuses college

Doorrijkaarten tijdens A1GP race

aan de oplossing van het col-
lege om de budgetoverschrij-
ding uit de algemene reserve 
te halen. Fractievoorzitter 
Fred Paap: “De reserves zijn 
momenteel dermate laag 
dat wij die op dit moment 
niet willen aanspreken.” 
Ook het CDA was tegen het 
collegevoorstel. “Wij vinden 
het een fors bedrag. Dat de 
burgemeester nu het boete-
kleed aantrekt is voor ons nog 
geen reden om voor te stem-
men”, zei Gijs de Roode. Cees 
van Deursen (GL) had geen 
zin om de discussie die al in 
de commissie was gevoerd, 
opnieuw te doen. Volgens de 
fractievoorzitter van de PvdA, 
Pim Kuijken, heeft het bij het 

van de gemeente gratis een 
uittreksel uit het bevolkings-
register krijgen. 

Ondernemers 
Om te garanderen dat on-
dernemers en werknemers 
van Zandvoortse bedrijven 
hun werk goed kunnen  
bereiken, zijn er speciale 
doorrijkaarten gemaakt  

‘Caltex-sporen’ niet herkend
Er zijn een aantal reacties gekomen op het het artikel van 
Nel Kerkman in de Zandvoortse Courant van twee weken 
geleden. Helaas zat daar geen enkele goede reactie bij. 

door Joop van Nes jr.

Leuk was wel de reactie 
van oud-Zandvoorter Jan 
Knotter. Hij woont tegen-
woordig in Enter, de plaats 
waar ook Hester Maij (de 
plaatsvervangend burge-
meester tijdens de ziekte 
van oud-burgemeester 
Rob van der Heijden) naar-
toe verhuisde. Hij herin-
nert zich een garage aan 
de kop van de Zeestraat 
waar ook Rinko in heeft 
gezeten. Tevens herin-
nert hij zich de snack-
kraam van Molenaar 

waar je via een raam patat 
en dergelijke kon bestellen. 
Dat snackkraam stond naast 
de schiettent en tegenover 
de botsautootjes. Volgens 
Knotter liggen die deksels 
daar nog steeds. Hij vergeet 
echter dat daar allang een 
appartementencomplex is 
verrezen en dat de straten 
rondom dat gebouw tevens 
zijn opgeknapt. Dus Jan: die 
tegels liggen niet daar.

Ze liggen wel in de stoep van 
het Schuitengat, aan de kant 
van Dirk van den Broek. In dat 
pand was, voordat het een 
supermarkt werd, de garage 

van Davids gevestigd en die 
verkocht Caltex-benzine. De 
putdeksels zijn nooit verwij-
derd en men vraagt zich nu 
af of de ondergronds opslag-
tanks daar ook nog liggen. 
Misschien dat iemand bij 
de gemeente daar een ant-
woord op kan geven.

Menigeen herinnert zich nog 
de formule 1-teams die, in de 
week voorafgaande aan de 
Grand Prix, in deze garage 

de ruimte vonden om 
hun bolides te kunnen 
(p)repareren en te tunen. 
Later gebeurde dat in 
steeds groter wordende 
vrachtwagens boordevol 
de modernste appara-
tuur.

Volgende week zal er weer 
een markant object, dat 
vragen oproept, in deze 
rubriek aandacht vragen. 
Tot dan!

college aan regie ontbroken. 
Hij wilde tevens weten wat 
het college voor maatrege-
len heeft genomen om her-
haling te voorkomen.

De burgemeester antwoord-
de dat dit eens maar nooit 
meer was. “Het was een 
opstapeling van bijzondere 
zaken. Het spijt mij dat we 
de raad niet eerder hebben 
geïnformeerd. Alhoewel er 
geen geld over de balk is 
gesmeten, blijft het een fors 
bedrag”, betuigde hij zijn 
spijt. Na stemming was al-
leen de CDA tegen, de rest 
van de raad ging al dan niet 
schoorvoetend akkoord met 
het voorstel.

die nog tot en met vrij-
dagmiddag 13.00 uur af te  
halen zijn bij de Centrale 
Balie. Op vertoon van deze 
kaart wordt u als werkne-
mer van een Zandvoorts be-
drijf tijdens de A1 GP altijd  
doorgelaten. De gemeente 
verzoekt u de doorrijkaart 
achter uw voorruit te plaat-
sen. 

Politiek Verslag Raadsvergadering d.d. 30 september

 Do. Vr. Za. Zo.

Temperatuur

Max 13 12 14 15

Min 9 8 7-8 8-9

Zon 30% 25% 35% 25 %

Neerslag 45% 90% 50% 80% 

Wind wzw 5-7. wnw. 5-6 wzw. 4-5 zw. 6-8

Zandvoort in onstuimige 
herfstsfeer beland

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Actieve en vooral brutale 
oceaandepressies ma-
ken inmiddels volledig de 
dienst uit boven het West-
Europese luchtruim en we 
kunnen het mooie weer 
van het afgelopen week-
einde (bijna 20˚C richting 
Bentveld en Aerdenhout) 
wel minstens een dag of 
tien vergeten. 

Het luchtdrukverloop is bij-
zonder interessant -zeker 
voor diegenen die regel-
matig op de huisbarometer 
kijken- als we dat over de 
periode van bijna een week 
bekijken. Werd afgelopen 
zaterdagochtend nog een 
bijna recordhoge septem-
berstand gemeten in het 
land  (1038 millibar). Deze 
donderdag zal de wijzer van 
het weerglas zijn terugge-
lopen tot op, of net onder 
de 990 millibar, dus dat is 
bijna 50 millibar lager.

Vandaag zijn we in de ach-
terkamer van het venijnige 
lagedrukgebied aangeko-
men en wordt zo’n beetje 
de koelste polaire lucht 
meegevoerd, waarin het 
donderdagmiddag met een 
povere graad of 12-13 wel 
bekeken is. Tezamen met 
de gure buien die er dan 
soms vallen en het onstui-

mige windbeeld, voelt het 
ronduit onaangenaam aan 
buiten de deur. Op de boule-
vard en op het strand komt, 
na de stormachtige wind van 
woensdag, een meest krach-
tige wind te staan. Toch is er 
naast de buien ook wel wat 
zon, maar de herfst, zoals de 
meesten die (willen) kennen, 
komt zich deze week nadruk-
kelijk roeren.

Waarschijnlijk treedt er rond 
zaterdag even een kleine 
weersverbetering op, als we 
op een vluchtheuveltje van 
hogedruk terecht komen 
tussen twee lagedrukgebie-
den in, maar van lange duur 
zal die eventuele opleving 
niet zijn. Op zondag is een 
nieuwe portie frontale regen 
dan waarschijnlijk weer aan 
zet en kan de wind ook an-
dermaal zeer fors uithalen.

Wellicht is er wat meer hoop 
voor later volgende week, als 
de opstomende depressies 
de neiging krijgen zich iets 
minder nadrukkelijk te laten 
gelden. Mogelijk zou een 
meer zuidelijke wind dan 
(tijdelijk) voor wat warmer 
weer kunnen zorgen en ook 
de wisselvalligheid zou dan 
kunnen afnemen.

weerman Marc Putto    

Het weer is flink omgeslagen en we hebben voorlopig nog 
te maken met veel rumoer in de atmosfeer en behoorlijk 
wat herfstbuien. We zagen deze typische herfstgrillen op 
dinsdag al met volop somberheid buiten en aanzienlijk 
wat water in de Zandvoortse contreien.



Kostverlorenstraat 87  Zandvoort Hogeweg 28-07  Zandvoort Van Galenstraat 74  Zandvoort

•	 Een	luxe,	sfeervol	3-kmr	appartement	met	riant	zonneterras	op	het	zuiden!

•	 Gesitueerd op de 2e verdieping van het app. complex “Phoenicië” (bj 2002);
•	 “Phoenicië” (totaal 13 appartementen) is gelegen in het centrum van Zandvoort;
•	 Beg. grond: o.a. trapopgang en liftinstallatie;
•	 2e verdieping: o.a. sfeervolle living op het zuiden met zitgedeelte, eetgedeelte, schuifpui naar 

balkon en modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, moderne badkamer 

•	 Stijlvol	3-kmr	appartement	met	zeer	ruim	balkon	op	het	zuiden	direct	aan	de	
boulevard!

•	 Gelegen op de 4e woonlaag van het recent volledig gerenoveerde app. complex “Livorno”;
•	 Zonnige living (zuid ligging) met fraai zeezicht en verbinding naar aangrenzende slaapkamer met 

schuifpui naar balkon, moderne keuken vzv div. inbouwapp., badkamer vzv ligbad en wastafel,  
2e slaapkamer, modern toilet met fontein, was-/droogruimte;

•	 Het appartementencomplex beschikt over een liftinstallatie; 

•	 Een	vrijstaand	en	charmant	woonhuis	(bj	1918)	genaamd	“Klein	Kijkduin”	met	
garage	en	oprit	!	

•	 Gelegen aan de rand van het “Groene Hart” (hoek Sophiaweg en Kostverlorenstraat);
•	 Beg. grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met erker met opensl. deuren naar tuin en 

open haard, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., luxe badkamer met o.a. ligbad, 
doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet, sauna, royale slaapkamer;

•	 1e verdieping: multifunctionele ruimte (thans werkruimte) opgesplitst in 2 kamers;

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 269.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 224.500,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

vzv douchecabine, dubbele wastafel 
en ligbad;

•	 Een privé parking (in ondergelegen 
garage) is afzonderlijk te koop voor  
€ 30.000,- k.k.;

•	 Woonoppervlakte ca. 76 m² (ex. terras),  
inhoud ca. 190 m³.

•	 Gestuukte wanden en plafonds, nieu-
we zonwering, nieuwe schuifpui;

•	 Appartement verkeert in een uitste-
kende staat van onderhoud: om zo te 
betrekken!

•	 Woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud 
ca. 180 m³.

•	 Gezellige en besloten tuin op het 
zuiden en oosten met 2 terrassen en 
een stenen berging;

•	 Dit bijzondere woonhuis verkeert 
in een uitstekende staat van onder-
houd!

•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², per-
ceel 287 m², inhoud ca. 260 m³.

Brederodestraat 84  Zandvoort

•	 Halfvrijstaande,	moderne	20-er	jaren	woning	met	parkeermogelijk-
heid	op	eigen	terrein!

•	 Deze hoekwoning is nagenoeg geheel gerenoveerd en zo te betrekken! 
•	 Gelegen aan de rand van de geliefde “Parkbuurt” in Zandvoort Zuid;
•	 Beg. grond: o.a. royale woonkamer met opensl. deuren naar de tuin, fraie 

parketvloer en verbinding naar gemoderniseerde semi open keuken vzv div. 
inbouwapp., bijkeuken, modern toilet;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv o.a. doucheruimte, wasta-
fel en 2e toilet;

•	 Onderhoudsvriendelijke tuin rondom gelegen op oosten en noorden met over-
dekte motorstandplaats en houten berging;

•	 Een verrassend, modern woonhuis in een geliefde woonomgeving!
•	 Woonoppervlakte ca. 105 m², perceel 131 m², inhoud ca. 300 m³.

Kostverlorenstraat 117  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 71  Zandvoort 

•	 Een	karakteristieke	vrijstaande	villa	“De	Abeel”	uit	1912	met	o.a.	6	roy-
ale	slaapkamers,	2	luxe	badkamers,	diverse	woon-,	eet-	en	zitgedeeltes,	
garage,	oprit	voor	meerdere	auto’s	en	een	royale	tuin	rondom!

•	 Rustig gelegen in het geliefde “Groene Hart” van Zandvoort op een steenworp 
afstand van het “Kostverlorenpark”;

•	 Dit pand kenmerkt zich o.a. door hoge plafonds, hoge karakteristieke raampartijen, 
een stijlvol trappenhuis en originele paneeldeuren;

•	 De villa wordt omgeven door fraaie en vakkundig aangelegde tuinen, welke 
perfect zijn onderhouden;

•	 De besloten achtertuin (ca. 200 m²) is gelegen op het zuidoosten en beschikt over 
een ruim zonneterras en een sfeervolle overdekte patio;

•	 Ervaar tijdens een bezichtiging de charme, de rust, de ruimte en de vele mogelijk-
heden die deze unieke villa u te bieden heeft! 

•	 Woonoppervlakte ca. 275 m², perceel 770 m², inhoud ca. 800 m³.

•	 Zeer	goed	onderhouden	eengezinswoning	met	verrassende	indeling,	
moderne	keuken,	moderne	badkamer,	4	slaapkamers,	voor-	en	beslo-
ten	achtertuin!

•	 Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
•	 Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
•	 Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar 

en zicht op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv vloerverwarming, ligbad, 

sep. doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet;
•	 2e verdieping: 1 ruime slaapkamer, kast met aansluiting was/droogmachine;
•	 Voortuin op noordwesten en achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) op zuidoosten 

met achterom en stenen schuur;
•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 123 m², inhoud ca. 300 m³.

Vraagprijs: € 1.245.000,- k.k.

Vraagprijs: € 333.000,- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

NIEUW

NIEUWE PRIJS

NIEUW

VOV NIEUWE PRIJS



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,  
 aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;
•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Gratis hypotheekadvies;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,  
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
 * Vraag naar de voorwaarden

Brederodestraat 8B  Zandvoort Leeuwerikenstraat 9  Zandvoort Kostverlorenstraat 89 a-rd  Zandvoort

•	 Karakteristieke,	halfvrijstaande	woning	(type	2/1	kap),	omgeven	door	een	fraai	
aangelegde	tuin	met	oprit	en	garage!

•	 Gelegen in de zeer geliefde “Vogelbuurt” op een perceel van 369 m² eigen grond;
•	 De vakkundig aangelegde –zeer diepe en brede- achtertuin met haar div. terrassen heeft een 

opp. van ca. 165 m²;
•	 Beg. grond: o.a. sfeervolle, tuingerichte living vzv visgraat parket vloer en toegang tot achter-

tuin, moderne semi open woonkeuken (aanbouw) vzv div. inbouwapp., toilet met fontein;

•	 Gezellige	3-kamer	(hoek)bovenwoning	met	2	balkons	en	uitzicht	over	de	lom-
merrijke	Kostverlorenstraat!

•	 Gesitueerd op steenworp afstand van de duinen en het centrum;
•	 Privé entree, hal, L-vormige woonkamer met open haard en openslaande deuren naar balkon, 

eenvoudige keuken met authentieke granito vloer, eenvoudige doch nette badkamer voorzien van 
doucheruimte en toilet, royale slaapkamer met schouw, kleinere slaapkamer met wastafelmeubel 
en toegangsdeur naar 2e balkon;

•	 Zeer	luxe	3-kmr	appartement	met	balkon	op	(zuid)oosten	en	garage,	in	uitste-
kende	staat!

•	 Gelegen op de 2e verdieping van het app. complex “Brederode” (bj 1995);
•	 Rustig gelegen aan de rand van het “Groene Hart” van Zandvoort;
•	 Entree via trap of lift, royale hal, royale living met aangrenzend eetgedeelte en schuifpui naar 

balkon, luxe keuken vzv div. inbouwapp., luxe badkamer vzv douche, wastafel meubel en 
design radiator, 2 slaapkamers, bijkeuken;

Vraagprijs: 
€ 389.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 498.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 189.000,- k.k.

Bij ons geen open huizen dagen… wij zijn namelijk altijd 7 dagen per week beschik-
baar voor bezichtigingen. Dát is pas klantgerichtheid. U hoeft uw huis niet zelf te  
verkopen, dat doe ik namelijk voor u! Nick ten Broeke, uw persoonlijke makelaar.

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, 
moderne badkamer met ligbad, dou-
checabine en wastafel; 

•	 2e verdieping: ruime zolder/slaapka-
mer met dakkapel;

•	 Ervaar de rust en de ruimte die deze 
woning u te bieden heeft!

•	 Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 
369 m², inhoud ca. 325 m³.

•	 Het balkon aan de voorzijde is op het 
zuiden gelegen, het 2e balkon is gele-
gen aan de westzijde;

•	 Eigen stenen schuur aan westzijde van 
de woning op begane grond;

•	 Woonoppervlakte: ca. 65 m², inhoud 
ca. 175 m³.

•	 De garage bevindt zich in de onder-
gelegen afgesloten parkeergarage;

•	 Woonopp. ca. 100 m², inhoud ca. 
220 m³.

Boulevard Barnaart 21  Zandvoort 

•	 Te	koop	op	uitstekende	(A1)	lokatie:	ruim	opgezet	strandpaviljoen	
“Jac.	Driehuizen”	met	zeer	breed	perceel	strand!	

•	 Gelegen aan de Boulevard Barnaart in Zandvoort, op ca. 200 meter afstand van 
het station van Zandvoort, het circuit en direct tegenover het bungalowpark en 
strandhotel van CenterParcs;

•	 Een paviljoen ( #21) dat ruim van opzet is, met een perceel strand van maar liefst 
90 meter breed; 

•	 Het paviljoen biedt momenteel plaats aan ca. 500 à 600 terrasplaatsen, ca. 85 
binnenplaatsen en ca. 500 ligbedden;

•	 LET OP: BIEDINGEN GESCHIEDEN UITSLUITEND OP BASIS VAN 
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!

•	 Voorbehoud van gunning;
•	 Nadere informatie bij verkopend makelaar.

Julianaweg 25  Zandvoort

•	 In	het	hart	van	het	geliefde	“Groene	Hart”	van	Zandvoort,	ligt		
deze	charmante	30-er	jaren	halfvrijstaande	woning	(type	2/1	kap)		
op	een	perceel	van	ruim	500	m²	met	garage	en	een	ruime	voor-,		
zij-	en	achtertuin!

•	 Een woonhuis ( bj 1937) welke volledig gerenoveerd dient te worden;
•	 Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toilet met fontein, brede 

woonkamer-en-suite met origineel suitestel, voor- en achterkamer met marmeren 
schouwen, keuken met toegang tot achtertuin;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte en 2e toilet, 
balkon; 

•	 Aan u de kans van dit charmante huis op een toplocatie een droomhuis te 
maken!

•	 Woonoppervlakte ca. 180 m² (excl. garage), perceel 504 m², inhoud ca. 430 m³.

Vraagprijs: € 629.000,- k.k.

Verkoop bij inschrijving

NIEUW

NIEUW

VOV
NIEUWE PRIJS



Dr. C.A. Gerkestraat 23 rood 

vraagprijs € 269.000,-- k.k.

vraagprijs € 309.000,-- k.k.

Bilderdijkstraat 19 

vraagprijs € 259.000,-- k.k.

Stationsstraat 3

vraagprijs € 259.000,-- k.k.

Kromboomsveld 55 

vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Pakveldstraat 23

vraagprijs € 199.000,-- k.k.

Burg. van Alphenstraat 57/4 

vraagprijs € 169.500,-- k.k.

Hogeweg 54/9 

De kortste route naar… 
uw droomhuis

Op zoek naar een andere woning? Dan 

is zaterdag 4 oktober uw dag! U kunt 

dan namelijk geheel vrijblijvend een 

bezoek brengen aan tal van aantrek-

kelijke woningen uit ons aanbod. Dé 

gelegenheid om de zoektocht naar uw 

nieuwe huis te combineren met een 

ontspannen dagje is nu mogelijk.

Voor de landelijke NVM Open Huizen Dag 

is het maken van een afspraak niet no-

dig. De bewoners zullen u op 4 oktober 

van 12.00 tot 15.00 uur zelf ontvangen 

en rondleiden. Tenzij er bij een woning 

vermeld staat: makelaar op afroep. Wij 

komen dan zo spoedig mogelijk naar de 

woning.

Het kan natuurlijk zijn dat een woning 

voor die tijd reeds is verkocht. U ziet dan 

in de tuin ons VERKOCHT-bord staan. De 

woning neemt dan geen deel meer aan 

de Open Huizen Dag en kan niet meer 

worden bezocht. Voor meer informatie 

kijkt u op www.vanschaikomaco.nl

De deelnemende panden vindt u alvast 

op deze pagina. Staat uw droomhuis er 

tussen? Wacht dan niet tot 4 oktober 

en maak nu alvast een afspraak voor 

een bezichtiging van het huis van uw 

voorkeur.

Open huizen rOute
zaterdag 4 OktOber 12:00 - 15:00 uur

Hogeweg 56a, 2042 GJ Zandvoort

(023) 57 129 44, info@vanschaikomaco.nl

Haarlemmerstraat 45 

vraagprijs € 469.000,-- k.k. vraagprijs € 559.000,-- k.k.

Patrijzenstraat 10 

vraagprijs € 450.000,-- k.k.

Wilhelminaweg 50

vraagprijs € 975.000,-- k.k.

Brederodestraat 128 Brederodestraat 8 E 

vraagprijs € 645.000,-- k.k.vraagprijs € 595.000,-- k.k

Westerparkstraat 10 

Thorbeckestraat 17 

vraagprijs € 499.000,-- k.k. 

vraagprijs € 1.495.000,-- k.k.

Boulevard Paulus Loot 23 

vraagprijs € 439.900,-- k.k.

Van Speijkstraat 2/51 

speciale bijlage
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Zandvoortse 
A1 Courant 

 
A1GP: Powered by Ferrari Overzicht landenteams Robert Doornbos Dorpsfestiviteiten

speciale bijlage

A1 GP World Cup of Motoersport powered by Ferrari Zandvoort, 5 oktober 2008  www.zandvoortsecourant

A1GP seizoen 2008/2009: Meer spanning met nieuwe regels
Een extra verplichte pitstop is een van de veranderingen in 
het reglement van A1GP dat moet zorgen voor nog meer spek-
takel. De extra pitstop moet namelijk door de teams worden 
uitgevoerd tussen ronde vier en acht van de Sprint race.

“We stoppen nooit om te zoeken naar manieren om de actie 
op de baan te verbeteren. De twee pitstops in de hoofdrace 
hebben zich bewezen als echte stressmomenten tijdens de 
races. We hebben het idee dat een extra stop niet alleen 
nog een variabele factor in de sprintrace zou toevoegen, 
maar dat het de teams tegelijk ook de gelegenheid biedt hun 
teamwork te laten zien. Toen we gingen zitten om mogelijke 
verbeteringen te bespreken was dit vanuit ieder oogpunt een 
gewilde toevoeging”, aldus A1GP Chairman Tony Teixeira.

Kwalificatie systeem 
Het unieke systeem van de kwalificatie is heel populair ge-
bleken onder toeschouwers. Om de spanning tijdens ieder 

van de vier sessies nog verder te laten toenemen zijn ze te-
ruggebracht van 15 naar 10 minuten, met dezelfde 5 minuten 
pauze ertussen. Hier ligt de extra druk bij de coureurs. De 
startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald door de 
beste tijd uit sessies 1 en 2, de startopstelling voor de hoofd-
race is op basis van sessies 3 en 4.

Rookie’s
Landen kunnen de vrijdag gebruiken om jonge, minder erva-
ren coureurs uit te proberen in twee ‘rookie’ sessies, en doen 
dat ook. Deze populaire sessie blijft bestaan maar nu is er 
geen leeftijdsgrens en het gat tussen de twee sessies van 
30 minuten is vergroot van 5 naar 20 minuten.

Races
De lengte van de sprintrace, met de rollende start, is vergroot 
van 19 naar 24 minuten, plus een ronde. De hoofdrace, met 
staande start, blijft 69 minuten plus een ronde. De punten-
verdeling voor de korte race is echter aangepast, met alleen 

punten voor de top acht, die als volgt worden verdeeld: 10, 8, 
6, 5, 4, 3, 2, 1. De puntenverdeling in de hoofdrace blijft gelijk 
met de top 10 die punten krijgt met de verdeling: 15, 12, 10, 
8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Snelste
Er is echter nog een andere nieuwe, belangrijke regel verbor-
gen in de reglementen, die wel eens een extreem belangrijk 
effect zou kunnen hebben op de kwaliteit en de spanning 
van de races komend seizoen. Vanaf nu krijgen alle teams 
namelijk alle cruciale data over de snelste auto op de baan, 
dus ook waarom deze zo snel is. Sensoren meten continu 
overal op de auto’s data over snelheid, de stand van het gas 
en de remdruk door. Vanaf dit seizoen worden die gegevens 
van de snelste ronde in iedere sessie opgeslagen en gepu-
bliceerd zodat alle teams daarover kunnen beschikken. Met 
deze informatie kunnen de teams hun setup aanpassen en 
daardoor waarschijnlijk het gat met de snelste auto dichten 
of kleiner doen worden.
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Bij uw Alfa Romeo dealer: Sam van Lingen in Haarlem - Autoboulevard Pijlslaan
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Ofwel ‘Bestemming Zandvoort’; dat betekent op naar het 
Circuit Park Zandvoort om er de A1GP-races mee te beleven. 
Dat was in ieder geval één van de eerste dingen die ik deed, 
nadat ik in september 2007 bij de gemeente Zandvoort ge-
start was. En het was een belevenis. Niet alleen omdat de 
races spannend waren, maar ook omdat ik aan den lijve 
ondervond wat het betekent om een dergelijk internationaal 
evenement te hosten. 
 
Er zijn onvoorstelbaar veel zaken 
waarop organisatoren moeten letten: 
verkeer, veiligheid, verblijf, vermaak 
etc. etc. Niet alleen in Zandvoort, ook 
er buiten hebben vele partijen hun 
steentje bijgedragen aan het succes 
van de A1GP. Al twee keer zijn zij er in 
geslaagd om de A1GP goed te laten 
verlopen.
 
Ook dit jaar hebben velen hun handen 
uit de mouwen gestoken. Op het cir-
cuit en in het dorp is weer veel te bele-
ven. De bezoekers kunnen onbezorgd 
genieten van een gevarieerd aanbod. 
Dat is logisch. Elke keer weer moeten we bewijzen dat het 
de moeite waard is om naar Zandvoort af te reizen. 
 
De A1GP is van groot belang voor het circuit, Zandvoort, de 
regio Kennemerland en Nederland. Vele miljoenen stromen 
het laatje binnen. Maar het gaat ook om zaken die niet di-
rect in geld uit te drukken zijn. De race draagt bij aan de 
internationale bekendheid van de badplaats. In honderden 
landen komt Zandvoort via de televisieverslagen de woon-
kamer binnen. Dat is onbetaalbaar voor de BV Zandvoort. 
Ondernemers, gemeente en inwoners hebben daar alle be-

lang bij. Zandvoort heeft er zijn mooie voorzieningenniveau 
mede aan te danken. 
 
De A1GP zorgt ervoor dat bij miljoenen mensen een sterk 
beeld wordt neergezet: ‘Zandvoort is een badplaats met een 
springlevend circuitpark’. Daarmee versterkt BV Zandvoort 
zijn positie op vakantiebestemmingsmarkt. Een vitaal, spor-

tief en leuk Zandvoort is een zeer 
aansprekend argument om de bad-
plaats als vakantiebestemming te 
kiezen. Het behoeft geen betoog dat 
deze marktpositie onderhoud nodig 
heeft, want helaas is een sterke po-
sitie geen vanzelfsprekendheid met 
een eeuwige houdbaarheid. 
 
Elke keer weer moeten we ons best 
doen om de consument te overtui-
gen. Het belang is evident. De groei 
van het toerisme in Nederland blijft 
de komende jaren achter op de ons 
omringende landen, zo luidt de som-
bere voorspelling. Groeit het toerisme 
in ons land met gemiddeld 2%, in de 

concurrerende landen is dat zeker 4%. De eerste tekenen van 
terugval zijn al merkbaar. Gemeente en ondernemers moeten 
dus alles op alles zetten om ‘Destination Zandvoort’ te borgen 
en te verankeren. Met een vitaal Circuit Park Zandvoort heeft 
Zandvoort een ijzersterke troef in handen. 
 
Bestemming Zandvoort: natuurlijk ben ik er dit jaar weer 
bij. U toch ook!

N. Meijer
Burgemeester Zandvoort

Datum  Circuit  Land
5 oktober Zandvoort Nederland
9 november Chengdu China
23 november Sepang  Maleisië
25 januari Taupo  Nieuw Zeeland
8 februari Jakarta  Indonesië
22 februari Gauteng Zuid Afrika
15 maart Mexico City Mexico
29 maart Nnb*  Nnb*
12 april  Portimão Portugal
3 mei  Nnb*  Groot Brittannië

*= Nog niet bekend

Voorlopig programma 
seizoen 2008 – 2009

A1GP Powered by Ferrari is een veilige bolide
A1GP World Cup of Motorsport is altijd al trots geweest één van de meest veilige racewa-
gens ter wereld op de baan te zetten. En daar komt blijkbaar met de komst van Ferrari 
geen verandering in. De A1GP Powered by Ferrari wagen heeft een serie zware tests afge-
legd en is daar erg goed uitgekomen.

Eerst heeft het chassis de FIA 
druktest doorstaan. Hierbij 
wordt extreme druk uitge-
oefend op belangrijke delen 

van het chassis. Verder zijn 
er roltests en voor, achter 
en zijwaartse impact tests 
uitgevoerd. De frontale 

crashtest bestond uit een 
voorwaartse aanrijding met 
een stalen plaat, die vast was 
gezet in beton. Bij dit soort 

tests mag de neus iets ver-
vormen, maar niet zover dat 
de pedalen worden geraakt. 
Met deze test komt men te 
weten wat de krachten zijn 
die een coureur te verwer-
ken krijgt bij een frontale 
crash.

Bij achterwaartse crash 
tests wordt met gewichten 
een volledig volgetankte 
A1GP wagen gesimuleerd. Bij 
deze test mag de monocock 
niet beschadigd raken. Deze 
test wordt ook zijwaarts uit-
gevoerd. Tevens werd er ook 
nog een stuurkolom impact 
test gedaan.

De tests werden uitge-
voerd onder toezicht van 
de FIA en A1GP technisch 
directeur John Travis op 
het UK Transport Research 
Laboratory in Berkshire.

??????????????????????????????

Pos. Land Pnt.
1. Zwitserland 168
2. Nieuw Zeeland 127
3. Groot Brittannië 126
4. Frankrijk  118
5. Zuid Afrika  96
6. Ierland  94
7. Nederland 87
8. Duitsland 83
9. Canada 75
10. India 61
11. Portugal  59

Sprint race - Laps 12:
Pos. A1 Team Driver   Time Gap      
1 South Africa Adrian Zaugg 18’01.087     
2 France Loïc Duval 18’08.619   
3 Netherlands Jeroen Bleekemolen 18’09.184   
4  Mexico Salvador Durán 18’09.292   
5  Switzerland Neel Jani 18’09.668   
6 Germany Christian Vietoris 18’11.431   
7 Great Britain Oliver Jarvis 18’11.653   
8 reland Ralph Firman 18’13.255   

Feature race -Laps 45: 
Pos. A1 Team Driver Time Gap
1 Great Britain Oliver Jarvis 1:09’51.394 
2 South Africa Adrian Zaug 1:09’57.136  
3 Switzerland Neel Jani 1:09’59.368   
4 Mexico Salvador Durán 1:10’02.910   
5 France Loïc Duval 1:10’17.183   
6 Ireland Ralph Firman 1:10’25.091 
7 New Zealand Jonny Reid 1:10’39.029 
8 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1:10’40.664

Eindstand seizoen 
2007 – 2008

Pos. Land Pnt.
12. Verenigde Staten 56
13. China 55
14. Brazilië 44
15. Maleisië 25
16. Mexico 22
17. Australië 20
18. Italië 12
19. Tsjechië 10
20. Pakistan 1
21. Indonesië 1
22.  Libanon 0

‘Destination Zandvoort’ 

Burgemeester Niek Meijer

De Nederlandse bolide met Ferrarimotor

Race uitslagen Zandvoort
30 september 2007  

Extra prijzen
Beste race A1GP:  Mexico
Meest verbeterde team: A1 Team Ierland
Rookie van het jaar:  Robert Wickens, 
 A1 Team Canada
Meest spectaculaire inhaalmanoeuvre: Robert Wickens, 
 A1 Team Canada
Favoriet team op www.A1GP.com:  A1 Team Maleisië
Team met de beste PR:  A1 Team Nederland
Best gepresenteerde team:  A1 Team Ierland
Beste verslaande TV-zender:  ESPN STAR Sports
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Michelin  
bandenleverancier A1GP 

Prinsdom Monaco nieuw in A1GP
Het prinsdom Monaco is over de hele wereld be-
roemd om zijn race geschiedenis. Daar wordt nu 
een bladzijde aan toegevoegd met de inschrijving 
voor de A1GP World Cup of Motorsport. Niet alleen 
zullen de rood/witte kleuren van het prinsdom  
wereldwijd te zien zijn, de onderneming heeft zelfs 
de zegen van het staatshoofd prins Albert II van 
Monaco!

Land: Australië 
Seatholder: Alan Jones
1e coureur: John Martin
2e coureur: Nathan Antunes

Land:  Brazilië 
Seatholder: Emmerson Fittipaldi
1e coureur: Bruno Junquiera
2e coureur: Sergio Jimenez

Land:  Canada 
Seatholder: Wade Cherwayko
1e coureur: James Hinchcliffe

Land:  Groot Brittannië 
Seatholder: Tony Clements
1e coureur: Oliver Jarvis
2e coureur: Robbie Kerr

Land:  Ierland 
Seatholder: Mark Kershaw
1e coureur: Ralph Firman
2e coureur: Adam Carroll

Land:  India 
Seatholder: Ravi Chilukuri
1e coureur: Narain Karthikeyan
2e coureur: Parthiva Sureshwaren

Land: Indonesië 
Seatholder: A1 Team Indonesia
1e coureur: Satrio Hermanto

Land:  Maleisië 
Seatholder: Jack Cunningham
1e coureur: Fairuz Fauzy

Land:  Mexico 
Seatholder: Julio Jauregui Saad
1e coureur: Sergio Perez
2e coureur: Salvador Duran

Land:  Nederland 
Seatholder: Jan Lammers
1e coureur: Jeroen Bleekemolen
2e coureur: Robert Doornbos

Land:  Nieuw Zeeland 
Seatholder: Colin Giltrap
1e coureur: Jonny Reid
2e coureur: Brendon Hartley

Land:  China 
Seatholder: Liu Yu
1e coureur: Frankie Cheng
2e coureur: Marchy Lee Ying-Kin

Land:  Tsjechië 
Seatholder: Antonin Charouz
1e coureur: Tomáš   Enge
2e coureur: Erik Janis

Land:  Verenigde Staten 
Seatholder: Rick Weidinger
1e coureur: Buddy Rice
2e coureur: Jonathan Summerton

Land:  Zuid Afrika 
Seatholder: Tokyo Sexwale
1e coureur: Adrian Zaugg
2e coureur: Wesleigh Orr

Land: Zwitserland 
Seatholder: Max Welti
1e coureur: Neel Jani
2e coureur: Sebastien Buemi

Michelin is vanaf dit seizoen de exclusieve bandenpartner van A1GP 
World Cup of Motorsport. Het Franse bedrijf van het ‘bandenmannetje’, 
met een imposante geschiedenis in de autosport, heeft een driejarige 
overeenkomst gesloten om de banden te leveren voor de nieuwe A1GP 
Powered by Ferrari auto.

Het ontwerp van de band is een afgeleide van Formule 1 techniek, 
met zowel optimale prestaties als veiligheid voor de coureur. Er zijn 
uitgebreide tests gedaan op diverse circuits, waaronder Fiorano, Imola, 
Jerez en Mugello met als resultaat het best mogelijke compromis 
tussen grip, uithoudingsvermogen en slijtage. Michelin zal in de pad-
dock aanwezig zijn om een topkwaliteit service tijdens het seizoen te 
garanderen.

Seatholders zijn Clivio Piccione en Hubertus Bahlsen. 
De oud-F3 rijder en GP2 winnaar Piccione is zelfs de 
eerste seatholder die ook daadwerkelijk van de ‘seat’ 
gebruik zal gaan maken. De 24-jarige bescherme-
ling van prins Albert kreeg ook steun van de voorzit-

ter van het nationale congres van zijn land. De in 
Monaco woonachtige Zwitser Bahlsen racet voor-
namelijk in zijn eigen collectie F1 auto’s waarin hij 
in 2005 groepswinnaar werd van de FIA Historische 
Grand Prix serie. De belangrijkste man in dienst van 
Team Monaco is de Brit Graham Taylor. De man uit 
Gloucester werkt al 21 jaar in de motorsport en heeft 
managing en technische ervaring van onder andere 
de F1 opgedaan. A1GP-voorzitter Tony Teixeira is zeer 
verheugd met de deelname van Monaco. “Monaco 
heeft het minste aantal inwoners van alle landen 
die meedoen in de A1GP World Cup of Motorsport, 
maar wereldwijd zijn er niet veel plaatsen die meer 
aandacht krijgen dan zij. Wij willen dat deze serie een 
echte wereldomvattende wordt met zoveel mogelijk 
deelnemende landen”, verduidelijkte hij.



Zandvoortse Courant • nummer 40 • 2 oktober 2008

17

Land: Indonesië 
Seatholder: A1 Team Indonesia
1e coureur: Satrio Hermanto

Land:  Nieuw Zeeland 
Seatholder: Colin Giltrap
1e coureur: Jonny Reid
2e coureur: Brendon Hartley

Land:  Duitsland 
Seatholder: Willi Weber
1e coureur: Christian Viterois
2e coureur: Michael Ammermüller

Land:  China 
Seatholder: Liu Yu
1e coureur: Frankie Cheng
2e coureur: Marchy Lee Ying-Kin

Land:  Frankrijk 
Seatholder: Jean Paul Driot
1e coureur: Nicolas Lapierre
2e coureur: Loic Duval

Land: Italië 
Seatholder: Piercarlo Ghinzani
1e coureur: Edoardo Piscopo
2e coureur: Davide Rigon

Land:  Libanon
Seatholder: Tameem Auchi
1e coureur: Daniel Morad

Land:  Pakistan 
Seatholder: Adam Khan
1e coureur: Adam Khan

Land:  Portugal 
Seatholder: Luis Vicente
1e coureur: João Urbano
2e coureur: Bruno Serra

Land: Zwitserland 
Seatholder: Max Welti
1e coureur: Neel Jani
2e coureur: Sebastien Buemi

Minder bolides van start
Tijdens de eerste A1GP-race van dit seizoen zullen minder 
bolides van start gaan dan verwacht. Volgens de organisa-
tie zal een klein aantal teams nog niet over de nieuwe auto 
kunnen beschikken maar men wenst niet aan te geven wel-
ke teams dat zijn. Gebleken is in ieder geval dat de A1GP po-
wered by Ferrari een dermate prestigieus project is geweest 
dat het een langere voorbereiding nodig heeft gehad.

“Het is jammer dat we ons in deze situatie bevinden. Een 
klein aantal teams zal in Zandvoort niet starten. Hoewel deze 
teams uiteraard erg teleurgesteld zijn, begrijpen ze dat wij 
al het mogelijke hebben gedaan, maar helaas in tijdsnood 
zijn gekomen,” aldus de CEO van A1GP, Pete da Silva. Om nog 
zoveel mogelijk teams van start te kunnen laten gaan, wil hij 

niet aangeven welke het absoluut niet redden.

“Ik ben me ervan bewust hoe hard onze teams hebben gewerkt, 
en ook nu nog dag en nacht aan de slag zijn. Het feit dat som-
migen deze week niet aan d e start kunnen verschijnen, ligt 
niet aan het gebrek aan inzet. We hebben ontzettend veel hulp 
gekregen uit vele hoeken en ik wil vooral onze leveranciers, part-
ners en sponsors bedanken die ons hierbij hebben gesteund. 
We hebben velen van hen om erg veel gevraagd en ze hebben 
stuk voor stuk geleverd”, zo voegde Da Silva eraan toe. 

De wedstrijdenreeks streeft ernaar alle landen aan de start 
te laten verschijnen bij het tweede A1GP-evenement van het 
vierde seizoen, van 7 tot en met 9 november in het Chinese 
Chengdu. De A1GP-race van Zandvoort zal wel meetellen 
voor het kampioenschap.

Tijdschema 3 - 5 oktober 
Vrijdag 
10.00  Samsung BMW 130i Cup  testing 
10.30  DSC Group 2  testing 
11.10 Formido Swift Cup  testing 
11.40  Benelux Racing League  testing 
12.10  Samsung BMW 130i Cup  Kwalificatie 1 
12.40  DSC Group 2  Kwalificatie
13.10  Formido Swift Cup  Kwalificatie
13.40  Benelux Racing League  Kwalificatie
15.40  Samsung BMW 130i Cup  Kwalificatie 2 
16.10  DSC Group 1  testing (rookies) 
17.00  DSC Group 2  race 1 (45 min.) 

Zaterdag
08.20  DSC Group 1  testing 
09.00 A1GP First practice 
11.00  DSC Group 1  Kwalificatie 
11.30  A1GP Second practice 
12.40  Benelux Racing League  race 1 (12 ronden) 
13.05  A1GP PIT LANE WALK 
14.10  Samsung BMW 130i Cup  race 1 (12 ronden) 
14.45  Formido Swift Cup  race 1 (12 ronden)
15.45  A1GP Qualifying 1  Sprint Race 
16.00  A1GP Qualifying 2  Sprint Race 
16.15  A1GP Qualifying 3  Feature Race 
16.30 A1GP Qualifying 4  Feature Race 
17.10  DSC Group 1  race 1 (45 min.) 

Zondag
09.00  Samsung BMW 130i Cup  race 2 (16 ronden)
09.45  Formido Swift Cup race 2 (12 ronden)
11.00 A1GP Sprint Race 
11.35 A1GP VIP RIDES 
12.00  Benelux Racing League  race 2 (12 ronden)
12.40  DSC Group 1  race 2 (45 min.)
13.30 Demonstrations 
13.45  A1GP Opening Ceremony 
15.00  A1GP Feature race 
16.20  A1GP Podium Ceremony 
17.00  DSC Group 2  race 2 (45 min.)

Dorpsfestiviteiten
Gasthuisplein

   Vrijdag 3 oktober

19.00 - 00.00 uur  Meet & Greet met de 
 A1GP teams en coureurs
21.00 - 00.00 uur Veronica Roadshow

   Zaterdag 4 oktober

13.00 uur Kinder ‘race’ spelen
16.00 uur Kinder muziekfestival met KUS
19.00 uur Uitreiking Prix d’humanité aan 
 Marco Borsato
21.00 - 00.00 uur  Veronica Roadshow

   Zondag 5 oktober

 Veel gezelligheid in het centrum!

www.A1-zandvoort.nl
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De beste pitsstop
voor bloemen

Haltestraat 46 -  Zandvoort 
www.laurelenhardy.nl

03/04/05 oktober

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort 
 Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Gijs Schlagwein

Arthur van Steijn
Op 5/10 zal onze keuken in

de finale zitten met
div. A1 plates     

Een  denderend

A1
weekend  

Met op 3/10 aan kop zanger
                                op de 

                           voet gevolgd

              door de drive-in show 

van                      op 4/10, met op

    zijn hielen zanger
D.J. Len

Wij wensen iedereen veel
plezier tijdens de A1 race.

Volgend jaar kunt u ook 
weer  bij ons terecht.

Zandvoort bruist ook na de race

In het weekend van 
4 en 5 oktober 2008
presenteren wIj u de 
gehele brIlcollectIe
van prada en bulgarI 
voor het seIzoen 2009

sea optiek
zichtbaar beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74  |  Vrijdag koopavond

tijdens dit weekend bent u van harte
uitgenodigd om onder het genot van een hapje
en drankje de collecties van deze 2 topmerken 

vrijblijvend te komen bekijken.

graag tot ziens
Michel & anita

Kerkstraat 14, 
2042 JE Zandvoort
Geopend van 
9.00- tot 22.00 uur
maandags gesloten

Bel: 5712102  
kijk voor meer info: www.harocamo.nl 

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

A1 menu:
Tomatensoep - Biefstuk -

dessert naar keuze € 19,50

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten - vleesgerechten

zoals spare ribs - saté!

Printing People Zandvoort

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? 
En u wilt advies over het ontwerp?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255 
Printing People Group • Kleine Krocht 2 • 2042 JN • Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl • www.printingpeople.nl

Flyers Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen
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Horeca langer open
Tijdens het komende 
A1GP weekend mogen de 
Zandvoortse horeca een 
uur langer open blijven. De 
horecagelegenheden die 
een vergunning hebben om 
tot 03.00 uur open te blij-
ven, mogen op vrijdagnacht 
en zaterdagnacht tot 04.00 
uur hun gasten ontvangen. 
Dat heeft burgemeester 

Niek Meijer besloten. Het 
gaat hem niet alleen om 
een bijdrage te leveren 
aan een gezellig en gast-
vrij Zandvoort, de maatre-
gel dient ook de veiligheid. 
Vorig jaar was er tijdens de 
A1GP ook een verruiming 
van de sluitingstijden en 
mede daardoor verliepen 
de nachten rustig. 

Nederlandse Spoorwegen 
zetten extra treinen in

Geen calamiteitenroute 
op de Zeeweg

ZFM Live: A1 Radio 

In verband met de te ver-
wachte drukte komend 
weekend, zal de NS speciaal 
voor de A1GP World Cup of 
Motorsport op zondag 5 ok-
tober treinen met extra ca-
paciteit tussen Zandvoort en 
Haarlem laten rijden. Vanaf 

De verkeersprognose voor 
de zondagmorgen en –mid-
dag is positief. Mede door 
de mindere weersvoorspel-
lingen wordt verwacht dat 
Zandvoort goed te bereiken 

Vanuit het NH Hoteles, pal 
tegenover de ingang van het 
Circuitpark Zandvoort, presen-
teert ZFM zaterdag en zondag 
de ‘A1 radio’, live op 106.9 FM. 
Met verslaggevers die het hele 
weekend op het circuitpark 
zullen rondlopen, mis je niets 
van je favoriete coureurs. 

Centrum
Vrijdag start de live uit-

06.00 uur vertrekken er van 
station Haarlem ieder uur 4 
extra lange dubbeldekstrei-
nen naar station Zandvoort. 
Aan het einde van de dag 
geldt dezelfde dienstregeling 
vice versa. De treinen stoppen 
ook op station Overveen.

is voor zowel het reguliere 
verkeer als het calamiteiten-
verkeer. Indien er onverhoopt 
een calamiteit voordoet kan 
de calamiteitenroute per di-
rect worden ingesteld.

zending al om 10.00 uur, 
met onder andere inter-
views met de organisatie. ‘s 
Avonds om 19.00 uur vanaf 
het Gasthuisplein, met ver-
slaggeving van de ‘Meet & 
greet’ van teams en rijders. 
Ook zaterdagavond doen 
reporters live verslag van de 
festiviteiten, zoals de uitrei-
king van de Prix d’Humanité 
aan Marco Borsato.

Zandvoort op zijn best!
Aankomend weekeinde heeft Zandvoort voor het derde 
jaar op rij de eer gastheer te zijn voor het grote A1GP-eve-
nement. En dat is iets om te koesteren. Zandvoort heeft dit 
weekend de kans zich aan een groot publiek te presente-
ren. 

Enerzijds aan de vele kijkers in 
de 150 landen ter wereld (ruim 
30 landen live) waar dit eve-
nement wordt uitgezonden, 
anderzijds aan de 100.000 
bezoekers die Zandvoort dit 
weekend rijk is. En dus moet 

er wel iets te presenteren zijn: 
Zandvoort staat dit weekend 
dan ook geheel in het teken 
van de race. Banieren sie-
ren de toegangswegen van 
deze ‘racestad’ en de onder-
nemers welke Stichting één 

Zandvoort een warm hart 
toedragen zullen het dorp op-
leuken met de zwart-wit ge-
blokte vlaggen. Tevens is er via 
deze krant en bij de onderne-
mers persoonlijk een oproep 
gedaan de etalages en gevels 
om te dopen in A1-stijl. Het 
race- en oranjegevoel zullen 
de boventoon voeren zodat de 
bezoekers van Zandvoort zich 
hier welkom en thuis voelen, 
met als gevolg hier zeker te-
rug te willen komen.

Voor het vermaak wordt 
uiteraard ook gezorgd: op 
het Gasthuisplein zal het 
vrijdag- en zaterdagavond 
feest zijn, maar ook in alle 
horecazaken in Zandvoort 
zal het feest tot in de kleine 
uurtjes doorgaan. Zaterdag 
overdag staat in het teken 
van de kinderen en gedu-
rende het hele weekend zal 
er vermaak op straat zijn. 
Kortom: Zandvoort op zijn 
best!

De burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer, heeft in de 
regionale werkgroep, waar ook Bloemendaal en de pro-
vincie deel van uitmaken, besloten dat voor de A1GP geen 
standaard calamiteitenroute wordt ingesteld op de Zee-
weg tussen de Brouwerskolk en de kop van de Zeeweg in 
Bloemendaal.

De lokale Omroep ZFM Zandvoort zendt drie dagen lang 
het grote A1GP weekend evenement uit. ‘A1 Radio’ is te be-
luisteren op 106.9 FM of via live streaming op www.zfm-
zandvoort.nl 

Oud-coureur Gijs van Lennep, samen met autosportjour-
nalist Rob Wiedenhof keuzeheer voor het monument, was 
duidelijk in zijn oordeel. de twee coureurs hebben uitstra-
ling, zijn ambassadeur voor de Nederlandse autosport en 
zijn altijd positief. Verder hebben ze beide een enorme staat 
van dienst alhoewel die van Bleekemolen wat langer is 
omdat hij al heel jong de racerij met de paplepel van vader 
Michel kreeg ingegoten.

Tennis
Robert Doornbos is wat korter met racen bezig. Hij stapte in 
1999 over van het tennis naar de racerij en dat sloeg direct 
aan. Zijn eerste seizoen waren de winterseries in Engeland. 
“Ik werd direct gegrepen door het racevirus en kon er niet 
meer buiten. Als je mij nu vraagt: Wimbledon of Silverstone, 
dan is er maar één antwoord mogelijk: Silverstone. Ik vind 
tennis nog wel leuk om naar te kijken, maar zelf spelen doe 
ik slechts voor het plezier”, zegt de man die het komende 

A1GP-seizoen de helft van de races voor A1 Team Nederland 
zal rijden. Bleekemolen neemt de andere wedstrijden voor 
zijn rekening.

Superleague Formula 
Doornbos is blij dat hij niet het spits van het seizoen A1GP 
hoeft af te bijten. Richting Bleekemolen: “Jij mag komend 
weekend de kastanjes uit het vuur halen. Laat mij het 
maar in China doen.” Op dit moment is Doornbos ook 
druk bezig met de Superleague Formula waarin hij de 
bolide van AC Milan bestuurt. Dat gaat hem niet slecht 
af, getuige de winst tijdens het afgelopen weekend op 
de Nürnburgring in de Duitse Eifel. Doornbos is erg blij 
met zijn eerste zege. De 26-jarige Rotterdammer pakte 
zaterdag tijdens de kwalificatie de pole-position en reed 
zondag een dominante eerste race. Door zijn overwin-
ning in de eerste race moest hij helemaal achteraan star-
ten in de tweede race. Hierin eindigde hij uiteindelijk op 
een zeer verdienstelijke zesde plek. “Dit was genieten, 
hier doe ik het voor”, liet hij na afloop van de races weten. 
“Ik heb mijn ervaring met rollende starts vandaag goed 
kunnen uitbuiten. Daarna kon ik snel een goed ritme 
pakken en een gat slaan. Complimenten ook aan het 
team. Ze hebben me niet alleen een goede auto gegeven, 
maar ze hebben ook nog eens een supersnelle pitstop 
uitgevoerd.”

Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos 
vereeuwigd op monument

Jeroen Bleekemolen (l) en Robert Doornbos onthullen hun eigen namen op het monument

De namen van de beide huidige Nederlandse A1GP-cou-
reurs, Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos, zijn ver-
eeuwigd op het Nationaal Autosport Monument, naast 
de ingang van Circuit Park Zandvoort. Dinsdagmiddag 
onthulden beide rijders de met hun namen aangepaste 
plaquette.



Vraagprijs: € 157.500,= k.k.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Vraagprijs: € 254.500,= k.k. Vraagprijs: € 599.000,= k.k.
Vraagprijs: € 485.000,= k.k.
Garageboxen: € 27.500 per stuk

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.
Vraagprijs: € 234.000,= k.k.
Ggaragebox: € 35.000 Vraagprijs: € 169.000,= k.k. Vraagprijs: € 329.000,= k.k.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k. Vraagprijs: € 410.000,= k.k. Vraagprijs: € 319.000,= k.k. Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k. Vraagprijs: € 219.000,= k.k. Vraagprijs: € 199.000,= k.k. Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 245.000,= k.k. Vraagprijs: € 969.000,= k.k. Vraagprijs: € 375.000,= k.k. Vraagprijs: € 529.000,= k.k.

Burg. v. Alphenstraat 55-14

Oranjestraat 12-7

Schuitengat 51 Tolweg 39 Dr. J.G. Mezgerstraat 135                                             

C. Huygenstraat 24 Celsiusstraat 192-16                                                     Van Galenstraat 114                                                     Martinus Nijhoffstraat 5                                                 

Nassauplein 3                                                              Dr. Gerkestraat 4 Haarlemmerstraat 49                                        Jac. v. Heemskerckstraat 5                            

Kromboomsveld 15                                                     Van Speijkstraat 14a                                                    Sara Roosstraat 68                                                      Bilderdijkstraat 15                                                        

Burg. v. Alphenstraat 61-20 Dr. Scheapmanstraat 3-3a Dr. Mezgerstraat 26a Matthijs Molenaarstraat 1                                              

NVM OPEN HUIZEN ROUTE: 
Zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur!

Voor iedere bezoeker een gratis cake!



Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven Timo GreevenKim Dekker

Vraagprijs: € 329.000,= k.k.

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 745.000,= k.k.

Vraagprijs: € 589.000,= k.k.

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k. Vraagprijs: € 289.000,= k.k. Vraagprijs: € 569.000,= k.k. Vraagprijs: € 229.500,= k.k.

Vraagprijs: € 449.000,= k.k. Vraagprijs: € 205.000,= k.k. Vraagprijs: € 419.000,= k.k. Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k. Vraagprijs: € 279.000,= k.k. Vraagprijs: € 115.000,= k.k. Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Spoorbuurtstraat 20                                                      

Hogeweg 56-14                                                

Trompstraat 17-6                                                          

Spoorbuurtstraat 11b                                                    

Cort van de Lindenstraat 36                               

Julianaweg 22              

Schoolstraat 9                                                             

Kostverlorenstraat 66b

Marisstraat 41                                                              De Ruyterstraat 2-8                                                      Dr. Schaepmanstraat 10                                   Swaluestraat 23a                                                         

Trompstraat 11 Stationsplein 17-4                                                        Hogeweg 68a                                                               C. van der Lindenstraat 2-14

Max Euwestraat 8                                                        Nieuwstraat 13                                                             De Schelp 50                                                               Kromboomsveld 37                                                       

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Ms. X

?
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Locatie noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW zandvoort 2042 Vb zandvoort
tel: 023 574 03 30  tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 
info@pluspuntzandvoort.nl 

Cursussen seizoen 2008-2009  
waar nog plaats is:  
maar wees snel want vol=vol!!!

tarot 2
In deze cursus wordt de Grote Arcana heel uitgebreid 
behandeld en er wordt geoefend met eenvoudige  
legpatronen. Gelieve uw eigen spel mee te nemen naar 
de cursus.

tarot 3
Deze cursus is voor de geoefende kaartlegger.  
Minimaal 3 jaar ervaring met de kaarten is vereist.  
Deze cursus vraagt veel eigen inbreng

FotograFie voor beginners
Kennis van het fotografisch proces, samen met een 
creatieve kijk, is doorslaggevend bij het maken van een 
kwalitatief goede foto. Deze cursus voorziet in het 
verschaffen van kennis in het fotografische proces, het 
maken van composities en het corrigeren van belichting 
waar nodig. Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes  
van uw camera en leert u de standaard instellingen 
wijzigen.

nordiC walking
Bij Nordic Walking gebruikt u 90% van alle spieren. 
Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voor alle 
leeftijden geschikt.Tevens kunnen sporters en niet-spor-
ters hier aan deelnemen. Het is een ideale mogelijkheid 
om op te starten met bewegen en geschikt voor mensen 
met een chronische aandoening. De eerste les verzame-
len we in de ontmoetingsruimte B.G. van het Pluspunt 
gebouw.

power Fitwalk
Power Walk is een vlotte tot snelle manier van lopen 
(wandelen) die tot verbetering van de hart- en longfunc-
tie leidt, tevens is het een goedkope, gemakkelijk uit te 
voeren en eenvoudige activiteit met een minimale kans 
op letsel, die bovendien het geestelijk welbevinden zal 
beinvloeden. De eerste les verzamelen we in de ont-
moetingsruimte B.G. van het Pluspunt gebouw.

dansCaFÉ in zandvoort (4 oktober)
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een 
Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om 
vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30 
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

Zondag
08:00 Countrytrack (h) 
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard (weekendeditie) 
14:00 Zondag in Kennemerland 
17:00 De Avond 
20:00 Inspiratieradio (h) 
21:00 Tepp Zeppi 
23:00 Eb & Vloed 

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 De Watertoren 
12:00 Muziekboulevard 
18:00 De Avond 
20:00 Golden ZFM 
21:00 Klassiek 
23:00 Eb & Vloed 

Dinsdag
08:00 Zondag in Kennemerland (h)
11:00 De Watertoren 
12:00 Muziekboulevard 
18:00 De Avond 
20:00 ZFM Jazz (h)
22:00 In Zandvoortse Zaken 
23:00 Eb & Vloed 

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Café (h)
10:00 De Watertoren 
12:00 Muziekboulevard 
18:00 De Avond 
20:00 Klassiek (h)
22:00 Veenendaal in zicht (h) 
23:00 Eb & Vloed 

Donderdag
08:00 Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 De Watertoren 
12:00 Muziekboulevard 
18:00 De Avond 
20:00 Countrytrack 
22:00 De Hoop 
23:00 Eb & Vloed 

Vrijdag 
08:00 ZFM Jazz (h)
10:00 Veenendaal in zicht 
11:00 De Watertoren 
12:00 Muziekboulevard 
15:00 Eurobreakdown 
17:00 Je weekend in met ZFM 
19:00 Vrijdagavond Cafe 
21:00 Sea IT 

Zaterdag
08:00 Toebak Leeft? 
10:00 Goedemorgen Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard (weekendeditie) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 Eurobreakdown (h)
19:00 Roy on-air 
21:00 Groove Empire 
23:00 Night Walk 

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

zijn sinistere agenten zetten 
meteen de achtervolging 
op de Jedi en zijn Padawa 
in. Intussen op de frontlinie, 
proberen Obi-Wan Kenobi 
en Meester Yoda dapper om 
het Kloonleger te leiden in 
een poging om de krach-
ten van de Duistere Kant te 
weerstaan. 

In deze animatiefilm valt 
de Galaxy ten prooi aan de 
Kloonoorlog, een grootscha-
lige burgeroorlog waarbij de 
kwaadaardige Separatisten 
en hun androïdenleger het 
opnemen tegen de Republiek 
en haar Jedi bewakers. Om 
de overhand te krijgen in dit 
conflict, dat elke dag inten-
ser wordt, krijgen Jediridder 
Anakin Skywalker en zijn 
leerling Padawan Ahsoka 
Tona een belangrijke mis-
sie toegewezen. Tijdens die 
missie komen ze tegenover 
Jabba de Hutt te staan, de 
‘gangsterbaas’ van de pla-
neet Tatooine. Op Tatooine 
worden onze helden gecon-
fronteerd met nieuwe ge-
varen, want Graaf Dooku en 

Star Wars: The Clonewars

www.sportinzandvoort.nl

“Teamsporten 
bevorderen de 

sociale contacten”



Zandvoort
Oktober 2008

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zaterdag 4 oktober 22.00 - 02.00
DJ Anciano 

Zondag 5 oktober 17.30 - 21.30
Fresh! 

Woensdag 8 oktober vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day ‘Be Fabulous’ 

Zaterdag 11 oktober 22.00 - 02.00
Combé 

Zondag 12 oktober 17.30 - 21.30
Cross-Over 

Zaterdag 18 oktober 22.00 - 02.00
Amy & Paolo 

Zondag 19 oktober 17.30 - 21.30
NME Events 

Zaterdag 25 oktober 22.00 - 02.00
Accoustic 

Zondag 26 oktober 17.30 - 21.30
Food & Jazz met Deborah J. Carter 

Feesten & Events

’Be Fabulous’
Deze Special Ladies Day staat in het teken 
van de laatste trends en ontwikkelingen op 
het gebied van mode, beauty en lifestyle. 

•  The distinguished Gentlemen 
•  Entertainer Junior
• Lounge DJ & Saxofonist
• Fabulous Shaker Boys
• Fashionshow
•  Optreden winnaar Latin Live
• Gratis entree en gratis drankje

Win een luxe 
avond uit! 
In september en oktober ontvangt u bij 
het bestellen van een 3-gangendiner in 
Circles Restaurant een speciale voucher. 
Met deze voucher maakt u kans op een 
culinaire glamour night voor 8 personen! 

wo 8 okt 20.00 uur

Food & Jazz 
Kom op zondag 26 oktober heerlijk dineren 
in Circles Restaurant en geniet van de 
jazzmuziek van Deborah J. Carter. 
Onze chef-kok heeft een tongstrelend 
3-gangen menu samengesteld.

Reserveer in ons restaurant en geniet voor 
€ 29,50 van dit heerlijke diner.

Kraak de kluis 
en win een 
iPod Touch
In oktober kunt u met de Bonus Jackpot 
exclusieve elektronische gadgets winnen, 
zoals de nieuwste Apple iPod touch. 

We zijn jarig!
Op woensdag 1 oktober bestaan 
wij 32 jaar! Onze gasten ontvangen 
deze middag bij het bestellen 
van een kopje koffi e of thee een 
heerlijke verrassing. 
Zolang de voorraad strekt en op=op. 



24

ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke 
zandkorrels €10,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Te huur:
Gemeubileerd zomer-

huis met eigen opgang
€800,- per maand
Tel: 06 28 787 237

.................
Kinderkleding Pom Pom

Boek een gezel-
lige thuisparty

van dit bekende 
stijlvolle merk.

Nu de kerst- en win-
tercollectie.

Bel of mail: 06-53511162 of
consulentepompom@

hotmail.com
of kijk op www.pompom.nl

.................
Gevraagd: nette huish. 

hulp voor 3 uur per week. 
Tel. 5739461 (na 18.00 
uur) of 06-1232 5767

.................
Te huur: 

4 pers. appartement in 
Bad Mitterndorf 
(Oostenrijk). Inl. 
06-5461 6812 of 

christelsmit@casema.nl. 
Zomer en winter.

.................
Weet u niet waar u moet 

beginnen bij het opruimen 
van uw spullen of admini-

stratie? Wij wel! Belt u voor 
hulp of advies 023-527 3730

.................
Gut oh gut, het is maar 
VUT. Allemaal bedankt 
voor jullie kaartjes e.d. 

Appie Sproetje jr.
.................

Martine van der Ham en 
ivo Bos: gefeliciteerd met 
jullie topprestatie in de 
marathon van Berlijn! 
Namens de families 

Paap en Vonsee
.................

Te koop: 4-pits gaskook-
stel: €50, Senseo: €15, 
magnetron: €25, seni-
orenbed: €100, inklap-

baar (nieuw!) logeerbed 
€15. Tel. 06-4793 5536

 .................
Te koop: gloednieuwe 

kinderschoenen, mt 
30, kleur donkerblauw-
lichtblauw-grijs, merk 

Freaks. Nieuw €79, nu voor 
€40. Tel. 06-4795 2497

.................
Te huur:  garage in Van 

Galenstraat. € 107,50 per 
mnd. Tel. 06-53256274

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

.................
Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 
in en om het huis. 

Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051 

.................
Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................
Te huur: 

bovenwoning, 120 m2, 
€ 1.250,-- per mnd excl. 

Dicht bij strand en duinen.
Voor info: 023-8553822

.................
De Bijbel zegt: 

“De ogen van de Heer 
zijn overal, zowel de 

goeden als de kwaden 
houdt hij in het oog.”
De Heer Jezus let op 

u en roept u, zie 
www.godheeftulief.com

 .................
Geïnspireerd 

spreken voor groepen? 
Leer ontspannen voor 

groepen staan! 
Groep max. 10 personen. 

Avondworkshop maandag 
6 oktober in Zandvoort 
(€ 15,-). Informatie en 

opgeven: www.RBTC.nl 
of 023-5653767

.................
Beautysalon MYRNA

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
 

Wegens succes herhalen wij onze kostuum actie!

Hele maand oktober
Italiaanse designkostuums
Geen € 349,- maar € 198,-

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a 023-5719519
Wij zijn het hele A1 weekend geopend tot 21.00 uur

Geïnspireerd spreken voor groepen?
 

Driedaagse training do t/m za 16-18 oktober in Zandvoort

Leer zelfverzekerd en ontspannen voor groepen staan! 
Groep bestaat uit maximaal 10 personen.

Investering € 350,- incl. koffie/thee/fris, lunch en werkmap

Probeeravond op maandag 6 oktober (€ 15,-) 
Informatie en opgeven: www.RBTC.nl of  bel 023-5653767

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Woensdag 8 oktober

Viergangen 
kreeftenmenu 

€ 39,50
Gelieve op tijd te reserveren

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE 
TOM DE JONG

Burgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM  Zandvoort
06-46624969

dejongtm@hotmail.com
tom@osteopaat.nl

Behandeling voor onder andere de volgende klachten:
• (Chronische) klachten van rug of nek
• Hoofdpijn en migraine
• Huilbaby’s
• Darmklachten
• Kinderen
• Chronische vermoeidheidsklachten

Vergoeding via de meeste ziektekosten verzekeringen.
Geen verwijzing van een huisarts nodig.
Aangesloten bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.
Bel voor informatie of het maken van een afspraak.



Zandvoortse Courant • nummer 40 • 2 oktober 2008

25

column

 

Bijzonder 
kiekje…

‘Liefs uit Londen’. Ken je hem 
nog? De hitsingle van Bløf? 
In ieder geval is het een 
prima beschrijving van mijn 
huidige leventje. Met slaap-
oogjes stap ik iedere morgen 
braaf in m’n autootje richting 
Aalsmeer, om vervolgens de 
rest van de dag pittig typend 
achter de computer te wer-
ken aan een trendy reispro-
gramma. De ene minuut 
waan ik me in de gouden 
woestijn van Marokko, ter-
wijl ik de volgende minuut 
met m’n neus in Tanzania zit. 
Eén van mijn taken is om ver-
schillende landen van top tot 
teen, van binnen naar buiten 
en van voor naar achter uit te 
kleden. Dat lijkt lastig. En dat 
is het ook. Althans, lastig op 
een leuke manier, je zou het 
meer kunnen zien als een 
major uitdaging! Alleen het 
beste is goed genoeg voor 
de Nederlandse televisie. 
De meest bijzondere plek-
jes en de hipste hotspots 
liggen natuurlijk niet voor 
het oprapen. Als een echte 
‘Inspector Gadget’ ga ik dan 
ook te werk. Ik lees, ik kijk en 
ik luister, waarna ik in mijn 
hoofd een filmpje laat afspe-
len. Hier komt veelal een be-
hoorlijke dosis fantasie aan 
te pas! Momenteel begeef ik 
me in zo’n vier verschillende 
landen. Helaas blijft het bij 
het filmpje in mijn hoofd. 
Zo’n kwestie van: de één be-
denkt en de ander voert uit. 
En voor je uit mag voeren, 
moet je eerst bedacht heb-
ben. Ik blijf achter in het kille 
Nederland en de rest van de 
crew bekijkt de ins and outs 
in real life. Leren vanaf de 
kade. Zoals de zanger van 
Bløf af en toe een kaartje 
ontving van zijn grote liefde 
uit verre landen, krijg ik af en 
toe een fotootje van het tra-
velteam op locatie. En ik kan 
je vertellen, met zulke foto’s 
is het echt niet erg om aan 
de kade te blijven. Zo’n stoe-
re, gespierde presentator in 
z’n ienie mini zwembroek wil 
toch iedereen wel in 
z’n mailbox krijgen?  Il

ja

Vrijdag 3 t/m Zondag 5 oktober:
Het nieuwe A1 seizoen wordt geopend met de spectaculaire 
A1GP op Circuit Park Zandvoort! The A1GP powered by Ferrari 
wordt ook dit jaar weer een bijzondere gebeurtenis. Voor alle 
teams zijn de auto’s gelijkwaardig en daarnaast is het ook 

nog eens de enige raceklasse ter wereld waar landen-
teams tegen elkaar strijden!

Vrijdag 3 oktober:
Altijd al een handtekening van jouw favoriete coureur 
gewild? Dit is je kans! Vanaf 19.00 uur tot 00.00 uur 
krijg je de mogelijkheid om een babbeltje te maken 
met A1GP-coureurs in het centrum van Zandvoort! 
Tijdens deze Meet & Greet kun je ook nog eens op 
de foto met een gridgirl of naast een echte A1GP 
raceauto! 

Zaterdag 4 oktober:
Bij de nieuwste hotspot van Zandvoort, Club Mirage, 
vindt deze zaterdag de TW Steel No1. Grand Prix 
Dance Edition plaats! Van 22.00 uur tot 05.00 uur 
kun je hier helemaal uit je dak gaan! Leeftijd is 21+ 
en kaarten zijn er vanaf € 20. Heb jij dus zin in een 
stijlvol feest met te gekke DJ’s in een bijzondere 
ambiance? Bestel dan snel kaarten via www.tic-
ketservice.nl 

Zaterdag 4 oktober:
Dit wordt een dag om nooit te vergeten! Op het 

Gasthuisplein is vandaag een hele hoop te beleven! 
Zo zijn er vanaf 13.00 uur verschillende kinderspelen 

en treedt om 16.00 uur de popgroep KUS op! Om 19.00 
uur wordt het nog spannender, want dan hebben we 
een wel heel bijzonder persoon op bezoek, namelijk 
niemand minder dan: Marco Borsato! Zijn inzet voor 
WarChild wordt beloond met de Prix D’Humanité uit-
reiking! Van 21.00 uur tot 00.00 uur gaan de voetjes 

van de vloer met de Radio Veronica Road Show met 
hits van toen & nu….

I Know Where It’s @
 

Toneelstuk
Wat wel een cultuurshock was, was dat de 
Olympische Spelen in Beijing eigenlijk één 
groot toneelstuk was. “Er waren letterlijk grij-
ze muren geplaatst om de krottenwijken af 
te schermen, dus leek alles heel mooi, maar 
ook heel nep. En ze hebben doperwtenijsjes 
in China, dat was ook wel een cultuurshock”, 
zegt Lana lachend. 

Thailand
Lana en Peter zijn maar 8 dagen in Thailand 
geweest, maar dit was voor Lana dé favoriete 
plek van deze reis. “Vooral de Thaise eilanden 
Koh Samui en Koh Pha Ngan zijn zo mooi! De 
mensen zijn vriendelijk, het eten is lekker en 
goedkoop. Ik wil zeker nog een keer terug-
gaan naar Thailand”, aldus Lana.

Met een prijsvraag van Videoland Nederland 
had Lana een 5-daagse reis naar Hongkong 
gewonnen. Daar plakte zij nog 9 dagen 
Beijing voor en 8 dagen Thailand achteraan. 
Ten tijde van de Olympische Spelen vertrok 
zij met reisgenoot Peter naar Azië. 

Lana: “Ik vond het heel bijzonder, ik wil ook 
weer naar alle andere Olympische Spelen! 
Maar dat zal in Londen bijvoorbeeld wel 
duurder worden, een kaartje voor een 
wedstrijd in Beijing kostte maar € 3,50!” 
Behalve naar veel wedstrijden, zijn ze ook 
naar de Chinese toeristische hotspots ge-
weest: het Plein van de Hemelse Vrede, de 
Verboden Stad en de Chineze Muur. De 
gezelligste tijd hebben ze in het Holland 
Heineken House gehad: “Daar waren wij 
echt elke avond, tot sluitingstijd. In Beijing 
waren de meeste supporters Chinezen, 
maar daarna kwamen de Nederlanders, 
echt ongelofelijk!”

De Olympische Spelen van dichtbij mee-
maken en dan ook nog in China, dat moet 
wel heel bijzonder zijn. De Zandvoortse 
Lana Lemmens is naar Beijing (Peking) ge-
weest en zij vertelt over haar ervaringen 
tijdens de reis, die ook naar Hongkong en 
Thailand ging.

Toerist van de week

Lana Lemmens

Peter Koolstra, 20 jaar en studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:
“Ik moet zeggen dat ik ervan sta te kijken hoeveel activiteiten buiten de race zelf om worden 
georganiseerd. Je merkt in het dorp dat dit evenement leeft onder de mensen. Voorgaande jaren 
was dit naar mijn idee minder. Het evenement kan en zal alleen maar groeien en dus moeten er 
naast de race zelf ook genoeg andere activiteiten te doen zijn. Zandvoort speelt hier prima op 
in, en verzorgt naar mijn idee voldoende faciliteiten die men bezig kan houden gedurende het 
A1-weekend.”

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontanella:
“De A1 Grand Prix is na de Formule 1 denk ik één van de meest aansprekende race klasses. Alle 
coureurs hebben een auto met gelijke techniek en daarnaast verdedigen zij de eer van hun land...
Een aansprekend concept dacht ik zo! De race zal dus ook dit jaar weer veel mensen trekken en het 
is goed voor het imago en de inkomsten van Zandvoort. Ik hoop alleen dat de mensen na de race 
op zondag niet meteen Zandvoort ‘uitgestuurd’ worden door verkeersregelaars. Dit zou jammer 
zijn, want dan kunnen de Zandvoortse winkels en horeca ook nog profiteren van de A1 Grand Prix. 
Nu maar hopen dat het  weer een beetje mee gaat vallen!”

De A1 Grand Prix van Zandvoort 

2008 wordt komend weekend 

verreden. Dit zal voor de derde 

maal de openingsrace zijn van 

het nieuwe A1 seizoen. Niet al-

leen op Circuit Park Zandvoort 

is het een groot festijn, maar 

ook daarbuiten. Er is bijvoor-

beeld veel muziek in het cen-

trum, er zijn kinderfestiviteiten 

(racesimulators, mini-karts, 

springkussens), er is een kinder-

muziekfestival met een optre-

den van KUS en de uitgaansge-

legenheden blijven vrijdag- en 

zaterdagnacht langer open. 

Peter en Thomas, het panel van 

deze week, geven hun visie op 

de activiteiten rondom de A1GP.

JONG!

Er zijn genoeg verschillende activiteiten rondom  
de A1 GP in Zandvoort om er komend weekend  

een groot en geslaagd feest van te maken.

De stelling:Talk of the town



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Vervolg gemeentelijke publicatie week 40 

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Boottochtje met Rotary
Vorige week dinsdag hebben 80 Zandvoortse senioren, op 
uitnodiging van de Rotaryclub Zandvoort, vanaf de Kaag-
erplassen een boottochtje gemaakt. De groep werd om 
10.00 uur bij het Huis in de Duinen door twee touringcars 
opgehaald en samen met medewerkers van het Huis in de 
Duinen en Rotarians naar de Kaag gebracht. 

Aan boord werden zij verrast met een kopje koffie met ge-
bak, een lunch en… ‘levende’ muziek, die zo aanstekelijk 

werkte dat er zelfs een polonaise aan boord werd gedanst. 
De tocht ging via het Kaageiland en de Ringvaart naar 
het Spaarne. Rond 17.00 uur was de groep weer terug in 
Zandvoort. 

De Rotaryclub maakt jaarlijks dit soort tochtjes met de 
Zandvoortse senioren. Het uitstapje van dit jaar werd be-
taald door middel van de baten van de succesvolle Circuitrun, 
die begin dit jaar voor het eerst werd georganiseerd en ook 
voor komend jaar op de agenda staat. Dagje op weg met de Rotary



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen.

Aanbod geldig tot en met woensdag 8 oktober 2008 
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2,  Telefoon:  023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Wedden 
dat u er 

wel twee 
van lust?

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

De tweede krijgt u voor

Saucijzen-
broodje

de halve
prijsprijs

OP=OP

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Zakje A1 
chocolade
melk, wit, 

puur
per zakje 

€ 3,50

Boeren septemberkaas
mooi gerijpt, volle 

pikante smaak
nu 500 gr slechts € 5,98

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren
Boerenmetworst +
Schouderham +

Jachtworst
€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Hele maand oktober op

vertoon van uw pas:

20% korting op de gehele

collectie winterjassen!

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d 
2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047

Vrijdag koopavond

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting op 
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand oktober

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op Pilates
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Bent u van plan om meubels van b.v 
Riviera Maison aan te schaffen?

Pashouders 5% korting!!

Hele maand oktober:
Malse Ierse Sukadelappen

kilo € 13,50  € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl



Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Chaozzz - Schoolstraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Kalkwas 
(white-wash 

voor meubels)
Muurstickers
10% korting

Gasthuisplein 6 
(naast het Circus)

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een 
voet-reflexmassage

massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

Bij Waves beach & health center 
kunt u terecht voor diverse mas-
sages, cursussen, yoga, pilates, 
persoonlijke coaching, workshops 
en oefentherapie Mensendieck. 
Kwaliteit, persoonlijke aandacht 
en medische expertise vormen de 
basis. “Mijn persoonlijke streven is 
kunstenaar te zijn van mijn leven. 
Ik voel me geroepen om dit in mijn 
werk als therapeut en coach ook 
over te dragen om mensen te sti-
muleren het beste in henzelf naar 
boven te halen. Het uitgebreide 
programma van Waves biedt hun 
de mogelijkheid om op een ac-
tieve en ontspannen manier aan 
zichzelf te werken”, vertelt Cathy 
enthousiast. Samen met Miriam 
Fransman, Esther Geraedts en 
Karin van Zeeland vormt Cathy een 

ijzersterk en professioneel team 
dat niet stil staat. Zo is Cathy net 
teruggekomen van een studiereis 
in Maleisië, Bali en Thailand om de 
ontwikkelingen op het gebied van 
wellness bij exclusieve spa resorts 
te bekijken. Het was een zeer bij-
zondere ervaring. “Ik heb veel in-
spiratie opgedaan. Deze ideeën 
ga ik later zeker gebruiken bij de 
uitbreiding van activiteiten bij 
Waves. Mijn droom is om ooit een 
exclusief eco-duinresort te verwe-
zenlijken als herstel- en kuuroord 
voor body and mind”, lacht Cathy. 

ZandvoortPas
Waves beach & health center heeft 
voor ZandvoortPashouders het hele 
jaar door vier roulerende aanbiedingen 
die gedurende twee weken geldig zijn. 
De bekende 10% korting op pilatesles, 
cadeaubon, massages en zwanger-
schapscursus. 

Waves beach & health center is te 
vinden op de Middenboulevard on-
der het Bouwes Palace hotel aan de 
Burgemeester van Fenemaplein 2-6. 
Openingstijden: Maandag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Voor 
meer informatie: www.newwaves.nl, 
info@newwaves.nl, tel. 571 3255.

In 2005 besloot Cathy Samé Lottin om Waves, beach & health 
center het leven in te roepen. Uniek gelegen aan de boulevard 
van Zandvoort biedt het de perfecte plek voor iedereen die be-
hoefte heeft aan ontspanning en een gezonde levensstijl. “Het 
geeft mij de grootste voldoening om mensen op een positieve 
manier om te laten gaan met alles wat op hun pad komt. Dat 
is mijn passie”, aldus Cathy. 

Waves beach & health center 
voor een gezonde levensstijl 
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Een maatje te klein

Lions toonde geen respect 
voor de achtvoudig kampioen 
van de eerste Rayonklasse. De 
Helderse dames willen ech-
ter niet promoveren omdat 
zij dan weer, ze speelden al-
lemaal in de eredivisie, door 
heel het land moeten reizen. 
Ze zien daarom altijd af van 
promotie en laten die plek in 
de landelijk eerste divisie dan 
over aan de nummer twee 
van de ranglijst.

Na het eerste kwart was er 
slechts vier punten tussen de 
beide teams, hetgeen aan-
geeft dat de Zandvoortse da-

De dames van The Lions hebben afgelopen zaterdag niet 
van het altijd sterke FAC uit Den Helder kunnen winnen. 
In de eerste helft konden ze het nog wel bijbenen maar 
daarna was het over en uit.

Bijna stunt van Lions heren

Negatieve hoofdrol handbalarbiter

Zandvoort was op oorlogs-
sterkte maar moest toch 
toezien dat hun tegenstan-
ders bij rust een voorsprong 
van 9 punten hadden opge-
bouwd (28-37). Na rust was 
het vooral Ron v.d. Meij die 
voor Zandvoort de meeste 
punten maakte en Lions 
kwam terug. Tot de 37e 
minuut. Toen zorgde een 
foutieve beslissing van een 
arbiter voor een kentering. 
Lions was de gasten tot op 
2 punten genaderd toen 
Robert te Pierik volkomen 
onterecht een ‘onsportieve 

fout’ kreeg. Hij was uitge-
broken en dreigde de beide 
teams op gelijke hoogte te 
brengen. Zijn tegenstander 
viel om toen hij hem raakte. 
De arbiter had echter niet 
gezien dat de Landsmeerder 
foutief af probeerde te stop-
pen. In plaats van naar Lions, 
gingen de beide strafworpen 
naar ProBuild. Nog steeds 
was het niet gedaan want 
als de Zandvoorters in de 
laatste drie minuten hun 
strafworpen erin zouden 
hebben gegooid, er werden 
er 7 uit 7 gemist, hadden ze 

nog een kans. Die lieten ze 
nu voorbij gaan en uiteinde-
lijk werd het 54-66.

Zondagmiddag spelen de he-

ren van Lions in de Wibauthal 
in Amsterdam tegen het 
vierde team van de studen-
tenvereniging US. De wed-
strijd begint om 15.30 uur.

basketbal heren

handbal

De heren van The Lions hebben zaterdag in de Korver 
Sporthal bijna voor een stunt gezorgd. Het bezoekende 
ProBuild Lions uit Landsmeer, dat met maar liefst 4 eredi-
visiespelers in hun gelederen voor promotie gaat, kon in 
de laatste drie minuten van het laatste kwart ternauwer-
nood ontsnappen aan een nederlaag.

In de vorige week dinsdag gespeelde handbalwedstrijd 
tussen ZSC en NEA uit Ouderkerk aan de Amstel was de 
hoofdrol niet voor één van de teams, maar voor scheids-
rechter Norg. De leidsman stuurde tien minuten voor het 
eindsignaal een deel van het publiek weg, dat zich naar 
zijn mening te veel negatief uitliet over zijn leiding.

Ongelukkiger wijze stuurde 
hij een aantal personen weg, 
die zich juist gedurende de 
gehele wedstrijd van elk 
commentaar onthouden 
had. Onder degenen die 
moesten vertrekken was 
ook uw verslaggever van de 
Zandvoortse Courant. Naast 
deze vervelende situatie, 
waaraan noch ZSC noch NEA 
enige schuld had, werd ook 
nog gespeeld. Na een 5-6 
achterstand bij rust wonnen 
de ZSC-dames met 12-11.

Spannend
Daphine van Rhee gaf het 

Sportief
Na de pauze een gelijk spel-
beeld, waarin scheidsrechter 
Norg echter van ZSC minder 
accepteerde dan van NEA. In 
dit wat beide teams betreft 
sportieve duel, moest twee-
maal een ZSC-speelster voor 
twee minuten naar de kant. 
Die numerieke minderheid 
was voor onze dames geen 
belemmering om de achter-
stand geleidelijk aan om te 
bouwen in een voorsprong. 
In de spannende slotfase 
wist Charissa Koning haar 
derde treffer te scoren, 
waardoor ZSC met een 12-11 
overwinning van het veld 
kon stappen. Naast Koning 
scoorde Lucia v.d. Drift vier 
goals, terwijl Daphina van 
Rhee en Romena Daniëls 
ieder tweemaal het net 
vonden en Naomi Kaspers 
eenmaal.

team van de nieuwe coach 
Rob Til al snel na het beginsig-
naal een 1-0 voorsprong. Na 
de openingstreffer ontspon 
zich een spannende strijd, 
waarin beide teams beurte-
lings een voorsprong hadden. 
Het scoren viel beide teams 
aanvankelijk moeilijk om-
dat  zowel de ZSC-keepster, 
Nanouk den Breejen, als haar 
collega in het NEA-doel een 
aantal keren toonden uit het 
goede hout gesneden te zijn. 
Door het optreden van beide 
dames bleef de ruststand 
steken op 5-6 in het voordeel 
van NEA.

Walk over
De uitwedstrijd tegen Wijk 
aan Zee, van afgelopen 
weekend, leverde van meet 
af aan geen enkel probleem 
op. Al voor de rust hadden 
de ZSC-dames al elf keer 
gescoord. Keepster Lucia 
v.d. Drift werd slecht één 
keer gepasseerd, zodat de 
rust met 1-11 aanbrak. Ook 
na de thee was ZSC opper-
machtig en voerde de sco-
re geleidelijk op naar een 
10-24 overwinning. Charissa 
Koning was met zeven goals 
de succesvolste schutter. 
De rest van de score werd 
verzorgd door Daphina van 
Rhee (4), Romena Daniëls 
(4), Suzanne Zwemmer 
(3), Kristel Gazenbeek en 
Martina Balk beide 2, ter-
wijl Asia el Bakkali en Naomi 
Kaspers ieder één keer scoor-
den.

basketbal dames

ZSC soft- en honkbal 
besluit seizoen

De afdeling honk- en softbal van de Zandvoortse Sport 

Combinatie (ZSC) kende een prima seizoen. Alle teams ein-

digden bij de eerste drie in hun klassen. In totaal won ZSC 

35 van de 47 competitiewedstrijden. 

De heren werden met over-
macht kampioen en pro-
moveren naar de 3e klasse. 
Van de 19 gespeelde wed-
strijden werden er slechts 
drie niet gewonnen. De 
dames eindigden op een 3e 
plaats. Alleen van kampioen 
Vennep Flyers 2 en runner-

up Olympia Haarlem 2 werd 
verloren. Het debuterende 
junioren honkbalteam 
eindigde op een 2e plaats, 
achter kampioen Sparks 
Haarlem. Wie meer wil we-
ten over soft- en honkbal 
kan terecht op de website: 
www.zsc.nu.     

soft- en honkbal

Jeremy van ‘t Nederend wordt geblokkeerd

Kim Montauban in actie tegen FAC

mes goed begonnen waren. 
Ook de ruststand, 25-33, gaf 
hoop op een ‘gezond’ resul-
taat. Daarna echter zette FAC 
een tandje bij en met fysiek 
basketbal, waar de arbiters 
niet goed op reageerden, 
werd Lions overlopen. Dat 
het uiteindelijk 43-73 werd 
is alleen voor de statistieken 
belangrijk.

De Zandvoortse dames spe-
len komende zaterdag uit 
tegen Alkmaar Guardians. 
Die wedstrijd, in de Hoornse 
Vaart in Alkmaar, begint om 
18.30 uur.

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Nieuwe competitie 
driebanden van start

De spelers moeten voor de 
competitie hun gemiddelde 
in maximaal 25 beurten 
maken. Starter Henk v.d. 
Linden, die 15 caramboles 
moet maken, verloor kans-
loos van Hugo Kapteyn. Alsof 
dit een teken was, verloor 
ook de tweede speler van 
Oomstee, Louis v.d. Meij 
(14) van Jan Draijer en de 
Zandvoortse nummer 3, Dick 
Pronk (11) kon eveneens geen 
potten breken tegen Serge 
Venema.

Dezelfde spelers spelen in 
de tweede en laatste ronde 
weer tegen elkaar. Het zou 
de tweede ronde van de 
wederopstanding worden. 
In een weergaloze partij 
waarin bijna alles lukte, hield 
V.d. Linden met het grootste 
gemak Kapteyn van de over-

Drie weken geleden is de driebandencompetitie in de regio 
Haarlem weer van start gegaan. De Zandvoortse deelne-
mer is net als vorig jaar het team van café Oomstee. De 
eerste uitwedstrijd tegen Hof van Heemstede werd nipt 
met 11-10 verloren. Dinsdag werd er voor het eerst op het 
eigen biljart gespeeld tegen ’t Hoekje uit Haarlem en dat 
ging niet bepaald van een leien dakje.

biljart
Eerste winst zaterdagvoetballers

De geschiedenis herhaald 
zich, moet Keur gedacht heb-
ben toen de 1-0 voorsprong 
maar niet uitgebouwd kon 
worden. Zandvoort had bijna 
de hele wedstrijd het beste 
van het spel maar kon niet 

doordrukken, waardoor er 
uiteindelijk toch weer meer 
druk op de verdediging kwam 
te staan om de voorsprong 
niet uit handen te geven. Ze 
slaagden daar wonderwel 
in mede door een opnieuw 

weergaloos keepende Boy 
de Vet, die geregeld naar 
de hoeken moest. Voor rust 
werd het soms wel wat hec-
tisch voor zijn doel (de paal 
redde zelfs één keer) maar de 
1-0, een mooie goal van Nigel 
Berg in de 39e minuut, bleef 
na 45 minuten fier overeind 
staan.

Na rust was het eigenlijk 
alleen maar Zandvoort dat 
tot aanvallende acties kon 
komen. Legio kleine en gro-
te kansen waren echter voor 
de aanvallers niet voldoende 
om de voorsprong uit te bou-
wen. Natuurlijk kwamen de 
gasten nog wel eens aan de 
overkant maar tot vijf minu-
ten voor het einde was daar 
zo goed als geen gevaar bij. 
Toen de geschiedenis zich 
echter dreigde te herhalen, 
ballen niet afmaken, net 
naast schieten enz., rook ZOB 

dat er misschien wel moge-
lijkheden waren. Een laatste 
offensief van de ‘Beemster 
boeren’ leverde alleen een 
tweetal vrije schoppen aan 
de rand van het 16-meterge-
bied op. Deze waren echter 
niet voldoende om alsnog 
een punt uit het vuur te sle-
pen.

Komende zaterdag speelt 
Zandvoort in Amsterdam bij 
WV-HEDW dat afgelopen 
zaterdag thuis met 0-2 van 
Amstelveen/Heemraad ver-
loor en troosteloos met nul 
punten uit vier wedstrijden 
onderaan de ranglijst staat. 
Deze wedstrijd begint om 
14.30 uur.

Overige uitslagen 2e klasse 
A: HBOK – Monnickendam, 
2-5; Kennemerland – HCSC, 
2-1; Swift – Marken, 0-0 en 
ZCFC – DVVA, 1-5.

voetbal - zaterdag

voetbal - zondag

Dankzij onze adverteerders 
kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat 
in Zandvoort leeft. 
De adverteerders in de 
krant van deze week zijn:

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Asian Delights
Autobedrijf KariMo
Auto Strijder 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

adverteerders

SV Zandvoort zaterdag heeft eindelijk de eerste winst in 
het nog prille seizoen te pakken. Onder een stralende zon 
wist het team van Piet Keur de vierde competitiewedstrijd 
met een magere 1-0 van ZOB te winnen. Vorige seizoen ver-
loren de Zandvoorters deze wedstrijd nog met 1-2. Door de 
winst stijgen onze plaatsgenoten naar de achtste plaats.

Café Koper
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo 
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Joost van Diepen
Laurel & Hardy
Meijershof, Restaurant

Nicole Post design & productions
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Praktijk voor Osteopathie Tom de Jong
Printing People
Richard Buijtenhek Training & Coaching
Sam van Lingen Haarlem Haarlem B.V.
Sea Optiek

Southern Cross
Studio Total Care
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Vlug Fashion Men’s Wear
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek

Zondagelftal verliest weer fors
Opnieuw heeft het elftal van zondagtrainer Jamal fors ver-
loren. Zondag stopte de teller voor tegenstander DSK op 
6 terwijl Zandvoort al na 1 doelpunt niet meer bij machte 
was om het net van DSK te vinden. Het zondagelftal wacht 
als enige nog steeds op het eerste wedstrijdpunt en heeft 
al een negatief doelsaldo van 20!

Zandvoort begon fris en vro-
lijk aan de ‘klus’ DSK, in de 
wetenschap dat er nu einde-
lijk eens minimaal één punt 
binnengehaald diende te 
worden. Er was aanvankelijk 
wel wat druk op het doel van 
Paul Smit en met name Jaco 
Houtkamp kreeg een aantal 
kansjes maar gescoord werd 
er niet. Totdat Timo de Reus in 
een snelle aanval Zandvoort 
het eerste doelpunt schonk. 
De snelle spits maakte koel-
bloedig een slalom af, 1-0. 
De vreugde was echter van 
korte duur. Al 3 minuten 
later was de stand in even-
wicht toen Rick Schotvanger 
simpel kon scoren. Daarna 

was het alleen DSK dat de 
aandacht naar zich toe trok. 
Topscorer Houtkamp zorgde 
hoogstpersoonlijk met twee 
doelpunten dat de rusttand 
1-3 werd. Na de thee was het 
weer eenrichtingsverkeer 
naar Smit die uiteindelijk 
via Schotvanger, Maarten 
de Boer en Patrick Geeven, 
nog 3 doelpunten extra om 
de oren kreeg.

Zondag speelt SV Zandvoort 
zondag uit tegen Ripperda 
dat afgelopen zondag thuis 
met 2-0 te sterk was voor De 
Brug. De wedstrijd begint 
niet om 14.00 uur maar om 
14.30 uur!

Henk v.d. Linden stoot af

Inzet van Schotvanger kan niet door Smit gestopt worden

Nigel Berg speelde een sterke wedstrijd

winning af. Ook V.d. Meij had 
nu geen kind aan Draijer en 
speelde zoals hij in de trai-
ningen speelt: soepel, dege-
lijk en zonder zenuwen. Het 
venijn zat in de staart. Pronk 
begon zwak met een aantal 
‘poedels’ op rij maar wist zich 
juist op tijd te herpakken. In 
de laatste beurt maakt hij 
zijn elfde carambole en had 
Venema nog de nastoot. 
Die zou om gelijk te kunnen 
spelen en daardoor de over-
winning voor zijn team op 
te eisen, nog 3 caramboles 
moeten maken vanaf acquit. 
Hij faalde na de eerste waar-
door Oomstee alsnog met 
de kleinst mogelijke voor-
sprong de wedstrijdpunten 
in Zandvoort hield. Oomstee 
staat na twee wedstrijden op 
de 6e plaats maar heeft nog 
een wedstrijd tegoed.



met lift

Zeestraat 41
Horeca, wonen of beleggen?   
In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfvrijstaande pand, 
bestaande uit 4 verd. met op de bgg en souterrain een restaurantfunctie. 
Het restaurant Dubrovnic beschikt over een keuken met grote grill, 
bargedeelte en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met div. 
opslagruimten en toegang tot de tuin. Op de 1e etage bevindt zich een 
ruim 3-kamer appartement en op de 2e etage is een studio met 
kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

• Opp. bedrijfsruimte ca. 160 m2 (beg.grond+souterrain)
• Opp. woonruimte ca. 92 m2(1e verd.+2e verd.)
• Perceeloppervlakte 278 m2 

Vraagprijs: € 595.000--

nieuwe prijs

Doctor Kuyperstraat 22
Op een schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder 1 kap woning 
met uitzicht over beschermd natuurgebied, voor- en achtertuin, garage, 
oprit, 3 slaapkamers, 2 badkamers en een royale woonkamer met toog 
naar het eetgedeelte. 

• Geheel v.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen 
• Prachtige ligging, grenzend aan de Amsterdamse Waterleidingduinen
• Oprit voor ca. 3 auto’s
• Woonoppervlakte ca.115 m2 
• Gebruiksoppervlakte 325 m2  

Vraagprijs:  € 529.000,--

2-onder 1-kap

Brederodestraat  109   
Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze bijzondere 
vrijstaande villa op een kavel van 1734 m2 direct achter de Zuid-boulevard 
van Zandvoort. Onder architectuur is deze woning met veel gevoel voor 
design en sfeer omgetoverd tot een adembenemende villa op een werkelijk 
prachtige locatie. Deze woning beschikt over een royale sfeervolle living 
met een luxe open woonkeuken, werkkamer, waskamer, 3 slaapkamers, 
2 luxe badkamers, een oprit voor meerdere auto’s en een royale garage 
voor 3 auto’s. De prachtige, onder architectuur  aangelegde tuin vormt één 
geheel met het achterliggende duinlandschap en beschikt over automatisch 
sproeisysteem, tuinverlichting en diverse zonneterrassen. 

• Gebruiksoppervlakte ca. 225 m2 (excl. garage), inhoud ca. 1100 m3

Vraagprijs: € 2.199.000,--

luxe villa

Brederodestraat 28
Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat! 
Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om 
echt  “thuis”  te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand, 
eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met 
privacy. ….. Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf 
de sfeer te komen proeven.

• Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd
• Originele paneeldeuren in alle vertrekken
• Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer
• Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2 

Vraagprijs:  € 398.000,--

vrijstaand

Boulevard Paulus Loot 65
Goed onderhouden en zeer smaakvol gerenoveerde vrijstaande villa op 
één van de mooiste locaties van de boulevard gelegen. Door de iets hogere 
ligging op een royale kavel van 730 m2 en de fraai aangelegde voortuin ziet 
u vanuit de living alleen het prachtige levende schilderij van de zee in al 
zijn elementen. Deze ligging zorgt ervoor dat u vooral de ruimte en de rust 
ervaart. De villa beschikt verder over 3 slaapkamers, oprit, garage voor 
2 auto’s, diverse zonneterrassen en uniek zee- en duinzicht. 

• Bouwtekeningen aanwezig voor vergroten van de woning tot ca. 880 m3
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Gebruiksoppervlakte thans ca. 165 m2  

Vraagprijs  €  1.595.000,--  

villa aan boulevard

Jac. Van Heemskerckstraat 65   
Hoe belangrijk is prachtig uitzicht en een ruim appartement voor u? 
Deze kans kunt u niet naast u neer leggen… 
Dit 4 kamer appartement (v/h 3 kamers) op de 4e tevens hoogste 
verdieping heeft prachtig uitzicht over zee, strand, boulevard en een heerlijk 
zonnig balkon op het zuidwesten. De inpandige garage is bij de vraagprijs 
inbegrepen. Het complex beschikt over een lift.

• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Ca. 50 meter van het strand gelegen
• Complex is geheel gerenoveerd aan de buitenzijde
• Appartement dient inwendig gemoderniseerd te worden
• Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2 (incl. het balkon)

Vraagprijs: € 279.000,-- incl. garage
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