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Algemene voorwaarden:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opname of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever 
en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige 
wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel 
kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze 
instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die gevolg is van handelingen en/
of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde 
informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met 
nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd 
te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele 
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te 
controleren.
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Goede doelen voetbaltoernooi voor de
Stichting KinderBeestFeest

And the story goes on



V O O R W O O R D

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit geldt ook voor sporten. Er zijn veel mensen die sporten, bij een 
club, sportschool of op straat of in het park. Maar er zijn ook mensen die niet sporten. Hier iets aan 
doen vind ik belangrijk, want het geeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen. We moeten 
samen zorgen dat mensen kunnen sporten en bewegen bij clubs en gewoon in de buurt. Sport moet voor 
iedereen toegankelijk zijn. 

Meer sport- en beweegaanbod in de buurt dat aansluit bij wat mensen willen, dat vind ik ontzettend 
belangrijk. Niet wat wij hebben bedacht, maar wat mensen in de buurt, wijk en stad graag doen. Op 
zaterdag 30 mei 2020 zet voetbalvereniging De Wherevogels voor de zesde keer haar deuren open voor 
iedereen. Iedereen, jong en oud, kan komen kijken en meedoen aan activiteiten van politie, brandweer, 
douane, ambulancedienst, justitie en marechaussee én kennismaken met voetbal. Ik vind dat een mooie 
combinatie.

Sporten, vooral teamsporten, is goed voor de teamgeest. Samen iets doen, samen iets tot stand brengen, 
daar krijg je voldoening van, daar word je blij van als mens. Het 112 Goede Doelen Toernooi is ook 
tot stand gekomen door teamgeest. Zonder de vrijwilligers van de vereniging en organisatie, die hun 
schouders hier onder hebben gezet, was deze dag niet tot stand gekomen. 

Als de dag straks voorbij is, dan voelt dat voor hen als het winnen van een wedstrijd. Dat is ook sport: 
samen winnen en samen verliezen. Dit is ontzettend belangrijk voor kinderen. Daar weten we alles van 
in Nederland. Waar we met elkaar in het verleden hebben gewonnen en verloren, dat gaf een gevoel van 
verbondenheid. Al was het een heel naar gevoel. Ook dat hoort bij sport.

Hoe mooi is het als dan ook nog eens al het inschrijfgeld naar goede doelen gaat! Dit jaar is de Stichting 
KinderBeestFeest opnieuw het goede doel. Deze stichting organiseert elk jaar een gratis, besloten 
avondopenstelling van ARTIS voor kinderen met zorgbehoeften en hun ouders, broertjes en zusjes.

Ik wens iedereen een fantastische dag toe, zowel op als naast het voetbalveld en ik kom zeker even langs 
om iedereen aan te moedigen.

Mario Hegger
Wethouder Sport en Bewegen

SPORTEN IS VOOR IEDEREEN
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Niets aan de hand...
Wat geweldig dat Stichting KinderBeestFeest dit jaar de uitverkorene is van het 
‘goede doelen voetbaltoernooi’. En natuurlijk trappen we zelf ook een balletje 
mee! Stichting KinderBeestFeest biedt chronisch zieke en/of gehandicapte 
kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes een onbezorgde avond. Vorig 
jaar vierde we de 20e editie! Dit besloten feest vindt elk jaar plaats in ARTIS. 
Via ziekenhuizen en instellingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland 
worden 1250 kinderen uitgenodigd. Zij worden met hun gezinsleden opgehaald 
en onder politiebegeleiding naar Amsterdam gebracht. Dat zijn in totaal 
bijna 5000 gasten. De colonnes bestaan uit touringcars, maar er rijden ook 
voertuigen mee van ambulance, brandweer, defensie en politie. 

Ook worden rondvaartboten en bootjes van de reddingsbrigade ingezet. De 
bijzondere avond begint voor de kinderen dus al voordat ze in Amsterdam zijn. 
Om iedereen gerust te stellen dat het om een feestelijk gebeuren gaat is het 
motto van het KinderBeestFeest: ‘Niets aan de hand, maar ga wel aan de kant’. 
Stichting KinderBeestFeest is volledig in handen van mensen die zich hiervoor 
vrijwillig inzetten. In totaal werken zo’n 1500 vrijwilligers mee aan deze unieke 
avond. 

Heel veel speelplezier en dank jullie wel,
Namens alle vrijwilligers en het bestuur van het 
KinderBeestFeest

V O O R W O O R D

KINDERBEESTFEEST
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TOERNOOIREGLEMENT

• De toernooi organisatie is in handen van V.V. De Wherevogels te Purmerend.
•  Het is voor wisselspelers en supporters tijdens de wedstrijden niet toegestaan zich op de scheidslijn (middenlijn) 

te begeven.
•  De teambegeleiders van de teams worden verzocht zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te 

melden bij de wedstrijdleiding, in de bestuurskamer van v.v. De Wherevogels.
• De wedstrijden staan onder leiding van officiële KNVB scheidsrechters.
• De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.
• Langs onze velden maken we gebruik van veldcoördinators, welke u kunt herkennen aan de gele hesjes. Volg, 

indien nodig, hun aanwijzingen op.
•  Indien bij een wedstrijd onvoldoende verschil van tenue blijkt, zal de veldcoördinator zorgen voor hesjes. Deze 

hesjes dienen na de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de veldcoördinator.
• In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooi organisatie.
• V.V. De Wherevogels stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan eigendommen.

V O O R W O O R D

V.V DE WHEREVOGELS

Voetbalvereniging De Wherevogels te Purmerend heet iedereen van harte 
welkom op het toernooi, die voor de zesde keer gespeeld zal worden op onze 
accommodatie. Wij willen ons eerst bondig aan u voorstellen. Onze vereniging, 
opgericht in november 1980. V.v. De Wherevogels heeft doelbewust gekozen 
voor de breedtesport en inmiddels beschikt de vereniging naast een 
volwassen jongens- en mannenafdeling, ook over een volwassen meisjes- en 
damesafdeling. Ook hebben wij ons eerste Special Forces team (mensen 
met een geestelijke beperking) mogen verwelkomen en door de aan was 
gedurende dat seizoen van Special Forces leden is de introductie van een 2e 
Speciale Forces team niet te vermijden. Op het moment zijn 58 teams bij ons 
actief. 

Naast de bewuste keuze voor de breedtesport heeft onze vereniging ook 
plezierbeleving bij leden en bezoekers als hoogste prioriteit in het vaandel 
staan. Plezier is tenslotte de ultieme drijfveer voor het individu als omgeving.
Wij hopen oprecht dat u 30 mei veel plezier beleefd aan uw bezoek aan onze 
verenigingen dat het toernooi weer een daverend sportief succes wordt. 
De voorbereidingen zijn in volle gang en onze vrijwilligers zijn er straks klaar 
voor om van het toernooi een daverend succes te maken. Na de lichamelijke 
inspanningen tijdens het toernooi zal na afloop op het terras van onze kantine 
een maaltijd worden aangeboden en kan nog heerlijk worden nagepraat over 
deze dag.

Tot 30 mei! Veel (voetbal) plezier!

Het bestuur van v.v. De Wherevogels‘B
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•  Tijdens het toernooi wordt er gespeeld volgens de KNVB reglementen. De KNVB buitenspelregel is niet van 
toepassing.

• De teams worden verzocht 5 minuten voor aanvang van elke wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn.
•  Indien een team 3 minuten na het startsignaal niet speelklaar aanwezig is op het speelveld, volgt een 

reglementaire 3 - 0 nederlaag
• De wedstrijden worden gespeeld op een half veld.
• De veldbezetting van een team bestaat uit één doelman en zes veldspelers.
• De wedstrijden worden zonder grensrechters gespeeld.
• De wedstrijdduur is 20 MINUTEN zonder wisselen.
•  De puntentelling is gelijk als die in de normale competitie. Indien meerdere teams gelijk eindigen, beslist 

het doelsaldo. Als dat ook gelijk is, geldt het onderlinge resultaat. Is dat een gelijk spel, dan geeft het aantal 
gescoorde doelpunten de doorslag. Indien ook dit gelijk is, zal door beide teams 5 strafschoppen door 
verschillende spelers genomen moeten worden. Indien na de reeks strafschoppen wederom een gelijke stand 
is bereikt, dan dienen de strafschoppen om en om, op volgorde te worden genomen tot er een beslissing is 
gevallen. ALLEEN DEZE 5 SPELERS NEMEN DE STRAFSCHOPPEN.

WEDSTRIJDREGLEMENT
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Het is 10 februari 2020, als de storm genaamd Ciara over ons land trekt. Ik heb mijn 
bureau vol liggen met inschrijfformulieren van het 112 goede doelen voetbaltoernooi 
van de afgelopen jaren, voor de zekerheid laat ik mijn raam maar dicht. 

Net zo als vorig jaar moet er voor een toernooi waarbij ongeveer 500 personen op 
afkomen en minimaal 160 voetballende hulpverleners veel geregeld worden, zoals 
hoe krijgen we weer genoeg teams op de been maar ook het drukwerk, de catering, 
de loterij, het fruit, de bekers, het vervoer en de vrijwilligers eigenlijk te veel om op te 
noemen. En ik wil niets vergeten.

Mijn vraag is altijd of we buiten het voetballen een aantal leuke dingetjes gaan 
organiseren voor de aanhang, toeschouwers en de plaatselijke bevolking. Maar mijn 
budget is beperkt aangezien het inschrijfgeld dit jaar opnieuw naar KinderBeestFeest 
toe gaat. Toch krijg ik het weer voor elkaar om een aantal leuke dingen te organiseren 
wat geen geld kost zoals het professioneel boogschieten, de muziek maar ook iets voor 
de kinderen uit de buurt maar ook is de masseur geheel belangeloos weer aanwezig.

Om dit toernooi te organiseren is de dag ervoor nodig om alles op te bouwen en de 
bekende spandoeken op te hangen van de bedrijven die dit toernooi mede mogelijk 
maken, maar dan is de volgende vraag omdat de afstand van ons bedrijf naar 
Purmerend toch aanzienlijk is, waar slapen we dan? We kunnen moeilijk een hotel 
voor honderden euro`s nemen, want dit past niet in ons plaatje en zeker niet in ons 
budget. De Wherevogels wordt gebeld of wij de nacht ervoor weer in de kantine 
kunnen slapen om zo weer wat geld te besparen, het verlossende antwoord van de 
voorzitter Peter Steenbergen “JA DAT IS GEEN PROBLEEM”.

Als ik de teamcaptains van vorig jaar bel word ik weer blij, de meeste komen weer met 
hun team, als ik de politie Rotterdam bel is het antwoord we komen zelfs met twee 
teams... Sommige teamcaptains zijn niet te bereiken want zoals jullie weten wordt er 
niet standaard gewerkt tussen 8 en 5 dus het zal nog wel een paar weken duren totdat 
ik iedereen gesproken heb. Laten we afspreken dat ik jullie per mail op de hoogte hou.

Co ter Hoeve

Beeld
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V O O R W O O R D

STORM IN HET LAND EN OP MIJN BUREAU
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De Wherevogels 
De voetbalclub v.v. De Wherevogels is opgericht in 1980. Wij zijn de derder voetbalvereniging in Purmerend. Op 6 
september 1981 werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld bij en tegen voetbalclub Kwadijk. In 1986 werd de 
eerste paal geslagen voor het complex. In de loop der jaren is de club uitgegroeid tot een volwassen voetbalclub. 
Onze club drijft op vrijwilligers. Wij hebben een enthousiast bestuur en voetbalplezier staat hoog in het Vaandel bij 
de Wherevogels. Voetballen met respect in en om het speelveld vinden wij belangrijk. Samen met de KNVB doen wij 
er alles aan om de gezelligste voetbalclub van Purmerend te zijn. Het complex is voorzien van vier voetbalvelden, 
waaronder één kunstgrasveld en twee oefenvelden. Wij hebben 16 kleedkamers met goede warme douches. U 
speelt op de kunstgras velden D1 en D2. Zorgeloos parkeren bij v.v. de Wherevogels is mogelijk op de volgende 
parkeergelegenheden nabij het sportpark aan de Westerweg (van boven naar beneden).

• Komende uit Amsterdam via de A7. Via de doorgaande weg de laan der Continenten volgen via Verzetslaan 
richting Purmer Noord.

• Via Verzetslaan 4,4 kilometer bij kruising Verzetslaan/IJsselmeerlaan Purmerend rechtsaf.
• Vervolgens ziet u aan de linkerzijde een evenemententerrein P3. Vanaf dit parkeer terrein is het 1 minuut lopen.
• Komende vanuit A7 Alkmaar/Hoorn. U neemt de afslag Purmer Noord. Via N244 rechtdoor blijven rijden richting 

Volendam. Doorrijden tot de Westerweg (Purmerend) rechtsaf en weg 3 kilometer volgen. Na het zien van een 
Golf terrein ziet u aan de zijde van de IJsselmeer Laan een parkeerterrein P3.

Het bestuur van v.v. De Wherevogels wenst u een sportieve dag en veel (voetbal) plezier.

Routebeschrijving

ervaringen van kinderen 2019

Caitlin, 11 jaar

Ik vind boogschieten heel erg 
leuk. Ik kreeg goede tips en dat 
was heel fijn. Dan kun je er beter 
in worden. 

-Boogschieten-

Djeno, 4 jaar

Ik vind springen heel leuk. Maar soms niet. 
Dan ga ik even zitten. 

-Springkussen-

Mohammed, 8 jaar

Ik heb twee keer in de 100 
geschoten. Het is niet moeilijk. 
Maar wel heel leuk!  

-Doelschieten-

Youssef, 11 jaar

Ik vind het heel erg leuk. Ik heb acht 
keer in de 100 geschoten. Moeilijk? 
Nee, het valt wel mee. 

-Doelschieten-

Robin, 11 jaar

Ik mocht met houtblokken gooien. Ik gooide er een tegen zijn hoofd 
aan. Ze hebben hele goede bescherming, dus het was niet erg. Ik 
mocht daarna alles aantrekken. En toen gooiden ze terug. Dat deed 
geen pijn. Het was juist grappig!  

-ME / Mobiele Eenheid-

Owen, 7 jaar

Het is best makkelijk. 
Ik heb ook naar beneden gekeken.
Ik vond het niet eng.

-Klimwand-



AND THE STORY GOES ON... VIJF JAAR LATER

Jaren geleden zat ik te denken aan een slogan voor het 
112 goede doelen voetbaltoernooi.

2019

Voetballen voor het goede doel

5e Voetbaltoernooi

En dat dekt wel de hele lading van mijn dagelijkse bestaan. Vrijwilligerswerk. Mijn eigen werk. Dingen voor het 
verenigingsleven. Foto’s maken en verhalen schrijven. Ik ben eigenlijk altijd bezig. Al vijf jaar zet ik mij in voor het 
112 goede doelen voetbaltoernooi. Eigenlijk hebben Co, Willian en ik het dit jaar voor het eerst bijna geheel met zijn 
drieën georganiseerd. Het blijft ieder jaar weer een klus om teams bij elkaar te krijgen. Gelukkig is er een nieuwe 
regel bij de politie dat men 1 keer per jaar 9 uur mag sporten in de baas zijn tijd dus een excuus om niet mee te 
doen is er niet meer. In ieder geval heb ik de ambitie om dit toernooi landelijk groot te laten worden. Maar hoe? Ik 
hoop dat u mee wilt denken als u dit leest. Het wordt steeds moeilijker om de juiste kanalen te vinden om een goed 
doel op een overheidssite te krijgen. Ja, ik snap dat intranet voor het mailverkeer van de diensten bedoeld is. Sport 
is echter zo belangrijk voor het maatschappelijk leven én de verbinding met de burgers in de maatschappij dat dit 
fenomeen nog wel eens wordt onderschat door de bureaus communicatie. Hulpverleners die zich naast het werk 
maatschappelijk inzetten is de beste reclame. Natuurlijk heb je de VGW, portretrecht en ga zo maar door maar laten 
zien dat je hart op de juiste plaats zit is een onbetaalbare boost voor je pr als overheid.

Het werd? 24/7 IN DIENST VOOR JOU!
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Het dilemma bij mij speelt of ik het juiste doe? Zou een volleybal toernooi meer teams opleveren? Een NABV Airsoft 
event? Je weet het niet. Het budget is nul en ieder jaar is het een zoektocht om een geheel verzorgd sporttoernooi 
neer te zetten met eten en drinken, een warme maaltijd, sportprijzen en voor ieder wat te doen. Het blijft een 
zoektocht. Dit jaar zijn wij daarin goed geslaagd. Voor mij was het dit keer op de dag zelf het meest relaxte toernooi 
ooit. Toch viel het eindbedrag mij iets tegen. € 2737. Waarom? In de aanloop naar het toernooi gooide één verkeerd 
bericht op facebook Purmerend de loterij in duigen. Dat scheelt toch gauw een dikke vijfhonderd euro. Maar goed. 
Een leermoment zal ik dan maar denken. Daarin zie je ook de kracht van de sociale media. 

Daags voor het voetbaltoernooi op vrijdag 21 juni hebben we alles klaargezet. Nieuwe vlaggen opgehangen. Het 
bordes versierd. Een uitslagen doek laten drukken. Gelukkig was de plaatselijke Vomar bereid om al het fruit, melk 
en belegde broodjes te sponseren. Ook voetbalvereniging de Wherevogels heeft er alles aan gedaan om met dertig 
vrijwilligers de dag te laten draaien. Denk aan het volledig schoonmaken van de accommodatie, het inrichten en 
verzorgen van de kleedkamers, het vullen van de bar en het ter beschikking stellen van acht KNVB-scheidsrechters. 
Echt top. We waren rond middernacht klaar met alles neerzetten. Altijd een spannend moment want heb je aan 
alles gedacht? De meeste lol heb ik beleefd aan het uitrollen van het springkussen en het neerzetten van het voetbal 
dartbord. Het neerzetten leverde heel wat baldadige en klunzige foto momenten op. We mochten slapen op de 
accommodatie. Vorig jaar sliep ik in een vrachtwagen op een stretcher op het terrein maar ik had het toen zo koud in 
de nacht dat ik dit jaar koos voor mijn eigen bed. De rest van de crew sliep op luchtbedden in de kantine. 

Om 06:00 uur stonden we de bekers uit te stallen en 
waren wij in afwachting van de voetbal bokaal. Ook 
de prijzen van dit jaar in de vorm van medailles vond 
ik een leuk idee. Het goede doel is dit jaar de Stichting 
KinderBeestFeest geworden. We mochten het logo 
gebruiken voor de aankleding en dat leverde een 
frisse kleurrijke bonte uitmonstering op. Ook het logo 
op de voetbalshirts was aangepast aan de kleuren 
van de Stichting KinderBeestFeest. Zoals altijd verliep 
de aftrap en de groepsfoto ietwat chaotisch. Dit jaar 
hadden wij de Special Forces uitgenodigd. Dit in het 
kader van “niemand langs de lijn”. Omdat wij ons 
maatschappelijk verantwoord inzetten hebben wij 
dit team uitgenodigd. Special Forces is een regionale 
beweging in Zaanstreek - Waterland die als doel 
heeft om sporten en bewegen voor mensen met een 
beperking mogelijk te maken. Daarbij wordt sport als 
middel ingezet om de zelfredzaamheid en (arbeid) 
participatie van deelnemers te vergroten. Special 
Forces staat voor Speciale mensen met Speciale 
krachten en mogelijkheden. Jeetje wat heb ik genoten 
van deze mooie mensen. 

In het Special Forces voetbalteam zit een meisje 
dat ernstig verbrand is in haar gezicht en lijf. Ik vind 
het noemenswaardig om te vermelden dat het met 
deze beperking een enorme prestatie is om te gaan 
voetballen. Als je een verbrande huid hebt zweet je 
namelijk niet. En je huid rekt niet mee. Een enorme 
prestatie van haar om toch intensief te voetballen. 
Meteen doe ik anderen te kort door hun niet te 
benoemen. Ik ben super trots dat dit jaar dit team van 
de Special Forces erbij was. Jullie horen er gewoon 
bij! Willeke van de WensenAmbulance Amsterdam 
had dit jaar gezorgd dat de aankleding geheel in het 
teken stond van de Ambulancedienst. Vorig jaar werd 
de brandweer aankleding verzorgd door brandweer 
Purmerend en de brandweer Amsterdam. Helaas deed 
zowel de politie en brandweer Purmerend dit jaar niet 
mee. BOA-team Purmerend was er wel! Supertof om 
te zien dat deze groep collega’s steeds groter wordt. 
Ook in het publieke domein. 
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Amsterdam United trotseerde in 2015 en 2016 de top maar werd ingehaald door FC Apeldoorn van de politie 
Academie. Ook dit jaar heb ik schitterend sportief voetbal gezien. De finale werd gespeeld tussen de politie Academie 
Apeldoorn en de politie Rotterdam. Een zinderende finale waar Rotterdam op het laatste moment ten onder ging 
aan de steekpasses van de politieacademie. Na vele wedstrijden in de schoenen moest Rotterdam uiteindelijk zijn 
meerdere erkennen. Als ik kijk naar de conditie en sportiviteit zit het bij de politie wel goed. Zeker meerdere pittige 
voetbalwedstrijden spelen in de warmte op een kunstgrasveld is al een hele prestatie. Als je op ons toernooi wint 
ben je meester in het voetbal. De prijsuitreiking werd gedaan door de eerste locoburgemeester, Mario Hegger. Hij 
heeft als wethouder onder meer sportzaken en handhaving (inclusief ruimtelijk beheer) in zijn portefeuille. Hier werd 
het geldbedrag van totaal €2739 feestelijk overhandigd aan de Stichting KinderBeestFeest. Een mooie prestatie. Ook 
kregen Co en Willian ter Hoeve de samenwerking award. Een beeldje voorstellend twee mannen op een tandwiel. 
Een symbolische prijs om nogmaals de samenwerking tussen alle partijen te onderstrepen. We zijn allemaal kleine 
radartjes in een groot geheel. Door samen te werken maken wij dingen groots. De afsluiting en prijsuitreiking was dit 
jaar onder het genot van een goed warm buffet gewoon gezellig. In ieder geval ging ik met een tevreden gevoel en 
een big smile naar huis. 




