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VOLENDAM - Ze begonnen vorig 
jaar voortvarend aan het seizoen. 
Met de teruggekeerde routiniers 
Kees Kwakman en Jack Tuyp in de 
gelederen won FC Volendam ze-
ven van de eerste acht wedstrijden. 
Hiermee stelden de mannen van 
coach Robert Molenaar direct een 
periodetitel veilig. Na tien rondes 
als koploper kwam de klad erin en 
streefden meerdere clubs de plaat-
selijke trots voorbij. FC Volendam 
eindigde uiteindelijk op de zesde 
positie. Donderdagmiddag 7 juli 
presenteerde ‘Het andere Oranje’ 
voor het nieuwe seizoen en in een 
gemoedelijke sfeer haar eerste elf-
tal en Jong Volendam aan de pers. 

De periode rond de start van het 
seizoen gaat voor voetbalclubs ge-
paard met veel wisselingen in spe-
lersgroep en staf en zeker ook 
bij een opleidingsclub als FC Vo-
lendam. Misha Salden is te spre-
ken over de ontwikkelingen bij de 
jeugd. De Technisch Manager ver-
telt dat er veel jongens doorkomen. 
Ook de selectie van het eerste elftal 
is zo goed als rond. FC Volendam 
contracteerde onder meer de 21-ja-
rige linksback Paul Kok (ex-Telstar 
en -FC Oss) en de 27-jarige Kevin 
Visser (ex-Helmond Sport en -ADO 
Den Haag). “We zijn nog op zoek 
naar aanvallers op het rechterblok 
die de ploeg verder brengen. Daar 
zijn we druk mee bezig”, besluit 
Salden. 

Jeugd
Trainer Robert Molenaar, sinds 
2015 aan het roer bij FC Volendam, 
legt net als Salden de focus bij de 
jeugd. “We willen verder professio-
naliseren. Ontwikkelen is presteren 
en het een kan niet zonder het an-
der. Focus op de jeugd is ook focus 

op ontwikkeling. We kunnen daar-
bij nog intensiever gebruik maken 
van videobeelden. Ook op fysiek 
vlak hopen we hiermee een kwali-
teitsslag te maken. We willen alle-
maal hard trainen, veel trainen. Ik 
wil het maximale uit iedereen ha-
len. Met de videobeelden kunnen 
we zien hoeveel sprintjes een speler 
heeft gemaakt en wat hij had moe-
ten doen. Ook weten we wat zijn fy-
sieke last is.”
De belangrijkste verandering in de 
staf die Molenaar noemt, is de wis-
seling van de keeperstrainer. Edwin 
Zoetebier, die zelf bijna tien jaar 
keepte bij FC Volendam, verlaat 

de club en is vervangen door Bela 
Szenasi. Molenaar: “Bela is ambiti-
eus, professioneel en een welkome 
toevoeging.”

Doelstelling
Over de doelstelling voor de jaar-
gang 2016/2017 is Molenaar duide-
lijk. “Afgelopen seizoen hebben we 
de play-offs gehaald. We eindigden 
als zesde in de competitie, maar be-
oogden binnen de eerste vijf te ko-
men. We proberen het dit jaar iets 
beter te doen, met de focus op het 
proces en niet te veel op het resul-
taat.” FC Volendam trapt het nieu-
we seizoen in eigen huis af tegen 

Almere City. Dat gebeurt vrijdag 
5 augustus om 20.00 uur. Vorig 
jaar eindigde de wedstrijd in een 
3-1 zege, waarmee de periodetitel 
werd veroverd. Dat gaf aan het ein-
de van het seizoen toegang tot de 
play-offs om promotie. Daarmee 
was de doelstelling behaald, maar 
de spelers hoopten vanzelfsprekend 
op meer. Echter, in de eerste play-
offronde was MVV Maastricht over 
twee wedstrijden met tweemaal 2-1 
te sterk. 
Meer foto’s van de persdag op de 
website: www.rodi.nl/Waterland/
Edam-volendam/Nieuws. (Foto’s: 
Daan Ruijter)

‘Proberen het dit jaar iets beter te doen’
FC Volendam wil dit seizoen meer

De mannen van het eerste elftal waarmee FC Volendam vanaf augustus de Jupiler League ingaat. (Foto: Daan Ruijter)

EDAM - The Shuffle Kings, de 
band rond Simon Frydman, is 
deze zondag 17 juli, in Edam te 
bewonderen. De band is al ge-
ruime tijd actief in binnen- en 
buitenland, maar voorname-
lijk in de omgeving van Amster-
dam. The Shufflekings Blues 
Band speelt muziek afkom-
stig uit de Verenigde Staten en 
uit Engeland. De meeste songs 
zijn gearrangeerde covers van 
grote muzieknamen uit de Ry-
thm & Blueswereld. Nummers 
van Eric Clapton, Joe Cocker, 
Los Lobos en Steve Winwood 
komen langs maar ook muziek 
van Carlos Santana, John May-
all, Buddy Guy en vele anderen 
is te horen. Aanvang: 17:00 uur.

The Shufflekings

MONNICKENDAM - Marja van 
der Ploeg, welbekend in de re-
gio Waterland, hoopt op woens-
dag 20 juli om 14.00 uur het 
Bruce-orgel in de koorruimte 
van de Grote Kerk te Monnic-
kendam te bespelen. Het on-
geveer drie kwartier durende 
concert bevat muziek uit vier 
landen en vier eeuwen – het kan 
allemaal op dit fraaie instru-
ment uit 1812/1818. De toegang 
is vrij, het programma gratis. 
Na afloop is er alleen een collec-
te voor het onderhoud van het 
prachtige kerkgebouw!

Monnickendam 
Grote Kerk

• Kipfilet
• Filetkarbonade 
• Varkenssaté
• Mexicaanse  
 barbecueworst
• Grillburger

• Komkommersalade 
• Gemengde rauwkost 
• Huzarensalade 
• Duitse kartoffelsalade 
• Balkansalade 
• Verse fruitsalade 

• Kruidencrème 
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus 
• Knoflooksaus
• Satésaus

• Barbecue 
•  Stokbrood  
• Porseleinen borden
• RVS bestek, tangen
• Opscheplepels 
•  Servetten

VOOR 12 UUR BESTELD MORGEN IN HUIS!  •  GRATIS BEZORGD IN NL & BE •  WE NEMEN DE AFWAS MEE!

IJtunnel gesloten 
16 juli - 29 augustus 

Werkzaamheden in en rond de IJtunnel. 
OV richting Amsterdam CS rijdt aangepaste route 

amsterdam.nl/zomerwerken

Alles supervers en van super kwaliteit!

Kom in de kas!
 

Dé leverancier van tuinplezier!

7 dagen 
per week 

open!

Dat ben ikke

Win nu 
gratis kaartjes!

zie pagina 8

Uw container reiniger 
voor zowel:

Afval als GFT

Mail voor een abonnement
info@schoonmaakbedrijfharrie.nl

EDAM 0299-372544
www.schoonmaakbedrijfharrie.nl
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