
De Top 100 nader bekeken. 
 
Wie herinnert zich het blad nog, De Gecombineerde. Voor degenen die het niks zegt, dat was ooit een 
regionale krant voor abonnees die 3 maal per week verscheen met regionaal nieuws en sportnieuws, met 
name over de amateurclubs in de regio. Voorbeschouwingen voor het eerste, tweede en dameselftal werden 
aangeleverd door de clubs en toen Nico de Leeuw daar ergens in 1981 voor gevraagd werd ging hij zich 
meer verdiepen in de bewuste teams. Wat resulteerde in het bijhouden van de uitslagen en 
doelpuntenmakers. Nico pakte het direct goed aan door vanaf dat moment van alle competitie spelende 
teams van deze gegevens bij te houden. Toevallig was seizoen ‘81/’82 ook het eerste seizoen dat Everstein 
1, na 3 promoties op rij!, debuteerde in de toenmalige tweede klasse. Inmiddels zijn we 38 competities 
verder en nog steeds wordt elk doelpunt in competitieverband nauwkeurig in kaart gebracht door Nico, 
alhoewel hij het noteren van ieder doelpunt wijselijk al lang geleden heeft uitbesteed aan de aanvoerders of 
leiders van de teams. 
 
Na dat eerste seizoen 81/82 stonden er 128 verschillende doelpuntenmakers op de lijst die er voor de 
toenmalige elftallen 554 inschopten. Helaas, het aantal teams wat er dat seizoen actief was staat niet in 
deze statistieken maar zal ongetwijfeld nog we te achterhalen zijn in Nico’s uitgebreide database. 
Nu, aan het begin van seizoen 2019/2020 staat de teller van verschillende doelpuntenmakers namens 
Everstein op 1112, samen goed voor 40.480 treffers. In het vijandelijke doel welteverstaan, eigen doelpunten 
zijn niet in deze statistieken opgenomen, we moeten het wel positief houden natuurlijk. 
De verdeling mannelijke/vrouwelijke doelpuntenmakers is inmiddels 899 om 223. Van de totaal 40.480 goals 
werden er in die 38 seizoenen 6.375 gemaakt door de dames en meisjes. 
 
Nico verzamelde al die jaren de gegevens en omdat ondergetekende destijds in de redactie zat van het 
clubblad Trefpunt mocht ik van het geheel een Top 100 maken, kopij voor een clubblad had je tenslotte nooit 
genoeg. Ook hier zijn de tijden veranderd en dus wordt nog jaarlijks de topscorerslijst aangevuld, bewerkt en 
uiteindelijk gepubliceerd op de website. De naam ‘Top 100’ dekt de lading allang niet meer want alle 
doelpuntenmakers worden online vermeld op aantal goals en op alfabetische volgorde. Het aantal 
doelpuntenmakers is inmiddels zo groot dat je je op de alfabetische lijst sneller kan terugvinden was ooit het 
idee, en is het nog steeds.  
 
Dit jaar gaan we echter wat meer statistiekjes en wetenswaardigheidjes uit ‘de lijst’ tevoorschijn toveren voor 
een ieder die daarin geïnteresseerd is. Ik kan me voorstellen dat je, als robuuste verdediger die nog nooit 
een serieus schot op het vijandelijke doel heeft afgevuurd, dit artikel links laat liggen. 
 
Het grootste nieuws dit jaar is toch wel dat er na 14 jaar weer een nieuwe koploper is. Alhoewel, een echt 
grote verrassing is het nu ook weer niet want hij stond al 6 jaar op de tweede plaats. Uiteraard hebben we 
het dan over Simon van Zante die dankzij zijn 17 goals van afgelopen seizoen de koppositie over nam van 
Rob de Kruik, sinds 3 seizoenen niet meer actief als speler. 
De vraag is hoelang Simon de koppositie gaat innemen, maar dat hij daar voorlopig nog wel een aantal jaren 
zal staan is zeer aannemelijk. Van de senioren topscorers heeft hij weinig te duchten dus zal het van de 
jeugd moeten komen. En dat komt het ook, wat te zeggen van de nummer 96 op de topscorerslijst, die in 
slechts 2 seizoenen bij de jongste jeugd al 123 het net heeft gevonden: Liam Verwolf. 
Wie echter Herman van Vuren wil verdringen van de eerste plaats in de lijst van de meeste seizoenen 
koploper heeft nog wel wat te doen: bij de jeugd ontzettend vaak scoren, binnen enkele jaren bovenaan 
komen en dan tot en met de veteranen elk jaar een aantal goaltjes meepikken. Rob de Kruik kwam ver maar 
het verschil met Herman is dat die heel veel bij de jeugd gescoord heeft, waar Rob voor zover bekend nooit 
voor een jeugdteam is uitgekomen in zijn carrière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle koplopers sinds seizoen 1981/1982: 
 

KOPLOPER NA SEIZOEN: 
seizoen koploper goals  seizoen koploper goals 

1981/1982 SLEEUWENHOEK CONSTANTIJN 39  2000/2001 VUREN HERMAN VAN 355 

1982/1983 SLEEUWENHOEK CONSTANTIJN 43  2001/2002 VUREN HERMAN VAN 355 

1983/1984 LOS PIET 59  2002/2003 VUREN HERMAN VAN 355 

1984/1985 LOS PIET 77  2003/2004 VUREN HERMAN VAN 355 

1985/1986 SLEEUWENHOEK CONSTANTIJN 101  2004/2005 KRUIK ROB DE 361 

1986/1987 SLEEUWENHOEK CONSTANTIJN 109  2005/2006 KRUIK ROB DE 372 

1987/1988 VUREN HERMAN VAN 142  2006/2007 KRUIK ROB DE 389 

1988/1989 VUREN HERMAN VAN 174  2007/2008 KRUIK ROB DE 402 

1989/1990 VUREN HERMAN VAN 205  2008/2009 KRUIK ROB DE 413 

1990/1991 VUREN HERMAN VAN 227  2009/2010 KRUIK ROB DE 421 

1991/1992 VUREN HERMAN VAN 256  2010/2011 KRUIK ROB DE 423 

1992/1993 VUREN HERMAN VAN 268  2011/2012 KRUIK ROB DE 429 

1993/1994 VUREN HERMAN VAN 290  2012/2013 KRUIK ROB DE 434 

1994/1995 VUREN HERMAN VAN 302  2013/2014 KRUIK ROB DE 440 

1995/1996 VUREN HERMAN VAN 310  2014/2015 KRUIK ROB DE 441 

1996/1997 VUREN HERMAN VAN 318  2015/2016 KRUIK ROB DE 442 

1997/1998 VUREN HERMAN VAN 323  2016/2017 KRUIK ROB DE 442 

1998/1999 VUREN HERMAN VAN 338  2017/2018 KRUIK ROB DE 442 

1999/2000 VUREN HERMAN VAN 349  2018/2019 ZANTE SIMON VAN 450 

 
AANTAL SEIZOENEN KOPLOPER 

1 HERMAN VAN VUREN 17 

2 ROB DE KRUIK 14 

3 CONSTANTIJN SLEEUWENHOEK 4 

4 PIET LOS 2 

5 SIMON VAN ZANTE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In jeugdelftallen wordt dus regelmatig per seizoen erg veel gescoord, zo ook door Simon waardoor hij maar 
7 seizoenen nodig had om destijds (seizoen 2005-2006) in de Top 10 terecht te komen. En nu, 12 seizoenen 
later, prijkt hij op de eerste plaats.  
Die Top 10 behalen is sowieso al niet eenvoudig want in die 38 jaar zijn er maar 34 personen die ooit 
genoteerd stonden of staan in de Top 10. De enige voetbalster die ooit de Top 10 haalde, (2 jaar achter 
elkaar op nummer 10), is Bianca van Bentum halverwege de negentiger jaren. Verder valt de jaarlijkse Top 
10 vooral op door weinig onderlinge wijzigingen in de volgorde. 
 
Afgelopen competitie werd er ook nog een record gebroken: de meeste goals in één seizoen. Uiteraard 
gebeurde dat bij de jeugd, en wel door Mats den Hartog die er namens JO7-MP1 maar liefst 88 in schoot. En 
daarmee sneuvelde een oud record uit seizoen 1995/1996  van Frank Bouwman die destijds 85 maal 
scoorde. 
Nu is het natuurlijk wel zo dat de omstandigheden behoorlijk verschillen waarin deze prestaties tot stand 
kwamen en komen. Speel je in een elftal/zevental of viertal, op een heel/half/miniveld, met of zonder keeper, 
het aantal wedstrijden in een seizoen, zo zijn er nog wel een paar te noemen. Maar feit blijft wel: als je 
zoveel scoort per seizoen dan mag je jezelf met recht een goalgetter noemen.  
 
Een overzicht van de goalgetters met 50 of meer goals in 1 seizoen: 
 

DE MEESTE GOALS IN 1 SEIZOEN GESCOORD 
    goals seizoen      goals seizoen 

1 MATS DEN HARTOG 88 2018/2019  10 LYNN VAN MANEN 58 2003/2004 

2 FRANK BOUWMAN 85 1995/1996  11 NOAH MOESKER 58 2009/2010 

3 HERMAN VAN VUREN 82 1986/1987  12 JORAN HET LAM 57 2011/2012 

4 MATS DE WITH 81 2018/2019  13 MERLE ZIELEMAN 55 2015/2016 

5 SIMON VAN ZANTE 74 2002/2003  14 JORAN HET LAM 54 2009/2010 

6 JASPER GOENEE 70 2015/2016  15 FRANK BOUWMAN 53 1994/1995 

7 LIAM VERWOLF 63 2017/2018  16 ROGER DE LEEUW 52 2004/2005 

8 DENISE LOERAKKER 60 2001/2002  17 MARK HOOGENDOORN 52 2011/2012 

9 LIAM VERWOLF 60 2018/2019  18 FRANK BOUWMAN 52 1991/1992 

 
 
 
Nog een nieuw feit: er is geen enkele speler die in alle 38 seizoenen heeft gescoord, Jerry Uitman was de 
laatste die tot en met vorig seizoen 37 uit 37 behaalde, en nu dus 37 uit 38 seizoenen. 
Logisch bij deze Top 10 is dat hij geheel bestaat uit de oudere garde. 
 

IN DE MEESTE SEIZOENEN GESCOORD 
(sinds seizoen 1981-1982, 38 seizoenen) 

  
aantal 

seizoenen aantal goals gem. per 
seizoen   

1 UITMAN JERRY 37 224 6,1 
2 KRUIK ROB DE 35 442 12,6 
3 MOORELISSE KEES 35 359 10,3 
4 ALPHEN MARCEL VAN 35 209 6,0 
5 WERKHOVEN MARK 34 354 10,4 
6 BURGGRAAFF RENE 33 391 11,8 
7 BURGGRAAFF HUGO 33 231 7,0 
8 DOORN PATRICK VAN 32 273 8,5 
9 OUDSTEN MARIUS DEN 29 333 11,5 
10 ARIAANS JOHN 29 269 9,3 

 
 
 



Bijna ieder seizoen scoren is natuurlijk al heel knap, al verwacht je van aanvallers niet anders, maar wat te 
denken van bijna ieder seizoen veel scoren? Dan heb je het toch wel over de echte goalgetters. Om een niet 
al te scheef beeld te krijgen tel je pas mee voor deze ranglijst als je in minstens 10 seizoenen gescoord hebt. 
Deze top 10 is een mix van jong en ‘ouder’ en wordt aangevoerd door Joran het Lam. Vooral goals bij de 
jeugd, waar je toch makkelijker kan excelleren als topscorer, tellen zwaar mee voor deze ranglijst. Daarom is 
het knap dat Simon van Zante, nu alweer 6 jaar scorend voor de senioren, zich op de tweede plaats weet te 
handhaven.     
 
 

HOOGSTE GEMIDDELDE PER SEIZOEN (SINDS 1981-1982, 38 
seizoenen, minimaal 10 seizoenen) 

  
aantal goals gem. per 

seizoen 
aantal 

seizoenen   

1 LAM JORAN HET 264 24,0 11 
2 ZANTE SIMON VAN 450 23,7 19 
3 VUREN HERMAN VAN 355 22,2 16 
4 LOS PIET HEIN 275 19,6 14 
5 WILLIGENBURG TIM VAN 301 18,8 16 
6 HOGENHOUT JESSE 185 18,5 10 
7 BOUWMAN FRANK 374 17,8 21 
8 ROOS ROBBIE DE 314 17,4 18 
9 PUTTEN TOSCA VAN 169 16,9 10 

10 KORTENOEVER RICK 182 16,5 11 
 
Tot zover de Top 100 nader bekeken. Er zijn nog wel meer feiten en feitjes en statistiekjes naar boven te 
halen maar het duizelt mij inmiddels van de getalletjes dus wie weet een volgend jaar meer. 
 
Dick Bergshoeff. 
 
 


