
                       

“Flamingo’s wil weer wat reuring op ’t Lood” 
René van der Schee gaat proberen jeugdafdeling nieuw leven in te blazen. (Alkmaarse Krant) 

 
In het voorjaar van 2016 verscheen bovenstaand bericht in de Alkmaarse krant.      .  
Een nieuwe club zou onder de vlag van Flamingo’s ’64 gaan voetballen.  
Opleiding Voetbal Vereniging Animo was de naam.  
Zou de Alkmaarse amateurvoetbalwereld er van schrikken? 
De Alkmaarse Krant was er in elk geval als de kippen bij: 

Het was aan de ene kant een voetbaltrainer die een plek zocht om zijn ideeën te 
kunnen realiseren en aan de andere kant een voetbalclub die naarstig op zoek was 
naar jeugd en invulling van het royale, maar toen nogal rustige, sportpark ‘t Lood.  

Nieuwe jeugdteams op het complex van Flamingo’s ’64 zou oude tijden kunnen doen 
herleven toen de club nog over een florerende jeugdafdeling beschikte. Op het 
moment van de toenadering was er op ’t Lood alleen nog één O19 elftal van 
Flamingo’s actief. 

Van der Schee, woonachtig in Sint Maartensvlotbrug en werkzaam als scout van AZ, 
was met zijn ideeën al langer op pad en had deze onder meer voorgelegd aan de 
gemeente Schagen. Maar daar kreeg hij nul op rekest. 

Zijn idee was dat er veel meer goed voetbalpotentieel rondliep dan dat er ook 
daadwerkelijk uitkwam, ook in de lagere teams.  
Daar wilde hij zich vooral op gaan richten. “Er zijn heel veel ruwe diamantjes, die te 
weinig de kans krijgen en die hoop ik hier een kans te gaan geven”, was zijn 
toelichting. 
De eerste aanzet werd gegeven op zondag 24 april 2016 toen Jonger Oranje – waar 
voetballers geboren tussen 1998 en 2003 zich voor op konden geven – een 
talentendag op ’t Lood hield. Er was hoop dat de nieuwe club er zo vier tot zes teams 
aan zou kunnen overhouden en dan met name vanaf categorie D en ouder. 
De eerste prioriteit van de initiatiefnemer lag echter bij het voor elkaar krijgen van het 
kader zoals trainers en een technische coördinator.  
 
Het enthousiasme van Van der Schee werkte aanvankelijk aanstekelijk. 
Flamingo’s ’64 was bereid om te luisteren naar zijn plannen en de Alkmaarse club 
wilde hem best de mogelijkheid geven om die te realiseren.  
Wel echter met de zekerheid dat zij er zelf ook vruchten van zou plukken. “Want als 
die teams hier daadwerkelijk gaan komen, spelen zij onder de vlag van Flamingo’s, 



wat extra inkomsten moet gaan opleveren via contributie en kantine-omzet”, zo was 
de opvatting van toenmalig voorzitter Dick Bleek. 

Van der Schee had zijn opleidingsclub overigens O.V.V. Animo gedoopt naar de 
Amsterdamse voetbalclub waar hij in zijn jeugdjaren voetbalde.  

Er werd een grote lijst met normen en waarden opgesteld waar de potentiële nieuwe 
leden van Animo aan moesten voldoen. Maar als er eenmaal echt teams op ’t Lood 
competitie gingen spelen dan zouden die dus Flamingo’s teams zijn.  
Gastheer Flamingo’s had al verenigingskader dus dat scheelde alweer een hoop 
organisatorisch gedoe.  
Eerst maar eens starten! 
 
René van der Schee regelde alles, ook de sponsors, trainers, kleding enzovoorts. 
Flamingo’s had er weinig omkijken naar en stelde in de eerste plaats haar velden en 
de kantine ter beschikking en wachtte nieuwsgierig af hoe dit zou gaat uitpakken.. 
 
In mei en juni 2016 werden proeftrainingen gehouden op sportpark ’t Lood waar per 
keer meer dan 20 spelertjes op af kwamen. 
In juni speelde het nieuwe Flamingo’s ( / O.V.V. Animo) O14 team haar eerste 
oefenwedstrijd, uit bij vv Schagen.  
Van de gedroomde vier tot zes teams kwam het evenwel niet. 
 
In het seizoen 2016-2017 werd alleen een JO14 team ingeschreven dat o.a. de 
degens kruiste met Kolping Boys JO14-4. 
 
Het seizoen daarop was het JO14 team een JO16 team geworden en was er ook 
een JO10 team bijgekomen wat bij onze JO10-4 in de competitie zat 
 
In het seizoen 2018-2019 beschikte men over drie teams: een JO17-1, JO17-2 (bij Kolping 
Boys JO17-6 ingedeeld) en een JO11-1 (bij Kolping Boys JO11-4 ingedeeld).  
Voorlopig dus elk jaar een team erbij en er was sprake van een voorzichtige groei. 
 
Daarvan was, een jaar later, bij de start van het seizoen 2019-2020, nog slechts één JO19 
team (bij Kolping Boys JO19-3 ingedeeld) van over en het Animo initiatief kreeg, net als alle 
clubs, te maken met corona. 
 
Op het moment van schrijven is er al twee jaar geen sprake meer van jeugdteams op 
sportpark ’t Lood zodat we maar moeten aannemen dat ovv Animo in besloten kring is 
begraven. 
 
Waar de initiatiefnemers een echt hoofdstuk aan het Alkmaarse amateur voetbal hoopten te 
kunnen toevoegen is het slechts bij een voetnoot gebleven. 
 



 
René van der Schee trekt het Flamingo’s ’64 hek voorgoed achter zich dicht? 
 

 


