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VOORWOORD VAN DE VOORZIT TER

» Jaap Kaland, voorzitter
Een nieuw seizoen en nieuwe kansen
Sinds 7 augustus 1967 wordt er gesport op “De
Prelaat” De velden werden geopend met een korfbalwedstrijd van Stormvogels tegen Atlas (uitslag
3-1) en een voetbalwedstrijd van De Noormannen
tegen Walcheren (uitslag 3-2) Rond 1980 werden
er tennisbanen aangelegd waar de in 1976 opgerichte tennisvereniging De Westkaap ging spelen
Het 50 jaar oude sportpark ligt er prachtig bij, mede
dankzij het enthousiasme van de gemeente Veere
om sport en bewegen als een speerpunt te benoemen en daarvoor de noodzakelijke investeringen
op te nemen en acties uit te voeren De betonbanen
van de tennis zijn vervangen door kunstgras en ook
de korfbal kan sinds vorig jaar beschikken over een
kunstgrasveld Aan de wedstrijdvelden voor voetbal
is groot onderhoud gedaan en rondom de velden is
een konijnen-werende omheining geplaatst Het
trainingsveld ligt er prima bij Complimenten voor
de gemeente Veere De accommodatie is feitelijk
geweldig en ik zou graag zien dat er veel meer gebruik van gemaakt wordt Het liefst het gehele jaar
door De Westkappelse sportverenigingen hebben bij de gemeente gepleit om de huidige sportzaal te vervangen door een volwaardige sporthal
en het ziet er naar uit dat die er gaat komen Mijn
grote wens is dat voor alle sporters en supporters
in Westkapelle een sporthal èn groter parkeerterrein naast de velden wordt gebouwd, waardoor er
nog optimaler medegebruik gemaakt kan worden
van de bestaande faciliteiten van tennis, korfbal
en voetbal We kunnen dan heel veel nieuwe activiteiten naar de velden halen waarbij ik denk aan
bewegen voor ouderen, fysiofitness, bootcamp en
wellicht ook schoolsport Een mooie nieuwe kans
en ik hoop dat het uitgewerkt kan gaan worden
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Op 27 maart 1933 is voetbalvereniging De Noormannen opgericht In 2018 vieren we dus een jubileum, 85 jaar voetbalplezier met lief en leed, wat
dieptepunten maar ook veel hoogtepunten Dieptepuntjes van het afgelopen seizoen waren wat
mij betreft het op de laatste speeldag missen van
het kampioenschap en incidenten bij een jeugdteam We hebben ook veel hoogtepunten mogen
meemaken Zo werden verschillende jeugdteams
kampioen in hun klasse en kwamen er door de betere prestaties van het eerste team en initiatieven
van de evenementencommissie meer mensen naar
het voetbalveld Na één keer is de Derby Day met
onze buren uit Domburg al een begrip geworden en
ik hoop dat dit zo blijft De Noormannen heeft nog
steeds heel veel vrijwilligers en organiseert naast
het voetbal het gehele jaar door allerlei (ook nietvoetbal) activiteiten Voor het tweede jaar hebben
we in augustus succesvol meegedaan aan de organisatie van de Westkappelse woensdagen, ditmaal de Dijkfeesten XL Een geslaagd evenement,
jammer van het weer Op het gebied van communicatie gebeurd er van alles We hebben een wekelijkse nieuwsbrief (aanmelden kan via de website),
en hebben veel volgers op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter Ook de website wordt
prima bezocht De opgaande lijn moeten we met z’n
allen vasthouden en ik kom dan gelijk op de ambitie van de vereniging Volgend jaar 85 jaar en ik wil
graag zien dat De Noormannen als zelfstandige vereniging 90 jaar en nog veel ouder gaat worden We
moeten voor zoveel mogelijk mensen van betekenis
blijven in welke vorm dan ook maar wel met een
Westkappelse identiteit We hebben naast een
flinke hoeveelheid donateurs en rustende leden

rond 160 actief spelende leden, verdeeld over drie
seniorenteams, een damesteam en 6 jeugdteams
We hebben nog jeugd dus we hebben toekomst,
maar om die toekomst te behouden moeten we
wel wat doen Het aantal inwoners van de kern
Westkapelle daalt de laatste jaren We moeten dus
nieuwe bronnen aanboren, nieuwe leden werven,
oud-leden terug zien te krijgen door te laten zien
dat we het met z’n allen leuk hebben bij De Noormannen Ook kunnen we met buurverenigingen
praten over de manier van samenwerkingen in het
jeugdvoetbal met wat mij betreft een zeker behoud
van eigen seniorenvoetbal in Westkapelle Dat seniorenvoetbal mag vervolgens wat mij betreft ook op
een hoger plan komen De Veerse verenigingen De
Meeuwen, VCK, Serooskerke en Oostkapelle spelen
allemaal hoger en ik ben er van overtuigd dat we uit
een plaats als Westkapelle ook voldoende mogelijkheden kunnen halen om hogerop te spelen Talenten lopen er genoeg in en rond Westkapelle Een
aantal daarvan voetbalt bij De Noormannen en de
anderen moeten we zover zien te krijgen We moeten met z’n allen eigenlijk alleen genoegen nemen
met de niet-Olympische gedachte “meedoen is be-

langrijk, maar winnen maakt het leuker” Kansen
volop, laten we die kansen met z’n allen oppakken
om een nog mooiere vereniging te worden
Ik ben trots op de leden en vele vrijwilligers die er
voor zorgen dat alles (soms ongemerkt) loopt in
de vereniging Ik ben trots op een grote groep met
sponsoren die De Noormannen op allerlei manieren
steunen en door hun bijdrage er onder meer voor
zorgen dat er heel veel activiteiten voor de leden
georganiseerd kunnen worden, veel roodzwart in
het dorp gezien wordt en dat deze presentatiegids
van het seizoen 2017-2018 kan worden uitgegeven
Iedereen dank daarvoor We bouwen met z’n allen
verder aan de vereniging Opbouwende kritiek en
ideeën van iedereen horen we graag Mail ze naar
ideeenbus@noormannen nl dan gaan we er zeker
wat mee doen
Het voetbalseizoen 2017-2018 is weer begonnen Ik
hoop dat het een mooi jubileumjaar wordt en hoop
ook iedereen zoveel mogelijk op de mooie velden
van sportpark “De Prelaat” te zien en te horen

MINDERHOUD WONEN
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PROFITEER NU VAN DE
DEKKER-NOORMANNEN
TANKPAS
OLIEHANDEL

DEKKER
Beste leden en sponsors vv de Noormannen,
Hierbij willen we jullie de mogelijkheid bieden om te profiteren van de
Dekker/Noormannen tankpas.
Oliehandel Dekker en V.V de Noormannen bieden de leden/sponsors een
korting van €0.12 cent per liter, op de landelijke adviesprijs. Deze korting
geldt bij alle Dekker tankstations.
tevens steunt u vv de Noormannen met €0.01 per getankte liter.
Met deze tankpas kun je in heel Nederland tanken bij alle Total en ELAN
tankstations.
Enkele spelregels:
1. Betaling van de geleverde producten geschiedt eenmaal per week, via
automatische afschrijving van uw bankrekening waarvoor Dekker
Tankstations Exploitatie BV gemachtigd wordt.
2. Dekker Tankstation Exploitatie BV behoudt zich het recht voor de
tankpas te blokkeren en terug te vorderen.
3. Er wordt op verzoek een factuur verstrekt per mail.

Twijfel geen moment! vul het aanvraagformulier in en
profiteer van deze geweldige korting!
Met vriendelijke groeten,
Sponsorcommissie vv de Noormannen.
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OLIEHANDEL

DEKKER
DEKKER
Tankstations

TANKSTATIONS
1.

TOTAL WEIZICHT
Middelburgseweg 9

2.

TOTAL EXPRESS
Veerseweg 38a
Veere

3.

ELAN MEERMAN
Korenbloemlaan 1
Arnemuiden

4.

TOTAL RAVENSTEIN
Schroeweg 80
Middelburg

5.

TOTAL EXPRESS VLISSINGEN
Sloeweg 4
Vlissingen

6.

TOTAL FAASSE
Zuidstraat 27
Westkapelle

7.

ELAN PAREE
Burg. Timansweg 9
’s Heerenhoek

8.

9.

TOTAL VERMARE
Oostweg 27
Krabbendijke
11. TOTAL ZAAMSLAG
Terneuzensestraat 62a
Zaamslag
13. TOTAL EXPRESS SAS VAN GENT
Westkade 12
Sas van Gent

TOTAL EXPRESS
“DE SMOKKELHOEK”
Kloosterweg 13
Kapelle
10. TOTAL DE ZEVENAAR
FJ Haarmanweg
Terneuzen
12. TOTAL AXEL
Buthdijk 2a
Axel
14. TOTAL EXPRESS
BURGH-HAAMSTEDE
Burghseweg 74a
Burgh-Haamstede
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IN GESPREK MET LENNARD KERKHOVE, HOOFDTRAINER

» Anonieme verslaggever
Exact een jaar geleden is in de presentatiegids voor
het seizoen 2016-2017 eveneens een stuk met de
hoofdtrainer Lennard Kerkhove verschenen In
dit stuk wordt teruggekeken naar het afgelopen
seizoen, vooruitgekeken op komend seizoen en
doet Lennard een aantal prognoses
Seizoen 2016-2017
In de vorige presentatiegids is te lezen dat de minimale doelstelling voor afgelopen seizoen een periodetitel was Waar coach Lennard vooral aan wilde
gaan werken waren het aantal tegendoelpunten
Destijds kreeg Noormannen 57 doelpunten tegen
in 26 wedstrijden, een gemiddelde van 2,19 tegendoelpunten per wedstrijd
Afgelopen seizoen heeft het 1e elftal de 1e periodetitel weten binnen te slepen na de thuisoverwinning op F C de Westhoek Het aantal tegendoelpunten was gemiddeld 1,41 per wedstrijd (31 in 22
wedstrijden) Je zou aan de hand van deze cijfers
zeggen dat het seizoen voor de Noormannen geslaagd was Het tegendeel is echter waar
Lennard: ‘Van tevoren zou ik hiervoor tekenen Het
is immers wat we met de selectie voor aanvang
van het seizoen als doelstelling op papier hebben neergezet Als je echter het gehele seizoen
bovenaan hebt gestaan en 2 wedstrijden voor het
eind van de competitie nog 4 punten losstaat, is
de uiteindelijke 3e plaats een teleurstelling De
laatste wedstrijden in de competitie hebben we
het zelf laten liggen Doordat we die 1e periode al
op zak hadden, kregen we gelukkig nog een herkansing via de nacompetitie Het verschil tussen
Lewedorpse Boys en Noormannen vond ik niet heel
groot in deze promotie/degradatie wedstrijden Tot
de laatste wedstrijd hadden we promotie in eigen
hand, echter door het verlies in Lewedorp blijven
we komend seizoen in de 4e klasse
In het bekertoernooi hebben we een goed resultaat
gehaald Nadat we de poule hadden overleefd, rekenden we af met twee derdeklassers (Walcheren
en Kruiningen) In de 4e ronde zijn we uiteindelijk
uitgeschakeld door hoofdklasser V C Vlissingen
Het behalen van de doelstelling, de prestaties in
het bekertoernooi en het uiteindelijk niet promoveren heeft mij een dubbel gevoel gegeven over het
afgelopen seizoen’
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Seizoen 2017-2018
Het mislopen van de titel en het verlies in de nacompetitie betekent dus dat de Noormannen in de
4e klasse blijft De competitie komt er wat anders
uit te zien als afgelopen seizoen
Lennard: ‘De competitie-indeling is inmiddels
bekend We spelen dit jaar 26 wedstrijden in plaats
van 22 Ook begint het seizoen later als dat we
gewend zijn De 1e 3 weekenden van september
zijn bekerwedstrijden Zaterdag 23 september
begint pas de competitie Het voordeel hiervan
is dat we minder spelers wegens werk en vakantie zullen missen Als ik de indeling tussen de 4e
klasse A (waar Noormannen in zit) en 4e klasse B
vergelijk, zie ik een duidelijk verschil in kwaliteit In
onze klasse denk ik dat er weinig onderling verschil
zit tussen de ploegen Het zijn nagenoeg allemaal
clubs met 3e klasse ervaring WIK’57 is voor mij een
onbekende tegenstander Luctor’88 en Heinkenszand zijn samen gegaan als fusieclub We kunnen
onze borst natmaken voor komend seizoen’
Vereniging
Inmiddels loopt de hoofdtrainer van het 1e elftal alweer wat jaren mee binnen de vereniging Lennard
was voor het hoofdtrainerschap 2 jaar assistenttrainer Dit wordt het 3e jaar als hoofdtrainer Daarnaast is hij ook betrokken bij de jeugdopleiding
‘Voor wat betreft de vereniging zoals het nu gaat
zitten we zeker in een stijgende lijn Toen ik hier in
2013 terecht kwam viel mij eigenlijk direct op dat
op het gebied van jeugdbeleid en voetbalbeleving de vereniging stil stond Na de hele reorganisatie van de denktank ontstonden mooie plannen
en werden de kaders geformeerd om houvast te
bieden binnen de structuur van de vereniging
Zo werd het beleidsplan herschreven en zeker dat
is zeer belangrijk voor de ‘rode draad’ die door de
gehele vereniging loopt Trainers, leiders en uiteraard alle vrijwilligers hebben hierdoor een houvast
om vanuit een gestructureerde omgeving te werken
Zelf heb ik zitting genomen in de TC Allereerst is
het zeer belangrijk dat jeugdige spelers een goede
opleiding krijgen aangeboden waarbij het voetbal
centraal moet staan

Uiteraard zal niet ieder kind doorgroeien tot een
volwaardig selectiespeler, maar ieder lid is er één
en ook die moet betrokken worden bij het verenigingsgevoel van de Noormannen Zo zijn we
erg blij dat we vanuit de TC goede jeugdtrainers
hebben kunnen aanstellen Marcel Nijsse voor de
JO17, Marijn de Ridder (waar ik op het moment
van schrijven hoop dat hij inmiddels hersteld is
en bezig is om zijn hobby en passie uit te voeren
op het voetbalveld) de JO15, Max Patty en nieuwkomer Patrick Knevel voor de JO13 Met de ervaring van Max en de ambities van Patrick vormen
zij een leuk duo, waarbij de TC Patrick zeker zal
ondersteunen in zijn ontwikkeling De JO11 zal op
maandag getraind worden door Wouter Verstraate,
ook een nieuwkomer, die momenteel een opleiding
lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschap volgt in België Hij zal op zaterdag worden bijgestaan door Stefan Willemstein Ook dit seizoen
zal Iek Verpoorten zich bezig houden met de trainingen op donderdag en zal hierbij ook de JO9 onder
zijn hoede nemen
Een kader waar je als vereniging trots op mag zijn
en hierbij wens ik dan ook alle trainers, leiders en
vrijwilligers veel plezier en succes het komende
seizoen Het kan niet anders of de Noormannen
plukt hier de komende jaren de vruchten van’

Prognose
Komend seizoen zal de 1e selectie weer proberen
hoge ogen te gooien in de competitie ‘Zoals eerder
gezegd, hebben we denk ik een competitie waar
veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn Als team
gaan we ons proberen door te ontwikkelen ten opzichte van afgelopen seizoen Gezien onze jonge
selectie denk ik dat de rek er zeker nog in zit Ik
schat onszelf in bij de top 5 Indien we daarbij weer
een periode kunnen pakken, ben ik tevreden Luctor/Heinkenszand zie ik hoog eindigen Daarnaast
zal F C de Westhoek zich ook weer verder ontwikkelen Het zal in de top spannend blijven tot de
laatste wedstrijden’
Naast het volgende seizoen van Noormannen kijkt
Lennard ook uit naar de wedstrijden van het Nederlands elftal ‘Ik zie uit naar het volgende voetbal
jaar Niet alleen naar ons eigen seizoen, ook naar
het nationale en internationale voetbal Het is te
hopen dat het Nederlands elftal het WK gaat halen
Dat is natuurlijk goed voor het Nederlandse voetbal Of dat ook gaat gebeuren? Ja! Dat denk ik wel
Het Nederlandse voetbal is tactisch en technisch
altijd goed verzorgd Ons voetbal komt altijd weer
boven drijven en dat gaat ervoor zorgen dat we ons
kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal’
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SPONSOR JOOP KESSELAAR AAN HET WOORD

» Jesse Simonse, verslaggever
Iets meer dan een jaar geleden werd in Westkapelle een nieuwe ondernemer verwelkomt Inmiddels is Joop Kesselaar niet meer weg te denken uit
de vernieuwde Spar in de Koestraat Als kersverse
sponsor van de dames en leverancier van de kantine is hij ondertussen al een bekend gezicht binnen de Noormannen De hoogste tijd om verder
kennis te maken met Joop Geboren en getogen in
Goes, getrouwd, en vader van twee dochters Een
groot voetballiefhebber, die niet alleen zijn winkel
een warm hart toedraagt, maar ook staat voor het
ondersteunen van de verenigingen in Westkapelle
Na een korte carrière als automonteur is Joop op
zijn 17e in de wereld van de supermarkten beland,
wat al meer dan 30 jaar een goed huwelijk is Sinds
2007 is Joop zelfstandig ondernemer, na een lange
periode bij C1000 en een korte tijd bij JUMBO, nu
bij ‘de Spar’ in Westkapelle We zijn begonnen met
de vraag hoe dat nou zo gekomen is “Kort nadat ik besloten had om JUMBO te verlaten en het
plan had om een jaartje rustig aan te doen werd
ik benaderd door Spar In eerste instantie leek dit
niet zo interessant De meeste Spar winkels zijn
relatief klein terwijl ik juist gewend ben om een
grote supermarkt te runnen Uiteindelijk bleek de
Spar in Westkapelle hierin een uitzondering te zijn
als grootste Spar van het land en inmiddels zit ik
hier nu al meer dan een jaar als ondernemer De
Spar is een geweldige organisatie waarin je als
ondernemer vrij bent om te doen wat je wilt Ik ben
hier al heel snel heel goed opgenomen, dat voelt
voor mij als thuis en daar ben ik de Wasschappelaren zeer dankbaar voor Ook de betrokkenheid
en de vele steunbetuigingen en kaarten die ik heb
gekregen na mijn autoongeluk kort na de opening
van de nieuwe winkel waren overweldigend Ik heb
het vooral reuze naar mijn zin hier ”
Bij het ondernemerschap in Westkapelle hoort
volgens Joop ook het ondersteunen van de verenigingen in de omgeving “Het is belangrijk om
verenigingen te steunen en draaiende te houden,
ongeacht of dit nu gaat om vereniging voor sport,
cultuur, of een andere inslag Er moet tijd zijn voor
ontspanning in het leven, en sporten is ook nog
eens erg gezond Daarnaast is het belangrijk om
elkaar overeind te houden, door als ondernemer
verenigingen te steunen hoop je een win-win situatie te creëren waarin beide, de onderneming en de
vereniging, kunnen bloeien ”
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Naarmate het gesprek vordert gaat de focus steeds
meer op voetbal In alles merk je dat je te maken
hebt met een echt voetbaldier, wat ook blijkt als we
een terugblik werpen op Joop zijn actieve voetbalcarrière, die op zijn 12e jaar begon bij vv Kloetinge
Zoals je vaker hoort belandde hij bij stom toeval op
doel, maar bleek hij aardig wat keeperstalent te
hebben Al binnen 10 minuten stopte hij een penalty, het begin van een mooie loopbaan die zelfs rijkte tot het kort ruiken aan het profvoetbal “Ik heb
toen besloten om me te richten op de supermarkt
en te gaan keepen voor Kloetinge, als A-junior heb
ik eerst een paar jaar voor het 2e gekeept waarna
ik bij de eerste selectie ben gevoegd Daar heb ik
één van de hoogtepunten meegemaakt door met
Kloetinge 1 uit bij Harkemasse Boys een beslissingswedstrijd te winnen en zo te promoveren naar
de hoofdklasse Dat moment staat op nummer
twee, ná het stoppen van die eerste penalty, een
overweldigend gevoel voor een keeper” Na Kloetinge speelde Joop korte tijd voor Bevelanders in
de 2e klasse, waarna de pijlen al op jonge leeftijd
werden gericht op zaalvoetbal, omdat dit makkelijker te combineren is met het ondernemerschap

Helaas staat zijn voetbalcarrière op dit moment
op een laag pitje, maar Joop is de laatste weken
meerdere malen gesignaleerd op de Prelaat, dus
dat biedt perspectief! “Afgelopen jaar ben ik keeperstrainer geweest bij Grenswachters in Putte Dit
combineren met het ondernemerschap was vooral
qua afstand een hele opgave, maar ik beleefde er
enorm veel plezier aan Zodoende ben ik in contact
gekomen met de Noormannen om hier iets vergelijkbaars te gaan doen en zo een extra steentje bij
te dragen Zeker omdat we, ook voor het werk van
mijn vrouw in het ziekenhuis, graag willen verhuizen naar Walcheren is het logischer om te stoppen
in Putte en te kijken of ik hier mijn bijdrage kan leveren en mijn ontspanning krijg ”

Dat de voetballiefhebber in Joop nog lang niet uitgedoofd is ontdek ik als ik de laatste vraag stel
Wat er nou zo mooi is aan de voetbalsport Zijn
antwoord is gedreven en geeft de hoop dat we als
vereniging, ondernemer en vrijwilliger nog lang
mogen samenwerken Misschien is er zelfs in het
45+ elftal nog wel eens bij toeval een vacature voor
doelman En we weten nu waar dat tot kan leiden
“Mijn adrenaline stijgt altijd zodra ik een sportpark
op loop Het spelen in teamverband, je samen inspannen om een doel te bereiken en het vervolgens
te vieren wanneer je het bereikt hebt, dat maakt de
sport zo mooi En natuurlijk de gezelligheid ”
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HOE GAAT HET MET: SJAAK DE PAGTER

“The stars at night, are big and bright… Deep in the heart of Texas
The prairie sky is wide and high… Deep in the heart of Texas”
Het begin van het officieuze volkslied van Texas
(“Deep in the heart of Texas”), waar wij inmiddels al
bijna drie jaar wonen In September 2014 zijn we
(Evi en ik) naar Houston verhuisd in verband met
een rotatie van aanvankelijk twee jaar voor werk;
inmiddels duurt het dus al wat langer Hoe het
gaat? Het gaat hartstikke goed, zeker nu we net
een tweede dochter hebben gekregen, Elora Onze
eerste dochter, Wenonah, is hier geboren in November 2015, en nu hebben we er dus een tweede
bij “Congratulations on the birth of your new little
Texan”, zo staat er dan op een papier wat we in het
ziekenhuis meekregen (overigens zijn beide dames
zowel Amerikaans als Nederlands)
Hoe het leven er hier uit ziet? Uiteraard moet er
ook hier gewoon gewerkt worden, en dat ziet er niet
heel erg anders uit dan in Nederland Maar buiten
het werk zijn dingen natuurlijk wel wat anders dan
in Nederland Laten we maar beginnen met sport
Er wordt wel eens gezegd dat Amerikanen niet
geinteresseerd zijn in voetbal (soccer), maar met
name in (American) football
Dat is waar en niet waar Voetbal is bezig aan
een flinke opmars, zeker ook in Texas (er wonen
hier ook heel veel mensen met een Latijns Amerikaanse achtergrond, die meestal gek zijn op voetbal) Ajax – Manchester United heb ik in een café
gekeken (wegens het tijdsverschil is dat dan dus
aan het begin van de middag), evenals de Cham-
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pions League finale, en daar is veel belangstelling voor Ook op scholen wordt er veel aan voetbal gedaan, met name door de dames Zelf heb ik
het afgelopen half jaar met een team gespeeld op
zondagen, maar dan wel gemengd (5 vrouwen en 6
heren) en met bijzondere regels Zo mogen heren
bijvoorbeeld maximaal twee keer scoren en telt
een damesgoal dubbel
Dit alles neemt niet weg dat American football inderdaad erg populair is hier: “college football” op
zaterdag, NFL (National Football League) op zondag College football is dus eigenlijk universiteiten
die tegen elkaar spelen, mensen die op een bepaalde universiteit hebben gezeten blijven hun hele
leven fan Erg populair, stadions met ruim over de
50 000 toeschouwersplaatsen zijn meer regel dan
uitzondering (tot over de 100 000) Voorafgaande
aan de wedstrijd een paar uur “tailgaten”, ofwel
BBQ’en etc op de parkeerplaats bij het station om
in de stemming te komen Die sportbeleving vind
ik erg mooi, en naast American football hebben we
dan nog honkbal (baseball), basketball en hockey
(icehockey, helaas heeft Houston geen team meer)
Het hele jaar door sport, dat heeft toch wel wat
Wat daarbij ook opvalt is het nationaliteitsgevoel,
het volkslied (het Amerikaanse maar soms ook het
Texaanse) wordt voorafgaand aan elke wedstrijd
gespeeld, met vaak ook nog een eerbetoon aan
militairen, politieagenten, etc

De Noormannen volg ik uiteraard ook nog, zij het
met wat afstand, met name via Pedro en Pee, en
natuurlijk via de nieuwsbrief en de website Toen ik
laatst nog een keer bij een wedstrijd van de Noormannen was heb ik nog een sjaaltje aangeschaft,
maar aangezien het hier bijna het hele jaar minstens 30 graden Celcius is heb ik het niet het vaak
aan… Momenteel ben ik weer even gestopt met
voetbal wegens de baby, maar ik sport natuurlijk
nog wel (hardlopen, fitness, boksen, fietsen).
Texas staat ook bekend om de cowboys, waar je in
een stad als Houston iets minder van mee krijgt
(het is tenslotte de vierde stad in de US qua grootte,
en zeer internationaal), maar buiten de stad zeker
wel Je vindt er nog volop ranches met uitgestrekte

velden En daarnaast is waarschijnlijk het grootste evenement van Houston de rodeo, compleet
met stierrijden, lasso werpen etc, waar ik het afgelopen jaar als vrijwilliger aan heb meegedaan
Voorafgaande aan de rodeo vindt er een BBQ cookoff plaats, ofwel een wedstrijdje BBQ’en, iets wat
ze hier in Texas zeker goed onder de knie hebben
Past ook wel bij wat veel mensen hier graag doen
in het weekend: jagen en vissen
Al met al vinden wij het prima toeven hier in Texas,
afgezien van natuurlijk het gemis van familie en
vrienden, Wasschappel, en toch de echte voetbalbeleving Kom gerust langs mochten jullie in de buurt zijn Adios!
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DE ZAETERDAGZUUPERS

» De razende reporters, verslaggevers

De mannen van Sweety’s Corner a k a “De Zaeterdagzuupers” Dat laatste, een naam waar ze het zelf
niet geheel mee eens zijn Maar op de uitnodiging
via de app met als naam “De Zaeterdagzuupers”
van de twee razende reporters wilden ze ons toch
te woord staan Natuurlijk ging dat wel onder het
genot van een drankje
Sweety’s corner is eigenlijk verleden tijd Die hoek
bestond al in de oude kantine en is 25 jaar geleden
ook mee verhuisd naar de nieuwe kantine Dingen
komen en dingen gaan, zo werkt het in het leven
Maar er zijn echte diehards die al 30 jaar in het
hoekje zitten
Hoe verloopt eigenlijk zo’n zaterdagmiddag? Sommigen bereiden zich graag op tijd voor op de wedstrijd, dus schuiven ze vaak als eerste aan Daarna
druppelt het een beetje binnen De een haalt nog
een bakje koffie, de ander positioneert zich gelijk
langs de lijn Zodra de uitslag van de verloting op
hangt, gaan ze richting de kantine De nieuwerwetse Voetbal Poolkaartjes, die af en toe gedaan
worden, vinden een aantal van de mannen helemaal niks, want hiervoor hangt geen uitslag op
Iedereen die aansluit, gooit €10,- in de befaamde
pot van de Zaeterdagzuupers Of je nu 10 consumpties nuttigt of 1 Het is al wat waard om in
het hoekje erbij te kunnen staan Als de pot leeg
is wordt er weer opnieuw ingelegd Het overschot
blijft staan tot de volgende keer Het ligt natuurlijk
aan de wedstrijd of ze de 2e helft nog gaan bekijken, maar de meesten pakken hiervan toch nog
een graantje mee Hoewel ze liever zien, dat alle
doelpunten in de eerste helft zouden vallen, dan
hoeven ze de tweede helft niet meer naar buiten Er
sluit zelfs nog iemand pas aan als het eindsignaal
geklonken heeft Natuurlijk wordt de wedstrijd dan
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nog eens grondig geëvalueerd aan de bar
Maar even terug naar het begin van de wedstrijd
Er worden voetbalzaken besproken langs de lijn
zoals: zich aan taken houden, diepte zoeken, corners nemen enz Als supporter mag je best kritisch
zijn op spelers en trainer Het is vaak een ironische
manier van kritiek van deze supporters à la Statler
en Waldorf van de Muppetshow Natuurlijk hebben
ze hun favoriete spelers
Er komt een discussie op gang, maar de meest genoemde namen zijn toch Julian Coppoolse, Rens
Janisse en Rens de Visser De slechtste speler
waren ze het wel unaniem over eens, maar dat is
wat ongepast om te vermelden Ook zijn ze het er
unaniem over eens dat er geen spelers gekocht
moeten worden Naast voetbalzaken komen er serieuze onderwerpen aan bod langs de lijn en aan
de bar Maar deze onderwerpen voeren niet de
boventoon Het leven wordt vaak luchtig bekeken
en benaderd
Een deel van deze supporters laten zich ook regelmatig zien bij uitwedstrijden Naar Domburg sluiten de meesten aan Maar ook bij andere uitwedstrijden gaat er regelmatig een groepje mee Bij
de promotiewedstrijd afgelopen seizoen was een
groepje “Zaeterdagzuupers” zelfs de enige die met
de bus mee reisde It’s lonely at the top!! Vorig jaar
op Colijnsplaat was er een barjuffrouw die de mannenharten sneller deed kloppen Deze mevrouw
gaat nog regelmatig over de tong Ze stellen voor
om dit seizoen, nu de Colijnsplaatse Boys weer
bij Noormannen in de competitie zit, met een bus
naar Colijnsplaat te gaan Natuurlijk hebben ze in
de Noormannenkantine ook hun voorkeur Ze zijn
blij met alle vrijwilligers achter de bar, maar Jacqueline Cijsouw heeft een streepje voor

Nu lijkt het misschien dat ze voor van alles, behalve het voetbal, naar het veld komen Maar niks
is minder waar Naast het eerste elftal worden
wedstrijden van de dames bezocht, het 2e/3e en
de JO11 En dat gaat dan ook vaak gepaard zonder
kantinebezoek Daarnaast zijn een aantal van
deze groep ook vrijwilliger als bestuurslid, recreatiecommissielid, scheidsrechter, leider en niet te
vergeten: belangrijke sponsoren Dus de betrokkenheid is groot
Ze vinden eigenlijk dat het hartstikke goed gaat
met de vereniging De vernieuwingen in de kantine
ervaren ze als positief Het broodje van de week,
hapjes die gedeeld worden, de nieuwe luifel en de
georganiseerde evenementen Natuurlijk zijn er
altijd verbeterpunten Naast de bus naar Colijnsplaat, een paar suggesties vanuit de groep: koud
bier (bij een drukke dag), lootjesverkoop in bikini,
bij winst een happy hour en misschien eens een
keer een artiest of bandje

Na afloop van het interview kwamen de razende
reporters toch tot de conclusie dat de mannen hun
naam eer aan doen Maar als kop van het interview
houden we het netjes
Wilbert Dingemanse, Jan Dekker, Kris Cijsouw,
Ramon Louws, Peter Hendrikse, Piet Wisse, Peter Dingemanse, Adri Cijsouw, Jan Willem Verhulst, André Lievense, Piet van Vaardegem, Jan
Gabriëlse, Pieter Cijsouw, Ineke Willemse, Jos van
Vaardegem, bedankt dat we op deze manier wat
meer over jullie betrokkenheid bij De Noormannen
te weten mochten komen
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nieuwbouw
verbouw
r e n o vat i e
onderhoud

Adriaan Virulystraat 28
4361 GA Westkapelle
Tel.: 0118 570190
Fax: 0118 570243

Onderhoudsbedrijf J. Dekker
Voor al uw ramen deuren
kozijnen & betimmeringen

Markt 100
4361 AG Westkapelle
Telefoon
Fax
E-mail
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06 10 22 09 82
0118 571914
josdekker@zeelandnet.nl
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HET BLOED IN JE SCHOENEN

» Marian Roelse, verslaggever
Aarnout Brasser is een vaste supporter van het eerste elftal Met Annie en Piet Huibregtse en Huib
Dommisse volgt hij iedere thuiswedstrijd Als supporter heeft hij in al die jaren slechts één thuiswedstrijd gemist
Voor een verhaaltje in de presentatiegids zocht
ik hem op in zijn huis aan de Molenweg waar hij
woont sinds 1965 Nout zit in de moeilijkste periode van zijn leven, op 5 maart overleed zijn vrouw
Mientje Huibregtse Haar overlijden kwam te vroeg
en te abrupt en Nout probeert de gebeurtenissen
te verwerken door ze te vertellen aan iedereen die
er belangstelling voor toont Op Camping ’t Hoekje
ontmoet hij veel vrienden en kennissen om mee te
praten Hij hoeft dan ook niet naar het leugenkot
voor een gesprek
Zijn schoonouders Adriaan Huibregtse en Maatje
Jongepier vroegen in 1979 aan Nout en Mientje of
ze hun camping wilden overnemen Het leek Nout
leuker dan zijn werk op De Schelde en hij begon
met het maaien van het gras en doet dat vandaag
de dag nog steeds Er is veel werk in de zomermaanden maar evengoed in de winter als er allerlei
onderhoud aan gebouwen, het terrein en de caravans nodig is Hij hoeft niet meer te werken maar
doet het werk graag voor zoon Wim en schoondochter Vivian, zij namen de camping rond 2004
van hun (schoon)ouders over Inmiddels zijn er
twee kleinkinderen Het bedrijf loopt goed en Nout
voelt zich er nog steeds thuis
“
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Ik was vijftien toen ik ging voetballen Er waren
geen jeugdteams zoals nu, je kwam gewoon in de
voetbal en speelde tegen Domburg en Oostkapelle
Er was geen competitie, dat kwam pas in het Eerste
en Tweede elftal Dan moesten we op gebrekkige
velden tegen Walcheren en Zeelandia en een paar
ploegen aan de overkant In Retranchement was
de kleedkamer in een nissenhut met zand, er was
geen vloer in In Westkapelle speelden we op een
veld onderaan de dijk vlakbij het ijzeren torentje
Daar liepen ook schapen Er was een stenen kotje
waar we onze kleren in konden leggen en er was
aan de buitenkant een soort pisbak aan gebouwd
Jaren eerder werd er gespeeld op een weiland
voorbij De Bocht We trainden op een veldje onderaan de dijk bij het oorlogsmuseum En ook op de
skelterbaan bij de speeltuin aan de Oude Zandweg
Onze kleedruimte was een leegstaande noodwoning De ballen waren waardeloos, ze waren zwaar
en werden door beheerder Kees van de Meulen
geknoopt met veters Bij een kopbal kreeg je soms
die knoop tegen je hoofd In het kleedkot was een
soort leest waarop je met een hamer de spijkertjes
terug kon slaan waarmee de leren noppen aan je
schoenen vast zaten Soms kwamen die spijkertjes
een beetje door de zool, het bloed zat dan in je schoenen
In 1959 zat ik in het eerste en wonnen we van Patrijzen. In de bekerfinale verloren we van Clinge.
Ik heb van Kees Krijger een foto gekregen van het
Eerste elftal in 1971: Maarten van Alphen, Coen
Minderhoud, Hans Huibregtse, Ko Minderhoud,
Huib Balthazar, Jan Huibregtse, Henk Melis, Dave
Jongepier, Wim Groenewegen, Rob Moens, Hans
Minderhoud, Jan Gabriëlse en ik We speelden
derde klas, zo hoog is het Eerste nooit meer gekomen Dat kwam vooral doordat we goede spelers
van buitenaf hadden Het is een publiek geheim
dat de spelers werden betaald door een bedrijf
uit Westkapelle Als je won kreeg je 25 gulden en
bij gelijk spel tien gulden We kregen het geld aan
het eind van de competitie in een envelop in de
brievenbus, later kregen we het in de kleedkamer
Ik heb eens een klok gekocht van mijn geld, hij
hangt nog steeds in de keuken De betalingen gingen buitenom de KNVB want dit mocht helemaal
niet Eens per jaar was er een feestavond in Het
Koffiehuis, de speler van het jaar werd gekozen en
kreeg dan een medaille

Op m’n 39e ben ik gestopt bij het Eerste, er kwamen
jongeren die het overnamen van de oudsten Ik ben
toen naar het Derde gegaan, dat was een hele leuke ploeg Door blessures bij spelers van het Eerste
ben ik nog een keer terug gegaan en ben er dat hele
seizoen gebleven Na jaren bij het Derde te hebben
gespeeld, heb ik, tot m’n 65e jaar, aan zaalvoetbal
gedaan bij de zaalvoetbalvereniging Westkapelle
Daarna ben ik leider geweest in het zaalvoetbal en
heb jongens training gegeven in de winter in Herrijst Op het laatst zat er nog maar één Westkappelaar in de zaalvoetbalvereniging en toen is deze
verhuisd naar Zoutelande

Wat was het jammer van het mislukken van het
kampioenschap op 6 mei Die wedstrijd hadden de
jongens moeten winnen Dat vond ook een kennis
van de camping die ik had meegenomen, hij heeft
er verstand van en had verwacht dat ze kampioen
zouden worden Vooral Rens de Visser vind ik een
hele goede speler En bij de jeugd heb ik laatst een
spelertje gezien, die was technisch al heel goed
De ergste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld was
tegen Zierikzee Dat had niets meer met voetbal te
maken Een hele harde ploeg en de scheidsrechter liet alles toe Tegen Domburg ging het er eigenlijk ook altijd hard aan toe Ik heb veel botbreuken
gezien”

vele smaken & huisgemaakt!
ambachtelijk
Langstraat 3, 4374 AN Zoutelande
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IK DOOK ONDERDEUR UT KRAEM

» Marian Roelse, verslaggever
Annie Huibregtse-Schonis is een vaste supporter
van het Eerste elftal Haar man Pier tobt met zijn
gezondheid en daarom was Annie de afgelopen
twee seizoenen zonder Pier langs de lijn te vinden
Samen met Huib Dommisse en Nout Brasser volgt
ze alle thuiswedstrijden
Annie komt uit Middelburg maar was als kind vaak
bij haar oma en opa in Westkapelle Ze had graag
verder willen leren na de middelbare school maar
het liep anders. Ze ging in Het Koffiehuis werken
bij familieleden Joost en Johanna Cijsouw In Het
Koffiehuis leerde ze Pier Huibregtse kennen, ze
trouwden in 1965 en gingen in de Koudorpstraat
wonen, daarna bij Jo Roelse en in 1968 in de
Koestraat Pier en Annie kregen twee zonen, Peter
en Wout en de kleinzonen Raymo, Jamiro en Mika

“Ik volg iedere thuiswedstrijd van het Eerste, soms
is het leuk, soms niet maar ik geef geen commentaar Ze doen allemaal hun best en ze willen
allemaal graag winnen We gaan in de rust naar
de kantine Vroeger gingen we na de wedstrijd op
zondag met een aantal supporters en hun kinderen
naar De Noordzeegalm Wilfried maakte dan saté
met friet voor ons en dan keken we samen Sport in
Beeld Als het Eerste een uitwedstrijd had dan gingen we mee, twee bussen vol met Westkappelaars,
het was altijd gezellig
Toen onze jongens voetbalden gingen we naar
alle thuiswedstrijden kijken en natuurlijk reden
we geregeld naar uitwedstrijden Wout is gestopt
met voetballen toen hij in de A zat en Peter voetbalde nog een poos in het vierde De kleinkinderen
werden ook voetballers; Raymo tot in de A en Jamiro tot in de JO17 en Mika nu in de JO13 Ook bij de
kleinkinderen gaan we naar alle thuiswedstrijden
kijken
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Nu heeft ieder team een eigen voetbal-uitje, een
dagje ergens naar toe of een activiteit of naar een
wedstrijd maar dat was anders tot begin jaren
negentig De gehele jeugd, zeg maar van 7 tot 19
jaar, ging tegelijkertijd op een meerdaagse voetbalreis Altijd het weekend na Hemelvaartsdag
Alle jeugdleden en hun leiders en trainers gingen
mee, jeugdbestuursleden en een groepje vrouwen
voor de begeleiding van de kleinsten De samenstelling wisselde maar er was wel een vaste kern
Ik ben zeven keer mee geweest We hadden drie
bussen vol en gingen drie dagen weg Ik weet niet
meer precies waar we allemaal zijn geweest maar
in ieder geval ging ik bij de eerste reis mee naar een
voormalige steenfabriek bij Chaam En ik weet nog
van een klooster Rolduc in Limburg, daar woonden
priesters en een gedeelte van het klooster werd

verhuurd aan groepen Ook gingen we naar Sevenum en accomodaties in Gelderland en NoordBrabant en in Baarle-Nassau We hebben nog eens
in legertenten geslapen, ontzettend koud, vreselijk
’s Nachts deed je geen oog dicht, we sliepen soms
met de hele groep op één zaal We waren vaak te
gast bij een plaatselijke voetbalclub waar wedstrijden werden gespeeld Die clubs kwamen vaak ook
bij ons voetballen en bivakkeerden op het terrein
van Piet de Kam, tegenover de broodfabriek waar
nu het bedrijventerrein is De volgende dag gingen
we wat leuks doen, naar een speeltuin of een dierenpark of een excursie, we zijn eens naar een forellenkwekerij geweest Als het mogelijk was gingen
we wel eens naar een betaalde wedstrijd ’s Avonds
hadden we een filmavond en op de terugweg soms
eten in De Raaijbergh Ik heb al die reizen heel leuk
gevonden Het bestuur besloot te stoppen met
meerdaagse reizen omdat het steeds moeilijker
werd om alle spelers in datzelfde weekend mee te
krijgen

In de jaren tachtig hebben Pier en ik vaak kantinediensten gehad Pier zat jarenlang in het bestuur
Wanne Cijsouw en ik wasten, tegen vergoeding, elk
weekend de broekjes en shirts van alle teams en
deden het nodige verstelwerk In 1983 zat ik in het
comité voor de viering van het 50-jarig bestaan van
De Noormannen, we hadden toen een feestavond
in Herrijst En tijdens de braderie verkochten we
zelfgemaakte handwerkjes, de opbrengst was voor
de jeugdreizen evenals de opbrengsten van de
rommelmarkten Pier hielp altijd bij het opbouwen
van de kramen en ik hielp bij het uitzoeken en het
bepalen van de prijs van de spullen Dat deden we

in een loods van De Witte Ik sta al heel veel jaren te
verkopen in het kraam ‘huishoudelijk’ Dat is stikke
leuk maar je moet ogen in je zak hebben Ik ben
eens een keer onderdoor het kraam gedoken omdat een vrouw iets van vijftig cent jatte Ik had ze
gelukkig te pakken Sommige mensen zijn zo gierig
dat ze nog geen vijfentwintig cent over hebben voor
een bord of een schaaltje maar voor minder dan
vijfentwintig cent krijgen ze het gewoon niet Het
is tenslotte voor de vereniging, niet voor mezelf Ik
hoop nog zo lang als het kan op de rommelmarkt
te staan”

Huis verkopen?
Schakel uw regionale makelaar in.

Dé makelaar aan de Zeeuwse Kust!
Abraham Wisse • Gert Joziasse

www.wissevastgoed.nl
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BRASSERIE
DE BOOMGAARD

Hup
Noormannen
Hup!
Brasserie | Broodjescorner | Snackbar | (indoor)speeltuin
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NOORMANNEN 1

staand v.l.n.r. Pieter Cijsouw (verzorging uit), Petra Verhulst (verzorging thuis), Dylan Maljers, Patrick Knevel, Ruben van Sluijs,
Ron de Nooijer, Rens de Visser, Pedro Boon, Jari Kaland, Jesse Simonse, Julian Coppoolse, Finy Cijsouw, Iek Verpoorten (assistentscheidsrechter, Jordy Conté (elftalleider)
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zittend v.l.n.r. Jacco Cijsouw, Mark Minderhoud, Ron van Huijzen (keeperstrainer), Lennard Kerkhove (hoofdtrainer), Niels van Alphen, Aron van Sluijs, Leendert Joosse (elftalleider), Devi Jongepier, Remco Wondergem, Rens Janisse
Niet op de foto: Danny Huibregtse, Erwin Pouwelse
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www.slagerijkoets.nl
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PROGRAMMA NOORMANNEN 1

Noormannen 1
hoofdtrainer:
elftalleider:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:
verzorging thuis:
verzorging uit:
keeperstrainer:
Spelers
Niels van Alphen
Pedro Boon
Finy Cijsouw
Jacco Cijsouw
Julian Coppoolse
Competitie ploegen
Noormannen
Colijnsplaatse Boys
Domburg
Hoedekenskerke SV
Jong Ambon
Luctor Heinkenszand
MZVC
Nieuwland
Patrijzen
SJO FC De Westhoek
SKNWK
Veere
WIK’57
Zeeland Sport

Lennard Kerkhove
Leendert Joosse
Jordy Conté
Iek Verpoorten
Petra Verhulst
Pieter Cijsouw
Ron van Huizen

Danny Huibregtse
Rens Janisse
Devi Jongepier
Jari Kaland
Patrick Knevel

tel: 06 18330949
tel: 06 23382796
tel: 06 10128412
tel: 0118 601421
tel: 0118 576037 / 06 22294527
tel: 06 22212841
tel: 06 53912276

Dylan Maljers
Mark Minderhoud
Ron de Nooijer
Erwin Pouwelse
Jesse Simonse

Programma
Noormannen 1 - RKVV JEKA 1
Arnemuiden 1 - Noormannen 1
Serooskerke 1 - Noormannen 1
Groede 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Breskens 1
Noormannen 1 - Sluis 1
Veere 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Hoedekenskerkse SV
MZVC 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Domburg 1
WIK’57 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - SJO FC De Westhoek 1
SKNWK 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Colijnsplaatse Boys 1
Patrijzen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Jong Ambon 1
Luctor Heinkenszand 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Nieuwland 1
Zeeland Sport 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Veere 1
Domburg 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - MZVC 1
Noormannen 1 - SKNWK 1
SJO FC De Westhoek 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - WIK’57 1
Colijnsplaatse Boys 1 - Noormannen 1
Hoedekenskerke 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Zeeland Sport 1
Jong Ambon 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Patrijzen 1
Nieuwland 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Luctor Heinkenszand 1

Aron van Sluijs
Ruben van Sluijs
Rens de Visser
Remco Wondergem

0-7
5-0
5-0
7-2
5-0
8-1
4-2
4-4
07-10-2017
14-10-2017
21-10-2017
28-10-2017
04-11-2017
18-11-2017
25-11-2017
02-12-2017
09-12-2017
16-12-2017
27-01-2018
03-02-2018
24-02-2018
03-03-2018
10-03-2018
17-03-2018
24-03-2018
31-03-2018
07-04-2018
14-04-2018
21-04-2018
12-05-2018
19-05-2018
26-05-2018

(15:00)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(15:00)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
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PROGRAMMA DAMES

Dames
trainer/leider:
elftalleider
grensrechter:
grensrechter:
Spelers
Julie Berents
Christy Cijsouw
Emilie Cijsouw
Vera Cijsouw
Puck Dekkers

Michael Dekker
Gerbert van Sighem
Johan Huibregtse
Piet van der Welle (o v b )

Romana Harmanus
Ylke Houterman
Romy Huibregtse
Josianne Janse
Lisa Jongepier

Competitie ploegen
Noormannen VR1
DwO’15 VR1
FC Dauwendaele VR2
Graauw VR1
Luctor Heinkenszand VR1
ST Nieuwdorp/Patrijzen VR1
ST Nieuwdorp/Patrijzen VR2
Philippine VR1
Serooskerke VR1
ST Steen/Koewacht VR2
Walcheren VR1
Zaamslag VR1

tel: 06 25070437
tel: 06 47011541
tel: 06 51892044
tel: 06 20963846

Anouk van Keulen
Nathalie Meijers
Nienke Minderhoud
Kieke Nijdam
Iris Roelse

Chantal Ros
Elisa van Sighem
Marloes Stricker
Renee van Vaardegem
Yasmin Wielemaker

Programma (tot winterstop)
Noormannen VR1 - De Meeuwen VR1
Graauw VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - FC Dauwendaele VR2
ST Steen/Koewacht VR2 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Nieuwdorp/Patrijzen VR1
ST Nieuwdorp/Patrijzen VR2 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Zaamslag VR1
Philippine VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1- DwO’15 VR1
Serooskerke VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Luctor Heinkenszand VR1
Walcheren VR1 - Noormannen VR1

2-8
14 - 0
0 - 11
07-10-2017
14-10-2017
28-10-2017
04-11-2017
11-11-2017
18-11-2017
25-11-2017
02-12-2017
09-12-2017

(12:30)
(12:45)
(12:30)
(12:15)
(12:30)
(14:30)
(12:30)
(12:00)
(12:30)
(14:30)

je vindt het bij
SPAR Kesselaar
Koestraat 14, 4361 BH Westkapelle
tel: 0118-820993
e-mail: sparwestkapelle@despar.info
openingstijden
maandag t/m zaterdag 08:00 tot 20:00 uur
zondag
08:00 tot 18:00 uur
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online bestellen,
kijk op www.spar.nl
voor 10:00 uur besteld,
vandaag nog in huis

Staand v.l.n.r. Michael Dekker (trainer/leider), Yasmin Wielemaker, Elisa van Sighem, Puck Dekkers, Julie Berents, Kieke Nijdam, Iris
Roelse, Ylke Houterman, Nathalie Meijers, Johan Huibregtse (grensrechter), Gerbert van Sighem (elftalleider)
Zittend v.l.n.r. Vera Cijsouw, Lisa Jongepier, Emilie Cijsouw, Romana Harmanus, Josianne Janse, Nienke Minderhoud, Chantal Ros,
Anouk van Keulen, Christy Cijsouw
Niet op de foto: Romy Huibregtse, Marloes Stricker, Renee van Vaardegem
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PROGRAMMA NOORMANNEN 2

Noormannen 2
trainer/leider:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Niels van Belzen
Jordi Cijsouw
Niels Coppoolse
Jarno Elzinga
Competitie ploegen
Noormannen 2
Domburg 2
FC Dauwendael 4
GPC Vlissingen 4
Jong Ambon 2
MZVC 2
Nieuwland 2
Oostkapelle 4
Serooskerke 4
VCK 4
Walcheren 4
Zeeland Sport 2
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Adrie Simonse
Kees Meijers
Jos Hoogesteger

Rick Francke
Niels Gabriëlse
Norbert Grof
Jelmer Hoogesteger

tel: 0118 572212 / 06 30472222
tel: 0118 572378 / 06 25370543
tel: 06 20992324

Julian Houmes
Matthijs Janisse
Robin Lous
Marc Minderhoud

Programma (tot winterstop)
Noormannen 2 - Zaamslag 3
Axel 3- Noormannen 2
Colijnsplaatse Boys 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Zeeland Sport 2
MZVC 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Jong Ambon 2
Serooskerke 4 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Walcheren 4
Nieuwland 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Dauwendaele 4
GPC Vlissingen 4 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Domburg 2
Noormannen 2 - Oostkapelle 4
VCK 4 - Noormannen 2

Pieter-Jan Peene
Kris Pouwelse
Mike Verhulst
Arjen Simonse

1-7
2-0
3-1
2-3
2-3
07-10-2017
14-10-2017
28-10-2017
04-11-2017
11-11-2017
18-11-2017
25-11-2017
02-12-2017
09-12-2017

(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(12:45)
(14:30)
(14:30)
(12:00)

Staand v.l.n.r. Kees Meijers (elftalleider), Niels van Belzen, Marc Minderhoud, Rick Francke, Aron van Sluijs, Jelmer Hoogesteger, Jarno
Elzinga, Niels Coppoolse, Pieter Jan Peene, Arjen Simonse, Adri Simonse (trainer/leider), Jos Hoogesteger (assistent-scheidsrechter)
Zittend v.l.n.r. Jordy Cijsouw, Niels Gabriëlse, Kris Pouwelse, Mike Verhulst, Norbert Grof, Julian Houmes, Robin Lous
Niet op de foto: Matthijs Janisse

Café - restaurant - catering

Kasteel van Batavia
WESTKAPELLE
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PROGRAMMA NOORMANNEN 3

Noormannen 3
leider/coach:
leider/coach:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Wim Brasser
Leo Brasser
Henny Cijsouw
Robert Cijsouw
Frans Dominicus
Richard Gabriëlse
Competitie ploegen
Noormannen 3
Arnemuiden 4
De Meeuwen 5
FC Dauwendaele 5
GPC Vlissingen 5
MZVC 3
Oostkapelle 5
RCS 3
Serooskerke 6
VCK 5
Veere 3
Walcheren 5
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Dennis Minderhoud
Bastiaan de Visser
Pim Bastiaanse

Stefan Gabriëlse
Jeroen Huibregtse
Eddy Janse
Lennart Janse
Koos Kooper
Tom Lievense

tel: 06 12656989
tel: 06 15071973
tel: 06 23025806

Tomas Lievense
Benny Melse
Svend Minderhoud
Edwin de Pagter
Mark Riemens
Marco Verburg

Programma (tot winterstop)
Veere 3 - Noormannen 3
Noormannen 3 - MZVC 3
Arnemuiden 4 - Noormannen 3
Noormannen 3 - VCK 5
Oostkapelle 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - Dauwendaele 5
Noormannen 3 - RCS 3
GPC Vlissingen 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - Meeuwen 5
Walcheren 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - Serooskerke 6

Iman Verhage
Henk Wielemaker
Rico Wisse
Rowin Wondergem
Thomas Wuite
Erik van Zanten

6-2
07-10-2017
14-10-2017
21-10-2017
28-10-2017
04-11-2017
11-11-2017
18-11-2017
25-11-2017
02-12-2017
09-12-2017

(14:30)
(14:30)
(14:30)
(12:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(12:45)
(14:30)

Staand v.l.n.r. Dennis Minderhoud (leider/coach), Frans Dominicus, Jeroen Huibregtse, Wim Brasser, Henny Cijsouw, Benny Melse, Tom
Lievense, Eddy Janse, Bastiaan de Visser (leider/coach)
Zittend v.l.n.r. Robert Cijsouw, Iman Verhage, Thomas Wuite, Svend Minderhoud, Koos Kooper, Rowin Wondergem, Stefan Gabriëlse
Niet op de foto: Leo Brasser, Richard Gabriëlse, Lennart Janse, Tomas Lievense, Edwin de Pagter, Mark Riemens, Marco Verburg,
Henk Wielemaker, Rico Wisse, Erik van Zanten
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JEUGD

JO17-1
Staand v.l.n.r Marco Verburg (assistent-scheidsrechter), Marvin Hoogesteger, Siebren Cijvat, Emiel Wisse, Mohamad Mohamad,
Jaimy Gabriëlse, Emiel Minderhoud, Aron Brasser, Marcel Nijsse (trainer/coach)
Zittend v.l.n.r Luuk Louwerse, Dylan Knevel, Arjen van Sighem, Stefan Joziasse, Mano Verburg, Hayo Houmes, Pierce Jobse
Niet op de foto: Sander van der Perk
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JEUGD

JO15-1
Staand v.l.n.r Henny Cijsouw (vervangend trainer/leider), Peter Willeboordse (vervangend trainer/leider), Tom Sanderse, Justin de
Vries, Damian Cijsouw, Noa Francke, Stijn Cijvat, Dion Conte, Luuk Joosse, Julian Coppoolse (assistent-scheidsrechter)
Zittend v.l.n.r Jari Houterman, Thomas Willebroordse, Mikai Verhulst, Roland Peene, Rody Janse, Leon Jongepier, Tavi Verburg
Niet op de foto: Marijn de Ridder (trainer/leider)
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JO13-1
Staand v.l.n.r Jeremy de Vries (assistent-scheidsrechter), Finn Minderhoud, Giel Verhulst, Marshall de Vries, Juraj Wondergem,
Mika Huibregtse, Joey Janse, Sven Joosse, Patrick Knevel (trainer/leider)
Zittend v.l.n.r Jip Faasse, Jaimy van Keulen, Levien Minderhoud, Ivo Dekker, Cas Joosse
Niet op de foto: Jurgen Dronkers

41

JEUGD

JO11-1
Staand v.l.n.r Wouter Verstraatte (trainer/leider), Remco van Sluijs, Olaf Wouters, Maud Minderhoud, Kim Willemstein, Jochem
Verduijn, Stephan Willemstein (assistent-scheidsrechter)
Zittend v.l.n.r Jesse Houmes, Lars van ‘t Westeinde, Alissa Wouters, Tijmen Lievense, Liam Vreeke

de winkel van alles!
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JO9-1
Staand v.l.n.r Eddy Matthijsse (leider), Nick Slabber, Luuk Cijsouw, Levien Houmes, Jari Czajka, Stef Matthijsse, Julian Jakobsen,
Lau Verhulst, Pieter Cijsouw (leider)

JO9-2
Staand v.l.n.r Sabine Minderhoud (leider), Onyx Dominicus, Jur Minderhoud, Luca Menheere, Timon Houmes, Arjen Houmes
(leider)
Zittend v.l.n.r. Troy Brasser, Beau Geldof, Alissa Wouters, Thijs Breedijk
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JEUGD

Mar tk 73, 4361 AE Westkapelle • T: 0118-571375 • www.brasseriedefontein.nl
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Markt 91, 4361 AE Westkapelle
Tel: 0118-571482
www.brasseriedetijd.nl
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BESTUUR, JEUGDCOMMISSIE EN SPONSORCOMMISSIE

Bestuur:

Wedstrijdsecretaris:

Voorzitter:
Jaap Kaland
Beatrixstraat 75 • 4361 EG • Westkapelle
0118 576060
voorzitter@noormannen nl

Wedstrijdsecretaris senioren:
Jeroen Huibregtse
Noordstraat 17 • 4361 BK • Westkapelle
06 13407108
wedstrijdsecretaris@noormannen nl

Secretaris:
Hans Minderhoud
A Virulystraat 11 • 4361 GA • Westkapelle
0118 570397
secretaris@noormannen nl

Jeugdcommissie:

Penningmeester:
Sonja van der Welle
Koudorpstraat 12 • 4361 BT • Westkapelle
06 38896346
penningmeester@noormannen nl
Communicatie + Evenementen:
Erika Toutenhoofd
Beatrixstraat 86 • 4361 EG • Westkapelle
06 33704599
communicatie@noormannen nl
Facilitaire zaken:
Eddy Janse
‘t Hout 9 • 4361 CA • Westkapelle
0118 570132
materiaalbeheerder@noormannen nl
Commerciele zaken:
Niels van Alphen
Zuidstraat 134C • 4361 AK • Westkapelle
06 17096335
commercielezaken@noormannen nl
Senioren:
Peter Hendrikse
Zuidstraat 50 • 4361 AD • Westkapelle
0118 572059
seniorenvoetbal@noormannen nl
Jeugd:
Vacant
jeugdzaken@noormannen nl
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Voorzitter:
Vacant
jeugdzaken@noormannen nl
Jeugdreizen, evenementen en PR:
André Toutenhoofd
Noordkerkepad 11 • 4361 CH • Westkapelle
0118 571520
jeugdreizen@noormannen nl
Wedstrijdsecretaris jeugd:
Jolanda Boogaard
Koestraat 62 • 4361 BJ • Westkapelle
0118 571747
jeugd-wedstrijdsecretaris@noormannen nl
Jeugdsecretaris/ jeugdweekbrief:
Jacolien van Sluijs
Torenstraat 2 • 4361 CV • Westkapelle
0118 570790
jeugdsecretaris@noormannen nl
Vervoerssecretaris:
Marjan Roelse
Kloosterstraat 9 • 4361 AL • Westkapelle
0118 572321
jeugd-vervoerssecretaris@noormannen nl

Sponsorcommissie:
Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat met
sponsoring te maken heeft
sponsorcommissie@noormannen nl
• Jan Huibregtse, Beatrixstraat 1
0118 572120
• Niels van Alphen,Zuidstraat 134C
06 17096335
• Pedro Boon, Jan Campertstraat 17
06 50221450
• Pieter Jan Peene, Noordkerkepad 20,
06 13024548
• Ron de Nooijer, Zuidstraat 52
06 22851603
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COMMISSIES

Technische commissie:
De TC bewaakt het beleidsplan en geeft, daar waar
nodig, sturing op het technisch en tactisch gebied
• Leo Brasser, Majoorwerf 17, Zoutelande
Tel: 0118 572170
• Peter Hendrikse, Zuidstraat 50,
Tel: 0118 572059
• Lennard Kerkhove, Nieuw Dijkstraat 5,
Tel: 06 28162827
• Mark Minderhoud, J I Sandersestraat 69b,
Oost Souburg, Tel: 06 22075900
• Marcel Nijsse, Zuiderzeestraat 8, Oost-Souburg,
Tel: 06 30734842
• Arnold Pouwelse, Smidstraat 5,
Tel: 06 43564033
Kantinecommissie:
Deze commissie regelt de kantinezaken
kantinecommissie@noormannen nl
• Josianne Janse, Molenwal 91A,
06 81155805
• Jesse Simonse, Zuidstraat 127
06 83209558
• Piet Lievense, Beatrixstraat 61
0118 625794
• Jan Gabriëlse, Jacob Brasserstraat 13,
0118 571929
• Michael Dekker, Muddywatersstraat 36,
Middelburg 0118 638454
Communicatiecommissie:
Houdt zich bezig met website, nieuwsbrief, De
Voorzet, Twitter, Instagram en Facebook
webredactie@noormannen nl
• Jacqueline Joosse Jan Campertstraat 14
06 48360169
• Jeroen Huibregtse, Noordstraat 17
06 13407108
• Jos van Vaardegem, Jan Campertstraat 8,
06 43284670
• Verona Conté, Nieuwe Dijkstraat 5
06 28162827
• Jesse Simonse, Zuidstraat 127
06 83209558
• Françoise Minderhoud, De Casembrootstraat 21,
06 22451899
• Erika Toutenhoofd , Beatrixstraat 86
06 33704599
•Dennis Minderhoud, Eva Besnyostraat 6,
06 12656989 / webmaster@noormannen nl
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Recreatiecommissie:
De recreatiecommissie organiseert in de winterstop
voor elk jeugdteam een evenement
• Kitty den Hollander, Kon Wilhelminastraat 20,
06 24929225
• Jacqueline Cijsouw, Noordstraat 19
06 16414584
• Peter Dingemanse, Kloosterstraat 1
06 13132061
• Wilbert Dingemanse, Noordstraat 55
06 22446689
• Henk Wielemaker, Noordkerkepad 47
06 42957686
• Jacqueline Joosse, Jan Campertstraat 14
06 48360169
• Niels Gabriëlse, Molenwal 2a
06 42299623
• Erika Toutenhoofd , Beatrixstraat 86
06 33704599
Rommelmarktcommissie:
De rommelmarktcommissie organiseert eens in de
twee jaar een rommelmarkt op de markt in Westkapelle
rommelmarkt@noormannen nl
• Niels van Alphen, Zuidstraat 134C
06 17096335
• Jan Gabriëlse, Jacob Brasserstraat 13,
0118 571929
• Piet Lievense, Beatrixstraat 61
0118 625794
• Erik Lous, d’Arke 16
0118 572452
• Hannie Minderhoud, Zuidstraat 38
0118 572273
• Erwin Pouwelse, Willebrordstraat 3
0118 572119
• Theo Verduyn, d’Arke 7
0118 572032
• Sonja van der Welle, Koudorpstraat 12,
0118 571488
• Jeroen Huibregtse, Noordstraat 17
06 13407108
• Piet Dingemanse, Koestraat 77
0118 571970
• Marianne Conté, Noordkerkepad 45
0118 571249
• Niels Dominicus, Bellinkstraat 2
06 53172052

Oliebollencommissie:
Op 31 december worden de inmiddels traditionele
oliebollen weer gebakken en rondgebracht
Opbrengst hiervan is voor de jeugdkas
• Mischa Huibregtse, Kon Julianastraat 22
06 16405626
• Marco v/d Perk, Huijgensstraat 19
0118 261219
• Evert de Pagter, Huijgensstraat 13
0118 571815
• André Toutenhoofd, Noordkerkepad 11
0118 571520
• Cristel Verhage, A Virulystraat 28
0118 572328
• Tono Wondergem, De Casembroodstraat 21
06 51103857
Bazaarcommissie:
Ieder jaar wordt er een bazaar georganiseerd in
een horeca-gelegenheid in Westkapelle
De opbrengst komt ten goede aan de jeugdreiskas!
• Ruben van Sluijs, Molenwal 35
06 46485831
• Johan Huibregtse, Jan Campertstraat 15
0118 572358
• Anita van der Welle, Krekelstraat 8
06 14513429
• Marloes Stricker, Zuidstraat 44
06 48949119
• Arjen Simonse, Zuidstraat 127
06 10827685
• Niels van Belzen, Koudorpstraat 11,
06 14249943
• André Toutenhoofd, Noordkerkepad 11,
0118 571520
Evenementencommissie Senioren:
• Jacco Cijsouw, Nieuwe Dijkstraat 19
06 25414657
• Marco Verburg, Beatrixstraat 51
06 40351049
• Vera Cijsouw, Beatrixstraat 52
06 11203680
• Arjen Simonse, Zuidstraat 127
06 10827685
• Julie Berents, Eva Besnyostraat 27,
06 46802743
• Erika Toutenhoofd, Beatrixstraat 86,
06 33704599

De Ruilbeurs
Spullen die niet meer gebruikt worden kunnen
ingeleverd worden tegen een afgesproken bedrag
Het positieve saldo is voor de jeugdkas
• Wanda Elzinga, De Casembrootstraat 5,
0118 572465
ruilbeurs@noormannen nl
Grote Clubactie
Ieder jaar is er de Grote Clubactie, ook VV de Noormannen doet hier aan mee Coördinator:
• André Toutenhoofd, Noordkerkepad 11,
0118 571520
De Zevendorpencommissie
• André Toutenhoofd, Noordkerkepad 11,
0118 571520
• Mirjam Joziasse, Jan Campertstraat 18,
0118 571489
De Onderhoudsploeg
De volgende mensen onderhouden het sportpark
• Jan Huibregtse, Beatrixstraat 1
• Dave Jongepier, Europaplein 2
• Anton Melis, Jan Campertstraat 32
• Willem de Visser, Huijgenstraat 13a
De Kalkploeg
De volgende mensen zorgen ervoor dat iedere week
de lijnen recht op het veld gekalkt worden
• Dave Jongepier, Europaplein 2
• Frans Lous, d’Arke 19
• Frits Dieleman, De Casembrootstraat 22
• Henk Wielemaker, Noordkerkepad 47
• Theo Verduyn, d’Arke 70
•Jo Verhagen, d’Arke 10
De schoonmakers
• Paul Francke, Beatrixstraat 39
• Ellen Francke, Beatrixstraat 39
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