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VOORWOORD VAN DE VOORZIT TER

» Jaap Kaland, voorzitter
Het is dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers en natuurlijk onze sponsoren weer gelukt
om een geweldige 8e editie van de presentatiegids
in elkaar te zetten en te verspreiden Nadat we
vorig jaar mooie reacties vanuit het dorp hebben
gekregen, bezorgen we ook dit jaar de presentatiegids weer huis aan huis in Westkapelle
Het afgelopen voetbalseizoen is voor ons
eerste elftal prima geëindigd Met de overname van
een periodetitel, gevolgd door goeie wedstrijden
in Rilland en ’s Gravenpolder, beloonde het team
zich met een promotie naar de 3e klasse Een hele
knappe prestatie De overige seniorenteams deden
het hele seizoen goed mee en de dames deden het
zelfs prima Niets dan lof voor de jeugdteams en
hun begeleiding Een mooi seizoen met wisselende
prestaties, maar een geweldig mooi enthousiasme
Vernieuwing is wel noodzakelijk om te zorgen
voor een ononderbroken voortgang van allerlei
activiteiten Dat geldt niet alleen voor bedrijven,
instellingen en individuele personen, maar ook voor
verenigingen en zeker voor De Noormannen Niet
blijven hangen in het oude denken, maar zoeken
naar plezier in een nieuwe aanpak Om ook in de
toekomst te kunnen blijven voetballen in Westkapelle, is er noodzaak om nieuwe bronnen te zoeken
en te interesseren voor de vereniging Niet alleen
voor functies in bestuur, commissies, begeleiding,
scheidsrechters, kantinebezetting of allerlei onderhoudsklusjes, maar in de allereerste plaats om
“gewoon” te voetballen
De “Jeugd Onder 7” (JO7) speelt met 4 tegen 4,
de JO8 en JO9 spelen 6 tegen 6, de JO11 met 8
tegen 8 De overige teams spelen met 11 tegen
11 Overal heb je er een paar meer nodig dan er
tegelijk spelen en hiermee je kan inschatten wat
er aan spelers nodig is in een categorie om in te
schrijven voor een competitie Tot mijn grote spijt
komen we nu in de oudere jeugdteams spelers tekort Om allerlei redenen haken daar veel spelende
leden af In de categorie JO19 kunnen we al jaren
geen team formeren Dit seizoen komen we zelfs
al spelers tekort voor een JO17-team Voor zover
ik weet zijn er nog ruim voldoende mensen onder
de Westkappelse bevolking om ook elftallen in die
leeftijdsgroepen te kunnen bemensen, maar een te
groot gedeelte is nog geen actief lid van de voetbalvereniging
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We moeten dus actie ondernemen door meer
jeugdleden te werven en jeugdleden langer
proberen te houden voor de vereniging Door de
overheid en allerlei organisaties worden veel pogingen gedaan om mensen meer aan het bewegen
te krijgen Het blijkt hard nodig Eind vorig seizoen
schreef de voorzitter van de voetbalbond dat uit
de onderzoeken van onder meer de Nederlandse
Sport- en Onderwijsraad blijkt dat kinderen per
dag meer dan 10 uur op een stoel zitten, waarvan ze
gemiddeld 3 tot 4 uur gamen of televisiekijken 25
procent van de leerlingen scoort een onvoldoende
voor gym Uit testen op kracht, snelheid, coördinatie en lenigheid blijkt dat de motorische fitheid van
basisscholieren de laatste 25 jaar opvallend sterk
is afgenomen Inmiddels heeft dit ook zijn weerslag
op andere gebieden in de maatschappij Zo blijft 60
procent van de vacatures in het leger oningevuld,
omdat militairen in spé de fysieke tests niet halen
Bewegen is van groot belang, dus kom uit de stoel,
leg de smartphone weg en ga sporten

Bij veel verenigingen kun je sporten en bij De
Noormannen kan dat met voetbal Meedoen in
onze vereniging kan een mooie bijdrage zijn voor
het meer en beter bewegen, maar ook voor het
spelen in teamverband Ook dat is van belang voor
de ontwikkeling Niet voor niets is er een gezegde
“alleen ga je snel, maar met z’n allen kom je verder” Nog geen lid? Kom eens kijken bij wedstrijden
of meedoen bij trainingen Op de website van De
Noormannen vind je alle informatie Ook op Instagram, Facebook, de wekelijkse nieuwsbrief en
Twitter kun je de vereniging volgen en informatie
halen
Door het doorschuiven van jeugd naar de senioren
gaan we dit seizoen starten met 4 mannenelftallen Ik ben erg blij dat we ook dit jaar weer een
damesteam op onze velden zien Helemaal nieuw
en erg leuk is ook, dat er na een onderzoek naar de
mogelijkheden, een team met veteranen is ingeschreven Zij spelen in een wat kleinere competitie
waarvan de wedstrijden meestal op vrijdagavond
worden gespeeld We hebben jeugdteams Onder
7, 8, 9, 11, 13 en 15 Er is dus best wat te doen op

de velden van De Prelaat en veel enthousiaste
vrijwilligers zorgen ervoor dat er ook naast voetbal
veel extra activiteiten op de velden zijn Die velden
liggen er, ondanks een extreem lange periode van
droogte, dankzij de inspanningen van de gemeente
Veere en onze onderhoudsploeg toch weer prima
bij Heel veel dank hiervoor
Ook van hieruit een bedankje aan al onze enthousiaste vrijwilligers en sponsoren Zonder die mensen
zou er geen vereniging zijn Wil je ook wat doen
bij De Noormannen dan wordt dat enorm op prijs
gesteld Kijk achterin naar de vele mogelijkheden
en neem contact op met één van de bestuursleden
Ik wens iedereen veel kijk- en leesplezier en hoop
van harte dat mede door deze presentatiegids veel
mensen enthousiast worden om als voetballer
of voetbalster, vrijwilliger of bezoeker van wedstrijden bij De Noormannen op De Prelaat te
komen Verder hoop ik voor de spelende leden en
begeleiding op een mooi voetbaljaar, plezier in het
spel en goeie prestaties van teams van De Noormannen Sportiviteit staat voorop

MINDERHOUD WONEN
WESTKAPELLE

MEUBELEN
SLAAPKAMERS
VLOERBEDEKKING
PARKET
GORDIJNEN
ROLLUIKEN
ZONWERING

Zuidstraat 116 - Tel. (0118) 57 12 12 - www.minderhoudwonen.nl
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PROFITEER VAN DE
DEKKER-NOORMANNEN
TANKPAS
OLIEHANDEL

DEKKER
Beste leden en sponsoren van VV de Noormannen,
Hierbij willen we jullie de mogelijkheid bieden om te profiteren van de
Dekker/Noormannen tankpas.
Oliehandel Dekker en VV de Noormannen bieden de leden/sponsoren 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! Vraag het aanvraagformulier aan
via sponsorcommissie@noormannen.nl
Vul het in en profiteer van deze geweldige korting!
Met vriendelijke groeten,
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
Lennard Kerkhove gaat zijn 4e seizoen in als
hoofdtrainer bij V V de Noormannen Na de degradatie uit de 3e klasse in het seizoen ’14-’15, werd
de Noormannen verplicht in de 4e klasse te gaan
voetballen Het elftal zat al eerder tegen promotie
aan in het seizoen ’16-‘17, echter werd het kampioenschap weggegeven en de promotiewedstrijden
tegen LeBo werden verloren Afgelopen seizoen
was de doelstelling dan ook duidelijk: minimaal een periode pakken en promoveren Nadat
Rillandia en Apollo ’69 aan de zegekar waren gebonden in de nacompetitie, werd de doelstelling
uiteindelijk terecht behaald en promoveerde het
1e elftal
Nu staat de ploeg dus voor een nieuwe uitdaging in
de 3e klasse A van het zaterdagvoetbal De trouwe
lezer van de presentatiegids is inmiddels gewend,
dat Lennard zijn licht laat schijnen over het komende seizoen Ook dit jaar is dit weer het geval
De hoofdtrainer is blootgesteld aan een aantal
stellingen:

‘Noormannen is afgelopen jaar terecht
gepromoveerd’
De Noormannen is zeker terecht gepromoveerd!
Ondanks dat we best veel punten hebben laten
liggen in de competitie is er niet 1 tegenstander
geweest die echt veel beter was dan wij Zeker in
de nacompetitie hebben we laten zien dat we de
sterkste waren en hebben daarin duidelijk het
verschil gemaakt De laatste jaren hebben we al
vaker tegen promotie aangezeten en met name op
basis van deze jaren vind ik dat we verdiend zijn
gepromoveerd
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‘Ik heb na 3 jaar hoofdtrainer bij de Noormannen
nog evenveel plezier als in het begin’
Als het over voetbal gaat, heb ik altijd plezier
Wanneer de voorbereiding begint is het altijd weer
leuk om gezamenlijk doelstellingen te bepalen en
die na te streven Misschien ben ik daar wel eens te
fanatiek in, maar ik vind het fantastisch om te zien
hoe ik mijn enthousiasme kan overbrengen op een
groep spelers Het maakt dus volgens mij niet uit of
je in je 1e of in je 10e seizoen zit
‘Ook in de 3e klasse gaan we proberen aanvallend
voetbal te spelen’
De spelersgroep weet ondertussen wel hoe ik over
voetbal denk Het enige wat ik er over wil zeggen is
dat we dit seizoen willen verrassen…
‘De selectie is ten opzichte van vorig jaar sterker
geworden’
Zeer zeker Ik ben zeer blij met de komst van Marlo
en Brian, die ons zeker sterker gaan maken Wat
eigenlijk nog belangrijker is, is het feit dat onze
relatief jonge selectie weer een jaar ouder is en
zeker nog meer gaat groeien en ontwikkelen Deze
groei heb ik de laatste jaren gezien en de rek is er
nog niet uit Het kan dus een mooi jaar worden voor
ons
‘De Noormannen jeugd heeft de toekomst’
Absoluut een feit De jeugdafdeling vind ik het
allerbelangrijkste van onze club Vanuit de TC zijn
er zeer goede jeugdtrainers aangesteld en ik ben
er van overtuigd dat vele jeugdspelers het shirt van
Noormannen 1 gaan dragen Er is genoeg talent
aanwezig

‘Noormannen gaat niet degraderen komend
seizoen’
We zullen er als 1e selectie alles aan doen om dit
te voorkomen Met de juiste mentaliteit en inzet
kunnen we dit zeker weten te ontlopen De rek is
nog lang niet uit deze groep en we zullen zeker
geen slecht figuur slaan in de 3e klasse.
Voordat de competitie begint, speelt de 1e selectie eerst nog bekerwedstrijden Het is ingedeeld in
een poule met 3 teams Op 1 september wordt uitgespeeld tegen Domburg en 8 september staat de
thuiswedstrijd tegen Corn Boys op het programma
De competitie begint dan op 22 september met een
uitwedstrijd tegen Bevelanders De spelers en staf
hopen ook dit seizoen op de steun van het trouwe
publiek bij thuis- en uitwedstrijden

vele smaken & huisgemaakt!
ambachtelijk
Langstraat 3, 4374 AN Zoutelande
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EVEN VOORSTELLEN

Staand v.l.n.r. Brian de Visser, Hayo Castel, Marlo Janisse

Marlo Janisse
Leeftijd
29 jaar
(Favoriete) positie
Spits met een vrije rol
Clubs tot nu toe
RCS, Patrijzen, Serooskerke en VC Vlissingen
(Zondag)
Linksbenig/Rechtsbenig/tweebenig
Rechtsbenig
Hoogtepunt carrière tot nu toe
Kampioen worden met Patrijzen in de 4e klasse
van het zondagvoetbal
Dieptepunt carrière tot nu toe
In de afgelopen seizoenen zijn we 2 jaar op rij 2e
geworden met RCS, waarbij we vervolgens niks
hebben behaald in de nacompetitie
Wat zijn je kwaliteiten binnen het veld?
Snelheid en voetbalinzicht, gecombineerd met
doorzettingsvermogen en wilskracht
Wat heeft je doen besluiten om dit seizoen voor de
Noormannen te gaan voetballen?
Na de jaren bij RCS was het weer tijd voor een
nieuwe uitdaging, waarbij het ook leuk is om
nieuwe mensen ontmoeten
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Hoe kijk je op dit moment aan tegen de Noormannen?
Aangezien we door de aanhoudende droogte nog
weinig hebben kunnen trainen kan ik hier nu (in
augustus) nog weinig over zeggen In de spelersgroep heb ik in elk geval alle vertrouwen
Wat verwacht je van komend seizoen?
Ik verwacht dat ik veel speelminuten kan gaan
maken en daarbij belangrijk kan zijn voor De
Noormannen, onder andere door het mogen
maken van veel doelpunten
Heb je persoonlijke doelen voor het nieuwe
seizoen?
Zo hoog mogelijk eindigen in de 3e klasse en
daarmee de verwachtingen overstijgen
Waar eindigt Noormannen in de 3e klasse?
De Noormannen eindigt in de middenmoot en
behaalt een periode titel
Wil je nog iets kwijt aan de supporters?
Ik hoop jullie elke thuiswedstrijd te zien en hoop
dat we samen een mooi seizoen gaan beleven

Brian de Visser
Leeftijd
25 jaar
(Favoriete) positie
Links/Rechts buiten
Club(s) tot nu toe
Sinds de jeugd heb ik altijd voor VV Oostkapelle
gespeeld, waarbij de laatste jaren wisselend in het
1e en 2e elftal
Linksbenig/rechtsbenig/tweebenig
Rechtsbenig
Hoogtepunt in carrière tot nu toe
Promotievoetbal spelen met VV Oostkapelle 1 om
in de 1e klasse te gaan spelen
Dieptepunt in carrière tot nu toe
Een zware heupblessure die ik had opgelopen,
waardoor ik 1 jaar nagenoeg niet heb kunnen
voetballen
Wat zijn je kwaliteiten binnen het veld?
Mijn snelheid en mijn enorme drive om te winnen
Ik kan namelijk absoluut niet tegen mijn verlies Ik
probeer altijd iedereen te motiveren om te winnen,
tot aan het einde van de wedstrijd
Wat heeft je doen besluiten om dit seizoen voor de
Noormannen te gaan voetballen?
Ik ben een aantal keer benaderd om bij De
Noormannen te komen voetballen

Nu ik zelf in Westkapelle ben komen wonen werd
de keuze wel iets makkelijker om de overstap van
Oostkapelle naar de Noormannen te maken Zeker
nu ze in de 3e klas gaan spelen
Ik hoop een meerwaarde voor het team te kunnen
zijn, dat is namelijk een van de redenen om voor de
Noormannen te komen voetballen

Hoe kijk je op dit moment aan tegen de Noormannen?
Het is een leuke en gezellige vereniging Het 1e
team is een leuke jonge groep waar nog veel groei
in zit en daar moeten we met z’n allen hard voor
blijven werken
Wat verwacht je van komend seizoen?
Ik hoop dat ik zoveel mogelijk in belang van het
team kan spelen en er een leuk seizoen van kan
gaan maken
Heb je persoonlijke doelen voor het nieuwe
seizoen?
Natuurlijk zoveel mogelijk punten pakken voor de
Noormannen!
Waar eindigt Noormannen in de 3e klasse?
Ik ga voor een veilige plek op de ranglijst aan het
einde van het seizoen
Wil je nog iets kwijt aan de supporters?
Laat zien wat jullie waard zijn en kom met z’n
allen het vlaggenschip aanmoedigen, maak er een
feestje van!
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EVEN VOORSTELLEN

Hayo Castel
Leeftijd
31
(Favoriete) positie
Keeper
Club(s) tot nu toe
GPC Vlissingen, VC Vlissingen en Zeeland Sport
Linksbenig/rechtsbenig/tweebenig
Rechtsbenig
Hoogtepunt in carrière tot nu toe
Promoveren naar en het spelen in de reserve
hoofdklasse met GPC Vlissingen 2
Dieptepunt in carrière tot nu toe
Degraderen met Zeeland Sport 1
Wat zijn je kwaliteiten binnen het veld?
Het uitstralen van rust en zelfverzekerdheid, het
gericht coachen van de verdediging en het keepen
in 1-tegen-1 situaties
Wat heeft je doen besluiten om dit seizoen voor de
Noormannen te gaan voetballen?
Nadat Marlo richting de Noormannen vertrok en ik
van hem vernomen had dat ze op zoek waren naar
een extra keeper om aan te sluiten bij het 1e elftal,
heb ik besloten om deze uitdaging aan te gaan
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Hoe kijk je op dit moment aan tegen de Noormannen?
Als een sportieve maar zeker ook prestatieve
vereniging, met spelers die wat voor elkaar over
hebben, niet verzaken en open staan voor jongens
van buitenaf
Wat verwacht je van komend seizoen?
Ik verwacht dat we kunnen zorgen voor lijfsbehoud
in de 3e klasse en hoop dat we daarbij ook een
periodetitel kunnen behalen
Heb je persoonlijke doelen voor het nieuwe
seizoen?
Het worden van eerste keeper bij het 1e elftal en
het (opnieuw) ontwikkelen van de scherpte als
keeper zoals voorheen
Waar eindigt Noormannen in de 3e klasse?
Noormannen eindigt op de 8e plaats!
Wil je nog iets kwijt aan de supporters?
Kom zo veel mogelijk naar de wedstrijden kijken!
Het zou mooi zijn als we samen een mooi seizoen
tegemoet gaan in de 3e klasse

Randy van Gils
Ik ben getrouwd, vader van 2 kinderen en ben
lasser van beroep

Leeftijd
46 jaar
Clubs tot nu toe als voetballer en als verzorger:
Zelf heb ik, op een blauwe maandag na, nooit
gevoetbald Wel heb ik op nationaal niveau aan
wielrennen gedaan, maar helaas heb ik hier na
2 knieoperaties een punt achter moeten zetten
Hierna ben ik door mijn vader bij het voetbal
terecht gekomen
Zes jaar geleden ben ik begonnen als leider
bij VC Vlissingen Zaterdag 1 Na enige jaren
kwamen er ook steeds meer verzorgende taken bij,
wat mij ertoe heeft gezet om mijn papieren voor
gediplomeerd verzorger te halen De laatste twee
seizoenen was ik verzorger bij VC Vlissingen Zaterdag 1 en heb ik met enige regelmaat ook de rol van
verzorger bij VC Vlissingen Zondag 1 vervult

Hoogtepunt carrière tot nu toe:
Dat zijn er eigenlijk 2: Het promoveren van VC
Vlissingen Zaterdag 1 naar de 3e klasse en het behalen van mijn B en A-licentie als sportverzorger

Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten?
Ik denk dat ik makkelijk in de omgang ben en ik
kan me makkelijk aanpassen, of dat nou op het
werk, privé of bij de voetbal is Ik maak geen onderscheid, iedereen is voor mij gelijk, of je nu tegenstander, speler, staf of supporter bent Ik hou van
eerlijkheid, afspraken nakomen en zeker ook van
een lolletje
Is jouw seizoen geslaagd als de Noormannen goed
presteert of als de spelers fit blijven?
Beide Het zou mooi zijn als De Noormannen
goed presteren, en als dat mede komt doordat
de spelers fit zijn, heb ik hier mijn steentje in bij
kunnen dragen
Wat verwacht je van komend seizoen?
Dat we met zijn allen (supporters, club, spelers en
staf) een mooi sportief seizoen hebben
Daarbij denk ik dat De Noormannen misschien wel
hoger kan eindigen dan de verwachtingen
Wil je nog iets kwijt aan de supporters?
Wees positief naar de spelers en blijf achter de
spelers staan, in voor en tegenspoed Met positiviteit naar de spelers toe kunnen de supporters
bijdragen aan het team en het team beter laten
voetballen

Dieptepunt carrière tot nu toe:
Voor het behalen van mijn A-licentie ben ik 2 jaar
in de avonduren naar school geweest Na het behalen heb ik tijdens de daaropvolgende winter
een periode getwijfeld of ik wel als verzorger door
wilde gaan Maar gelukkig werd voor mijzelf al snel
duidelijk dat ik toch als verzorger door wilde gaan
Wat heeft je doen besluiten om verzorger te worden
bij Noormannen?
Na 6 jaar VC Vlissingen vond ik het tijd voor wat
anders Na door meerdere clubs te zijn benaderd
had ik zelf het beste gevoel bij de Noormannen
Voor mij is het gevoel van eenheid, waartoe de staf,
de spelers en de club behoren, erg belangrijk Als
dat goed zit komen de prestaties vanzelf
Na een gesprek te hebben gehad met De Noormannen was het gevoel goed en heb ik een dag
later ook gelijk gezegd dat ik naar De Noormannen
zou komen Ik zelf heb er persoonlijk erg veel zin in
en denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt
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DIJKFEESTEN XL VOET VOLLEYBALTOERNOOI

Foto: Ruben Oreel

Café - restaurant - catering

Kasteel van Batavia
WESTKAPELLE
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VAN KEEPER TOT BARKEEPER

» Peter Willeboordse, verslaggever
Het was me het zomertje wel, die van 2018 Daar
hebben we het over tientallen jaren nog over: “weet
je nog wel die zomer van 2018, toen was het pas
warm” Je zal in zo’n zomer maar een strandtent
openen Niels van Alphen deed dat Op een winderige vrijdagmorgen in augustus, als de temperaturen voorzichtig weer naar normale richtingen
gaan, is het tijd voor een bezoekje aan Niels op zijn
strandtent BomBaai
Hoe is het hem vergaan van keeper tot barkeeper?

Eerst maar eens over de keeper Niels Hoe lang heb
je onder de lat gestaan bij het eerste van De Noormannen?
Na een periode bij de JOVZ maakte ik op m´n 15e al
mijn debuut in het eerste Op m´n 16e werd ik vaste
keeper Dus al met al heb ik twaalf seizoenen in het
eerste onder de lat gestaan Prachtige jaren waar
ik veel plezier aan heb beleefd Het hoogtepunt
was toch wel de promotie naar de tweede klasse
Je bent halverwege vorig seizoen gestopt als
keeper
Het keepen was niet te combineren met het werk
om de strandtent open te krijgen met Pasen We
hebben heel wat werk moeten verzetten, maar het
is uiteindelijk gelukt om op tijd open te gaan
Maar je bent niet alleen keeper geweest
Nee, ik ben ook trainer van de jeugdkeepers
geweest En ik ben bestuurslid commerciële zaken
Helaas ben ik aan mijn bestuurswerk door het op-
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starten van de strandtent niet echt toegekomen Ik
wil dit wel blijven doen, dus zal een manier moeten
vinden om deze mooie taak in te passen

Ben je een echte horecaman?
Vanaf mijn 13e heb ik met plezier in de horeca
gewerkt Niet onafgebroken, want ik heb natuurlijk
een jaar of zeven, acht gepokerd Maar ik heb er
altijd van gedroomd te starten als zelfstandige in
de horeca Ik heb altijd interesse gehad in eten en
drinken en het ondernemerschap spreekt me erg
aan Het is heel afwisselend Je bent niet alleen
met eten en drinken bezig, maar ook bijvoorbeeld
met plannen, leiding geven en met de financiën. In
2016 ben ik al bezig geweest om met deze strandtent te beginnen Toen is dat nog niet doorgegaan,
in 2018 dus wel
Je bent met je neus in de boter gevallen, het was
me het zomertje wel
Na alle feestdagen is de zomer begonnen en is
het eigenlijk alleen maar mooi weer geweest Het
is een geluk om zo’n zomer te treffen in het eerste
jaar! Ik hoorde van andere strandtenthouders dat
ze zo’n zomer nog nooit meegemaakt hebben Het
was elke dag rennen en vliegen Bestellingen van
voorraden moeten voor 11 uur ’s avonds doorgegeven worden Het was vaak een race tegen de klok
om dat rond te krijgen Maar, een mooiere start kun
je niet maken Ik ben dan ook erg blij hoe het allemaal is verlopen deze zomer

Ben je net gestopt, promoveert het eerste… Hoe
heb je dat beleefd?
Ik vond het heel erg jammer dat ik er niet meer
bij kon zijn Het voelde toch een beetje alsof ik
het team in de steek had gelaten En ik ben juist
altijd degene die het hardste roept als iemand volgens mij met een slechte reden afwezig is Doordat
ik alle wedstrijden tot half februari heb gekeept,
heb ik gelukkig toch een grote bijdrage geleverd
Helaas kon ik ook het promotiefeest niet meemaken Ik had op die avond een besloten feest op
de strandtent Dan kun je niet weglopen natuurlijk
Het vuurwerk dat werd afgestoken heb ik vanaf de
strandtent nog wel gezien
Wat verwacht je van het eerste het komende
seizoen in de 3e klasse?
Met deze spelersgroep moet het mogelijk zijn om
met goed verzorgd voetbal in de middenmoot te
eindigen
Zien we je nog op de Prelaat?
Natuurlijk! In de rustige wintermaanden zou ik
best een balletje willen trappen om de conditie op
peil te houden Dan zie ik wel wat er van komt En
als het mogelijk is kom ik natuurlijk supporteren
bij het eerste!
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BLIJDORP DOLGELUKKIG MET ZEEUWSE ENCLAVE

» B. Okito, verslaggever

Bij het lezen van de kop denkt u vast aan een
snoepreisje van de jeugd naar Diergaarde Blijdorp
te Rotterdam, maar niets is minder waar In dit
artikel heb ik het genoegen 3 oud-Noormannen
leden te ontmoeten, die tegenwoordig de ZuidHollandse velden onveilig maken bij RVV Blijdorp 3
Ik ontmoet de drie heren bij de sponsor van het
elftal Brasserie Woodz Ook dit blijkt een Wasschappels randje te hebben, maar daarover straks
meer

Hallo, willen jullie jezelf eerst eens voorstellen aan
de lezers?
P) “Tuurlijk, mijn naam is Peter van Alphen 34 jaar,
bijnaam Appie ”
B) “Benny Roelse 32 jaar, bijnaam Bendrik of
Cupido ”
M) “Marco Huibregtse 31 jaar, bijnaam Monna ”
Allereerst over jullie vereniging, wat voor club is
Blijdorp en hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
B) “RVV Blijdorp is een zondagvereniging met 8
senioren elftallen ”
P) “Haha ja, het is mooi om weer op zondag te voetballen Het bevalt goed, we spelen vaak rond 11:00
of 12:00 uur Verder is het een buurtvereniging,
maar groeit flink. Daarom verkassen we binnenkort naar een nieuw complex Het ligt pal naast de
dierentuin, dus aan support geen gebrek ”
M) “Appie en ik hebben eerst een paar jaar zaalvoetbal gespeeld in Rotterdam Zodoende kwamen
we in contact met wat oud schoolvrienden, die met
een grote groep Zeeuwen in Blijdorp 4 speelden
Na een paar seizoenen wikken en wegen, hebben
we besloten de kicksen weer aan te trekken We
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misten het spel en de kleedkamerhumor die je alleen bij veldvoetbal ziet ”
B) “Ik kende Blijdorp van het MZVC BBQ Toernooi
in Middelburg Ik deed daar nog mee met Noormannen 4, maar was steeds minder vaak in Westkapelle Appie en Monna vroegen of ik de overstap
wilde maken, en zodoende zijn we alle drie bij
Blijdorp lid geworden ”

Sportief gezien, hoe gaat het met Blijdorp 3?
P) “We hebben best een fanatieke groep, 18
Zeeuwen die in Rotterdam wonen in 1 team
Veel van ons zijn oud 1e elftalspelers Afgelopen
seizoen was ik helaas geblesseerd, maar na hard
revalideren ben ik weer fitter dan ooit.”
B) “We trainen 1x in de week, op woensdag Een
groot verschil is dat we hier praktisch altijd trainen en spelen op kunstgras In het begin even
wennen, maar nu vinden we het bijna raar om op
gewoon gras te spelen Afgelopen 2 seizoenen zijn
we 2e geëindigd in de 4e klasse met Blijdorp 4 Dit
seizoen spelen we 3e klasse “
Welke posities spelen jullie, en is dat anders dan
bij De Noormannen?
M) “Ik speel nu spits Bij De Noormannen 1 stond
ik vaak rechtsvoor, mijn laatste seizoenen bij het
2e stond ik vaak centraal midden Verschil met De
Noormannen is dat ik hier wel scoor haha, 40 goals
in 2 seizoenen ”
P) Ik speel nog steeds in de as, het liefs top 10
Maar gezien de leeftijd wat parten speelt, zak ik
vaak gedurende de wedstrijd wat linies terug ”
B) “Ik speel altijd rechts of linksback, een positie
die ik bij De Noormannen ook vaak stond We spelen met het team vaak 3-4-3, lekker aanvallend ”

Wat is jullie mooiste herinnering aan De Noormannen?
P) “Ik heb zoveel mooie herinnering aan De Noormannen! In de jeugd hebben we een fantastisch
bekerseizoen gedraaid in de B-junioren Uiteindelijk is de bekerfinale tegen Terneuzen verloren,
maar wat een prestatie was dat! Mijn mooiste
herinnering is toch wel het kampioenschap in
de 4e klasse zaterdag Ik hoor Thomas Wuite zijn
limericks vanaf de platte kar nog door De Zuidstraat galmen Door deze prestatie kwamen een
aantal vedetten terug naar het oude nest, wat een
extra kwaliteitsinjectie gaf aan het toch al goed
draaiende elftal Dit was de basis voor het kampioenschap in de 3e klasse wat daarna volgde Twee
keer kampioen, een unieke prestatie ”
M) ”Voor mij is dat toch ook het 2x achter elkaar
kampioen worden met het 1e, wat een feest en
vreugde Na de wedstrijd op een kar door het dorp,
mijn pa toen mee met zijn accordeon… Prachtige
herinnering Daarnaast vond ik mijn laatste
seizoenen met het 2e, met Jordy Conté als coach,
ook erg gezellig ”
B) “Mijn hoogtepunt is eigenlijk een dieptepunt,
maar we speelden met De Noormannen 4 tegen
Dauwendaele We hadden de shirts vergeten, en
moesten dus tenues aan van de tegenstander
Vervolgens verloren we ook nog eens met 11-1,
achteraf kan ik hier gelukkig om lachen ”
Hoe volgen jullie De Noormannen vanuit Rotterdam?
B) “Ik ontvang wekelijks nog de weekbrief Ook
vanuit de vriendengroep horen we nog vaak genoeg
geluiden hoe het gaat ”
M) “Ik verneem veelal via Jeroen wat er allemaal
speelt en ik volg De Noormannen via Instagram ”
P) “Ik veel via Twitter, ben helaas weinig op sportpark Prelaat te vinden Maar hoop toch nog een
wedstrijdje mee te pakken dit seizoen ”
Wat is het verhaal achter jullie sponsor en het
Zeeuwse logo op jullie shirt?
B) “Haha ja dat is wel een mooi verhaal Het
eerste seizoen speelden we in verschrikkelijk versleten shirts Omdat mijn vriendin Nadia bij Wilco
Rosenthal werkt, ben ik bij hem eens in gesprek
gegaan of hij ons wilde sponsoren met nieuwe
shirts ”
P) “Wilco was direct reuze enthousiast, hij wilde
maar wat graag een Zeeuws team sponsoren ”
B) “Zodoende had Wilco nieuwe tenues voor

ons geregeld, met daarop Brasserie Woodz als
sponsor Hij had ons alleen niet verteld dat hij
als verrassing het wapen van Zeeland had laten
drukken op de linker bovenarm ”
M) “Een schitterende actie, het hele team vindt
het te gek We moeten het ook vaak uitleggen aan
tegenstanders Daarnaast gaan we nu met het
hele team natuurlijk weleens om een hapje en een
drankje bij de sponsor ”
B) “We eindigen daarna vaak in een karaokebar in
Rotterdam Noord, maar daar zal ik verder niet over
uitweiden ”

Hoe vergaat het leven verder in Rotterdam ?
B) “Goed, ik ben recent verhuisd naar een nieuwe
woning aan het Kleiwegkwartier waar ik samen
met Nadia en onze zoon Elias woon Verder spreken
we geregeld nog met elkaar af in het weekend ”
P) “Rotterdam is een heerlijke stad om te wonen
Ik werk als Digital Strateeg bij een consultancy
bedrijf: Dept Daarnaast ben ik pas getrouwd met
Anniek en ben een huis aan het bouwen aan de
Maas Daarnaast drink ik zo nu en dan nog een biertje met Niek, Ingmar, Marco & Benny en struin ik
nog steeds de nodige festivals af!”
M) “Op die ene club na inderdaad bevalt het hier
erg goed, genoeg te doen Ik woon samen met
Christien, en we hebben net onze dochter Isabella
op de wereld mogen verwelkomen Verder starten
we eind dit jaar met de bouw van een nieuw huis op
de Kop van Zuid ”
Zien jullie jezelf ooit nog terugkeren bij De Noormannen?
B) “Wie weet, zeg nooit nooit ”
M) “Wellicht eens een keer tijdens een jubileum of
een kerst toernooi”
P) “Ik ben stiekem verslaafd aan het spelletje De
kans dat ik ooit weer naar Zeeland verhuis is zeker
aanwezig ”
Heb je nog tips voor De Noormannen? (bijvoorbeeld
met iets wat anders gaat of is bij Blijdorp)
B) “Eigenlijk niet echt ”
M) “Nee ik ook niet, volgens mij zijn jullie een goede
weg ingeslagen ”
P) “Ik zou meer investeren in kunstgras Hier in Rotterdam is kunstgras vanzelfsprekend, daarom kun
je altijd voetballen, heerlijk!”
Nog een laatste groet?
B,M,P) “Ja, hopelijk tot snel in de kantine!”
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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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KNOKKEN EN HANDHAVEN

» Marian Roelse, verslaggever
Koos en Anton Melis behoren al vijftig jaar tot de vaste supporters van De Noormannen Niemand zal zich
afvragen wie Koos en Anton zijn Als je ze niet ziet dan hoor je ze wel, vooral Anton Hij steekt zijn mening
over het spel niet onder stoelen of banken en spelers krijgen luid en duidelijk zijn commentaar: Kom op
joengers, en noe deurgae! Ah, wat jammer, goed gedaan oor! Allez en noe druk zette Noormannen, hoed
zo ! Ook zijn lichaamstaal werkt aanstekelijk, hij kan niet stil staan van enthousiasme
Koos Minderhoud (1953) en Anton Melis (1948) namen na hun trouwen in 1971, hun intrek in een
bejaardenwoning aan de Molenwal Een jaar later namen ze de woning met winkel over van Koos’ ouders
in de Koudorpstraat Ko en Jane Minderhoud waren daar, na de wederopbouw van Westkapelle, begonnen
met een smederij en een winkel Daar kon je van alles kopen op het gebied van huishoudelijke artikelen,
souvenirs, speelgoed, ijzerwaren en gereedschap De etalage werd al die jaren druk bekeken door de
kinderen van de Openbare Lagere School, later De Lichtboei Koos en Anton kregen drie dochters:
Jacqueline, Angela en Daniëlle
Een winkel in de Zuidstraat trekt natuurlijk meer bekijks Koos en Anton kochten er in 1981 een huis met
schuur en zetten hun handel daar voort, aangevuld met onder meer hengelsportartikelen en vuurwerk In
2000 namen dochter Jacqueline en Alex Verhulst het huis en de zaak over en Koos en Anton verhuisden
naar de Jan Campertstraat maar bleven tot 2012 in de winkel werken
Hun drukke leven werd in de loop der jaren aangevuld met zeven kleinkinderen waarvan Mikai Verhulst
nu voetbalt in de JO15, Stef Matthijsse in de JO9 en Wout Matthijsse in de JO7 Koos en Anton moedigden
niet meer alleen het eerste elftal aan maar waren en zijn ook altijd aanwezig bij de wedstrijden van hun
kleinkinderen

“Na een paar korfbaljaren begon ik, toen ik vijftien was, met voetballen bij De Noorvrouwen en
van daaruit kwam ik bij het Nationale vrouwenelftal De Noorvrouwen waren eind jaren zestig niet
aangesloten bij de KNVB, dat mocht toen nog niet
Toen het vrouwenvoetbal steeds meer terrein won,
kon de KNVB niet meer om ons heen en werd een
nationaal team gevormd waar een aantal West-
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kappelse meisen in speelden Ik was van kinds af
aan al altijd op het voetbalveld want mijn vader en
moeder namen me altijd mee naar wedstrijden van
het eerste waar mijn broer Koen in speelde”, vertelt
Koos Ook Anton was op jonge leeftijd al verknocht
aan het voetbalveld, hij speelde van zijn twaalfde
tot zijn zeventiende bij De Meeuwen Hij is gestopt
omdat hij “te fijn gebouwd” was.

In de jaren zestig speelden zowel De Noormannen
als De Meeuwen op het voetbalveld onderaan de
dijk “Een schapenwei waar altijd eerst schapenstront moest worden geruimd Er was één kraantje
om je handen te wassen en een vies kot om je te
verkleden

Na ons trouwen gingen we steevast op zondag
naar de wedstrijden van het eerste elftal kijken,
uit en thuis Gelukkig speelden De Noormannen
toen nog op zondag want op zaterdag stonden we
altijd in de winkel Met eigen auto gingen we overal
naar toe, veel naar de overkant waar veel ploegen
waren, maar toen De Noormannen in de derde klas
speelden in de jaren zeventig, ook vaak naar WestBrabant Broer Henk speelde ook in het eerste,
dat was een mooie tijd De Noormannen zouden
nooit op zo’n hoog niveau zijn gekomen zonder Wim
Groenewegen en Rob Moens Het was ons wekelijks uitje, heel leuk om met de boot naar Breskens
te gaan Op de terugweg gingen we altijd naar Restaurant De Milliano op het veerplein in Breskens
De eigenaren zagen de Westkappelaars op een
gegeven moment liever niet meer komen want bij
het afrekenen van de vele flesjes Heineken ging er
wel eens wat mis”
Sinds Anton is gestopt met de winkel is hij toegetreden tot de klusploeg Iedere maandagochtend
is hij op de Prelaat te vinden “De klusploeg heeft
altijd wat te doen: de tribune schoonmaken en de
glazen wanden, de reclameborden afsoppen en zo
nodig vernieuwen, de dugouts onderhouden, de
netten van de doelen en ballenvangers repareren,
met een plamuurmes dodden klei van het terras
afsteken, prullenbakken legen, voorbereiding van
de legionellacontrole, lampen e d
vervangen,
sanitair onderhouden, schilderwerk, sproeien,
opruimen, het overschot van de rommelmarkt naar

de milieustraat brengen, vernielde dingen vervangen, er is altijd wat te doen In vergelijking met Dave
Jongepier en Jan Huibregtse heb ik geen recht van
spreken want zij zijn er iedere dag De klusploeg
wordt vaak aangevuld met vrijwilligers voor bepaalde werkzaamheden en dan heb je nog de jongens die het buitenmeubilair hebben getimmerd
Ik heb nooit bestuursfuncties gehad bij de voetbal
Leus de Witte heeft me toen eens gevraagd maar
ik was altijd te druk met de winkel Ik ben altijd
met voetbal bezig maar niet met de randverschijnselen Sinds 1996 zit ik wel in de Dorpsraad, goh
dat is ook al weer meer dan twintig jaar Het gaat
daar vaak over dezelfde dingen maar we hebben
wel een dorpsvisie gemaakt Toch wordt er niets
groots bereikt, dat is echt Westkappels, er wonen
veel verschrikkelijk intelligente mensen maar ze
zijn bescheiden, willen niet boven het maaiveld
uitsteken, het zijn geen leiders, er zijn ook geen
grote directeuren
Tijdens wedstrijden tussen Domburg en De Noormannen ben ik wel eens tot het randje gegaan De
haat en nijd is er nog wel Domburg is een slechtere ploeg maar trekt bijna altijd aan het langste
eind, de spelers kunnen net wat meer geven dan
ons Oostkapelle slokt de beste spelers van Domburg op sinds die ploegen samen zijn gegaan We
hebben de boot met de vijand gemist, we hadden
dat tien jaar geleden op moeten pakken
De nieuwe spelers in het eerste elftal moet ik
nog taxeren, er is ook een nieuwe keeper, het is
even afwachten In een goeddraaiend elftal wordt
niet veel gewisseld, alleen in het laatste kwartier
Tegenwoordig corrigeren de spelers elkaar, ze zijn
allemaal veel mondiger geworden De laatste jaren
is er niet verkeerd gevoetbald, we moeten knokken
en handhaven”
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M’N VOETBALGOED ZAT IN EEN ZANDZAK JE UIT DE OORLOG

» Marian Roelse, verslaggever

Willeboord Gabriëlse is het oudste lid van De Noormannen In 1946 trok hij voor het eerst voetbalschoenen en gebreide kousen aan en betrad het
voetbalveld op het oostelijk deel van het Noordervroon, achter de Vaert Een competitie was er toen
nog niet, het eerste elftal speelde alleen tegen
Domburg, het was nog een beetje een rommeltje
De trainer heette Becks en de teamgenoten Jan
Gabriëlse, Arjôôn Gabriëlse, Eine Adriaanse, Kobus
de Pagter, Fien Huiszoon, Jan Hendrikse, Willem
Huibregtse, Fien Huibregtse, Jan Piet Gabriëlse en
Jaap Cijsouw Een fotootje van het elftal levert het
bewijs, er zijn nu nog drie spelers in leven Boord
speelde eigenlijk altijd rechtshalf maar ’t wisselde
wel eens Vanaf 1955 speelde Boord in het tweede
elftal

“Thuis waren ze er niet blij mee omdat het op zondag was, maar m’n broers Lou en Willem voetbalden
ook dus we gingen er toch mee door Op het Vroon
was er niks, een hobbelig veld met koeiestront en
een kot van planken uit de puin Jan de Woerd had
daar een houten kotje gebouwd waar hij limonade
en blokken toffee van Ware Jacobs verkocht Later
werd op het veld onder de dijk een kleedhok gemetseld en daar was een pisbak en een kraantje
om je handen te wassen Voetbaltassen waren
er nog lang niet, ik had een zandzakje uit de oorlog waar ik m’n voetbalgoed in deed Het was niet
alleen in Westkapelle primitief In Lewedorp moesten we in een gebouwtje naast de kerk verkleden
en dan 500 meter naar het voetbalveld lopen Naar
de uitwedstrijden reed er een bus waar ook de
supporters in mee gingen Als de bus op de Markt
stopte ging iedereen direct naar huis want we
hadden nog geen kantine De wedstrijden werden
aangekondigd op een papier op het raam van Het
Koffiehuis”.
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In 1926 werd Boord geboren in de Boekhoutstraat,
dat was vroeger een doodlopend pad met huurhuisjes, gebouwd door Boekhout uit Vlissingen
In 1932 verhuisde het gezin Gabriëlse naar de
Koestraat en in 1954 naar ’t Hout Hij had drie zussen, Adriana en Pieternella wonen in Zoutelande
en Vlissingen en Lourina is overleden toen ze vijf
jaar was Ze had zich opengehaald aan een roestige spijker aan de mispit en overleed door tetanus
Na zes jaar Openbare Lagere School ging Boord
voor de Rijksgebouwendienst werken via een
aannemer Doordat in de oorlog de Duitsers alle
bouwmaterialen nodig hadden voor de aanleg van
de Atlantic Wall, lag de bouw helemaal stil Veel
bouwvakkers gingen toen voor de Duitsers werken,
beton storten en tankversperring aanleggen Deze
versperring lag ook van Erika tot aan het IJzeren
Torentje Bij laag water kun je de resten nog zien

“In juli 1944 moest ik in de Arbeidsdienst in
Noord-Brabant Dat was een half jaar opleiding in
militaire dienst met als doel om in het Duitse leger
te gaan In september moesten we naar Drenthe
Op 15 september zijn we met een groepje gevlucht We zwierven dagenlang in de omgeving van
Schoonoord Een melkboer had ons zien lopen in
soldatengoed en regelde een onderduikadres in
een café en burgerkleren We luisterden in die tijd
naar Radio Oranje en hoorden van het bombardement op Westkapelle en de vele doden en van de
bevrijding op 1 november 1944 We zijn tot april
1945 ondergedoken geweest want toen werd Drenthe pas bevrijd Te voet liepen we langs Meppel,
Coevorden, Raalte, Gorssel, Eefde en Zutphen Op
verschillende plaatsen werden we gecontroleerd
op ziekten en we sliepen steeds in boerderijen

Geallieerden hebben ons naar Nijmegen gebracht
met een GMC en van daaruit gingen we met de trein
naar Eindhoven Na een overnachting in de Philipsfabriek werden we gekeurd en ontsmet met DDT
Dan naar een kazerne in Bergen op Zoom en met
de trein naar Goes en met de bus naar Middelburg
waar we terecht konden bij een tante Walcheren
stond in juni 1945 nog onder water Met een boot
werden we naar Zoutelande gebracht en te voet
gingen we naar Westkapelle Het was hoog water
en we konden het dijkgat bij Erika niet oversteken
We liepen terug naar de Joossesweg en werden
daar opgehaald door een boot Ons gezin was geëvacueerd naar een bunker bij de watertoren in
Domburg Daar hebben we gewoond tot oktober
1945 Daarna konden we terug naar ons huis in
de Koestraat dat tijdens het bombardement was
blijven staan Ook onze familie is gespaard gebleven Hoe oud ik ook ben, ik weet alles uit de oorlog
nog precies”
Boord ging weer aan het werk en ging op
zondag voetballen Hij bleef voetballen totdat hij
32 jaar was Vervolgens zat hij acht jaar in de elftalcommissie met Willeboo de Witte en Jo Gabriëlse
Soms was er “struusie” onder de spelers vanwege
de opstelling Bij het eerste elftal is hij ook nog
vijf jaar grensrechter geweest Tot zijn tachtigste
stond hij langs de lijn als supporter “Zo lang ik m’n
verstand nog heb, blijf ik lid van de voetbal”

Vanaf zijn vijftiende jaar werkte hij aan de dijk
voor de Polder Walcheren, via een aannemer Als
er weinig werk was ging hij bij boeren werken Op
58-jarige leeftijd ging Boord in de VUT Samen met
zijn broer Arjôôn woont hij nog steeds in ’t Hout,
een woning uit 1934 met een grote groententuin
Vroeger hadden ze twee varkens, het varkenshok
met de mispit staan er nog Voordat het Ambonezenkamp werd gebouwd, keken ze tot Domburg,
het was één grote vlakte In de jaren zestig werd de
speeltuin met de karting aangelegd, het was een
leven als een oordeel door die skelters De speeltuin verdween maar er kwam later woningbouw
voor in de plaats, de woningen van de Adriaan
Virulystraat zijn nu het uitzicht
In de zomer zwemt hij iedere dag in de zee, meestal in ’t noorden Tijdens het zwemmen haalt hij
mossels bij de paalhoofden en in de winter doet hij
dat in een waadpak, maar niet als er donderse golven staan Op zijn e-bike rijdt hij iedere week naar
z’n zus in Vlissingen, soms een rondje Walcheren
en iedere avond is hij te vinden in de groep mannen
bij het leugenkot Wat mooi om op zo’n leeftijd nog
zo actief te kunnen zijn

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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1E SELECTIE

staand boven v.l.n.r. Arjen van Sighem, Devi Jongepier, Finy Cijsouw, Brian de Visser, Rens Janisse, Marlo Janisse, Joop Kesselaar
(keeperstrainer)
staand midden v.l.n.r. Iek Verpoorten (assistent-scheidsrechter), Dylan Maljers, Ron de Nooijer, Julian Coppoolse, Rens de Visser,
Ruben van Sluijs, Jari Kaland, Randy van Gils (verzorger)
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zittend v.l.n.r. Jacco Cijsouw, Jaimy Gabriëlse, Lennard Kerkhove (trainer/coach), Hayo Castel, Aron van Sluijs, Jordy Conté (elftal
leider), Leendert Joosse (elftalleider), Mark Minderhoud
Niet op de foto: Danny Huibregtse, Patrick Knevel, Erwin Pouwelse
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www.slagerijkoets.nl
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PROGRAMMA 1E SELECTIE

Noormannen 1
hoofdtrainer:
elftalleider:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:
verzorging thuis:
keeperstrainer:
Spelers
Hayo Castel
Finy Cijsouw
Jacco Cijsouw
Julian Coppoolse
Jaimy Gabriëlse
Danny Huibregtse
Competitie ploegen
Noormannen
‘s Heer Arendskerke
Bevelanders
FC Dauwendaele
GPC Vlissingen
Kapelle
Kruiningen
Nieuwland
Luctor Heinkenszand
RCS
VCK
Veere
VC Vlissingen
Walcheren
Zaamslag

Lennard Kerkhove
Leendert Joosse
Jordy Conté
Iek Verpoorten
Randy van Gils
Joop Kesselaar

Marlo Janisse
Rens Janisse
Devi Jongepier
Jari Kaland
Patrick Knevel

tel: 06 18330949
tel: 06 23382796
tel: 06 10128412
tel: 0118 601421
tel: 06 17802158
tel: 0118 820993

Dylan Maljers
Mark Minderhoud
Ron de Nooijer
Erwin Pouwelse
Arjen van Sighem

Programma
Brouwershaven 1 - Noormannen 1
MZC’11 - Noormannen 1
Patrijzen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Corn Boys 1
Domburg 1 - Noormannen 1
Bevelanders 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Luctor Heinkenszand 1
VC Vlissingen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Walcheren 1
Zaamslag 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Kruiningen 1
‘s Heer Arendskerke 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - VCK 1
Kapelle 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - RCS 1
Veere 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Dauwendaele 1
GPC Vlissingen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - ‘s Heer Arendskerke 1
VCK 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Bevelanders 1
Luctor Heinkenszand 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Zaamslag 1
Kruiningen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - GPC Vlissingen 1
FC Dauwendaele 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Veere 1
RCS 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Kapelle 1
Noormannen 1 - VC Vlissingen 1
Walcheren 1 - Noormannen 1

Jesse Simonse
Aron van Sluijs
Ruben van Sluijs
Brian de Visser
Rens de Visser

0-6
5-2
8-0
5-0
1-6
1-4
2-2
0-1
13-10-2018
20-10-2018
27-10-2018
03-11-2018
17-11-2018
24-11-2018
01-12-2018
08-12-2018
15-12-2018
19-01-2019
26-01-2019
02-02-2019
09-02-2019
16-02-2019
09-03-2019
16-03-2019
23-03-2019
06-04-2019
13-04-2019
20-04-2019
11-05-2019
18-05-2019
25-05-2019

(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:15)
(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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DAMES

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

Dames
trainer/leider:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Julie Berents
Christy Cijsouw
Emilie Cijsouw
Vera Cijsouw
Puck Dekkers

Noa Francke
Romana Harmanus
Ylke Houterman
Josianne Janse
Anouk van Keulen

Competitie ploegen
Noormannen VR1
Bevelanders VR1
ST Dauwendaele/Walch VR2
SVO/DKS’17 VR2
DwO’15 VR1
Ijzendijke VR3
Luctor Heinkenszand VR1
ST Nieuwdorp/Patrijzen VR1
ST Serooskerke/Veere VR1
ST Steen/Koewacht VR2
Zaamslag VR1

34

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

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

Jaimy Kootstra
Nathalie Meijers
Nienke Minderhoud
Kieke Nijdam
Iris Roelse

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

Programma
DwO’15 VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Dauwendaele/Walch VR2
Nieuwland VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - IJzendijke VR3
Noormannen VR1 - SVO/DKS’17 VR2
ST Serooskerke - Veere VR1 - Noormannen VR1
ST Nieuwdorp/Patrijzen VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Bevelanders VR1
Zaamslag VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1- Luctor Heinkenszand VR1
Noormannen VR1 - DwO’15 VR1
ST Dauwendaele/Walch VR2 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Nieuwdorp/Patrijzen VR1
Bevelanders VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Zaamslag VR1
Luctor Heinkenszand VR1 - Noormannen VR1
SVO/DKS’17 VR2 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Serooskerke/Veere VR1
Noormannen VR1 - Nieuwland VR1

3-2
5-2
1-6
13-10-2018
27-10-2018
03-11-2018
10-11-2018
17-11-2018
14-11-2018
01-12-2018
09-02-2019
16-02-2019
09-03-2019
16-03-2019
23-03-2019
06-04-2019
04-05-2019
11-05-2019
18-05-2019

(12:00)
(12:00)
(12:00)
(11:15)
(12:00)
(12:00)
(12:00)
(12:00)
(12:45)
(12:00)
(11:15)
(12:00)
(14:30)
(12:30)
(12:00)
(12:00)

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

online bestellen,
kijk op www.spar.nl
voor 10:00 uur besteld,
vandaag nog in huis
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2E SELECTIE

Staand v.l.n.r. Jos Hoogesteger (assistent-scheidsrechter), Niels van Belzen, Niels Gabriëlse, Pieter Jan Peene, Julian Houmes,
Matthijs Janisse, Pedro Boon, Jelmer Hoogesteger, Jelmer Theune, Niels Coppoolse, Marc Minderhoud, Marcel Nijsse (trainer/coach)
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Zittend v.l.n.r. Pepijn Kooper, Hayo Houmes, Pierce Jobse, Mano Verburg, Jordi Cijsouw, Stefan Joziasse, Rick Francke, Dylan Knevel, Aron Brasser, Mohamad Mohamad, Jarno Elzinga
Niet op de foto: Robin Lous, Kris Pouwelse, Arjen Simonse, Emiel Wisse, Remco Wondergem, Marco Verburg (elftalleider)
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PROGRAMMA 2E SELECTIE

Noormannen 2
trainer/coach:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:

Marcel Nijsse
Marco Verburg
Jos Hoogesteger

Noormannen 4
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:

vacature
vacature

Spelers
Niels van Belzen
Pedro Boon
Aron Brasser
Jordi Cijsouw
Niels Coppoolse
Jarno Elzinga
Rick Francke

Niels Gabriëlse
Jelmer Hoogesteger
Hayo Houmes
Julian Houmes
Matthijs Janisse
Pierce Jobse
Stefan Joziasse

Competitie ploegen
Noormannen 2
Noormannen 2
Arnemuiden 4
FC Dauwendaele 3
Luctor Heinkenszand 3
Luctor Heinkenszand 4
De Meeuwen 4
MZVC 2
Nieuwland 2
ST Oostkapelle/Domburg 4
VCK 3
VC Vlissingen 2
Walcheren 4
Noormannen 4
Noormannen 4
‘s Heer Arendskerke 4
Arnemuiden 5
Borssele 1
GPC Vlissingen 5
Lewedorpse Boys 3
MZVC 5
Nieuwdorp 4
Nieuwland 3
Serooskerke 6
Terneuzense Boys 5
Walcheren 6
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tel: 06 30734842
tel: 06-20992324
tel: 06 20992324

Dylan Knevel
Pepijn Kooper
Robin Lous
Marc Minderhoud
Mohamad Mohamad
Pieter Jan Peene

Kris Pouwelse
Arjen Simonse
Jelmer Theune
Mano Verburg
Emiel Wisse
Remco Wondergem

Programma (tot winterstop)
Bevelanders 2 - Noormannen 2
Spui 2- Noormannen 2
Noormannen 2 - Luctor Heinkenszand 3
FC Dauwendaele 3 - Noormannen 2
MZVC 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - ST Oostkapelle/Domburg 4
De Meeuwen 4 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Luctor Heinkenszand 4
VCK 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Arnemuiden 4
VC Vlissingen 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Walcheren 4

1-5
0-6
3-3
1-6
13-10-2018
27-10-2018
03-11-2018
10-11-2018
17-11-2018
24-11-2018
01-12-2018
08-12-2018

(13:00)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(12:35)
(14:30)
(12:30)
(14:30)

GPC Vlissingen 5 - Noormannen 4
Walcheren 6 - Noormannen 4
Noormannen 4 - MZVC 5
Lewedorpse Boys 3 - Noormannen 4
Noormannen 4 - ‘s Heer Arendskerke 4
Arnemuiden 5 - Noormannen 4
Noormannen 4 - Terneuzense Boys 5
Borssele 1 - Noormannen 4
Nieuwdorp 4 - Noormannen 4
Noormannen 4 - Nieuwland 3

2-1
3-1
13-10-2018
27-10-2018
03-11-2018
10-11-2018
17-11-2018
24-11-2018
01-12-2018
08-12-2018

(12:30)
(14:30)
(12:00)
(14:30)
(12:30)
(14:30)
(13:15)
(12:00)
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PROGRAMMA NOORMANNEN 3

Noormannen 3
leider/coach:
leider/coach:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Wim Brasser
Henny Cijsouw
Robert Cijsouw
Stefan Feleus
Richard Gabriëlse

Stefan Gabriëlse
Jeroen Huibregtse
Eddy Janse
Koos Kooper
Tom Lievense

Competitie ploegen
Noormannen 3
Bevelanders 3
FC Dauwendaele 4
GPC Vlissingen 6
De Meeuwen 5
MZVC 4
ST Oostkapelle/Domburg 5
RCS 3
Serooskerke 5
VCK 5
Veere 3
Walcheren 5
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Kees Meijers
Frans Dominicus
Pim Bastiaanse

tel: 06 25370543
tel: 06 53711488
tel: 06 23025806

Benny Melse
Svend Minderhoud
Edwin de Pagter
Mark Riemens
Iman Verhage

Programma (tot winterstop)
Noormannen 3 - SJO FC De Westhoek 3
MZVC 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - GPC Vlissingen 6
GPC Vlissingen 6 - Noormannen 3
FC Dauwendaele 4 - Noormannen 3
VCK 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - Veere 3
Noormannen 3 - Bevelanders 3
Serooskerke 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - MZVC 4
ST Oostkapelle/Domburg 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - RCS 3

Mike Verhulst
Niels Wisse
Rico Wisse
Rowin Wondergem
Thomas Wuite

5 -3
2-3
3-0
9-1
13-10-2018
27-10-2018
03-11-2018
10-11-2018
17-11-2018
24-11-2018
01-12-2018
08-12-2018

(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(12:30)
(14:30)
(14:15)
(14:30)

Staand v.l.n.r. Kees Meijers (leider/coach, Jeroen Huibregtse, Kris Pouwelse, Robert Cijsouw, Henny Cijsouw, Stefan Feleus, Svend
Minderhoud, Pim Bastiaanse (assistent-scheidsrechter)
Zittend v.l.n.r. Stefan Gabriëlse, Mark Riemens, Thomas Wuite, Mike Verhulst, Tom Lievense, Eddy Janse
Niet op de foto: Wim Brasser, Richard Gabriëlse, Koos Kooper, Benny Melse, Edwin de Pagter, Iman verhage, Niels Wisse, Rico Wisse,
Rowin Wondergem, Frans Dominicus (leider/coach)
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NOORMANNEN 45+

Noormannen 45+
Staand v.l.n.r. Stefan Gabriëlse, Leendert Joosse, Lennard Kerkhove, Piet van der Welle
Zittend v.l.n.r Robbie Boogaard, Marco van Belzen, Joop Kesselaar, Simon Brasser, Johan Huibregtse
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45

JEUGD

JO15-1
Staand v.l.n.r Wouter Verstraate (trainer/leider), Dion Conté, Tom Sanderse, Stijn Cijvat, Damian Cijsouw, Juraj Wondergem, Leon
Jongepier, Finy Cijsouw (trainer)
Zittend v.l.n.r Jurgen Dronkers, Giel Verhulst, Mikai Verhulst, Levien Minderhoud, Rody Janse, Luuk Joosse, Thomas
Willeboordse
Niet op de foto: Jaimy van Keulen, Tavi Verburg
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JO13-1
Staand v.l.n.r Jarno Elzinga (trainer), Olaf Wouters, Joey Janse, Liam Vreeke, Maud Minderhoud, Kim Willemstein, Mika
Huibregtse, Patrick Knevel (trainer/leider)
Zittend v.l.n.r. Ivo Dekker, Sven Joosse, Lars van ‘t Westeinde, Cas Joosse, Jip Faasse, Finn Minderhoud, Jochem Verduijn
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JEUGD

JO11-1
Staand v.l.n.r Pieter Cijsouw (leider), Tijmen Lievense, Nick Slabber, Lau Verhulst, Stef Matthijsse, Sander Minderhoud, Jacco
Houmes (leider)
Zittend v.l.n.r Jesse Houmes, Levien Houmes, Jari Czajka, Luuk Cijsouw, Julian Jakobsen
Niet op de foto: Max Patty (trainer)

de winkel van alles!
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JO9-1
Staand v.l.n.r Arjen Houmes (leider), Joël Duvekot, Luca Menheere, Alissa Wouters, Onyx Dominicus, Sabine Minderhoud (leider)
Zittend v.l.n.r. Timon Houmes, Troy Brasser, Beau Geldof, Jur Minderhoud
Niet op de foto: Max Patty, (trainer)
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JEUGD

JO8-1
Staand v.l.n.r. Thijs Breedijk, Gavin van Sighem, Sven Roelse, Levi Houmes, Michel van Sluijs, Eddy Matthijse (leider)
Niet op de foto: Iek Verpoorten (trainer), Tom Breedijk (leider)

Mar tk 73, 4361 AE Westkapelle • T: 0118-571375 • www.brasseriedefontein.nl

50

JO7-1
Staand v.l.n.r. Mats Dekker, Hugo Schuil, Juno Kerkhove, Wout Matthijsse, Eddy Matthijsse (leider)
Niet op de foto: Iek Verpoorten (trainer)

	
  
	
  

Markt 91, 4361 AE Westkapelle
Tel: 0118-571482
www.brasseriedetijd.nl
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85-JARIG JUBILEUM

52

53

BESTUUR, JEUGD- EN OVERIGE COMMISSIES

Bestuur:
Voorzitter
Jaap Kaland, 0118 576060
voorzitter@noormannen nl
Secretaris
Hans Minderhoud, 0118 570397
secretaris@noormannen nl
Penningmeester
Sonja van der Welle, 06 38896346
penningmeester@noormannen nl
Voetbalzaken
Vacature
voetbalzaken@noormannen nl
Jeugd
Vacature
jeugdzaken@noormannen nl
Communicatie
Vacature
communicatie@noormannen nl
Evenementen
Marco Verburg, 06 40351049
evenementen@noormannen nl
Facilitaire zaken
Eddy Janse, 0118 570132
materiaalbeheerder@noormannen nl
Commerciele zaken
Niels van Alphen, 06 17096335
commercielezaken@noormannen nl

Wedstrijdsecretaris:
Wedstrijdsecretaris senioren
Jeroen Huibregtse, 06 13407108
wedstrijdsecretaris@noormannen nl
Wedstrijdsecretaris jeugd
Jolanda Boogaard, 0118 571747
jeugd-wedstrijdsecretaris@noormannen nl

Jeugdcommissie:
Jeugdcoördinator
Arnold Pouwelse, 06 43564033
jeugdzaken@noormannen nl
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Jeugdreizen, evenementen en PR
André Toutenhoofd, 0118 571520
jeugdreizen@noormannen nl
Jeugdsecretaris/ jeugdweekbrief
Jacolien van Sluijs, 0118 570790
jeugdsecretaris@noormannen nl
Vervoerssecretaris
Marian Roelse, 0118 572321
jeugd-vervoerssecretaris@noormannen nl

Overige commissies:
Sponsorcommissie
Deze commissie houdt zich bezig met alles wat
met sponsoring te maken heeft
sponsorcommissie@noormannen nl
• Niels van Alphen, 06 17096335
• Pedro Boon, 06 50221450
• Ron de Nooijer, 06 22851603
• Pieter Jan Peene, 06 13024548
Technische commissie
Deze commissie bewaakt het beleidsplan en geeft,
sturing op het technisch en tactisch gebied
• Leo Brasser, 0118 572170
• Lennard Kerkhove, 06 28162827
• Mark Minderhoud, 06 22075990
• Marcel Nijsse, 06 30734842
• Arnold Pouwelse, 06 43564033
Kantinecommissie
Deze commissie regelt de kantinezaken
kantinecommissie@noormannen nl
• Michael Dekker, 0118 638454
• Jan Gabriëlse, 0118 571929
• Josianne Janse, 06 81155805
• Marleen Kaland, 0118 576060
• Piet Lievense, 0118 625794
• Jesse Simonse, 06 83209558
Recreatiecommissie
Deze commissie organiseert in de winterstop
voor elk jeugdteam een evenement
• Jacqueline Cijsouw, 06 16414584
• Peter Dingemanse, 06 13132061
• Wilbert Dingemanse, 06 22446689
• Niels Gabriëlse, 06 42299623
• Kitty den Hollander, 06 24929225
• Jacqueline Joosse, 06 48360169
• Marijn de Ridder, 06 15392475
• Henk Wielemaker, 06 42957686

Communicatiecommissie
Deze commissie houdt zich bezig met de website, nieuwsbrief, De Voorzet, Twitter, Instagram en
Facebook webredactie@noormannen nl
• Vivian Brasser, 06 10906767
• Verona Conté, 06 28162827
• Jeroen Huibregtse, 06 13407108
• Dennis Minderhoud, 06 12656989 /
webmaster@noormannen nl
• Françoise Minderhoud, 06 22451899
• Jesse Simonse, 06 83209558
• Erika Toutenhoofd , 06 33704599
• Peter Willeboordse, 06 37356611
Rommelmarktcommissie
Deze commissie organiseert eens in de twee jaar een
rommelmarkt in Westkapelle
rommelmarkt@noormannen nl
• Marianne Conté, 0118 571249
• Wilbert Dingemanse, 06 22446689
• Niels Dominicus, 06 53172052
• Jan Gabriëlse, 0118 571929
• Jeroen Huibregtse, 06 13407108
• Piet Lievense, 0118 625794
• Erik Lous, 0118 572452
• Hannie Minderhoud, 0118 572273
• Erwin Pouwelse, 0118 572119
• Liesbeth Pouwelse, 0118 572119
• Marco Verburg, 06 40351049
• Theo Verduyn, 0118 572032
• Sonja van der Welle, 0118 571488
Bazaarcommissie
Deze commissie organiseert de jaarlijkse bazaar
die in een horeca-gelegenheid plaatsvindt De opbrengst hiervan is voor de jeugd-reiskas!
• Niels van Belzen, 06 14249943
• Johan Huibregtse, 0118 572358
• Arjen Simonse, 06 10827685
• Ruben van Sluijs, 06 46485831
• Marloes Stricker, 06 48949119
• André Toutenhoofd, 0118 571520
• Anita van der Welle, 06 14513429
Oliebollencommissie
Deze commissie zorgt ervoor dat er op 31 december oliebollen worden gebakken en rondgebracht
De opbrengst hiervan is voor de jeugdkas
• Evert de Pagter, 0118 571815
• André Toutenhoofd, 0118 571520
• Tono Wondergem, 06 51103857

Evenementencommissie Senioren
Deze commissie organiseert evenementen voor de
senioren seniorenevenementen@noormannen nl
• Julie Berents, 06 46802743
• Jacco Cijsouw, 06 25414657
• Vera Cijsouw, 06 11203680
• Evert de Pagter, 0118 571815
• Arjen Simonse, 06 10827685
• Marco Verburg, 06 40351049
De Ruilbeurs
Spullen die niet meer gebruikt worden kunnen
ingeleverd worden tegen een afgesproken bedrag
ruilbeurs@noormannen nl
• Wanda Elzinga, 0118 572465
Grote Clubactie
De Noormannen doet ieder jaar mee aan de Grote
Clubactie Coördinator:
• André Toutenhoofd, 0118 571520
Zevendorpencommissie
Deze commissie organiseert het Zevendorpentoernooi
• Mirjam Joziasse, 0118 571489
• André Toutenhoofd, 0118 571520
De Onderhoudsploeg
De volgende mensen zorgen voor de dagelijkse/
wekelijkse/maandelijkse klusjes op het sportpark
• Jan Huibregtse
• Dave Jongepier
• Anton Melis
• Willem de Visser
De Kalkploeg
De volgende mensen zorgen ervoor dat iederen
week de lijnen recht op het veld gekalkt worden
• Frits Dieleman
• Dave Jongepier
• Frans Lous
• Theo Verduyn
• Henk Wielemaker
De schoonmakers
De volgende mensen zorgen iedere week voor de
schoonmaak van de kantine en kleedkamers:
• Ellen Francke
• Paul Francke
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