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VOORWOORD VAN DE VOORZIT TER

» Jaap Kaland, voorzitter
We gaan er een traditie van maken, ten eerste
omdat we als vereniging graag gezien willen
worden, maar zeker ook omdat we de laatste twee
jaar hele positieve reacties hebben gekregen Ook
de 9e presentatiegids van v v De Noormannen
kunnen we dankzij een enthousiaste groep
vrijwilligers en natuurlijk onze sponsoren weer
huis aan huis bezorgen in Westkapelle
In het afgelopen jaar bestond de vereniging 85
jaar en dat hebben we op verschillende manieren
mogen beleven Onder meer een jeugddag en
een feestje op het sportpark Tijdens dat feestje
zijn Jan Huibregtse en Dave Jongepier voor hun
jarenlange enorme bijdrage aan vrijwilligerswerk
voor De Noormannen aan de lijst met ereleden van
de vereniging toegevoegd Nogmaals gefeliciteerd
Elders in dit blad worden ze nog een keer in het
zonnetje gezet Op naar het 90-jarig jubileum!
Het afgelopen voetbalseizoen heeft ons eerste
elftal zich prima kunnen handhaven in de 3e
klasse Het tweede elftal deed een heel jaar mee
om het kampioenschap maar haalde dat helaas
net niet Wel spelen ze nu een klas hoger De andere
seniorenmannenteams en de vrouwen hebben met
wisselend succes prima meegedaan De jeugd
deed het ook prima, maar was na de winterstop
wat sterker ingedeeld dan in de najaarscompetitie
Al met al een mooi seizoen met op de MS-dag van
15 juni een mooie afsluiting tegen De Meeuwen Op
deze dag werd € 15 000,- opgehaald voor de strijd
tegen deze ziekte
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Een week daarvoor waren we vertegenwoordigd bij
het afscheid van de voetbalvereniging Domburg
De buurvereniging is opgericht in 1932 en is met
ingang van dit seizoen gefuseerd met verenigingen
uit Oostkapelle Het betekent een eind aan vele
jaren met de derby’s Wedstrijden tegen Domburg
waren voor alle teams altijd speciaal Het is
jammer dat door minder aanwas van jeugd de
voetbalverenigingen
nieuwe
mogelijkheden
moeten onderzoeken, maar het is wel een feit Ook
wij van De Noormannen moeten aan de bak om de
toekomst van de vereniging veilig te stellen
Voor dit seizoen kunnen we bij de senioren toch
weer starten met vier mannenteams en een
vrouwenteam Van alle spelers is wel een heel
seizoen enthousiasme nodig om met de teams elke
week te kunnen spelen Jammer genoeg hebben
we niet in elke leeftijdsgroep een jeugdteam Een
JO19-team (vroeger A-junioren) hebben we al
heel lang niet meer omdat door studie en andere
interesses te weinig leden overblijven Gelukkig
hebben we wel teams in de categorieën JO17, JO13,
JO11, JO10 en JO8 Iedereen is van harte welkom
om zich bij één van de teams aan te sluiten Kom
kijken bij wedstrijden en meedoen bij trainingen
Op de website van De Noormannen vind je alle
informatie Ook op Twitter, Instagram, Facebook
kan je de vereniging volgen en uit de wekelijkse
nieuwsbrief kan je alle actuele informatie halen

De toestand van de velden op De Prelaat is
inmiddels wel een dingetje De laatste drie zomers
zijn erg droog geweest, waardoor er problemen
waren in de eerste maanden van het seizoen We
willen het droogteprobleem verder aanpakken
Afgelopen mei hebben we geld geïnvesteerd in
een proef om een bron te boren om die voor het
beregenen van de velden te kunnen gebruiken
Helaas bleek het water te zout op de diepte waar
voldoende water beschikbaar was Her en der in
het land worden testen gedaan met het bergen
van regenwater om dat later voor het sproeien te
gebruiken We zullen samen met de gemeente
en de andere Veerse voetbalverenigingen een
nieuw plan moeten opstellen om toekomstige
droogteproblemen vóór te zijn
In dit seizoen is De Noormannen weer aan de beurt
om een rommelmarkt te organiseren We gaan dat
in juni 2020 wederom doen op De Prelaat In 2018
was dat zo’n succes dat ook onze korfbalvrienden
het nu met eenzelfde succes op het veld hebben
georganiseerd Ik hoop op een mooie dag met een
mooie opbrengst voor onze vereniging

Ook van hieruit natuurlijk weer een bedankje aan
alle sponsoren en onze enthousiaste vrijwilligers
Zonder die mensen zou er geen vereniging zijn
Inmiddels komen we in de vrijwilligerscategorie
scheidsrechters en kantinehulp wel wat krap te
zitten We moeten er alles aan doen om dit op te
lossen 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 hoop voor de spelende leden en begeleiding op
een mooi voetbaljaar, plezier in het spel en goeie
prestaties van alle teams Verder wens ik iedereen
veel kijk- en leesplezier met deze presentatiegids
en ik hoop dat mede hierdoor veel mensen
opnieuw enthousiast worden om als voetballer of
voetbalster, vrijwilliger of bezoeker van wedstrijden
bij De Noormannen op De Prelaat te komen
Tot ziens op De Prelaat!

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 NOORMANNENDEKKER TANKPAS!

Beste leden en sponsoren van V V de Noormannen,
Hierbij willen we jullie de mogelijkheid bieden om te profiteren van de
Noormannen-Dekker tankpas
Oliehandel Dekker en V V de Noormannen bieden leden en sponsoren een korting
van € 0,12 cent per liter op de landelijke adviesprijs Deze korting geldt bij alle
Dekker tankstations
Tevens steunt u V V de Noormannen met € 0,01 per getankte liter
Met deze tankpas kunt u in heel Nederland tanken bij alle Total en ELAN
tankstations
Enkele regels:
1 Betaling van de geleverde producten geschiedt eenmaal per week, via
automatische afschrijving van uw bankrekening waarvoor Dekker Tankstation
Exploitatie B V gemachtigd wordt
2 Dekker Tankstation B V 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 en profiteer van deze
geweldige korting!
Met vriendelijke groeten,
Sponsorcommissie V V de Noormannen
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TANKSTATIONS
1

TOTAL WEIZICHT
Middelburgseweg 9,
Buttinge

8

TOTAL EXPRESS
Veerseweg 38a,
Veere

2

ELAN MEERMAN
Korenbloemlaan 1,
Arnemuiden

9

TOTAL RAVENSTEIN
Schroeweg 80,
Middelburg

3

TOTAL EXPRESS VLISSINGEN
Sloeweg 4,
Vlissingen

10 TOTAL FAASSE

ELAN PAREE
Burg Timansweg 9,
‘s Heerenhoek

11 TOTAL EXPRESS ‘DE SMOKKELHOEK’

TOTAL VERMARE
Oostweg 27
Krabbendijke

12 TOTAL DE ZEVENAAR

TOTAL ZAAMSLAG
Terneuzensestraat 62a,
Zaamslag

13 TOTAL AXEL

TOTAL EXPRESS SAS VAN GENT
Westkade 12,
Sas van Gent

14 TOTAL EXPRESS BURGH-HAAMSTEDE

4

5

6

7

Zuidstraat 27,
Westkapelle

Kloosterweg 13,
Kapelle

FJ Haarmanweg,
Terneuzen

Buthdijk 2a,
Axel

Burghseweg 74a,
Burgh-Haamstede
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IN GESPREK MET DE HOOFDTRAINER

» Lennard Kerkhove, hoofdtrainer

Volgend seizoen sta ik alweer voor het 5de jaar
als hoofdtrainer voor de groep Als trainer ben ik
eigenlijk wel trots op deze aanstelling en hoop dit
dan ook nog een aantal jaren vol te houden Ik ben
in ieder geval erg blij dat De Noormannen mij deze
kans geeft
Met een goed gevoel kijk ik terug op het afgelopen
seizoen in de 3de klasse We hebben als team goed
gepresteerd in zowel de competitie als de beker In
het begin van de competitie zijn we vliegend van
start gegaan met 7 punten uit 3 wedstrijden Toen
is feitelijk de basis gelegd om ook aankomend
seizoen actief te zijn in de 3de klasse De laatste
wedstrijden van het seizoen waren voor ons als
team het lastigst Waar keepers Hayo en Aron
geblesseerd raakten, hebben we dat moeten
opvangen met onze keeperstrainer Joop en zelfs
met clubtopscoorder Mark Dit waren voor ons
teveel cruciale aanpassingen, maar gelukkig waren
we al redelijk snel “veilig” Ook in de beker hebben
we weer goede resultaten behaald en bereikten dan
ook weer redelijk eenvoudig de derde ronde Daarin
werden we, op een slecht verlicht kunstgrasveld op
een normale doordeweekse dinsdagavond, helaas
uitgeschakeld door het in de 2de klasse spelende
JEKA uit Breda Al met al ben ik zeer tevreden over
de prestaties en is afgelopen seizoen weer erg
leerzaam geweest
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Met deze wetenschap kijk ik uit naar aankomend
seizoen De selectie heeft er met James, die vanuit
de achterhoede of middenveld goed uit de voeten
kan, en Luuk, keeper die is overgekomen van JVOZ,
2 aanwinsten bij Hopelijk kunnen zij weer een
positieve bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling
van ons 1ste elftal Vanuit de 2de selectie sluit
Jarno aan en in een eerder stadium is Damian al
uit de jeugd overgekomen Een selectie waar we als
Noormannen trots op kunnen zijn In samenspraak
met de selectie en staf zullen we weer een mooie
doelstelling gaan bepalen en hopen het publiek
weer te kunnen vermaken Mijn doelstelling is
in ieder geval in het linker rijtje te eindigen met
wellicht een periodetitel Mijn visie over voetbal is
over de laatste jaren wel duidelijk geworden denk
ik Mijn favoriete speelstijl is toch het ouderwetse
1-4-3-3, maar uiteraard vind ik wel dat je daar de
spelers voor moet hebben Onze selectie is hier
zeker toe in staat, maar wat het mooie is, is dat we
steeds beter kunnen variëren in spelsystemen Met
veel plezier ga ik dan ook dit jaar voor de selectie
staan Onze staf is nagenoeg intact gebleven,
enkel onze assistent scheidsrechter is nieuw in de
persoon van Aylwin

Ook dit jaar ga ik de ontwikkelingen van de jeugd
weer op de voet volgen Dit is voor onze vereniging
zeer belangrijk willen we in de toekomst kunnen
blijven bestaan Gelukkig beschikken we volgend
seizoen weer over een JO17 waar ik al genoeg
talent in heb zien rondlopen Met een talentvolle
en gemotiveerde trainer Wouter ben ik er van
overtuigd dat er zeker over een paar jaar een
aantal van deze jongens zal doorstromen naar de
1ste selectie
Ook voor het tweede achtereenvolgende jaar
hebben we weer 5 elftallen (4 heren- en 1 vrouwenelftal) op seniorenniveau, iets waar we als dorp
trots op kunnen zijn Het 2de gaat een klasse
hoger spelen en het is te hopen dat de aansluiting
naar het 1ste wederom iets kleiner wordt Ook de
vrouwen gaan weer voor een nieuwe competitie,
iets wat zeer positief is voor een voetbalvereniging
Hopelijk trekt dit nog meer meisjes aan om te
komen voetballen in de jeugd, zodat ook dat een
goede doorstroom geeft in de toekomst
Ik wens iedereen weer een prettig en sportief
seizoen
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EVEN VOORSTELLEN

Aylwin Vermeulen

James Beye

Aylwin Vermeulen
Leeftijd
48 jaar
Club(s) tot nu toe als vlagger
VC Vlissingen
Hoogtepunt in carrière tot nu toe
Promotie met het zaterdagteam van VC Vlissingen
naar de derde klasse
Dieptepunt in carrière tot nu toe
Weinig, maar het was natuurlijk erg jammer te
horen dat VC Vlissingen zaterdag weer moest
degraderen naar de 4e klasse
Wat heeft je doen besluiten om dit seizoen vlagger
te worden bij de Noormannen?
Natuurlijk heeft de sterke overtuigingskracht van
de huidige verzorger bij de Noormannen, Randy
van Gils hierin bijgedragen Hij was de eerste die
mij benaderde om te vragen of ik interesse had
Een goed gesprek met de huidige trainer en leider
heeft mij over de streep getrokken
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Luuk van den Berg

Hoe kijk je op dit moment aan tegen de Noormannen?
De jaren bij VC Vlissingen deed mij regelmatig
verlangen naar de gezelligheid van een
dorpsvereniging Ik denk dat deze gezelligheid
zeker te vinden is bij de Noormannen en zal zeker
proberen mijn steentje hierin bij te dragen
Wat verwacht je van komend seizoen?
Na kennis gemaakt te hebben met de groep, denk
ik zeker dat ik in een leuke groep terecht kom
met afwisselend jonge en iets oudere spelers
Balans hierin is belangrijk om te komen tot een
goed resultaat Ik heb de oefenwedstrijd tegen
de Meeuwen gezien en er zit genoeg voetbal in de
ploeg
Waar eindigt Noormannen in de 3e klasse?
Linkerrijtje met de hoop lang mee te kunnen doen
om een periodetitel en zelfs mogelijk te winnen
Wil je nog iets kwijt aan de supporters?
Namens de spelers en staf hoop ik dat jullie in
grote getale de wedstrijden komen bezichtigen
zodat zowel de wedstrijden als de 3e helft een
groot succes kan worden

James Beye

Luuk van den Berg

Leeftijd
32 jaar

Leeftijd
16 jaar

(Favoriete) positie
Centraal middenvelder

(Favoriete) positie
Keeper

Club(s) tot nu toe
Zeelandia Middelburg, Zeeland Sport, Jong
Ambon, DFC Dordrecht, VC Vlissingen

Clubs tot nu toe
VCK en JVOZ

Linksbenig/rechtsbenig/tweebenig
Rechtsbenig
Hoogtepunt in carrière tot nu toe
Promotie met VC Vlissingen
Dieptepunt in carrière tot nu toe
Afgelopen seizoen bij VC Vlissingen
Wat zijn je kwaliteiten binnen het veld?
Werklust
Wat heeft je doen besluiten om dit seizoen voor de
Noormannen te gaan voetballen?
Een nieuwe uitdaging
Hoe kijk je op dit moment aan tegen de Noormannen?
Mijn eerste indruk is goed
Wat verwacht je van komend seizoen?
Periodetitel pakken
Heb je persoonlijke doelen voor komend seizoen?
Ja, belangrijk zijn voor het team

Hoogtepunt carrière tot nu toe
Mijn overstap van VCK naar JVOZ
Dieptepunt carrière tot nu toe
Degradatie uit de 1e divisie
Wat heeft je doen besluiten om dit seizoen voor de
Noormannen te gaan voetballen?
Er was interesse vanuit de Noormannen, tevens
vind ik het een mooie club met ambitie
Hoe kijk je op dit moment aan tegen de Noormannen?
Een hele mooie, warme dorpsclub
Wat verwacht je van komend seizoen?
Dat iedereen elke week strijdt om te winnen en dat
we als team punten gaan pakken
Waar eindigt Noormannen in de 3e klasse?
Ik hoop in het linker rijtje, dat is de minimale
doelstelling dit seizoen
Wil je nog iets kwijt aan de supporters?
Kom ons zo vaak mogelijk supporten en wees onze
12e man!

Waar eindigt Noormannen in de 3e klasse?
Top 5
Wil je nog iets kwijt aan de supporters?
Kom en geniet dit seizoen van ons!
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NIEUWE HOOFDSPONSOREN AAN HET WOORD

Spar Kesselaar Westkapelle
Inmiddels is Joop binnen de vereniging al een
bekend persoon Dit seizoen is hij, samen met
Brasserie de Fontein, ook hoofdsponsor geworden
Tijd om nog eens een gesprekje met Joop aan te
gaan…

Wat heeft je doen besluiten om hoofdsponsor te
worden?
3 jaar geleden ben ik hierover al in gesprek
geweest met de vereniging, er liepen toen echter
al contracten met hoofdsponsors Als supermarkt
in Westkapelle ben je groots in het dorp en als je
dan ook nog eens voetbalgek bent is de rekensom
snel gemaakt Toen bleek dat er dit jaar ruimte was
voor hoofdsponsoring zijn we wederom in gesprek
gegaan en is er besloten om een 3-jarig contract
met elkaar af te sluiten
Wat doe je binnen de vereniging nog meer?
Ook dit jaar ben ik sponsor van de dames en ben ik
keeperstrainer voor alle keepers van de vereniging
Tevens ben ik staflid geworden van de 1e selectie.
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Wat zijn je verwachtingen van dit seizoen?
Sportief gezien verwacht ik dat het 1e elftal een
periodetitel gaat pakken Op zakelijk vlak zie ik een
wisselwerking tussen de club en Spar om elkaar
sterker te maken Kort samengevat, de club helpt
mij en ik help de club
Hoe zie je de toekomst van de vereniging?
Noormannen is een sterke vereniging net als de
saamhorigheid die er is Gezien de ontwikkeling
in het ledenaantal (aanvulling jeugd) wordt het
misschien mogelijk om een omnivereniging te
worden met andere verenigingen binnen het dorp
Hoe kijk je terug op de afgelopen 2 jaar?
Zoals ik al eerder aangaf is de Noormannen een
vereniging met een grote saamhorigheid en draagt
iedereen zijn of haar steentje bij De club heeft
de ambitie om ieder jaar weer te groeien en beter
te worden Het is een ontzettende sfeervolle en
gezellige vereniging en ik voel me enorm thuis bij
de Noormannen

Brasserie - Vistaria de Fontein
Geen onbekende speler in de sponsorwereld van
de vereniging De broers Ramon en Pascal de Witte
besloten om dit seizoen hoofdsponsor te worden,
reden genoeg om eens een bezoekje te brengen!

Hoe is de situatie, met twee broers als eigenaar, zo
gekomen?
Jan en Hannie (ouders van de beide heren) hadden
aangegeven toch wat minder te willen gaan doen, of
wel ermee te willen stoppen Doordat zowel Ramon
als Pascal weten hoe druk het in de horeca kan zijn
en buitenom dat ook zelf beiden een gezin hebben,
leek samenwerken de beste optie Zo kregen Jan en
Hannie meer tijd voor zichzelf en hebben de beide
heren ook de tijd voor een gezinsleven Afgelopen
seizoen is gebleken dat hierin de puzzelstukjes
mooi op zijn plek zijn gevallen
Wat was voor jullie de reden om hoofdsponsor te
worden?
Inmiddels is broer Ramon ook aangeschoven in
ons gesprek en geeft aan dat ze door de dwingende
ogen van Pedro Boon (lid sponsorcommissie) geen
nee meer durfden te zeggen
Ze willen de wisselwerking tussen de vereniging
en de Fontein laagdrempelig houden, “iedereen is
bij ons welkom” Ramon geeft aan dat het ook een
hele goede reden is om nog eens naar de kantine
te gaan
Niet alleen De Noormannen kan rekenen op jullie
sponsoring, daarnaast sponsoren jullie ook o a de
WRV, de Stormvogels en muziekvereniging OKK
Wat vinden jullie belangrijk aan sponsoring?
“Verenigingen zijn goed voor het dorp en brengen
leven in de brouwerij Doordat wij iets doen voor de
verenigingen, hopen wij dat de mensen naar ons
terugkomen Zo kunnen we samen een win-win
situatie creëren”

Zijn jullie zelf actief geweest binnen De
Noormannen?
Pascal is tot ongeveer zijn 28e actief geweest bij
het 3e elftal “Voetballen deed ik graag en ik vond
het ook erg gezellig, maar door de toenemende
drukte bij restaurant De Tijd, waar ik voorheen
eigenaar was, heb ik helaas moeten besluiten om
te stoppen met voetballen”
Ramon is rond zijn 27e gestopt met voetballen, na
een mooie Noormannen-carrière bij onder andere
het eerste elftal “Ik was op het middenveld één van
de dragende krachten van het eerste elftal, o l v
trainer Paulus Poortvliet”

Wat verwachten jullie van aankomend seizoen?
“Helaas hebben wij vanwege de drukte geen tijd om
een wedstrijd te bezoeken” Toch stellen de beide
heren als doelstelling om dit jaar een keer langs de
lijn te staan Ramon komt er zelfs op terug en geeft
aan misschien wel eens heel gek te gaan doen door
zijn voetbalschoenen nog eens aan te trekken en
een potje mee te voetballen met bijvoorbeeld het
4e elftal Waarop Pascal zegt: “Dat zou een mooi
evenement zijn Noormannen versus sponsoren”
Uit ons gesprek blijkt dat de heren aan goede ideeën
geen gebrek hebben We hopen als Noormannen
zijnde deze ideeën samen met Brasserie de Fontein
uit te werken en nog vele jaren samen successen
te vieren
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DE MANNEN VAN DE LOODS / A.K.A DE SCHADUWPLOEG

» Verona Conté en Erika Toutenhoofd, verslaggeefsters

Wanneer je dicht in de buurt komt van de kantine,
zie je al een stoere grote tafel staan met bankjes,
een heuse loungehoek met bijbehorende tafeltjes
en 2 statafels met een plek voor een krat bier in
de tafel Dit alles gemaakt door de mannen van de
loods Maar wie zijn deze Bob de Bouwers?
Wim Brasser, Koos Kooper, Svend Minderhoud,
Thomas Wuite, Henny Cijsouw, Eddy Janse, Benny
Melse, Frans Dominicus, Iman Verhage en Robert
Cijsouw Ze voetballen allemaal in ‘t 3e elftal
Om beter kennis te maken met deze heren gingen
we eens een kijkje nemen bij de mannen in de
loods We werden hoffelijk ontvangen op een hete
zaterdagmorgen met koffie en gebak.
Een aantal jaren terug is er een overkapping aan
de kantine geplaatst Vanuit het bestuur werd
besloten dat hierin meubels moesten komen Aan
de mannen werd gevraagd om te helpen, in ruil voor
een aantal kratten bier Dat deden zij graag Zo werd
de Schaduwploeg geboren Koos had nog kussens
liggen en daar is de loungebank naar gemaakt Het
klussen gebeurde toen nog in de loods van Frans
Maar toen hij verhuisde naar Middelburg kwam de
loods te koop
De mannen hadden geen loods meer om te klussen
en besloten toen met de gehele groep de loods te
kopen Met 10 man sterk zijn ze naar de notaris
gegaan om alles officieel te maken. Dit werd gevierd
met een lunch op de boulevard van Vlissingen
en erna moest door 10 paar ogen de meterstand
opgenomen worden
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De door de mannen gemaakte loungebank werd
gestald bij de kantine en dit viel wel erg in de
smaak bij de vereniging In overleg met facilitair
manager Eddy stond het volgende project al op de
rol De mannen zijn nog niet klaar, want we zien in
de loods dat er hoge tafels gemaakt worden die de
lange stamtafel in de kantine zal gaan vervangen
De mannen zijn op de vrijdagavonden vaak bezig
met klussen en wanneer er op een zaterdag niet
gevoetbald wordt, zijn zij ook in de loods te vinden
Iman, Frans en Koos zijn de dragers van de groep,
“die kunne echt wè wat” Minimaal een van dit trio
moet er dan ook wel zijn om productief bezig te zijn
Tijdens ons gesprek ontbreekt het ons aan niets en
barmannen Henny en Iman zorgen ervoor dat we
na de koffie worden voorzien van een 11-urentje.
De huismeester heeft de opdracht gekregen om
een fles bramen koud te zetten, helaas stond deze
in een koelkast die niet aanstond ……
Maar ze zijn van alle gemakken voorzien want een
heuse ijsmachine zorgt er voor dat we alsnog een
ijskoude versnapering krijgen
Iedereen heeft een taak binnen deze ploeg Zo is
Svend buitenom opperhoofd ook verantwoordelijk
voor de financiën, voorzitter van de vergaderingen
en verzorgd hij de muziek Robert is huismeester,
“en ons bin mè volgelingen” De taken worden niet
overgenomen als je met vakantie bent, zo is de
huismeester een keer voor 3 weken met vakantie
geweest ’t Opperhoofd en zijn volgelingen
verkeerden daardoor in zwaar weer De loods was
niet opgeruimd en er was geen voorraad meer
aan drank De huismeester moest dus na zijn

rustperiode gelijk aan de bak om alles weer netjes
te krijgen Maar volgens de volgelingen die ons te
woord stonden, vond hij dit geen enkel probleem en
ging volle goeie moed hiermee aan de slag
De mannen zouden graag zien dat er in de kantine
een bar komt die vanuit alle hoeken te overzien is
en die gericht is op het veld De mannen kunnen zelf
dan wel nooit naar het eerste elftal kijken omdat
ze altijd zelf moeten voetballen maar misschien
dat dat dit seizoen wel anders is met een andere
indeling Het gaat natuurlijk ook niet alleen om het
eerste elftal Vanuit de kantine moet je eigenlijk
altijd op het veld kunnen kijken, welk team er ook
speelt
We praten nog wat na en komen tot de conclusie
dat deze mannen buitenom voetballen en klussen
heel veel doen voor de Noormannen, waar we
ontzettend blij mee zijn! We kunnen dan ook niet
wachten om jullie volgende creatie te mogen
bewonderen in de kantine We sluiten af met het
motto van de mannen, “u vraagt, wij draaien”

vele smaken & huisgemaakt!
a mbac htelijk
Langstraat 3, 4374 AN Zoutelande
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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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EEN PODIUMPJE, ZOU ER EEN BANDJE KOMEN?

» Marian Roelse, verslaggever

Jan Huibregtse en Dave Jongepier kregen op 26
januari 2019 voor hun grote inzet voor de vereniging
het erelidmaatschap van De Noormannen
aangeboden Tijdens het 85-jarig-jubileumfeest
in de kantine werden de nietsvermoedende
vrijwilligers naar voren geroepen door Jaap Kaland
Ze kregen na de toespraak een oorkonde en een
speciaal voetbalshirt met rugnummer 85 Voor Lien
en Ellen waren er bloemen omdat Jan en Dave vaak
van huis zijn voor de vereniging en voor hun steun
Jan is in oktober vorig jaar 70 jaar geworden en
Dave wordt 70 in oktober van dit jaar Beiden
zijn al zestig jaar actief voor onze vereniging
Lange tijd als spelers maar ook perioden als
trainers en leiders van jeugdteams, grensrechter,
scheidsrechter, bestuurslid en lid van commissies
Momenteel is Jan nog lid van de sponsorcommissie
en beiden zijn lid van de onderhoudsploeg Bij alle
thuiswedstrijden en vaak ook uitwedstrijden staan
ze langs de lijn Na de thuiswedstrijden helpen ze
met het opruimen van de materialen Voetbal was
en is nog steeds een deel van hun leven
Allen die betrokken zijn bij de vereniging hebben
veel waardering voor alles wat Jan en Dave hebben
gedaan en nog steeds doen Het bestuur kan altijd
van hen op aan en als ze iets beloven dan wordt het
ook geregeld Ze verdienen het om eervol bovenaan
de ledenlijst te staan samen met Jan Gabriëlse,
Wim Groenewegen en André Toutenhoofd die al
eerder tot ereleden werden benoemd
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Jan: “Ik ben op 17 oktober 1948 geboren in de Villa
(voor de jongere lezers: de mooie Villa is gesloopt,
deze stond langs de Prelaatweg, op de plek waar
nu Jo Adriaanse woont) Mijn ouders huurden de
Villa met nog een gezin In de jaren vijftig zijn we
naar het noodwoningencomplex Middendorp
verhuisd en daarna naar één van de vier kleine witte
huisjes op het Noordervroon en vervolgens naar de
Noordkerkepad Lien Waterman en ik gingen na
ons trouwen in 1971 in de Wilhelminastraat wonen
en in 1975 in de Beatrixstraat Ik heb van 1965 tot
1978 bij Huibregtse Elektro gewerkt en daarna
bij de PZEM en de EPZ We hebben een zoon en
een dochter gekregen, Erwin en Simone en twee
kleinzonen Sven en Jax

Ik was een jaar of zes toen ik ging voetballen bij
De Noormannen Je had de voetbal of de gym,
verder was er geen keus We woonden toen op het
Noordervroon dus het voetbalveld was dichtbij Er
was nog geen competitie, alleen trainen en eens
per jaar het Zwaluwentoernooi Je kon niet zomaar
het veld opstappen met een bal We moesten
eerst de schapen van Kees de Vos verzetten en
schapenstront opruimen Pier Huibregtse werd
daarbij eens getorpedeerd door een ram Toen ik
zestien was, in 1964, mocht ik meedoen in het eerste
elftal Negentien jaar lang heb ik op zondag in het
eerste gevoetbald, zo’n 475 wedstrijden, waarvan
zes jaar als aanvoerder Een paar keer wat gebroken
en veel trainers meegemaakt Het leeftijdsverschil

onderling was toen ook al groot, van 16 tot 32 jaar
In 1983 ben ik naar het tweede gegaan en heb daar
nog vier jaar gespeeld Tussendoor was ik twee jaar
trainer en leider van de D-pupillen en ging ook met
hen mee op jeugdreisjes Later ben ik jarenlang
leider geweest bij het tweede Tussendoor speelde
ik voor Zwarte Piet (en Dave voor Sinterklaas) en
zat in de rommelmarktcommissie

naar uitwedstrijden met een bus vol spelers
en supporters Op zondagochtend gingen we al
weg, dan moest er wel eens iemand kotsen op
de heenweg in de bus Op de terugweg gingen we
ook overal aan, de derde helft was altijd mooi
Na de trainingen op dinsdag en vrijdag was het
ook gezellig, we gingen vaak naar het Kasteel
Behalve het plezier waren er de onvergetelijke
kampioenschappen en helaas ook de degradaties
Er is veel veranderd bij De Noormannen, er was
vroeger bijvoorbeeld nog geen sponsorcommissie
Het sponsorbestand wisselt voortdurend De
sponsoren hebben gezorgd voor de kleding en de
tassen, dat is nu op orde
Ik dacht dat er van de overgang van het zondagnaar het zaterdagvoetbal niets terecht zou komen
maar dat is goed verlopen En leden die niet op
zondag zouden komen spelen zijn er nu wel op
zaterdag Het is jammer dat veel goede spelers
verderop wonen door studie of werk maar zo gaat
dat
Ik was onder de indruk van het toekennen van het
erelidmaatschap, ik had het niet verwacht Toen we
de kantine in kwamen zag ik een klein podiumpje,
ik dacht dat er een bandje ofzo zou komen En toen
moesten we naar voren komen en kregen we de
oorkonde, dat was best emotioneel”

Het bestuur bestond voornamelijk uit oude
mannen, er moest vernieuwing komen Wiebe de
Hoop, Ko Kaland, Willem de Visser en ik namen
zitting in het bestuur Ik ben tot een paar jaar
geleden bestuurslid voor de materialen geweest
maar wel met onderbrekingen Verder zat ik als
penningmeester in de sponsorcommissie De
bestuursvergaderingen waren vroeger zó gezellig
dat ze tot ver na middernacht duurden Voorzitter
Kees Huiszoon heeft tijdens zijn voorzitterschap
orde op zaken gesteld Op zaterdag voerden een
aantal mannen klusjes uit en pleegden onderhoud
rondom de gebouwen en het veld Ik hielp daar
ook bij, bijvoorbeeld tegels leggen De afgelopen
vijf jaar heet de groep de onderhoudsploeg Ik zit
daar in samen met Dave, Anton Melis en Willem de
Visser We zijn iedere maandagochtend op het veld
en vaak ook op donderdag- of vrijdagochtend, ook
in vakantieperioden We voeren alle voorkomende
werkzaamheden uit: schilderen, schoonmaken,
repareren, timmerwerk en opruimen
Terugkijkend herinner ik me vooral de gezelligheid
bij De Noormannen Vroeger gingen we op zondag

In de gesprekken met Jan en Dave kwamen er
veel dezelfde herinneringen boven Ze woonden
als kind samen op het Noordervroon en speelden
daar op het trapveldje Allebei naar de Openbare
Lagere School, speelden samen in het eerste elftal
en waren ook buitenom de voetbal vrienden Na
de wedstrijden gingen de spelers met aanhang
naar “den aemer”, zo werd café-restaurant De
Noordzeegalm genoemd En bij uitwedstrijden
was er altijd cafébezoek op de terugweg, bij de
gezusters in Schoondijke of bij de Raaijberg in
Bergen op Zoom Bij De Rode Leeuw in Nieuwland
of bij het restaurant De Milliano op het veerplein in
Breskens
Er is veel gefeest, maar de spelers hielden er ook
altijd rekening mee op zaterdagavond, dat ze op tijd
naar huis gingen als er zondag voetbal was Als het
bij een uitvoering, een visite of andere bijeenkomst
op een zaterdagavond laat werd, dan werden ze er
aan herinnerd door één van de bestuursleden dat
het tijd was om naar huis te gaan
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Jan en Dave speelden in het eerste elftal samen
met jongens van buitenaf Waarom die tot ongeveer
1980 voor De Noormannen uitkwamen is een
publiek geheim… maar spectaculair waren de
wedstrijden zeker! Wim Groenewegen, Henk Kuijs,
Rob Moens, Henk Melis, Hans Bal, Philip Krant, Henk
van Oosten, Kees Krijger, Rudi Steel, Bram Roose,
Joop van den Broeke, Ad Schnebeli, Juul Vogel,
Jules Sohilait En natuurlijk waren er in die tijd ook
legendarische Westkappelse voetballers waardoor
het eerste van De Noormannen gezien mocht
worden In mei 1969, bij de kampioenswedstrijd
tegen Zeelandia, waren er 1700 toeschouwers op
de Prelaat! De Noormannen promoveerde naar de
4e klasse KNVB
Dave: “Ik ben geboren op 24 oktober 1949 in een
soort keetje onder aan den dijk Dat waren de
eerste noodwoningen We verhuisden vervolgens
naar de noodwoningen op het Noordervroon, waar
nu het bedrijf van Dominicus staat In 1956 gingen
we naar de Molenweg en na mijn trouwen met
Ellen Brasser in 1971 ben ik op het Europaplein
gaan wonen Veertien jaar lang was ik timmerman
in de bouw en heb daarna negen jaar op camping
’t Hoekje gewerkt en aansluitend een jaar de
campingwinkel gerund Daarna kwam ik in dienst
bij een keukenbedrijf
We hebben twee dochters gekregen, Manon en
Muriël en vier kleinkinderen Lennard, Ivan, Mirte
en Megan Ivan heeft vier jaar gevoetbald

Op mijn veertiende ben ik gaan voetballen, in de
B-junioren, die speelden toen op de zaterdag Ik
mocht niet op zondag voetballen net als mijn vader
David Jongepier die daarom na zijn trouwen bij
zaterdagploeg De Meeuwen ging In het eerste
elftal heb ik 18 seizoenen gevoetbald en daarna
nog een seizoen bij het tweede Vanwege een
kniebandblessure moest ik in 1983 stoppen
De omstandigheden in de beginjaren zijn voor de
jeugd van nu onvoorstelbaar We moesten verkleden
in Retranchement in een nissenhut zonder douches
en een vloer We speelden vaak op ongemaaide
en ongekalkte velden met konijnenholen Ook
de kantines waren primitief Bij ons was er op de
plaats van de oude bestuurskamer een loket van
waaruit Willeboo versnaperingen verkocht
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Samen met Koen Minderhoud, Hans Minderhoud,
Hans Gabriëlse en Jan Gabriëlse zat ik een
jaar in het Zeeuws afdelingselftal Het waren
vriendschappelijke wedstrijden en vielen niet
onder de KNVB Omdat De Noormannen in 1969
promoveerde naar de 4e klas mochten we niet
meer in dat Zeeuws elftal spelen
Begin jaren zeventig heb ik drie seizoenen de
B-junioren getraind en begeleid en organiseerde
en begeleidde ook de jeugdreisjes, dat vond ik heel
leuk In de competitie van het zaterdagvoetbal
waren vijf Westkappelaars scheidsrechter: Jaap
Kaland, Jaap van Vaardegem, Jacob Cijsouw,
Bert Telleman en ik Van 1981 tot 1992 was ik
scheidsrechter en eind jaren tachtig was ik tevens
drie seizoenen grensrechter bij het eerste
In februari 1984 is Wiebe de Hoop overleden en ik
ben in mei in het bestuur gekomen: van 1984 tot
1991 voor de sponsoring en van 2006 tot 2015 als
wedstrijdsecretaris Verder hielp ik mee tijdens de
rommelmarkt en verkocht loten op de bazar
Terugkijkend op die lange periode bij De
Noormannen denk ik dat in de jaren zeventig
onze vereniging een voorloper was van alles wat
nu gebeurt op het gebied van sponsoring De drie
kampioenschappen en de drie degradaties waren
uiteraard de belangrijkste hoogte- en dieptepunten
Als je mij vraagt wat een verbeterpunt in de
voetbal zou zijn dan gaat dat over handsbal in het
strafschopgebied Dit zou altijd moeten worden
bestraft met een penalty, dan ben je van het gezeur
af

Voor de toekomst zie ik een noodzakelijke fusie
met De Meeuwen want er komt steeds minder
jeugd In 2010 waren er nog elf jeugdteams, nu nog
vijf Het is moeilijk om te voorspellen wanneer we
echt te klein worden Als dat over vijftien jaar pas is
dan zou ik nog graag een nieuwe tribune bouwen
De onderhoudsploeg heeft volop werk op
maandag- en vrijdagochtend Vorige week hebben
we kunstgras rondom het springkussen gelegd
en de ballenvangers verzet Het belangrijkste
vind ik het onderhoud van de materialen en het
schoonhouden van de kleedkamers en ik zou
willen dat iedereen z’n rommel opruimt Hopelijk
komen dertigers en veertigers de onderhoudsploeg
versterken, er is altijd van alles te doen
Het erelidmaatschap voor Jan en mij was een totale
verrassing, ik vond het geweldig! Jan en ik hopen
nog lang bij de Noormannenfamilie “werkzaam” te
zijn”
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CHANEL 11: BALLEKOT

» Peter Willeboordse, verslaggever
Het is een zekerheid Je levert de zomer in, maar krijgt
er een nieuw voetbalseizoen voor terug Seizoen 20192020 alweer Hortend en stotend op gang komend
door alweer een droge zomer Een mooi vooruitzicht,
al die zaterdagen vol voetbal De eerste keer op het
voetbalveld, het is als thuiskomen na een vakantie Bij
thuiskomst is het de vertrouwde geur van je eigen huis,
op het voetbalveld is het de geur van het `ballekot` Als
je het moet omschrijven is het een mengsel van leren
ballen, pionnen en vochtige ongewassen hesjes Je zou
zeggen, mwaaah Maar er gaat niets boven die geur, die
al jaar en dag hetzelfde is Het schijnt dat steeds meer
studies aantonen dat geuren herinneringen oproepen
en zelfs voor een geluksgevoel kunnen zorgen Zou
dat het zijn? Dat de geur van het ballekot je even
terugbrengt naar vroeger? Niet teveel luchten dus,
dat ballekot En als Chanel slim is, brengen ze het nog
voor de feestdagen op de markt: Chanel 11 Ballekot
Ik zet het op mijn verlanglijst En dan het plakboek
erbij pakken Of tegenwoordig de Krantenbank
(www krantenbankzeeland nl) Voer zomaar eens
“Noormannen+kampioen” in en je bent een avond
vertrokken Een topper is het artikel “Noormannen
kampioen met klinkende triomf” (ZB Krantenbank
Zeeland, PZC 21-04-1980, pagina 13) uit de PZC van
21 april 1980 Noormannen is door een 3-1 zege op
uitgerekend rivaal Domburg kampioen geworden Een
prachtige foto staat erbij Hans Minderhoud heeft in
de 26e minuut de 2-0 gescoord en rent achtervolgd
door Leunis Minderhoud juichend weg Keeper Maas
van Domburg ligt verslagen op de grond Eén van de
ruim 800 toeschouwers gooit op de achtergrond de
armen juichend in de lucht Volgens de PZC werd het
kampioensfeest tot diep in de nacht in het Koffiehuis
voortgezet. Al zullen Domburg en het Koffiehuis er
geen rol meer in spelen, het zou mooi zijn, een nieuw
kampioensfeest!

BRASSERIE
DE BOOMGAARD

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

staand v.l.n.r. Aylwin Vermeulen (assistent-scheidsrechter), Finy Cijsouw, Jesse Simonse, Mark Minderhoud, Jari Kaland, Jordy
Conté (elftalleider), Damian Cijsouw, Rens de Visser, Dylan Maljers, Jarno Elzinga, Joop Kesselaar (keeperstrainer)
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zittend v.l.n.r. Ron de Nooijer, Erwin Pouwelse, James Beije, Lennard Kerkhove (trainer/coach), Luuk van den Berg, Leendert Joosse
(elftalleider), Jaimy Gabriëlse, Julian Coppoolse, Rens Janisse
Niet op de foto: Hayo Castel, Marlo Janisse, Aron van Sluijs
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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

Mar tk 73, 4361 AE Westkapelle • T: 0118-571375 • www.brasseriedefontein.nl
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PROGRAMMA NOORMANNEN 1

Noormannen 1
hoofdtrainer:
elftalleider:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:
verzorging thuis:
keeperstrainer:
Spelers
James Beije
Luuk van den Berg
Hayo Castel
Damian Cijsouw
Finy Cijsouw
Competitie ploegen
Noormannen
Bevelanders
FC Dauwendaele
GPC Vlissingen
Goes
Kapelle
Lewedorpse Boys
Luctor Heinkenszand
Nieuwdorp
Patrijzen
RCS
VCK
Veere
Zaamslag

Lennard Kerkhove
Leendert Joosse
Jordy Conté
Aylwin Vermeulen
Randy van Gils
Joop Kesselaar

Julian Coppoolse
Jarno Elzinga
Jaimy Gabriëlse
Marlo Janisse
Rens Janisse

tel: 06 18330949
tel: 06 23382796
tel: 06 10128412
tel: 06 50839595
tel: 06 17802158
tel: 0118 820993

Jari Kaland
Dylan Maljers
Mark Minderhoud
Ron de Nooijer

Programma
Luctor Heinkenszand 1 - Noormannen 1
De Meeuwen 1 - Noormannen 1
Zeelandia Middelburg 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - ZSC’62 1
Noormannen 1 - Hansweertse Boys 1
SJO FC de Westhoek 1 - Noormannen 1
Ijzendijke 1 - Noormannen 1
Luctor Heikenszand 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Kapelle 1
Zaamslag 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - VCK 1
FC Dauwendaele 1 - Nooramnnen 1
GPC Vlissingen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - RCS 1
Noormannen 1 - Lewedorpse Boys 1
Nieuwdorp 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Patrijzen 1
Bevelanders 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Goes 1
Veere 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Luctor Heikenszand 1
VCK 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Zaamslag 1
Noormannen 1 - GPC Vlissingen 1
Lewedorpse Boys 1 - Noormannen 1
Goes 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Veere 1
Kapelle 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Dauwendaele 1
RCS 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Bevelanders 1
Patrijzen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Nieuwdorp 1

Erwin Pouwelse
Jesse Simonse
Aron van Sluijs
Rens de Visser

2-3
4-2
2-4
1-3
8-0
6-3
afg
3-1
2-6
2-0
12-10-2019
19-10-2019
26-10-2019
02-11-2019
09-11-2019
23-11-2019
30-11-2019
07-12-2019
14-12-2019
25-01-2019
01-02-2019
08-02-2019
15-02-2019
07-03-2019
14-03-2019
21-03-2019
28-03-2019
04-04-2019
18-04-2019
25-04-2019
09-05-2019
16-05-2019
23-05-2019

(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)
(15:00)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
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NOORMANNEN VROUWEN 1

Staand v.l.n.r. Josianne Janse (verzorgster), Ylke Houterman, Iris Roelse, Nathalie Meijers, Noa Francke, Romana Harmanus, Elisa
van Sighem, Esther van der Male, Gerbert van Sighem (eltalleider), Michael Dekker (trainer/leider)
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Zittend v.l.n.r. Anouk van Keulen, Julie Berents, Emilie Cijsouw, Vera Cijsouw, Nienke Mindehroud, Chantal Ros, Yasmin Wielemaker,
Christy Cijsouw
Niet op de foto: Karien Cijsouw, Jaimy Kootstra, Marloes Stricker, Liz Sturm, Renee van Vaardegem
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PROGRAMMA VROUWEN 1

Vrouwen
trainer/leider:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:
verzorgster
Spelers
Julie Berents
Christy Cijsouw
Emilie Cijsouw
Karien Cijsouw
Vera Cijsouw

Noa Francke
Romana Harmanus
Ylke Houterman
Anouk van Keulen
Esther van der Male

Competitie ploegen
Noormannen VR1
Bevelanders VR1
Bruse Boys/Duiveland VR1
De Meeuwen VR2
DwO’15 VR1
Ijzendijke VR3
Jong Ambon VR1
Kloetinge VR1
ST Luctor/Apollo’69 VR1
ST Nieuwdorp/Patrijzen VR2
SVO / DKS’17 VR2
ST Serooskerke / Veere VR1
Terneuzen VR1
Zaamslag VR1
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Michael Dekker
Gerbert van Sighem
Johan Huibregtse
Josianne Janse

tel: 06 25070437
tel: 06 47011541
tel: 06 51892044
tel: 06 81155805

Nathalie Meijers
Nienke Minderhoud
Iris Roelse
Chantal Ros
Elisa van Sighem

Marloes Stricker
Liz Sturm
Renee van Vaardegem
Yasmin Wielemaker

Programma
De Meeuwen VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Bevelanders VR1
Noormannen VR1 - Kapelle VR1
Noormannen VR1 - SVO / DKS’17 VR2
ST Bruse Boys / Duiveland VR1 - Noormannen VR1
ST Luctor / Apollo’69 VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - DwO’15 VR1
Zaamslag VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Jong Ambon VR1
Bevelanders VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Nieuwdorp/Patrijzen VR2
Terneuzen VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - De Meeuwen VR2
Kloetinge VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Serooskerke / Veere VR1
Noormannen VR1 - Ijzendijke VR3
SVO/DKS’17 VR2 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Bruse Boys / Duiveland VR1
DwO’15 VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Luctor / Apollo’69 VR1
Jong Ambon VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Bevelanders VR1
Ijzendijke VR3 - Noormannen VR1
ST Serooskerke / Veere VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Kloetinge VR1
ST NIeuwdorp / Patrijzen VR2 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Zaamslag VR1
De Meeuwen VR2 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Terneuzen VR1

12 - 0
4-6
1-1
1-1
0-2
05-10-2019
12-10-2019
19-10-2019
26-10-2019
02-11-2019
09-11-2019
23-11-2019
30-11-2019
07-12-2019
14-12-2019
25-01-2020
01-02-2020
08-02-2020
15-02-2020
07-03-2020
14-03-2020
21-03-2020
28-03-2020
04-04-2020
18-04-2020
25-04-2020
09-05-2020
16-05-2020
23-05-2020

(12:30)
(12:00)
(12:00)
(12:00)
(11:15)
(12:00)
(15:00)
(11:00)
(16:45)
(12:00)
(12:00)
(12:30)
(12:00)
(13:00)
(12:00)
(12:30)
(12:00)
(12:30)
(10:30)
(12:00)
(12:30)
(12:00)
(10:00)
(12:00)
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NOORMANNEN 2

Staand v.l.n.r. Jos Hoogesteger (assistent-scheidsrechter), Marc Minderhoud, Niels Coppoolse, Pedro Boon, Ruben van Sluijs, Niels
van Belzen, Patrick Knevel, Julian Houmes, Garik Manoekian, Marcel Nijsse (trainer/coach)
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Zittend v.l.n.r. Jacco Cijsouw, Niels Gabriëlse, Remco Wondergem, Aron van Sluijs, Dylan Knevel, Devi Jongepier, Robin Lous
Niet op de foto: Danny Huibregtse, Stefan Joziasse, Jelmer Theune, Marco Verburg (elftalleider)
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PROGRAMMA NOORMANNEN 2
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Noormannen 2
trainer/coach:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Niels van Belzen
Pedro Boon
Jacco Cijsouw
Niels Coppoolse
Niels Gabriëlse

Marcel Nijsse
Marco Verburg
Jos Hoogesteger

Julian Houmes
Danny Huibregtse
Devi Jongepier
Stefan Joziasse

Competitie ploegen
Noormannen 2
De Meeuwen 3
FC Dauwendaele 2
GPC Vlissingen 3
Lewedorpse Boys 2
MZC’11 3
ST Oostkapelle/Domburg 3
Serooskerke 4
VC Vlissingen 2
Veere 2
Walcheren 3
Zeelandia Middelburg 3

tel: 06 30734842
tel: 06-20992324
tel: 06 20992324

Dylan Knevel
Patrick Knevel
Robin Lous
Garik Manoekian

Marc Minderhoud
Ruben van Sluijs
Jelmer Theune
Remco Wondergem

Programma
VCK 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Meeuwen 2
Noormannen 2 - GPC Vlissingen 2
Noormannen 2 - Serooskerke 4
ST Oostkapelle/Domburg 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - De Meeuwen 3
FC Dauwendaele 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Walcheren 3
Zeelandia Middelburg 3 - Noormannen 2
GPC Vlissingen 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Lewedorpse Boys 2
Noormannen 2 - Veere 2
VC Vlissingen 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - MZC’11 3
Serooskerke 4 - Noormannen 2
Noormannen 2 - GPC Vlissingen 3
Noormannen 2 - Dauwendaele 2
De Meeuwen 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Zeelandia Middelburg 3
MZC’11 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - VC Vlissingen 2
Lewedorpse Boys 2 - Noormannen 2
Walcheren 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - ST Oostkapelle/Domburg 3
Veere 2 - Noormannen 2

6-0
0-2
0-1
2-3
5-2
5-4
12-10-2019
26-10-2019
02-11-2019
09-11-2019
16-11-2019
23-11-2019
30-11-2019
07-12-2019
01-02-2020
08-02-2020
15-02-2020
07-03-2020
14-03-2020
28-03-2020
04-04-2020
18-04-2020
09-05-2019
16-05-2019
23-05-2019

(12:45)
(14:30)
(13:00)
(12:30)
(14:30)
(14:30)
(12:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(12:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)

Café - restaurant - catering

Kasteel van Batavia
WESTKAPELLE

39

PROGRAMMA NOORMANNEN 3

Noormannen 3
leider:
leider:
leider:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Aron Brasser
Jakko van Belzen
Jordi Cijsouw
Competitie ploegen
Noormannen 3
Arnemuiden 4
FC Dauwendaele 3
GPC Vlissingen 5
Lewedorpse Boys 3
MZVC 5
Nieuwdorp 4
RCS 3
Serooskerke 5
Terneuzense Boys 5
Walcheren 5

Pieter Jan Peene
Matthijs Janisse
Jelmer Hoogesteger
Michel Theelen

Siebren Cijvat
Rick Francke
Hayo Houmes

tel: 06 13024548
tel: 06 18274804
tel: 06 83983587

Pierce Jobse
Mohamad Mohamad
Arjen van Sighem

Programma (tot winterstop)
SJO FC de Westhoek 4 - Noormannen 3
MZVC 6 - Noormannen 3
Noormannen 3 - Lewedorpse Boys 3
Noormannen 3 - Serooskerke 5
Terneuzense Boys 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - Zeelandia Middelburg 4
MZVC 5 - Noormannen 3
Arnemuiden 4 - Noormannen 3
Noormannen 3 - GPC Vlissingen 5
Walcheren 5 - Noormannen 3
Noormannen 3 - RCS 3
Nieuwdorp 4 - Noormannen 3

Arjen Simonse
Emiel Wisse

4-1
5-2
afg
1-5
12-10-2019
26-10-2019
02-11-2019
09-11-2019
16-11-2019
23-11-2019
30-11-2019
07-12-2019

(14:30)
(13:00)
(13:00)
(14:30)
(13:00)
(12:45)
(13:00)
(14:30)

www.slagerijkoets.nl
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Staand v.l.n.r. Matthijs Janisse (speler/leider), Pieter Jan Peene (speler/leider), Jordi Cijsouw, Arjen Simonse, Rick Francke, Siebren
Cijvat, Jelmer Hoogesteger (leider), Michel Theelen (assistent-scheidsrechter)
Zittend v.l.n.r. Pierce Jobse, Hayo Houmes, Stefan Joziasse, Arjen van Sighem, Mohamad Mohamad
Niet op de foto: Aron Brasser, Emiel Wisse, Jakko van Belzen
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PROGRAMMA NOORMANNEN 4

Noormannen 4
leider/coach:
leider/coach:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Niels van Alphen
Wim Brasser
Henny Cijsouw
Robert Cijsouw
Richard Gabriëlse
Stefan Gabriëlse

Jeroen Huibregtse
Eddy Janse
Koos Kooper
Arjan Lievense
Tom Lievense
Benny Melse

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

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

Svend Minderhoud
Edwin de Pagter
Kris Pouwelse
Bob Redelijk
Mark Riemens
Iman Verhage

Programma (tot winterstop)
Serooskerke 6 - Noormannen 4
Noormannen 4 - Terneuzense Boys 6
Noormannen 4 - VCK 5
GPC Vlissingen 6 - Noormannen 4
Arnemuiden 5 - Noormannen 4
Noormannen 4 - De Meeuwen 5
Noormannen 4 - MZVC 6
FC Dauwendaele 4 - Noormannen 4
MZVC 4 - Noormannen 4
Veere 3 - Noormannen 4

Mike Verhulst
Niels Wisse
Rowin Wondergem
Thomas Wuite
Erik van Zanten

1-0
12-10-2019
19-10-2019
23-10-2019
26-10-2019
02-11-2019
09-11-2019
16-11-2019
30-11-2019
07-12-2019

(14:30)
(14:30)
(19:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(15:00)
(14:30)

Staand v.l.n.r. Edwin de Pagter, Tom Lievense, Robert Cijsouw, Jeroen Huibregtse, Stefan Gabriëlse, Henny Cijsouw
Zittend v.l.n.r. Thomas Wuite, Iman Verhage, Kris Pouwelse, Benny Melse, Wim Brasser
Niet op de foto: Niels van Alphen, Richard Gabrielse, Eddy Janse, Koos Kooper, Arjan Lievense, Svend Minderhoud, Bob Redelijk,
Mark Riemens, Mike Verhulst, Niels Wisse, Rowin Wondergem, Erik van Zanten
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Markt 91, 4361 AE Westkapelle
Tel: 0118-571482
www.brasseriedetijd.nl
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JEUGD

JO17-1
Staand v.l.n.r Wouter Verstraate (trainer/leider), Rody Janse, Mano Verburg, Stijn Cijvat, Aron Brasser, Juraj Wondergem, Tom
Sanderse, Jurgen Dronkers, Finy Cijsouw (trainer), Peter Willeboordse (assistent scheidsrechter)
Zittend v.l.n.r Jamy van Keulen, Giel Verhulst, Dion Conté, Levien Minderhoud, Thomas Willeboordse, Luuk Joosse, Mikai Verhulst,
Leon Jongepier
Niet op de foto: Hayo Houmes, Pierce Jobse, Devi Jongepier (assistent-trainer)
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JO13-1
Staand v.l.n.r. Julian Coppoolse (trainer/leider), Patrick Knevel (trainer/leider), Mika Huibregtse, Joey Janse, Liam Vreeke, Kim
Willemstein, Maud Minderhoud, Sven Joosse, Tijmen Lievense, Rens Janisse (trainer/leider)
Zittend v.l.n.r. Faysal Al Hasan, Lars van ‘t Westeinde, Jip Faasse, Cas Joosse, Ivo Dekker, Jesse Houmes, Sander Minderhoud
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JEUGD

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

de winkel van alles!
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JO10-1
Staand v.l.n.r Alissa Wouters, Timon Houmes, Troy Brasser, Beau Geldof, Juno Kerkhove, Levi Houmes, Joël Duvekot, Max Patty
(trainer)
Niet op de foto: Huib Wouters (leider)
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JEUGD

JO8-1
Staand v.l.n.r. Eddy Matthijsse (leider), Mats Dekker, Luka de Visser, Nigel Vreeke, Asya Dominicus, Jaëla Calenga, Wout
Matthijsse, Robin Francke, Jimm Geldof, Tony Calenga (leider)
Niet op de foto: Ruben van Sluijs (trainer), Aron van Sluijs (trainer), Damian Cijsouw (trainer))
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Dé makelaar aan de
Zeeuwse Kust!
Makelaarskantoor Wisse Vastgoed
Abraham Wisse • Gert Joziasse

MEMBER

www.wissevastgoed.nl
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TOPSCOORDERS, KLASSEMENTEN EN FEITEN

» Rinus Scheepmaker, verslaggever
Vorig seizoen was alweer het 12e in het zaterdag-voetbal, in dit seizoen zijn we de magische grens van
3000 doelpunten gepasseerd Het vijfde doelpunt van Noormannen 3 uit bij Meeuwen 5 gaat in de boeken
als het 3000e doelpunt op zaterdag Na afgelopen seizoen zijn er 3007 doelpunten gemaakt
Een aantal feiten op een rij:
• Er is net geen record aantal doelpunten gescoord, 327x In het eerste zaterdag seizoen werden er drie
doelpunten meer gescoord namelijk 330x
• Het record van het aantal gescoorde doelpunten per team is uit de boeken Sinds 2009/2010 stond dit
op naam van Noormannen 3 met 93 doelpunten Noormannen 2 heeft dit ruimschoots verbeterd:met
maar liefst 113 doelpunten is Noormannen 2 nu de productiefste ploeg
• Ook hebben we weer nieuwe doelpuntenmakers: 11 spelers hebben een nieuw plekje gekregen in de
eeuwige topscorerslijst van het zaterdagvoetbal Arjen van Sighem (4x), Aron Brasser (1x), Brian de
Visser (3x), Damian Cijsouw (2x), Hayo Houmes (2x), Jelmer Hoogesteger (3x), Mano Verburg (10x), Marlo
Janisse (11x), Pierce Jobse (1x) en nog twee opvallende namen… Niels van Alphen (4x) en Lennard
Kerkhove (1x) Niels maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij Noormannen 3, zowel als veldspeler
en keeper deed hij dit zeer verdienstelijk En ook Lennard mocht tijdens een vrij weekend van het
vlaggenschip als spits opdraven bij Noormannen 3, hij wist hier één keer het net te vinden (dat hadden
er eigenlijk twee moeten zijn…… ) In totaal hebben we nu 157 verschillende doelpuntenmakers,
eigenlijk 156… want “door tegenstander” is uiteraard geen persoon
• Ook hebben we nog steeds een zeer select gezelschap van spelers die alle 12 seizoenen gescoord
hebben: Pedro Boon (19x), Richard Gabrielse (1x), Ron de Nooijer (2x), Thomas Wuite (5x) en als laatste
Svend Minderhoud (1x) Hij hield het spannend door in de laatste competitiewedstrijd bij het 4e te
scoren in de 88e minuut
De top 10 van seizoen 2018/2019:
1
Devi Jongepier
28 doelpunten
2
Nathalie Meijers
26
3
Patrick Knevel
20
4
Pedro Boon
19
5
Ruben van Sluijs
18
6
Erwin Pouwelse
14
Robin Lous
14
8
Dylan Knevel
13
9
Mark Riemens
12
Mano Verburg
12
Weetjes van afgelopen seizoen:
• De Sleuvenbokaal ging met 28 doelpunten naar Devi Jongepier
• Na een enquête onder 1500 supporters en de statistieken van de man of the match er naast gelegd te
hebben was de prijs voor aanstormend talent voor Iman Verhage
• Met 60% van de stemmen werd de beste dame Emilie Cijsouw.
• De zogenaamde Zaag die wordt uitgereikt voor de wat zwaardere overtredingen was voor Finy Cijsouw.
Dit voor onder meer de charge in de wedstrijd tegen VCK
• De prijs voor grootste schijterd (een wc-borstel) ging naar Rens de Visser.
• Prijs voor de keeper die zonder grote blessures het jaar heeft kunnen volmaken werd uitgereikt aan
Stefan Joziasse.
• Prijs voor de grootste knuffelbeer (hij heeft met elk elftal wel een link en past zich moeiteloos aan aan
het niveau op het veld, bank of bar) was voor Joop Kesselaar alias Joepoe
Vanaf dit seizoen zal er wekelijks een stukje op de website komen over de topscoorders, de volledige
lijsten en diverse klassementen komen binnenkort op de website
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BESTUUR, JEUGD- EN OVERIGE COMMISSIES

Bestuur:
Voorzitter
Jaap Kaland
voorzitter@noormannen nl
Secretaris
Hans Minderhoud
secretaris@noormannen nl
Penningmeester
Sonja van der Welle
penningmeester@noormannen nl
Voetbalzaken
Pieter Cijsouw
voetbalzaken@noormannen nl
Jeugd
Vacature
jeugdzaken@noormannen nl
Communicatie
Vacature
communicatie@noormannen nl
Evenementen
Marco Verburg
evenementen@noormannen nl
Facilitaire zaken
Eddy Janse
materiaalbeheerder@noormannen nl
Commerciele zaken
Niels van Alphen
commercielezaken@noormannen nl

Wedstrijdsecretaris:
Wedstrijdsecretaris senioren
Jeroen Huibregtse
wedstrijdsecretaris@noormannen nl
Wedstrijdsecretaris jeugd
Jolanda Boogaard
jeugd-wedstrijdsecretaris@noormannen nl

Jeugdzaken:
Jeugdreizen, evenementen en PR
André Toutenhoofd
jeugdreizen@noormannen nl
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Vervoerssecretaris
Marian Roelse
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
• Pedro Boon
• Robert Cijsouw
• Niels Coppoolse
• Marc Minderhoud
• Ron de Nooijer
• Pieter Jan Peene
Technische commissie
Deze commissie bewaakt het beleidsplan en geeft,
sturing op het technisch en tactisch gebied
• Leo Brasser
• Pieter Cijsouw
• Lennard Kerkhove
• Mark Minderhoud
• Marcel Nijsse
• Erwin Pouwelse
Kantinecommissie
Deze commissie regelt de kantinezaken
kantinecommissie@noormannen nl
• Michael Dekker
• Jan Gabriëlse
• Marleen Kaland
• Piet Lievense
• Jesse Simonse
• Amanda Slabber
Communicatiecommissie
Deze commissie houdt zich o a bezig met de
website, nieuwsbrief, De Voorzet en social media
webredactie@noormannen nl
• Vivian Brasser
• Verona Conté
• Jeroen Huibregtse
• Dennis Minderhoud /
webmaster@noormannen nl
• Françoise Minderhoud
• Jesse Simonse
• Erika Toutenhoofd
• Peter Willeboordse

Recreatiecommissie
Deze commissie organiseert in de winterstop
voor elk jeugdteam een evenement
• Jacqueline Cijsouw
• Saskia Dronkers
• Peter Dingemanse
• Niels Gabriëlse
• Kitty den Hollander
• Jacqueline Joosse
• Marijn de Ridder
• Henk Wielemaker

Evenementencommissie Senioren
Deze commissie organiseert evenementen voor de
senioren seniorenevenementen@noormannen nl
• Julie Berents
• Jacco Cijsouw
• Vera Cijsouw
• Evert de Pagter
• Arjen Simonse
• Liz Sturm
• Marco Verburg

Rommelmarktcommissie
Deze commissie organiseert eens in de twee jaar een
rommelmarkt in Westkapelle
rommelmarkt@noormannen nl
• Marianne Conté
• Wilbert Dingemanse
• Niels Dominicus
• Jan Gabriëlse
• Jeroen Huibregtse
• Piet Lievense
• Erik Lous
• Hannie Minderhoud
• Erwin Pouwelse
• Liesbeth Pouwelse
• Marco Verburg
• Sonja van der Welle

De Ruilbeurs
Spullen die niet meer gebruikt worden kunnen
ingeleverd worden tegen een afgesproken bedrag
ruilbeurs@noormannen nl
• Wanda Elzinga

Bazaarcommissie
Deze commissie organiseert de jaarlijkse bazaar
die in een horeca-gelegenheid plaatsvindt De
opbrengst hiervan is voor de jeugd-reiskas!
• Niels van Belzen
• Matthijs Janisse
• Arjen Simonse
• Ruben van Sluijs
• Marloes Stricker
• André Toutenhoofd
• Anita van der Welle
Oliebollencommissie
Deze commissie zorgt ervoor dat er op 31 december
oliebollen worden gebakken en rondgebracht
De opbrengst hiervan is voor de jeugdkas
• Jacco Houmes
• Evert de Pagter
• André Toutenhoofd
• Tono Wondergem

Grote Clubactie
De Noormannen doet ieder jaar mee aan de Grote
Clubactie Coördinator:
• André Toutenhoofd
Zevendorpencommissie
Deze commissie organiseert het Zevendorpentoernooi
• Mirjam Joziasse
• André Toutenhoofd
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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