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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

» Jaap Kaland, voorzitter

10e editie presentatiegids
Het is voor mij alweer de 6e keer dat ik het
voorwoord voor de presentatiegids mag schrijven
Het is geweldig wat de communicatiecommissie
elk jaar weer uit de kast haalt om deze mooie
gids voor elkaar te krijgen Trots dat het elk jaar
weer gaat lukken en met deze 10e editie mag je
vanaf nu zeker spreken van een traditie Met alle
leuke reacties van de afgelopen jaren als steun in
de rug en met dank aan de grote vaste groep van
sponsoren wordt deze gids ook dit jaar weer huisaan-huis bezorgd in heel Westkapelle Wil jij ook
mensen buiten Westkapelle laten genieten van
deze presentatiegids, geef ze dan door dat deze
gids ook op de website gedownload kan worden
onder “nieuws” Ook de wekelijkse nieuwsbrief
kan je daar vinden Als je deze nog niet ontvangt
dan kan je daar opgeven dat je die via de mail wil
ontvangen Elke week op dinsdag krijg je dan een
update in je mailbox over alles van De Noormannen
vanuit de communicatiecommissie

Corona
Voor wat betreft veel dagelijkse gebeurtenissen zal
het misschien zo zijn dat het nooit meer hetzelfde
wordt als vóór Corona, maar ik hoop van harte
dat we erg binnenkort het verenigingsleven toch
zodanig op kunnen pakken dat we weer sociaal
kunnen doen, niet meer op 1,5 meter van elkaar
moeten blijven, op de velden en in de sportzalen
weer onbeperkt kunnen sporten en ook onbeperkt
kunnen kijken naar onze sporten Niet meer
schrikken als we (instinctief) iemand de hand
willen schudden of een schouderklopje willen
geven Ook mag ik hopen dat allerlei evenementen,
waar nu flinke beperkingen voor gelden of helemaal
niet gehouden kunnen worden, in de komende tijd
weer opgestart mogen worden Niet alleen omdat
de evenementen zo leuk zijn, maar zeker ook
omdat ze voor de financiën van De Noormannen
van enorm belang zijn We hebben sinds half
maart geen wedstrijden of evenementen meer
kunnen organiseren, geen schoolvoetbal, geen
rommelmarkt, etc De daarbij horende inkomsten
missen we natuurlijk en dat slaat een flink gat in
onze begroting, waardoor we over het afgelopen
seizoen een enorm tekort hebben Gelukkig heeft
onze penningmeester in de afgelopen jaren goed
op de winkel gepast en kunnen we dat verlies een
keer opvangen Maar dat kan natuurlijk niet zo
blijven Ik hoop dat in het “nieuwe normaal” voor
de vereniging De Noormannen geen blijvende
beperkingen geregeld worden
Werving – hoe krijgen we iedereen aan het sporten?
Het wordt overal en door iedereen aangegeven
dat sport en bewegen heel erg belangrijk zijn
Zeker de jeugd moet gestimuleerd worden om te
sporten Voor De Noormannen was het al jaren
een teruglopende zaak maar het tij lijkt te keren
We krijgen er nu wat jeugd bij en alhoewel het iets
aantrekt krijgen we er toch te weinig leden bij om op
termijn elftallen te kunnen vormen in de categorie
waar ze op dat moment horen te spelen Ik heb het
idee dat we in Westkapelle nog ruim voldoende
jeugd hebben om in alle categorieën een team
te hebben, maar dan moeten we wel zorgen dat
ze ook naar de vereniging komen Niet alleen wij,
maar ook de gemeente Veere stimuleert iedereen
om te gaan sporten Wij doen er alles aan om die
gelegenheid te bieden Vanuit de ledenvergadering
is het bestuur gemachtigd om de jeugd, die nog
niet voetbalt, gratis kennis te laten maken met
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de voetbalsport Wil je het voetballen met trainen
en wedstrijden ervaren dan kost dat het eerste
halfjaar voor jeugdleden geen contributie Via de
website onder “club” kan iedereen zich aanmelden

Teams 2020-2021
Het vorige seizoen stopte half maart en toen hadden
we al wat problemen gehad om de bezetting van de
teams rond te krijgen Dit jaar starten we daarom
met drie mannenteams en een damesteam In
de jeugd kunnen we niet alle leeftijdsgroepen
bezetten De TC heeft heel wat uurtjes besteed
om alles rond te krijgen, maar met dispensaties
en verschuivingen is het wel gelukt We zijn de
competitie begonnen met een JO19, JO15, JO12,
JO11 en een JO8 Daarnaast hebben we een hele
leuke groep mini’s die nog geen competitie spelen,
maar wel bijzonder enthousiast trainen Iedereen
is van harte welkom om zich bij één van de teams
aan te sluiten
Toestand van de velden
Eind vorig jaar is door de gemeente een werkgroep
samengesteld om de droogte te kunnen
bespreken en maatregelen op te nemen in de
begroting voor 2021 In de komende tijd zal er bij
de Veerse verenigingen getest gaan worden met
verschillende mogelijkheden De gemeente heeft
door de sport-lockdown in maart het onderhoud
van de velden eerder laten uitvoeren In mei konden

we daardoor gelukkig weer trainingen verzorgen
Dit jaar hebben we minder droogteproblemen
dan de afgelopen 3 jaar De klusploeg verzorgde in
augustus het sproeiwerk op het hoofdveld en er is
best wat regen gevallen De velden zien er over het
algemeen prima uit

Tenslotte
Al onze sponsoren en onze enthousiaste
vrijwilligers wil ik vriendelijk bedanken voor hun
bijdrage aan de vereniging Zonder die mensen
zou er geen vereniging zijn Ik hoop natuurlijk
dat we vrij blijven van Corona en dat het seizoen
2020-2021 nu helemaal uitgespeeld kan worden
Dat het voor de spelende leden en begeleiding
een mooi voetbaljaar wordt met vooral plezier in
het spel en daardoor ook goeie prestaties Verder
wens ik iedereen veel kijk- en leesplezier met deze
presentatiegids en ik hoop dat mede hierdoor veel
mensen enthousiast worden om deel te nemen
in de vereniging Kom kijken bij wedstrijden en
meedoen bij trainingen Volg Twitter, Instagram,
Facebook, de nieuwsbrief en kijk op de website
En tot Corona beheersbaar is of er een vaccin is:
“Houd afstand, blijf gezond, zorg goed voor jezelf
en let op elkaar”
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
Ook dit seizoen mag ik mijzelf hoofdtrainer van
De Noormannen noemen Alweer mijn 6de jaar
als eindverantwoordelijke van een fantastische
vereniging en voetbalelftal Afgelopen seizoen is
er wel één om snel te vergeten, moet ik eerlijk zijn
Voor mij als trainer was dit persoonlijk het meest
lastige seizoen dat ik tot nu toe heb beleefd De
resultaten waren tegenvallend en wisselvallig na
een goede voorbereiding Ook vond ik de sfeer in
de groep niet optimaal. Net voor het beëindigen
van de competitie bezetten we de één na laatste
plaats Dit betekende dat we nacompetitie hadden
moeten spelen voor handhaving of degradatie
We zullen het nooit weten, maar ik heb de
overtuiging dat we rechtstreekse handhaving
hadden behaald Leerzaam was het seizoen zeer
zeker en daar moeten we als 1ste selectie dit jaar
lering uit trekken In ieder geval is het ook zo dat
we maar ieder moment moeten genieten van het
voetbalspelletje, want we hebben nu inmiddels
ondervonden dat het allemaal zo voorbij kan zijn
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereiding
De selectie is redelijk intact gebleven en we zijn
er, denk ik, eerlijk gezegd op vooruit gegaan met 2
echte aanwinsten Keeper Bas Rijkeboer is ervaren
en komt over van Jong Ambon Hij heeft in het
verleden op een behoorlijk niveau zijn kwaliteiten
getoond Emiel Minderhoud keert terug bij De
Noormannen na een afwezigheid van 2 jaar Het
is overduidelijk dat hij veel geleerd heeft in deze
jaren en ik weet dan ook zeker dat we allemaal veel
plezier gaan beleven aan deze speler

Doelstelling van ons team zal dan ook zijn om met
leuk en verzorgd voetbal een stabiele derdeklasser
te worden Op dit moment gaan we voor het derde
seizoen de derde klasse in, dus we zijn op de goede
weg Wel moeten we realistisch zijn en beseffen
dat we een kleine selectie hebben Ons tweede
elftal maakt serieuze stappen en geeft spelers
de ruimte om zich goed te ontwikkelen Zeker nu
we dit jaar weer eens een JO19 hebben, is dit een
goede en gezonde basis om verder te bouwen, denk
ik Op dit moment trainen er al 3 jeugdspelers mee
met de selectie en ik hoop dan ook dat zij snel de
aansluiting kunnen vinden bij het seniorenvoetbal
De voetbalkwaliteit is er zeker!
Ik hoop dit jaar weer op een mooi en leuk seizoen,
waarbij ik de supporters wil vragen om ons in
grote getalen te komen ondersteunen dit seizoen
Ik wens iedereen een sportief, gezellig en bovenal
gezond voetbalseizoen toe!
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EVEN VOORSTELLEN

Willem Alewijnse

Bas Rijkeboer

Willem Alewijnse
Keeperstrainer
Kun je in het kort wat over jezelf vertellen?
Ik ben Willem Alewijnse, 61 jaar oud en al 36 jaar
getrouwd met Yolanda Wij hebben 3 volwassen
zoons, waarvan de jongste 2 nog voetballen bij
MZVC in het tweede Inmiddels zijn er ook al 2
kleinkinderen
Ik heb in de jeugd altijd bij Zeelandia gevoetbald,
daarna 3 seizoenen bij FC Dauwendaele om dan
de overstap te maken naar de zaterdagafdeling
van Middelburg (voorloper van MZVC) Als gevolg
van een hernia ben ik in 1985 al moeten stoppen,
alhoewel ik daarna nog menig wedstrijdje heb
meegespeeld en ook nog jaren actief ben geweest
in de zaal bij VPS in de jaren dat ook ZV Westkapelle
daar behoorlijk aan de weg timmerde
In die tijd trainde ik ook al jeugdploegjes en haalde
in 1981 mijn eerste trainersdiploma bij de KNVB
Ik heb in de jaren daarna de jeugd en 2e selectie
getraind bij GPC voordat ik de overstap maakte
naar Zeeland Sport Ook daar heb ik de jeugd
getraind en nog 2 seizoenen het eerste Vervolgens
ben ik daar blijven plakken, heb de keepers
getraind en 10 jaar lang het zaterdagteam onder
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Emiel Minderhoud
mijn hoede gehad Op het laatst was ik bij Zeeland
Sport voorzitter, wedstrijdsecretaris, kantinebaas,
barvrijwilliger, materiaalman, trainer/coach/speler
alles ineen, totdat de club ophield te bestaan Ik
was er bijna net zoveel uur per week aan kwijt als
aan mijn baan bij de gemeente Vlissingen
Omdat ik toch niet overal mee wilde stoppen ben ik
op de vrijdagavonden keeperstraining gaan geven
bij de keeperschool van Bart van Wuijckhuijse
en dat bevalt mij prima omdat je daar traint met
gemotiveerde jongens die allemaal extra komen
trainen om beter te worden Ik blijf dit voorlopig ook
gewoon doen naast De Noormannen

Heb je zelf ook altijd gekeept?
Mijn voetbalcarrière heb ik hierboven al omschreven
en de meeste seizoenen heb ik ook altijd wel
gekeept Alleen als we met twee keepers in één
team zaten werd ik meestal veldspeler omdat me
dat beter afging dan de andere keeper Eenmaal
trainer-coach keep je in trainingspartijtjes en soms
in competitieverband nog wel eens een potje Zo
heb ik op mijn 50ste nog mijn debuut gemaakt in
Zeeland Sport 1 uit naar Graauw Wat betreft het
1e is het bij die wedstrijd gebleven, maar in het
laatste seizoen van de club heb ik toch nog 4-5
competitiewedstrijden meegedaan in het 2e

Hoeveel ervaring heb je momenteel met
keeperstraining?
Zoals je hebt kunnen lezen loop ik al een paar jaar
rond op het voetbalveld en ben ik al een poosje
bezig als trainer Ik heb diverse trainerscursussen
gevolgd bij de KNVB waaronder die voor het
diploma Keeperstrainer 2, dus aan een gebrek aan
ervaring zal het niet liggen denk ik
Wat ga je precies doen bij De Noormannen?
Het is de bedoeling dat ik alle keepers binnen
de club ga trainen Dat is best een uitdaging,
want de oefeningen zullen niet veel verschillen
maar je moet wel rekening houden met zaken als
belastbaarheid, groei etc Bij de jeugd zal ik meer
aan de techniek moeten schaven en bij het eerste
gaat het meer om details, kracht, snelheid en in
overleg met de hoofdtrainer ook om tactische
aspecten

Bas Rijkeboer
Keeper 1e selectie
Leeftijd
33 jaar
Clubs tot nu toe als keeper?
Jong Ambon, VC Vlissingen, VV Philippine, VV de
Noormannen
Heb je altijd al keeper willen worden?
Ja
Wat is je mooiste ervaring als keeper tot nu?
Promotie met VC Vlissingen naar de hoofdklasse
Wie is je favoriete keeper en waarom?
Manuel Neuer, hij is een heel complete keeper en
haalt al jarenlang, wekelijks een hoog niveau

Welk doel wil je bereiken met de keepers?
Dat ze er niks van kunnen, vind ik niet erg, heb ik
tegen het bestuur gezegd Als ze maar wat willen
aannemen en komen trainen om beter te worden,
dan komt het wel goed Ik hoop dat zowel de
keepers als ik met plezier naar de training komen
en er van balen dat het er alweer op zit
Ik hoop ze fit en zelfverzekerd in de goal te krijgen,
waarbij ze uitstralen dat het team op hun kan
vertrouwen en dat ze alles pakken die wedstrijd
(hopelijk doen ze dat ook echt) Dat geeft het team
rust en voetbalt zoveel makkelijker

Hoe vind je het om in Westkapelle te wonen en
heeft je dat doen besluiten om te komen keepen
bij De Noormannen?
Het bevalt prima om in Westkapelle te wonen
en natuurlijk heeft dat de stap wel makkelijker
gemaakt om bij De Noormannen te gaan spelen

Waar kijk je het meest naar uit?
Naar lekker fanatiek bezig zijn met de keepers,
de wind door de haren, lekker in de blubber liggen
rollen en zweven Om te willen keepen moet je een
beetje gek zijn en dat ben ik

Wat verwacht je van komend seizoen?
Ik verwacht veel leuke wedstrijden zeker omdat
bijna alle teams uit Walcheren komen en het dus
bijna allemaal derby’s zijn

Wie is je favoriete keeper en waarom?
Ik ben wel fan van Manuel Neuer, vanwege zijn
uitstraling. Maar vooral zijn techniek en reflexen
zijn goed Hij is sterk in de 1:1, maar ook zijn
spelhervattingen zijn goed en komen meestal aan
Wat zijn je overige hobby’s?
Ik probeer altijd maar van het leven te genieten,
hou wel van een hapje, een drankje en een goed
stukje muziek, maar mag ook graag door de natuur
zwalken zonder iemand tegen te komen Verder
wielrennen en sport in het algemeen, maar het
meeste passief als toeschouwer of in boekvorm

Hoe kijk je op dit moment aan tegen De
Noormannen?
Het lijkt me een echte dorpsvereniging waar
gezelligheid hoog in het vaandel staat maar ook
zeker prestaties niet mogen ontbreken

Waar eindigt De Noormannen in de 3e klasse?
Ik verwacht in de top 10 te eindigen
Wil je nog iets kwijt aan de supporters?
Ondanks dat het vreemde tijden zijn met COVID-19
hebben we jullie support zeker nodig en hopen
we jullie allemaal zoveel mogelijk langs de lijn te
verwelkomen
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Emiel Minderhoud
Speler 1e selectie

Leeftijd
17 jaar
Wat is je favoriete positie?
Aanvallende middenvelder of buitenspeler
Wat heeft je doen besluiten om toch weer voor De
Noormannen te komen voetballen?
Het gebrek aan tijd om in Middelburg te blijven
spelen Ik ga mijn examenjaar in en het kostte
vorig jaar al heel veel tijd om school met voetbal te
combineren Ik hoop dat dit wat meer rust brengt
Wat zijn jouw persoonlijke kwaliteiten in het veld?
Inzet en inzicht
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Ik neem een licht ontbijt, mediteer voor ongeveer
15 minuten en luister naar muziek
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Wat heb je geleerd bij Zeelandia Middelburg? En
past dit bij het spel van De Noormannen?
Ik heb geleerd dat zolang elke positie bezet is het
niet zo veel uitmaakt wie waar staat Natuurlijk
heeft iedereen zijn positie, maar wij speelden altijd
heel vrij en met veel beweging Een aanvallende
middenvelder nam bijvoorbeeld regelmatig de plek
van de rechtsachter over voor een korte tijd Ik zie
dit bij De Noormannen wat minder terug
Wie is jouw favoriete voetballer binnen de
vereniging en waarom?
Erwin Pouwelse, omdat ik daar heel veel van
kan leren door te kijken naar de beslissingen die
hij maakt in bepaalde situaties en hoe hij zich
beweegt in het veld
Wat is jouw doel voor dit seizoen?
Natuurlijk mezelf ontwikkelen in voetballend en
fysiek opzicht, maar ook dat we als team aan het
einde van het seizoen het gevoel hebben dat we
alles eruit hebben gehaald
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IN DE SCHIJNWERPERS: NIEUWE JEUGDSPONSOREN

» Erika Toutenhoofd & Vivian Brasser, verslaggeefsters

Afgelopen winter hebben Brasserie De Zeezot
en Raamdecoratie Zeeland samen de hele jeugd
voorzien van nieuwe trainingspakken We maken
graag nader kennis met deze sponsoren
Wie zijn ze?
Raamdecoratie Zeeland
Bart Faasse van Raamdecoratie Zeeland is in
augustus 2009 als ZZP-er begonnen met een
bedrijf in schilderwerk en raamdecoratie De
eerste jaren lag de nadruk op het schilderwerk met
zo nu en dan een opdracht in de raamdecoratie Na
7 drukke en intensieve jaren heeft hij in 2016 een
begin gemaakt aan een omslag in het bedrijf Hij is
zich toen meer gaan richten op de raamdecoratie
Bart heeft een nieuwe naam, logo en website laten
ontwikkelen en goede reclame gemaakt via sociale
media Dit heeft erg goed uitgepakt Inmiddels is
Raamdecoratie Zeeland een goed lopend bedrijf
In het kort komt het er op neer dat Raamdecoratie
Zeeland de gordijnenwinkel aan huis brengt Het
assortiment varieert van budget rolgordijnen tot
luxe shutters en van compleet horren gamma tot
prachtige overgordijnen Het concept werkt erg
goed De klant hoeft niet naar een winkel, maar
Bart komt ter plekke de situatie bekijken en
beoordelen Samen met de klant wordt er aan de
hand van stalen en demo’s een plan gemaakt Op
deze manier krijgt Bart veel waardering voor zijn
werk Hij werkt door heel Zeeland, van Goeree tot
Zeeuws Vlaanderen. Zelfs in België is hij actief. Hij
is blij dat deze switch goed is uitgepakt
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Brasserie de Zeezot
Sebastiaan Dekker heeft aan de universiteit
gestudeerd en heeft zijn master economie gehaald
Hij is vijf jaar commercieel controller geweest bij
een snackfabrikant Hij kende de horeca door
vakantiewerk en koken was zijn hobby Hij heeft
zijn partner Linda Peene zelfs leren kennen bij
de Zeezot Terugkijkend is hij blij dat ze de kans
hebben gekregen de Zeezot over te nemen Een
kantoorbaan was prima maar als je passie bij
koken ligt hou je dat niet eeuwig vol Samen met
Linda hebben ze de grote stap gezet: twee vaste
banen opgezegd en vanuit Breda terug naar
Westkapelle verhuisd Op 1 april 2014 hebben ze
Brasserie de Zeezot overgenomen Na een paar
jaar hebben ze het restaurant geheel naar eigen
zin en stijl gewijzigd Met een nieuw interieur en
een nieuwe kaart is het precies geworden zoals
het zelf voor ogen hadden Hij is dan ook trots op
zijn zaak en op het enthousiaste team, waarmee ze
steeds weer een nieuwe kaart kunnen ontwikkelen
en presenteren Hij heeft daarom ook nog geen
seconde spijt gehad van de stap die ze in 2014
hebben gezet Elke dag werkt hij met plezier en
voelt het werk als hobby
Waarom jeugdsponsor?
Wij vroegen beide heren wat ze heeft doen
besluiten om sponsor van de trainingspakken voor
de hele jeugd te worden

Bart: “Toen ik een keer langs de lijn stond, kwam ter
sprake dat de jeugd geen nieuwe trainingspakken
had Een aantal ouders opperde het idee om
dan maar trainingspakken zonder sponsoring
aan te schaffen Ik dacht, dat kan beter! Ik had
al wat langer interesse om iets aan sponsoring
bij De Noormannen te doen Dit was een mooie
kans om aan de naamsvergroting te werken voor
Raamdecoratie Zeeland
Ik heb zelf contact
gezocht met de sponsorcommissie “
Sebastiaan: “Ik ben actief benaderd door
de sponsorcommissie Ze vroegen of ik mijn
sponsorpakket wilde upgraden en samen met
Raamdecoratie Zeeland de trainingspakken voor
de jeugd wilde sponsoren Dat vond ik een prima
idee Ik vind het belangrijk om lokale (sport)
verenigingen te ondersteunen ”
Beide heren zijn dan ook trots als ze jongens en
meiden in het trainingspak door het dorp zien
fietsen.Je komt ze overal tegen. Naast Noormannen
sponsoren ze ook andere sportverenigingen
binnen de gemeente Veere Maar dat zijn wat
kleinere contracten, bv een wedstrijdbal of een
reclamebord
Eigen voetbalcarrière
Zowel Bart als Sebastiaan hebben zelf ook actief
gevoetbald bij De Noormannen Bart heeft tot zijn
15e gevoetbald In zijn laatste jaar werd er een
deal met de trainer gesloten: “Als ik niet kwam
trainen, mocht ik toch een halve wedstrijd spelen…
hahaha Hoewel ik wel mijn best deed, was ik
geen hoogvlieger ” Zijn zoon Jip voetbalt op dit
moment in de JO15 Sebastiaan heeft het langer
volgehouden Hij heeft ca 20 jaar gevoetbald,
van zijn 5e tot 25e jaar, waarvan zeven jaar in
het eerste elftal “Ik heb de laatste twee jaar van
het zondagvoetbal nog meegemaakt Met de
overstap naar het zaterdagvoetbal zijn we twee
keer kampioen geworden Dat was een mooie tijd,
met een heel goed team We hebben nog tweede
klasse gespeeld Ik reisde toen samen met Niek
Minderhoud vanuit Breda heen en weer om te
trainen en te spelen Omdat de tegenstanders in
de tweede klasse vaak uit Brabant kwamen, waren
voor ons de uitwedstrijden bijna thuiswedstrijden
Na twee jaar heen en weer pendelen, ben ik er mee
gestopt!”

Toekomst jeugd
Ze denken beiden hetzelfde over de toekomst van
de jeugd van De Noormannen: “Als dorpsvereniging
blijf je toch altijd kwetsbaar Je bent afhankelijk
van het aanbod van de jeugd Na wat magere jaren,
is er nu gelukkig weer wat meer aanwas Dit zijn
golfbewegingen Een fusie is ook niet altijd heilig ”
Noormannen als vereniging
We vroegen ook wat ze binnen de vereniging goed
vinden gaan en wat er voor verbetering vatbaar is
Sebastiaan: “Aan de buitenkant lijkt alles goed
geregeld en gaat alles door Ik vind wel dat
professionalisering van het sponsorbeleid een
goede stap is geweest Het is goed dat ze sponsoren
actief benaderen In alle drukte en hectiek komt
een ondernemer zelf er niet aan toe, om zelf zo’n
stap te zetten Met een mooie en duidelijk brochure
kun je een gesprek aangaan met een ondernemer”
Bart: “Ik heb veel respect voor alle vrijwilligers,
maar met name voor Patrick Knevel, de trainer van
de JO15 Hij staat al diverse jaren drie keer in de
week enthousiast voor deze groep Hij is een goed
voorbeeld dat jongeren ook best vrijwilligerswerk
binnen een vereniging kunnen doen!”
Coronacrisis
Beide heren staan voor hun bedrijf Ondanks deze
moeilijke en onzekere tijd, kijken ze positief de
toekomst tegemoet De werkzaamheden van Bart
zijn gewoon door gegaan tijdens de coronacrisis
Hij heeft het zelfs drukker gekregen, omdat
veel mensen gingen klussen in de lockdown
periode Daarnaast investeerden de mensen in
een verbouwing of iets dergelijks omdat ze niet
op vakantie konden Voor Sebastiaan was het
een heel ander verhaal: “We zijn 2,5 maand dicht
geweest Dit was erg saai Je mist de mensen
om je heen Maar we hebben snel geschakeld
en zijn afhaalmenu’s gaan maken en ook laten
bezorgen Zo blijf je zichtbaar bij je klanten Als
ondernemer moet je creatief zijn en proberen je te
onderscheiden Toen de toeristen weer mochten
komen, hebben we geflyerd in de vakantieparken.
Dat liep goed Inmiddels is het juist hartstikke druk
en hebben we meer omzet dan andere jaren
Naast de leden en de vrijwilligers zijn de sponsoren
erg belangrijk voor de vereniging Noormannen is
trots deze twee mooie bedrijven als sponsor voor
de jeugd te hebben
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VOETBALLEN MET DIABETES

» Verona Conte, verslaggeefster
Rody Janse en Troy Brasser, twee voetballers van
VV de Noormannen Deze twee jongens hebben
naast hun passie voor voetbal nog één ding
gemeen Namelijk dat zij allebei Diabetes type 1
hebben Ondanks hun ziekte kunnen zij toch de
sport beoefenen die ze graag doen Rody heeft een
insuline pomp en Troy spuit met de pen

Vertel even in het kort wie je bent en in welk team
je speelt
Rody Janse, 16 jaar en ik speel in de JO19 Sinds dit
seizoen train ik mee met de 1e selectie
Troy Brasser, 9 jaar en speel in de JO11
Op welke leeftijd kwam je er achter dat je Diabetes
had?
Rody: Toen ik 15 maanden oud was
Troy: Sinds afgelopen december Ik heb in de
kerstvakantie een week in het ziekenhuis gelegen,
ik was toen 8 jaar
Wat moet je doen voordat je aan een training of
wedstrijd begint?
Rody: zorgen dat de suikers rond de 10 zijn, eten en
mijn pompje afkoppelen
Troy: ik moet mijn BG (bloedglucose) meten Ik mag
voetballen met een BG tussen de 5 en 17 mmol/l
Zit ik lager dan moet ik eerst eten en wachten tot
ik stijg Bij hoger, dan insuline spuiten en wachten
tot ik gezakt ben
Moet je na de wedstrijd iets extra’s doen?
Rody: pompje weer aansluiten en kijken wat mijn
suikerwaarde is (dit staat aangegeven op de pomp)
Troy: mijn BG meten en evt wat eten en ’s nachts
opletten dat ik geen hypo krijg
Zijn er dingen die je niet kunt vanwege je ziekte?
Rody: nee
Troy: ik kan niet zomaar alles eten, maar kan verder
wel alles Al blijft het constant opletten
Wat moeten de mensen volgens jullie weten over
deze ziekte?
Rody: als ik te laag zou komen, dextro of suiker
geven om de bloedsuiker te laten stijgen
Troy: dat de ziekte meer inhoudt dan alleen maar
koolhydraten tellen en spuiten Het kan ook veel
lichamelijke schade aanrichten en je diabetes is
er iedere dag Van hypo’s en hypers kun je ook veel
last hebben en is ook best eng
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Jullie spelen beide voor De Noormannen maar
kunnen aardig tegen een balletje trappen, waar zie
je jezelf voetballen over 5 jaar?
Rody: voetballen bij De Noormannen in het 1e of
2e elftal
Troy: bij De Noormannen in de JO15 maar voetballen
bij Ajax blijft natuurlijk ook een droom
Wat is diabetes type 1? Diabetes type 1 is een
auto-immuunziekte Dat betekent dat het
afweersysteem het lichaam aanvalt Normaal
ruimt het afweersysteem alleen ziektes op Maar
bij sommige mensen vernielt het afweersysteem
de cellen die insuline aanmaken, in de alvleesklier
Dan heb je diabetes type 1 Zonder de stof insuline
kun je niet leven, want die regelt je bloedsuiker
Wie diabetes type 1 heeft, moet elke dag
bloedsuiker meten, insuline spuiten of een pompje
dragen Je kunt geen hap eten zonder te berekenen
hoeveel insuline ervoor nodig is Deze ingrijpende
behandeling herhaalt zich elke dag, alle 365 dagen
van het jaar
Als je diabetes hebt, zijn er momenten waarop
je een te hoge bloedsuiker (hyper) of te lage
bloedsuiker (hypo) hebt Te veel hypo’s en hypers
kunnen op den duur voor veel problemen in het
lichaam zorgen Wil je meer informatie? Kijk dan op
één van de volgende sites :
https://www diabetesfonds nl/home
https://www zorgeloosmetdiabetesnaarschool nl/
ouders-1/tips-voor-sport-en-spel
https://www bvdgf org/
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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

20

06 10 22 09 82
0118 571914
josdekker@zeelandnet.nl
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OP EEN VLOT DEUR DE NOORDKERKEPAD

» Marian Roelse, verslaggeefster
Huib Dommisse was al supporter van De
Noormannen op het Noordervroon en staat nu nog
steeds langs de lijn Jaren geleden is Huib door de
gemeente Veere uitgeroepen tot sportvrijwilliger
van het jaar Bij die uitreiking werden veel
vrijwilligers in het zonnetje gezet, Ko Louwerse
en Huib kregen een horloge, dat nog steeds bij
Huib om zijn pols zit (sommige mannen kregen
een baddoek…) Tijd om ook hèm eens te vragen
welke plaats De Noormannen in zijn leven heeft
ingenomen
Huib werd geboren in 1939 op het Noordkerkepad
en daar woont hij nog steeds De straat heeft deze
naam omdat het een noordelijk pad was naar de
kerk bij de toren Er was ook een Zuidkerkepad,
de Zuidstraat Zijn huis is in 1939 gebouwd en
bleef gespaard tijdens de bombardementen In de
schuur is nog goed te zien hoe hoog het zeewater
heeft gestaan, dat blijft zichtbaar door de stuclagen
heen Na de bombardementen is Huib met zijn
ouders Pieter Dommisse en Maatje Verhulst en
zijn broer Kees en zus Laura geëvacueerd naar een
tante in Domburg en daarna naar Wolphaartsdijk
In 1945 zijn ze terug gekomen om het huis schoon
te maken Bij hoog tij stroomde het water nog door
het Noordkerkepad Huib en buurjongen Jôôp van
Vaardegem hadden een vlot gemaakt en ze voeren
tussen de toren en de Noordstraat Dat moet toch
spannender zijn geweest dan GTA spelen op de
Playstation…
Na het dichten van de dijk werden een noodschool
en een noodkerk gebouwd waar nu de Markt
is Huib zat er in de eerste klas bij juffrouw De
Vos Later ging hij naar de nieuw gebouwde
Openbare Lagere School aan de Koudorpstraat
Na de Openbaeren volgde hij vier
jaar
landbouwonderwijs in Middelburg Hij reed op
de grote gele dorsmachine van zijn vader om het
graan in de grote schuur in de Noordkerkepad te
brengen Huib werkte jaren voor Boord Huibregtse
en hierna voor een aannemingsbedrijf Ook ging
hij 18 maanden in militaire dienst in Ossendrecht
Huib werkte vervolgens tot zijn 57e jaar bij een
stratenmakersbedrijf, zwaar werk onder alle
weersomstandigheden Zijn baas vroeg hem nog
een jaar te blijven maar het was genoeg en er kwam
tijd voor straatwerk bij zijn zus in de Breeweg in
Koudekerke, allerlei klusjes op het dorp en allerlei
karweitjes voor De Noormannen
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Huib is een paar jaar grensrechter bij De
Noorvrouwen geweest, dat was een gezellige
en succesvolle ploeg Frits Dieleman was toen
trainer Een aantal dames is van daaruit naar het
Nederlands dameselftal gegaan Huib heeft zelf
nooit gevoetbald maar miste geen wedstrijd van
het eerste elftal. Vanuit het Koffiehuis ging hij
met een ploegje naar het Noordervroon en daarna
weer terug naar het Koffiehuis. Nadat sportpark
De Prelaat was gebouwd werd de koffie en de
Jägermeister in de kantine genuttigd Vijfendertig
jaar lang ging hij met Jo en Jan Hendrikse, Boord
Verstraate en Boord Huibregtse naar Feijenoord
in Rotterdam en vaak naar uitwedstrijden van
Feijenoord bij Ajax, Sparta en NAC

Samen met Jo Lievense heeft Huib veel straatwerk
gedaan op De Prelaat Zijn laatste klus was het
tegelpad naar het derde veld En hij hielp met
verbouwingen aan de kantine, bestuurskamer en
kleedkamers Op zondagen moesten niet-leden
2,50 gulden betalen om vanaf half drie naar de
wedstrijd van het eerste te mogen kijken Daarvoor
stond bij de ingang op het parkeerterrein een
houten kotje welk tien jaar lang door Huib werd
bemand Hij bleef altijd zitten tot een uur of drie
want er waren er altijd die niet wilden betalen en
hoopten dat hij weg zou gaan Huib weigerde eens
een Westkappelse de toegang tot het veld omdat
ze geen entreegeld wou geven Ze heeft hem
nooit meer aangekeken Na de degradatie van De
Noormannen is het vragen van entreegeld gestopt
Addy Huiszoon heeft de kaartverkoop van hem
overgenomen toen De Noormannen weer waren
gepromoveerd
Twintig jaar lang zat Huib in de rommelmarktcommissie Een rommelmarkt organiseren
was enorm veel werk dat begon in mei met het
ophalen en sorteren van spullen tot en met het
opruimen van het overschot op de dag van de
rommelmarkt tot acht uur ‘s avonds Tussen de
opgehaalde spullen waren altijd verrassingen:
waardevolle spullen voor bij opbod maar ook
frietpannen met het vet er nog in en dozen met oud
papier en etenswaren die over de datum waren

Staand v.l.n.r.
Jaap van Vaardegem, Daan
Minderhoud, Boord Verstraate, David Jongepier,
Huib Dommisse
Zijn grote voormalige graanschuur diende altijd
voor opslag tot het moment dat alles naar de loods
van Ander van Rooijen kon worden gebracht In
juni van dit jaar verhinderde Corona het houden
van een rommelmarkt en er staat nu een grote
vracht spullen in zijn schuur te wachten op betere
tijden Er staan ook altijd voertuigen en spullen in
van Westkappelaars Huib vindt het allemaal best,
hij heeft ruimte genoeg En werk genoeg aan zijn
huishouden en de grote keurige tuin waar vele
soorten groenten en fruit er heel fraai bij staan
Huib mist sinds maart de wedstrijden van De
Noormannen en de gezelligheid op De Prelaat En
daarin is hij niet de enige
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WEDSTRIJDEN FLUITEN? DOEN!

» Peter Willeboordse, verslaggever
Elk jaar worden er in ons land 750 000 voetbalwedstrijden gespeeld Echt waar! En bij al die wedstrijden
is een scheidrechter nodig Want ja, zonder scheidrechter geen wedstrijd! Zo simpel is het
En ’t is bekend, zo gemakkelijk is het tegenwoordig niet om een scheidsrechter te vinden Dat is bij De
Noormannen helaas niet anders… Daarom was het vorig seizoen zo mooi dat een nieuwe scheidsrechter
werd gevonden Zijn naam? Eddie Elzinga! We gingen bij Eddie langs om een praatje met hem te maken

Eddie, hoe kwam je er toe om te gaan fluiten?
Omdat ik zelf niet meer voetbal leek het me een leuke manier om
toch actief met voetbal bezig te zijn En er is natuurlijk behoefte aan
scheidsrechters Als niemand iets doet, bloedt de vereniging op de
lange duur dood
Heb je zelf altijd gevoetbald?
Vanaf mijn jeugd heb ik gevoetbald bij Oostkapelle In de d-pupillen
ben ik keeper geworden Op mijn 18e toen ik keeper was van het tweede
van Oostkapelle heb ik tijdens een wedstrijd mijn been gebroken Toen
was het met de ambities van mijn carrière eigenlijk wel gebeurd Ik
ben later ook (keepers)trainer geweest en in noodgevallen heb ik bij De
Noormannen nog wel eens in het eerste onder de lat gestaan
En je carrière als scheidsrechter, hoe is die begonnen?
Om een beetje rustig te beginnen ben ik met het fluiten van wedstrijden
van de vrouwen begonnen Het viel me op dat ik een drieletterwoord
hoorde dat ik daar niet verwacht had haha Ook heb ik een wedstrijd
van de jo-17 gefloten. Dat was toch wel pittiger, maar het verliep goed.
Ik zou ook nog gaan fluiten bij het derde of vierde, maar dat is niet
meer gelukt vanwege de coronacrisis
Hoe beviel het fluiten?
Heel goed! Het was hartstikke leuk om te doen. Het geeft echt een fijn gevoel als je affluit en de wedstrijd
is goed verlopen
Wat vind je belangrijk als scheidsrechter?
Je moet proberen onafhankelijk te zijn, ook al fluit je namens De Noormannen. Je kunt een bijdrage
leveren aan een positieve beleving van het voetbal Dat er tijdens de wedstrijd met respect met elkaar
wordt omgegaan
Mooie woorden Eddie! Wat zijn je plannen?
Dit seizoen ga ik zeker mijn wedstrijden weer fluiten. Ik heb er zin in!
Heb je nog een boodschap voor de lezers van de presentatiegids?
Ga ook fluiten! Het is heel leuk om te doen en je helpt er De Noormannen en het voetbal enorm mee.
Bedankt Eddie. En veel succes bij het fluiten!

We spraken ook nog even met voorzitter Jaap Kaland Wat doet De Noormannen voor de scheidsrechter?
Als iemand wedstrijden wil fluiten dan zijn we daar natuurlijk hartstikke blij mee. De Noormannen zorgt
dan voor een natje en een droogje voor de scheidsrechter En als kosten gemaakt worden voor bijvoorbeeld
reizen of kleding dan vergoeden we die graag Als een scheidsrechter een cursus wil volgen, dan kunnen
we daar ook voor zorgen
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de winkel van alles!
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NOORMANNEN 1

Staand v.l.n.r. Bas Rijkeboer, Rens Janisse, Finy Cijsouw, Jari Kaland, Rens de Visser, Damian Cijsouw, Dylan Maljers, Ron de Nooijer,
Aron van Sluijs
Zittend v.l.n.r. Julian Coppoolse, Rody Janse, Dion Conte, James Beije, Emiel Minderhoud, Niels Coppoolse, Erwin Pouwelse, Jesse
Simonse
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Knielend v.l.n.r. Jos Hoogesteger (assistent-scheidsrechter), Randy van Gils (verzorger), Leendert Joosse (elftalleider), Willem
Alewijnse (keeperstrainer), Lennard Kerkhove (hoofdtrainer)
Niet op de foto: Mark Minderhoud, Remco Wondergem
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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:
assistent-scheidsrechter:
verzorging:
keeperstrainer:
Spelers
James Beije
Damian Cijsouw
Finy Cijsouw
Julian Coppoolse
Niels Coppoolse
Competitie ploegen
Noormannen
Bevelanders
FC Dauwendaele
Goes
GPC Vlissingen
Lewedorpse Boys
Luctor Heinkenszand
Nieuwdorp
Patrijzen
RCS
VCK
Veere
Zaamslag
Zeelandia Middelburg

Lennard Kerkhove
Leendert Joosse
Jos Hoogesteger
Randy van Gils
Willem Alewijnse

Rens Janisse
Jari Kaland
Dylan Maljers
Emiel Minderhoud

tel: 06 18330949
tel: 06 23382796
tel: 06 20992324
tel: 06 17802158
tel: 06 10684492

Mark Minderhoud
Ron de Nooijer
Erwin Pouwelse
Bas Rijkeboer

Programma
Noormannen 1 - Oostkapelle/Domburg 2
Noormannen 1 - Luctor Heinkenszand 2
Apollo ‘69 1 - Noormannen 1
Rillandia 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Jong Ambon 1
Noormannen 1 - VC Vlissingen 1
Noormannen 1 - Nieuwdorp 1
Bevelanders 1 - Noormannen 1
Lewedorpse Boys 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - RCS 1
GPC Vlissingen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Veere 1
VCK 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Patrijzen 1
Zeelandia Middelburg 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Zaamslag 1
Goes 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - FC Dauwendaele 1
Luctor Heinkenszand 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - GPC Vlissingen 1
RCS 1 - Noormannen 1
Nieuwdorp 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - VCK 1
Patrijzen 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Zeelandia Middelburg 1
Noormannen 1 - Goes 1
Zaamslag 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Luctor Heinkenszand 1
Veere 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Lewedorpse Boys 1
FC Dauwendaele 1 - Noormannen 1
Noormannen 1 - Bevelanders 1

Jesse Simonse
Aron van Sluijs
Rens de Visser
Remco Wondergem

3-2
2-0
3-2
1-3
5-3
2-0
1-1
26-09-2020
03-10-2020
10-10-2020
17-10-2020
24-10-2020
31-10-2020
07-11-2020
21-11-2020
28-11-2020
05-12-2020
12-12-2020
16-01-2021
23-01-2021
30-01-2021
06-02-2021
27-02-2021
06-03-2021
13-03-2021
20-03-2021
27-03-2021
10-04-2021
17-04-2021
24-04-2021
08-05-2021
15-05-2021

(14:30)
(14:30)
(14:30)
(15:00)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:35)
(14:30)
(14:00)
(14:00)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
(14:30)
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NOORMANNEN VROUWEN 1

Staand v.l.n.r. Michael Dekker (trainer/leider), Gerbert van Sighem (elftalleider), Noah Francke, Iris Roelse, Ylke Houterman,
Nathalie Meijers, Kelly van Sighem, Josianne Janse (verzorgster)
Zittend v.l.n.r. Julie Berents, Yasmin Wielemaker, Elisa van Sighem, Nienke Minderhoud, Julia Dominicus, Esther van der Male,
Romana Harmanus
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Knielend v.l.n.r. Chantal Ros, Anouk van Keulen, Liz Sturm, Karien Cijsouw, Emilie Cijsouw, Christy Cijsouw
Niet op de foto: Vera Cijsouw, Pleun Nijdam, Renee van Vaardegem

33

PROGRAMMA VROUWEN 1

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

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

Competitie ploegen
Noormannen VR1
ST Apollo’69/Luctor 1
Arnemuiden VR1
Bevelanders VR1
SVO DKS’17/Axel VR3
DwO’15 VR1
Ijzendijke VR3
De Meeuwen VR2
ST Nieuwdorp/Patrijzen VR2
ST Serooskerke/Veere VR1
Serooskerke VR2
VCK 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
Pleun Nijdam
Iris Roelse
Chantal Ros

Elisa van Sighem
Kelly van Sighem
Liz Sturm
Renee van Vaardegem
Yasmin Wielemaker

Programma
De Meeuwen VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Serooskerke/Veere VR1
ST Oostkapelle/Domburg VR1 - Noormannen VR1
Bevelanders VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - SVO DKS’17/Axel VR3
Zaamslag VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Serooskerke VR2
Noormannen VR1 - ST Serooskerke/Veere VR1
DwO’15 VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - De Meeuwen VR2
ST Apollo’69/Luctor 1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Arnemuiden VR1
Ijzendijke VR3 - Noormannen VR1
VCK VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - ST Nieuwdorp/Patrijzen VR2
Noormannen VR1 - ST Apollo’69/Luctor VR1
ST Serooskerke/Veere VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Bevelanders VR1
De Meeuwen VR2 - Noormannen VR1
Arnemuiden VR1 - Noormannen VR1
Noormannen VR1 - Zaamslag VR1
ST Nieuwdorp/Patrijzen VR2
Noormannen VR1 - Ijzendijke VR3
SVO DKS’17/Axel VR3
Noormannen VR1 - VCK VR1
Noormannen VR1 - DwO’15 VR1
Serooskerke VR2 - Noormannen VR1

4-2
3-2
4-3
1-3
26-09-2020
03-10-2020
10-10-2020
17-10-2020
24-10-2020
31-10-2020
07-11-2020
21-11-2020
28-11-2020
05-12-2020
12-12-2020
23-01-2021
30-01-2021
06-02-2021
27-02-2021
13-03-2021
20-03-2021
27-03-2021
10-04-2021
17-04-2021
24-04-2021
08-05-2021
15-05-2021

(09:30)
(12:00)
(12:30)
(12:30)
(13:00)
(12:30)
(14:30)
(13:45)
(11:15)
(12:00)
(12:30)
(12:30)
(12:00)
(12:30)
(10:00)
(12:30)
(10:00)
(12:30)
(12:30)
(12:30)
(12:30)
(10:00)
(11:00)
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NOORMANNEN 2

Staand v.l.n.r. Bjorn Boogaard, Patrick Knevel, Niels van Belzen, Jelmer Theune, Jarno Elzinga, Jeroen Minderhoud
Zittend v.l.n.r. Pedro Boon, Marcel Nijsse (trainer/coach), Stefan Joziasse, Marco Verburg (elftalleider), Garik Manoekian
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Knielend v.l.n.r. Jacco Cijsouw, Hayo Houmes, Niels Gabrielse, Robin Lous
Niet op de foto: Dylan Knevel, Marc Minderhoud, Pieter Jan Peene (assistent-scheidsrechter)

37

PROGRAMMA NOORMANNEN 2
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Noormannen 2
trainer/coach:
elftalleider:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Niels van Belzen
Bjorn Boogaard
Pedro Boon
Jacco Cijsouw

Marcel Nijsse
Marco Verburg
Pieter Jan Peene

Jarno Elzinga
Niels Gabrielse
Hayo Houmes
Stefan Joziasse

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

tel: 06 30734842
tel: 06 40351049
tel: 06 13024548

Dylan Knevel
Patrick Knevel
Robin Lous
Garik Manoekian

Jeroen Minderhoud
Marc Minderhoud
Jelmer Theune

Programma
Noormannen 2 - Luctor Heinkenszand 3
Noormannen 2 - Walcheren 3
De Meeuwen 2 - Noormannen 2
VCK 2 - Noormannen 2
De Meeuwen 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Arnemuiden 3
Lewedorpse Boys 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - ST Oostkapelle/Domburg 3
FC Dauwendaele 2 - Noormannen 2
GPC Vlissingen 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Zeelandia Middelburg 3
Noormannen 2 - VC Vlissingen 3
Walcheren 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Serooskerke 4
Veere 2 - Noormannen 2
Noormannen 2 - De Meeuwen 3
VC Vlissingen 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Lewedorpse Boys 2
Zeelandia MIddelburg 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - Walcheren 3
Noormannen 2 - Veere 2
Serooskerke 4 - Noormannen 2
Noormannen 2 - FC Dauwendaele 2
Arnemuiden 3 - Noormannen 2
Noormannen 2 - GPC Vlissingen 2
ST Oostkapelle/Domburg 3 - Noormannen 2

6-0
5-2
4-2
8-1
4-3
26-09-2020
03-10-2020
10-10-2020
24-10-2020
31-10-2020
07-11-2020
21-11-2020
28-11-2020
05-12-2020
12-12-2020
30-01-2021
06-02-2021
27-02-2021
06-03-2021
20-03-2021
27-03-2021
10-04-2021
17-04-2021
24-04-2021
08-05-2021
15-05-2021

(11:30)
(12:30)
(12:00)
(12:30)
(12:45)
(12:00)
(12:00)
(14:30)
(12:00)
(14:30)
(12:00)
(12:30)
(12:00)
(13:00)
(12:00)
(12:00)
(14:45)
(12:00)
(14:30)
(12:00)
(12:00)

Café - restaurant - catering

Kasteel van Batavia
WESTKAPELLE
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PROGRAMMA NOORMANNEN 3

Noormannen 3
leider/coach:
leider/coach:
assistent-scheidsrechter:
Spelers
Niels van Alphen
Jakko van Belzen
Wim Brasser
Henny Cijsouw
Jordi Cijsouw
Robert Cijsouw
Siebren Cijvat
Erwin Dolman
Competitie ploegen
Noormannen 3
Arnemuiden 4
FC Dauwendaele 5
GPC Vlissingen 6
De Meeuwen 4
MZVC 6
RCS 3
Serooskerke 6
VCK 4
Veere 3
Walcheren 6
Zeelandia Middelburg 4
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Vacature
Frans Dominicus
Vacature

Rick Francke
Richard Gabrielse
Stefan Gabrielse
Danny Huibregtse
Jeroen Huibregtse
Eddy Janse
Koos Kooper

tel: 06 53711488

Arjan Lievense
Tom Lievense
Benny Melse
Svend Minderhoud
Edwin de Pagter
Kris Pouwelse
Mark Riemens

Programma (tot winterstop)
Noormannen 3 - De Meeuwen 5
Arnemuiden 5 - Noormannen 3
RCS 3 - Noormannen 3
Noormannen 3 - Zeelandia Middelburg 4
Noormannen 3 - Walcheren 6
De Meeuwen 4 - Noormannen 3
Noormannen 3 - FC de Westhoek’20 4
Noormannen 3 - Veere 3
GPC Vlissingen 6 - Noormannen 3
Noormannen 3 - Serooskerke 6
Arnemuiden 4 - Noormannen 3
Noormannen 3 - FC Dauwendaele 5
Noormannen 3 - MZVC 6
VCK 4 - Noormannen 3

Arjen Simonse
Ruben van Sluijs
Iman Verhage
Mike Verhulst
Rowin Wondergem
Thomas Wuite
Erik van Zanten

2-1
3-3
2-4
26-09-2020
03-10-2020
10-10-2020
17-10-2020
24-10-2020
31-10-2020
07-11-2020
21-11-2020
28-11-2020
05-12-2020
12-12-2020

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

Staand v.l.n.r. Siebren Cijvat, Robert Cijsouw, Henny Cijsouw, Benny Melse, Thomas Wuite, Richard Gabrielse, Svend Minderhoud,
Stefan Gabrielse
Zittend v.l.n.r. Jordi Cijsouw, Kris Pouwelse, Tom Lievense, Mike Verhulst, Erik van Zanten, Koos Kooper, Jakko van Belzen
Knielend v.l.n.r. Ruben van Sluijs, Eddy Janse, Rowin Wondergem, Jeroen Huibregtse, Rick Francke, Wim Brasser
Niet op de foto: Niels van Alphen, Erwin Dolman, Danny Huibregtse, Arjan Lievense, Edwin de Pagter, Mark Riemens, Arjen Simonse,
Iman Verhage
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Markt 91, 4361 AE Westkapelle
Tel: 0118-571482
www.brasseriedetijd.nl
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JEUGD

JO19-1
Staand v.l.n.r Peter Willeboordse (assistent scheidsrechter), Stefan Feleus (trainer/coach), Jurgen Dronkers, Rody Janse, Mano
Verburg, Aron Brasser, Levien Minderhoud, Stijn Cijvat, Juraj Wondergem, Mohamad Mohamad, Luuk Joosse, Simon Brasser
(assistent scheidsrechter)
Zittend v.l.n.r Pierce Jobse, Tom Sanderse, Arjen van Sighem, Dion Conte, Thomas Willeboordse, Mikai Verhulst, Leon Jongepier,
Giel Verhulst
Niet op de foto: Marijn de Ridder (trainer/coach)
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JO15-1
Staand v.l.n.r. Patrick Knevel (trainer/leider), Julian Coppoolse (leider), Femke Maranus, Maud Minderhoud, Kim Willemstein, Mika
Huibregtse, Liam Vreeke, Joey Janse, Jesse Houmes, Rens Janisse (trainer/leider)
Zittend v.l.n.r. Annick Feleus, Jip Faasse, Lars van ‘t Westeinde, Cas Joosse, Sven Joosse, Ivo Dekker, Tijmen Lievense
Niet op de foto: Faysal Al Hasan, Sander Minderhoud
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JEUGD

JO12-1
Staand v.l.n.r Jacco Houmes (leider), Lau Verhulst, Levien Houmes, Stef Matthijsse, Nick Slabber, Onyx Dominicus, Luca
Menheere, Pieter Cijsouw (leider)
Zittend v.l.n.r Sander Minderhoud, Jari Czajka, Jur Minderhoud, Luuk Cijsouw, Julian Jakobsen
Niet op de foto: Max Patty (trainer)
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JO11-1
Zittend v.l.n.r. Levi Houmes, Mats Dekker, Juno Kerkhove, Alissa Wouters, Timon Houmes, Troy Brasser, Joël Duvekot, Beau Geldof,
Max Patty (trainer)
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JEUGD

JO8-1
Staand/zittend v.l.n.r. Eddy Matthijsse (leider), Ruben van Sluijs (trainer), Tony Calenga (leider), Nigel Vreeke, Robin Francke, Luka
de Visser, Wout Matthijsse, Asya Dominicus, Jaëla Calenga, Vaio Dominicus, Stijn Wuite, Damian Cijsouw (trainer), Aron van Sluijs
(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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COMMISSIE DAMESVOETBAL

Wie zijn wij?
De commissie damesvoetbal binnen onze
voetbalvereniging bestaat uit Christy Cijsouw,
Esther van der Male, Nathalie Meijers en Romy
Huibregtse Wij zijn alle vier lid van de vereniging,
drie spelende leden en een rustend lid We hebben
de commissie opgestart omdat we het belangrijk
vinden dat er extra aandacht besteed wordt aan
het damesvoetbal binnen de vereniging
Wat doen wij?
Christy en Nathalie zijn in mei 2019 bij een
bijeenkomst over vrouwenvoetbal bij Zeelandia
Middelburg geweest Deze bijeenkomst werd
georganiseerd door de KNVB Er werd vooral
gesproken over de toekomst van verschillende
Zeeuwse verenigingen en hoe zij vrouwenvoetbal
binnen hun vereniging nu en in de toekomst willen
vormgeven Na deze bijeenkomst is besloten
om samen met Esther en Romy de commissie
damesvoetbal op te richten Vanuit deze commissie
willen we ons richten op het werven van meisjes en
dames voor onze vereniging Dit willen we doen door
het organiseren van activiteiten om de meisjes/
dames kennis te laten maken met voetbal en met
de vereniging Dit willen we in de komende periode
organiseren in de vorm van een ‘Vriendinnendag’
We hadden de eerste Vriendinnendag gepland op
18 maart jl maar vanwege het coronavirus hebben
we deze helaas moeten aflassen. We hebben
sindsdien vooral samen gekeken wat we volgend
seizoen (hopelijk) willen en kunnen organiseren
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Wat is een Vriendinnendag?
Een vriendinnendag is een middag waarop iedereen
welkom is om kennis te maken met voetbal
Meiden die nog geen lid zijn van de vereniging
kunnen zich aanmelden Meiden die al lid zijn
mogen vriendinnetjes, klasgenootjes, nichtjes
of buurmeisjes meenemen naar de club Het is
een middag vol voetbalplezier, met verschillende
oefeningen en spelletjes en natuurlijk veel
gezelligheid De middag is bedoeld om nieuwe
meiden kennis te laten maken met voetbal bij
De Noormannen op een laagdrempelige manier
Op deze manier hopen we meiden enthousiast te
maken voor het vrouwenvoetbal
Wat zijn de plannen voor dit seizoen (2020/2021)?
We hopen natuurlijk allemaal dat er volgend
seizoen wat meer ruimte vrijkomt voor dit soort
activiteiten Als eerste activiteit dit seizoen willen
we op 30 september a s een vriendinnendag
organiseren We hopen dan een leuke dag te
kunnen verzorgen voor (hopelijk) veel toekomstige
leden!
Volg onze Instagram-pagina @vvdenoorvrouwen
om op de hoogte te blijven van waar wij ons als
commissie mee bezig houden en wat we willen
gaan organiseren de komende periode
Voor meer informatie of vragen mag er altijd
contact met ons opgenomen worden Stuur een
mailtje naar vrouwenvoetbal@noormannen nl of

bel naar 0623000866

vele smaken & huisgemaakt!
a mbac htelijk
Langstraat 3, 4374 AN Zoutelande
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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
Jesse Simonse
commercielezaken@noormannen nl

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

Jeugdzaken:
Vervoerssecretaris
Marian Roelse
jeugd-vervoerssecretaris@noormannen nl

Overige commissies:
Materiaalbeheer
Deze persoon verzorgt het trainingsmateriaal,
wedstrijdballen, EHBO-tasjes etc
• Adrie Cijsouw
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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
• Erwin Pouwelse (jeugdzaken)
Kantinecommissie
Deze commissie regelt de kantinezaken
kantinecommissie@noormannen nl
• Michael Dekker
• Jan Gabriëlse
• Marleen Kaland
• Piet Lievense
• Jesse Simonse
• Amanda Slabber
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
Vrouwenvoetbal
Deze commissie zorgt ervoor dat het vrouwenvoetbal op allerlei verschillende manieren
gepromoot wordt
vrouwenvoetbal@noormannen nl
• Christy Cijsouw
• Nathalie Meijers
• Romy Huibregtse
• Esther van der Male

Communicatiecommissie
Deze commissie houdt zich o a bezig met de
website, nieuwsbrief, De Voorzet en social media
communicatie@noormannen nl
• Julie Berents
• Vivian Brasser
• Verona Conté
• Jeroen Huibregtse
• Dennis Minderhoud /
webmaster@noormannen nl
• Françoise Minderhoud
• Jesse Simonse
• Erika Toutenhoofd
• Peter Willeboordse
Rommelmarktcommissie
Deze commissie organiseert eens in de twee jaar een
rommelmarkt in Westkapelle
rommelmarkt@noormannen nl
• Marianne Conté
• Wilbert Dingemanse
• Eddie Elzinga
• Jan Gabriëlse
• Jeroen Huibregtse
• Piet Lievense
• Erik Lous
• Erwin Pouwelse
• Liesbeth Pouwelse
• Marco Verburg
• Sonja van der Welle

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
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 iedere week
de lijnen recht op het veld gekalkt worden
• Frits Dieleman
• Dave Jongepier
• Frans Lous
• Theo Verduyn
• Henk Wielemaker

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
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