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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Na drie seizoenen die getekend werden door 
corona, zitten we inmiddels in de eerste maanden 
van een gloednieuw voetbalseizoen  Een seizoen 
met een prachtig aantal jonge voetballers en 
voetbalsters, die er iedere zaterdag voor zorgen dat 
er al vanaf vroeg in de ochtend van alles te beleven 
is op de Prelaat  Helaas hebben we te weinig jeugd 
voor de oudere jeugdteams, maar in de jongere 
jeugdteams hebben we veel nieuwe leden kunnen 
verwelkomen en wordt er volop gevoetbald bij de 
JO-7, JO-10, JO-12 en JO-14  Zowel supporters als 
nieuwe enthousiastelingen verwelkomen we graag 
op het sportpark, dus kom zeker eens kijken! 

Dat er al een aantal weken elke zaterdag genoeg 
te beleven is hebben we dit jaar in het bijzonder te 
danken aan de ploeg die zorgt voor het onderhoud 
van de velden  Het was een bijzonder zonnige 
zomer en veel clubs kampen nog steeds met 
de gevolgen van de aanhoudende droogte  Ook 
onze seniorenteams hebben te maken gehad 
met een te korte voorbereiding, maar dankzij 
de inzet van de vrijwilligers liggen het hoofd- en 
trainingsveld er inmiddels prima bij en kunnen ook 
de drie mannenteams en het vrouwenteam hun 
wedstrijden gelukkig gewoon op de Prelaat spelen  

Wat vrijwilligers betreft is het een seizoen van 
vernieuwing  Met ingang van dit seizoen vragen we 
alle leden van de Noormannen om een bijdrage in 
het vrijwilligerswerk te leveren, met als doel een 
sportieve, sociale en actieve vereniging voor én van 
iedereen  Vele handen maken licht werk en met 
deze stap hebben we er alle vertrouwen in dat we 
het voor iedereen nog leuker kunnen maken om lid 
te zijn van de Noormannen  Ook voor de toekomst 
wordt er gekeken naar vernieuwing  Een werkgroep 
is recent aan de slag gegaan met het uitwerken van 
diverse toekomstscenario’s, waarbij bijvoorbeeld 
wordt gekeken naar verdere samenwerking 
met andere sport- of voetbalverenigingen  In 
de afgelopen jaren zijn al succesvol enkele 
evenementen georganiseerd met KV Stormvogels, 
stuk voor stuk mooie voorbeelden van het bundelen 
van krachten om wat extra’s te kunnen bereiken 

Naast een aantal punten van vernieuwing, stond 
de afgelopen periode ook meermaals in het teken 
van afscheid  Op voetbalgebied springt daarbij 
het afscheid van Mark Minderhoud in het oog: na 
25 jaar voetbal in een eerste elftal, waarvan 2 jaar 
bij VC Vlissingen, speelde Mark in de miraculeuze 
laatste speelronde van het afgelopen seizoen zijn 
laatste officiële wedstrijd bij de Noormannen. 
Het 1e elftal speelde zich in deze wedstrijd veilig 
en gaf Mark daarmee een waardig slotstuk van 
zijn glansrijke voetbalcarrière  Een speciale 
vermelding in deze gids is daarnaast op zijn 
plaats voor de bestuursleden die in de afgelopen 
periode afscheid hebben genomen van hun taak 
als bestuurslid  Jaap Kaland, Eddy Janse, Pieter 
Cijsouw en Julie Berents hebben de vereniging 
gezamenlijk vele jaren bestuurd als respectievelijk 
voorzitter, bestuurslid facilitaire zaken, bestuurslid 
voetbalzaken en bestuurslid communicatie  
Hierbij wil ik ze namens de hele vereniging 
nogmaals bedanken voor hun belangrijke inzet als 
bestuurslid  

Tot slot wil ik iedereen veel plezier wensen bij het 
lezen van deze presentatiegids  Na een jaar zonder 
gids ligt er dit jaar een goed gevuld exemplaar op 
bijna iedere deurmat in Westkapelle  Met dank aan 
vele vrijwilligers en sponsoren is het weer een gids 
om trots op te zijn!

» Jesse Simonse, voorzitter
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PROFITEER VAN DE NOORMANNEN-
DEKKER 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. 

2. 

3. 

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

Betaling van de geleverde producten geschiedt eenmaal per week, via 
automatische afschrijving van uw bankrekening waarvoor Dekker Tankstation 
Exploitatie B.V. gemachtigd wordt.
Dekker Tankstation B.V. behoudt zich het recht voor de tankpas te blokkeren 
en terug te vorderen.
Er wordt op verzoek een factuur verstrekt per mail
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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
Zuidstraat 27,
Westkapelle

4 ELAN PAREE
Burg. Timansweg 9,
‘s Heerenhoek

11 TOTAL EXPRESS ‘DE SMOKKELHOEK’
Kloosterweg 13,
Kapelle

5 TOTAL VERMARE
Oostweg 27
Krabbendijke

12 TOTAL DE ZEVENAAR
FJ Haarmanweg,
Terneuzen

6 TOTAL ZAAMSLAG
Terneuzensestraat 62a,
Zaamslag

13 TOTAL AXEL
Buthdijk 2a,
Axel

7 TOTAL EXPRESS SAS VAN GENT
Westkade 12,
Sas van Gent

14 TOTAL EXPRESS BURGH-HAAMSTEDE
Burghseweg 74a,
Burgh-Haamstede

TANKSTATIONS
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IN GESPREK MET DE HOOFDTRAINER

» Lennard Kerkhove, hoofdtrainer

Ook dit seizoen mag ik mijzelf weer hoofdtrainer 
van de Noormannen noemen  Alweer mijn 8ste jaar 
als eindverantwoordelijke van een fantastische 
vereniging en voetbalelftal waar ik dan ook enorm 
trots op ben!

We zijn dit jaar alweer voor het 5e seizoen actief 
in de derde klasse, een doelstelling die we als 
vereniging graag willen nastreven  Eerlijkheid 
gebied te zeggen dat we ook 2 seizoenen hebben 
gekend die we niet hebben afgemaakt, maar het 
feit is dat we vorig seizoen geheel op eigen kracht 
directe handhaving hebben afgedwongen  Met een 
kleine selectie ongeveer een complete competitie 
spelen in iets meer als 4 maanden tijd geeft mij 
de overtuiging dat we absoluut in de derde klasse 
thuis horen 

\

Dit seizoen begon de voorbereiding, door de droogte 
op de velden, erg stroef  In hele beperkte ruimtes 
hebben we kunnen trainen, maar gelukkig waren 
er oefenwedstrijden gepland die voornamelijk 
elders gespeeld konden worden  Aansluitend 
volgde de bekerwedstrijden, die niet zoals we 
gewend zijn de laatste jaren werden gewonnen, 
maar juist verloren  De voorbereiding stond dit 
seizoen voornamelijk in het teken van fit worden 
en een nieuwe speelwijze inslijpen, wat uiteraard 
gepaard gaat met pieken en dalen  Toch hebben 
we op het moment van schrijven een vliegende 
start gemaakt in de competitie  Na 2 gespeelde 
wedstrijden hebben we al 6 punten verzameld, in 
een competitie die door de versterkte promotie 
-en degradatieregeling alleen maar zwaarder is 
geworden  Dat bevestigd alleen maar mijn gevoel 
dat er binnen de huidige selectie genoeg kwaliteit 
aanwezig is om zo snel een speelwijze op te pikken 
en aan te leren  Door de nieuwe regeling zullen we er 
dus voor moeten zorgen dat we tenminste 6 andere 
ploegen onder ons moeten houden, dit zal dan ook 
een enorme uitdaging worden  De derde klasse is 
er in kwaliteit behoorlijk op vooruit gegaan, wat 
dus voor ons als Noormannen een buitengewone 
prestatie zal zijn wanneer we directe handhaving 
kunnen bewerkstelligen  

Met deze wetenschap wil ik dan ook vragen of 
de supporters onze ploeg in grote getalen komt 
aanmoedigen en ondersteunen om gezamenlijk 
de doelstelling van directe handhaving te behalen  
Ik wens iedereen een sportief, gezellig en bovenal 
gezond voetbalseizoen toe!
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IN DE SCHIJNWERPERS: SPONSOREN VROUWENTEAM

Waar zouden we zijn zonder onze sponsoren?    
Sponsoren zijn erg belangrijk voor onze vereniging  
De een sponsort een wedstrijdbal, de ander een 
reclamebord of adverteert in deze presentatiegids  
We zijn met allemaal even blij  Maar er zijn ook een 
aantal topsponsoren  De hoogste tijd om met twee 
van deze sponsoren in gesprek te gaan  Dit zijn de 
shirtsponsors van het vrouwenteam: Kapsalon M’n 
Zus & Ik en Italiaans restaurant La Piazzetta  Dit 
keer spraken we digitaal met elkaar  M’n Zus & Ik 
zijn al langer shirtsponsor van het vrouwenteam  
Omdat de vorige medeshirtsponsor stopte bij het 
vrouwenteam, kwam er een plaatsje vrij op het 
shirt bij de vrouwen  La Piazzetta vulde dit graag 
op  

Wie zijn ze?
Kapsalon M’n Zus & Ik

Hanneke en Carola zijn ruim tien jaar geleden hun 
eigen kapsalon gestart  Hanneke wilde van kinds 
af aan al kapster worden  Carola wilde eerst iets 
met dieren gaan doen, maar vanaf haar 16e wist 
ze het zeker:  kapster  In eerste instantie hebben 
ze allebei in loondienst gewerkt  Maar tijdens 
die periode hadden ze best wat ideeën en tips 
wat anders of beter zou kunnen  Hier werd nooit 
echt iets mee gedaan  In mei 2011 kregen ze 
de mogelijkheid om de kapsalon te starten   Ze 
hebben toen de stoute schoenen aangetrokken en 
vol overgave hun eigen bedrijf gestart  Ze vertellen 
dat ze het tot hun 18e helemaal niet zo goed konden 
vinden samen  Maar toen ze het ouderlijk huis uit 
gingen, is dat helemaal goed gekomen  Bij de start 
hebben ze goede afspraken gemaakt  Ieder heeft 
zijn eigen kwaliteiten  Inmiddels hebben ze er 
diverse medewerkers bij  

Ze hebben in de Zuidstraat hun salon stijlvol, strak, 
maar gezellig ingericht  Iedereen kan er terecht: 
mannen, vrouwen en kinderen  Ze hebben voor 
iedereen evenveel tijd en aandacht  Elk jaar volgen 
ze (en de medewerkers) een aantal cursussen  
Zo zijn ze altijd op de hoogte van de nieuwste 
technieken op knip- en kleurgebied  

Italiaans restaurant La Piazzetta

La Piazzetta bestaat inmiddels ruim drie jaar  
Sebastiaan komt uit een echt horecanest  Hij is 
er mee opgegroeid, omdat zijn vader en moeder 
ook in de horeca zaten  Voor hem was het bijna 
vanzelfsprekend dat hij ook dat vak in zou gaan  Bij 
Ellen ligt dat iets anders  Ze deed wel vakantiewerk 
in de horeca  Na de middelbare school besloot 
ze toch de horecaopleiding te gaan doen  Daarna 
heeft ze de studie evenementenmanagement 
gevolgd  Sebastiaan heeft een tijd lang, samen met 
Ronald van de Sande, Kasteel van Batavia gerund  
Ellen was daar gastvrouw van het restaurant  Een 
jaar of vijf geleden besloot Sebastiaan te stoppen 
met Kasteel van Batavia  Hij werd ZZP’er terwijl 
Ellen daar nog wel bleef werken  Het ging op een 
gegeven moment toch weer kriebelen om een 
eigen restaurant te starten  Voor Ellen was dat 
ook een grote wens  Omdat het huidige pand van 
La Piazzetta in de familie van Sebastiaan zat, 
paste alles prima in elkaar  Ze kozen voor een 
Italiaans restaurant met pure ingrediënten. Ze 
hebben bij het opstarten veel tips en adviezen 
van Jan Jansen gekregen  Hij heeft hen geholpen 
om bijvoorbeeld het pizzadeeg te perfectioneren  
Helaas is hij inmiddels overleden  Je kan bij La 
Piazetta genieten van een heerlijke antipasti plank 
met allerlei Italiaanse lekkernijen en een goed glas 
wijn tot pasta’s, pizza’s en vis- en vleesgerechten 
met een Italiaanse twist 

» Erika Toutenhoofd & Vivian Brasser, verslaggeefsters
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Waarom Noormannensponsor?
Beiden geven ze aan dat ze het leuk en belangrijk 
vinden om de lokale verenigingen te ondersteunen  
Niet alleen Noormannen, maar bijvoorbeeld 
ook korfbalvereniging de Stormvogels  Maar 
elke vereniging of stichting die iets organiseert, 
bijvoorbeeld een evenement of verloting, kan 
langskomen voor een bijdrage of prijs(je)  Ze vinden 
het allemaal belangrijk om voor het dorp en de 
klanten iets terug te kunnen doen  Maar waarom 
Noormannen Vrouwen?

Ellen en Sebastiaan: “In het Kasteel van Batavia 
deden we ook al aan sponsoring  Bij de start van 
La Piazzetta kwamen een aantal leden van de 
sponsorcommissie langs  Er werd toen al gevraagd 
of we shirtsponsor wilde worden  Maar we wilden 
toch eerst eens even kijken hoe de start van het 
nieuwe bedrijf zou verlopen  Afgelopen jaren kwam 
dan ook nog de coronacrisis er tussendoor, dus het 
waren onzekere tijden  Vorig jaar stopte de Spar 
als shirtsponsor van de vrouwen  Wij hebben vier 
medewerksters die bij de vrouwen voetballen, dus 
dit was een ideaal moment om hierin te stappen  “

Carola en Hanneke: We sponsorden al langer door 
middel van een reclamebord of wedstrijdbal  Maar 
toen de sponsorcommissie ons actief benaderde 
om de vrouwen te sponsoren, zijn we daar in 
gestapt  We hebben veel Noormannenleden als 
klant  En het bevalt ons goed, dus het contract is 
verlengd ”

En het vrouwenteam vaart er wel bij, want ze 
spelen bovenaan mee in de vijfde klasse

Zelf sporten of andere hobby’s?
De één is wat sportiever dan de andere  Eén ding 
hebben ze gemeen: op zaterdag kunnen ze niet naar 
het sportveld om zelf te spelen of te supporteren  
Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat 
ze moeten werken op zaterdag  Bij La Piazzetta 
voetballen zelfs bijna alle personeelsleden  Dus 
Ellen en Sebastiaan moeten op zaterdagmiddag 
zelf de tent runnen  Ellen: “ Ik heb zelf altijd met veel 
plezier gevoetbald bij Noormannen  We hadden een 
leuk team binnen en buiten het veld  Een jaar of 14 
geleden ben ik gestopt, vanwege het werk  Als ik de 
tijd zou hebben, zou ik best nog wel eens naar het 
veld willen komen om te supporteren  Sebastiaan: 
“Ik heb vroeger gevoetbald bij Meeuwen 6  
Noormannen was toen nog een zondagvereniging  
Ik kon het uitgaansleven niet combineren met 
de voetbal  Ik heb nog wel een paar keer met het 
kerststollentoernooi van de Noormannen in de zaal 
mee gedaan  In mijn vrije tijd gaan we graag lang op 
vakantie en ik ben gek op snelle auto’s  Op vakantie 
kan ik uren vissen, het liefst op grotere vissen  Die 
gooi ik wel terug de zee in, maar kleinere bereid ik 
graag”  Ellen: “Ik heb daar niet veel geduld voor en 
heb het na een uurtje wel gezien ”

Carola: “Ik kom wel op het sportveld om mijn 
dochter naar de korfbal te brengen  Die korfbalt 
bij Atlas  En ik doe tegenwoordig aan boksen bij 
Zeeuws Fit  “ Hanneke: “Ik ben niet zo sportief   
Vroeger heb ik wel aan karate, tennis en gym 
gedaan  Maar ik reis ook graag, ga graag uit eten of 
op stap met vriendinnen ”
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Coronacrisis
Allemaal staan ze voor hun bedrijf  Ondanks 
deze onzekere tijd kijken ze positief de toekomst 
tegemoet  Beide zaken hebben afgelopen jaren 
een lange periode moeten sluiten  Dat heeft wel 
wat slapeloze nachten gekost  Carola en Hanneke: 
“Het was heel zuur dat we in 2020 een jaar dicht 
moesten. Niet alleen financieel, maar je kan ook 
niet je ding doen, wat je zo graag doet  Soms was 
het ook wel weer hilarisch. We ontvingen filmpjes 
van klanten die hun haar zelf hadden geknipt  Dat 
was niet altijd even een succes  Op dit moment 
kunnen we gelukkig weer normaal ons ding doen 
en gaan de gesprekken in de salon niet meer over 
corona, maar over andere (leuke) zaken”

Sebastiaan en Ellen: “Het heeft natuurlijk een 
enorme impact op je bedrijf en jezelf als je de 
deuren moet sluiten  Het is even leuk, maar na 
een week wil je weer aan de slag  Nu kwam het 
voor ons dan nog wel goed uit dat de lockdown 
elke keer in de wintermaanden was  We hebben 
afgelopen zomers erg goed gedraaid  Daarnaast 
hadden wij als voordeel dat wij al afhaal in ons 
concept hadden  Dus we hoefden niet heel veel 
te schakelen  Bestellingen kunnen nog steeds via 
onze webshop geplaatst worden ”

De ondernemers geven allemaal aan dat er de 
eerste keer wel begrip was voor de lockdown, maar 
dat de regels tijdens de tweede periode  moeilijk 
te bevatten waren  Ze beseffen ook dat dit niet 
alleen voor ondernemers gold, maar ook voor de 
sportverenigingen 

Tot slot
Ondanks dat het gesprek digitaal gaat, kletsen we 
lekker over van alles en nog wat  Zo vroegen we ze 
wanneer ze voor het laatst iets voor de eerste keer 
deden 
Ellen: “Vorig jaar het haar knippen van Sebastiaan ”
Sebastiaan: “Vanavond tegen de computer praten ”
Carola: “Tijdens de lockdown behangen en klusjes 
doen  Ik kreeg zelfs ook nog goedkeuring van mijn 
man  Daarnaast heb ik toen ook nog voor de klas 
gestaan, een gastles over het kappersvak  Maar 
het bleek dat ik niet in de wieg ben gelegd om les 
te geven ”
Hanneke: “Ik heb het laatst voor het eerst uren 
gedacht over deze vraag, maar schijnbaar de 
laatste tijd weinig nieuws ondernomen……haha ”

Als laatste vroegen we of ze nog een wensenlijstje 
hadden 
Carola: “Parachutesprong en een lange reis met 
het gezin, bestemming nog onbekend ”

Sebastiaan en Ellen  zouden nog wel een rondreis 
door Amerika met een camper willen maken  Maar 
verder hebben ze niks te wensen, zij zijn tevreden 
mensen  Hanneke bevestigt dat zo’n reis zeker de 
moeite waard is  En zij is ervaringsdeskundige 

Noormannen is trots deze twee mooie bedrijven 
als sponsor te hebben 
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DE NIEUWE LICHTING

Levien Minderhoud
Leeftijd: 17 jaar

De (favoriete) positie van Levien is keeper  Maar 
afgelopen seizoen viel hij noodgedwongen een 
paar keer in als veldspeler  En dat deed hij nog 
verdienstelijk ook 

In zijn eerste seizoen heeft Levien ongeveer de helft 
van de wedstrijden gekeept bij het eerste  En dat 
ging best goed  Al zegt hij zelf dat hij ook mindere 
momenten had  Maar dat hoort er bij, zegt hij heel 
nuchter  

Een goede herinnering heeft Levien  aan de 
wedstrijd tegen VCK vorig seizoen in een 
regenachtig Koudekerke  De wedstrijd werd dan 
wel met 2-0 verloren, maar hij speelde een prima 
wedstrijd  

Op zaterdag leeft Levien rustig naar de wedstrijden 
toe  Op vrijdag geen gekke dingen en op tijd naar 
bed  In het nieuwe seizoen is de jonge Levien 
gepromoveerd tot eerste keeper  Hij wil zich 
komend seizoen graag bewijzen en stabiel spelen  

Of hij een doel heeft als voetballer? Hij zou 
nog weleens kampioen willen worden met 
Noormannen! Nou Levien, daar houden we je aan!

Dylan Knevel
Leeftijd: 21 jaar

Dylan staat het liefst in de spits  En laat dat nou 
net de positie zijn waar hij bij zijn wedstrijden in 
het eerste wordt opgesteld!

Als hij terugkijkt op z’n eerste seizoen dan vindt hij 
het begin moeilijk  Een groot verschil met de jeugd 
is het verschil in snelheid, de snellere passing en 
de conditie die nodig is  In het tweede deel van het 
seizoen kwam hij er beter in zegt hij  En dat hebben 
we gemerkt 

Want dan denken we natuurlijk terug aan de 
laatste minuten van de thuiswedstrijd tegen 
Dauwendaele, waarin Dylan het winnende 
doelpunt tegen de touwen schoot  Hierdoor bleef 
Noormannen in de derde klasse  Logisch dat dit de 
mooiste herinnering is van Dylan aan zijn eerste 
seizoen   

Op zaterdag koopt Dylan kaascroissants bij de 
Spar  Die eet hij op het veld op  Misschien moet hij 
eens croissants meenemen voor het hele team, 
want in de eerste wedstrijden van het nieuwe 
seizoen gaat Dylan gewoon door met scoren! 

Een doel als voetballer? Hij droomde er altijd 
van om profvoetballer te worden in Rotterdam  
Blijven dromen, Dylan! En voorlopig doorgaan bij 
Noormannen waar je goed in bent: doelpunten 
maken!

» Peter Willeboordse, verslaggever

Een nieuwe lichting, zo mag je dat wel noemen  Maar liefst vier jeugdspelers stroomden vorig seizoen 
in bij het eerste  Omdat vorig jaar geen presentatiegids verscheen, zetten we die jonge spelers nu in de 
spotlights  Kunnen we hen meteen vragen hoe het eerste seizoen in het eerste is bevallen 
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Rody Janse
Leeftijd: 18 jaar

Zijn favoriete positie? Daar hoeft Rody niet over na 
te denken: centraal achterin  Verdediger dus  

Vorig seizoen heeft Rody zijn plaats in de verdediging 
veroverd  Hij is op rechtsback terechtgekomen en 
staat daar nog steeds  In het eerste seizoen merkte 
hij een groot verschil met het spelen in de jeugd  
Vooral fysiek was het veel pittiger  

De mooiste herinnering aan vorig seizoen? Dat is een 
inkopper voor Rody  De laatste competitiewedstrijd 
tegen Dauwendaele natuurlijk! Met de ongelofelijke 
ontknoping  Dat maak je volgens Rody niet vaak 
mee in je carrière  

De voorbereiding op de wedstrijd zaterdag begint 
voor Rody al tijdens de training op donderdagavond  
Dan ben je al bezig met de komende wedstrijd  
Vaste gebruiken op zaterdag? Die heeft Rody niet  

Rody verwacht dat Noormannen rechtstreekse 
degradatie moet kunnen ontlopen en misschien 
moet het mogelijk zijn om bij de eerste acht te 
eindigen en volgend seizoen weer derde klasse te 
spelen  

Als voetballer wil hij een vaste waarde worden bij 
Noormannen en ooit nog eens aanvoerder worden 
van het eerste  Die vaste waarde is hij misschien al  
En aanvoerder? Ook dat moet lukken!   

Thomas Willeboordse
Leeftijd: 18 jaar

Waar hij het liefst speelt in het eerste? Aanvallend 
op het middenveld  Daar heeft Thomas zijn plek 
ook wel gevonden in het team 

Het eerste seizoen is Thomas goed bevallen  Al ging 
het af en toe moeizaam  Want er wordt fysiek nogal 
wat meer van je gevraagd dan in de jeugd, vertelt 
Thomas  Maar, zegt hij, boven alles is het eerste 
een heel fijn team om in te voetballen! 

Een mooi moment voor Thomas was zijn eerste 
doelpunt thuis tegen Veere  Die wedstrijd werd 
gewonnen en dat was heel belangrijk in de strijd 
tegen degradatie  Maar ook voor Thomas is de 
mooiste herinnering aan z’n eerste seizoen de 
gewonnen thuiswedstrijd tegen Dauwendaele, 
waarin Noormannen zich veilig speelde  

Thomas zorgt ervoor dat hij op zaterdag voldoende 
heeft geslapen en goed uitgerust is  Goed eten en 
dan kan de wedstrijd wat Thomas betreft beginnen 

Het komend seizoen wordt het voor Noormannen 
lastig om in de derde klasse te blijven  Want er 
degraderen maar liefst drie ploegen rechtstreeks  
En de drie ploegen daarboven moeten nacompetitie 
spelen voor handhaving  Maar mooi: Thomas heeft 
er alle vertrouwen in dat Noormannen zich weet te 
handhaven in de derde klasse! 

Da’s een prima uitgangspunt  Wat zijn persoonlijke 
doel is als voetballer? Thomas wil zich blijven 
ontwikkelen als voetballer  En successen behalen 
bij Noormannen  Kijk, dat horen we graag!

De nieuwe nieuwe lichting
In dit seizoen zijn drie jonge spelers aangesloten bij 
de selectie  Luuk Joosse, Stijn Cijvat en Dion Conté  
En Dion kan nu al als pechvogel van het seizoen 
worden gezien  Hij raakte in de bekerwedstrijd 
tegen ZSC’62 geblesseerd  Inmiddels is gebleken 
dat een kruisband in z’n knie afgescheurd is en 
dat hij geopereerd moet worden  Veel sterkte en 
succes, Dion! 
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DRIE COACHENDE VOETBALVADERS

» Bron: VoetbalJournaal

Hun drie zoontjes spelen samen met nog 5 
jongens en 2 meiden in een gemengd JMO team 
dat elke maandag- en woensdagmiddag met veel 
plezier, door weer en wind, zichzelf uitleeft op het 
trainingsveld 

In de weekenden spelen ze daarnaast nog hun 
competitiewedstrijdjes, wat stuk voor stuk 
wekelijks ware doelpuntenfestijnen zijn  ‘Dat is 
toch prachtig  Ze hebben er enorm veel plezier in 
en wij als trainers beleven ook de grootste lol  Wat 
is nou mooier dan je eigen kind te zien genieten 
op het voetbalveld? Soms zie je ook al stiekem 
dingetjes van jezelf terug  Of worden de kinderen 
door ons onbewust misschien wel beïnvloed…  
Niels (van A) is bijvoorbeeld altijd keeper geweest 
en zijn zoontje wil nu ook het liefst op doel staan  
Dat soort dingen, daar kunnen we als voetbalvaders 
toch hartelijk om lachen ’

Het trainen en coachen bij de jeugd zijn voor 
het drietal overigens verre van de eerste 
vrijwilligerstaken die ze nu binnen de club vervullen  
Zij hebben alle 3 hun steentje in het verleden al 
bijgedragen, in commissies, denktanks of in het 
bestuur  ‘Want in een kleine gemeenschap zul je de 
boel toch samen moeten dragen om het allemaal 
draaiende te houden  Als je ziet wat voor plek de 
club inneemt bij onze inwoners, dan moeten we er 
alles aan doen om dat zo lang mogelijk te kunnen 
volhouden  Voor de leefbaarheid is het belangrijk 
om een ontmoetingsplek te hebben, en het 
sportcomplex is dat zonder enige twijfel voor velen ’

Zolang het gaat én de werkzaamheden het ook 
toelaten zal Niels (D ) samen met zijn twee mede-
trainers actief blijven, mede ook omdat ze er zelf 
ook veel plezier aan beleven  ‘Spelenderwijs die 
kinderen de baas laten worden over de bal en 

Drie ondernemende voetbalvaders hebben een aantal jaar geleden de handen ineen geslagen voor 
het begeleiden van JM07  Niet wekelijks op het veld om training te geven maar om toerbeurt op het 
trainingsveld en gebroederlijk langs de lijn in het weekend tijdens de wedstrijden  Een ideale oplossing 
waaraan ze  nog steeds de grootste lol beleven 

‘Iedereen heeft het druk en we spraken er als voetballende vaders over dat het toch wel leuk zou zijn om 
onze kinderen op een bepaalde manier te ondersteunen  Omdat de clubs het overal moeilijk hebben om 
kader te vinden én wij vonden dat we als ouders ook iets moesten ‘teruggeven’ aan de club hebben we 
onszelf aangedragen als trainer/coach voor de JM07, inmiddels JMO10)  Onze kinderen van 7 spelen erin 
en zo kunnen wij hun ontwikkeling als voetballertjes ook van nabij meemaken’ legt Niels Dominicus de 
beweegredenen uit  Hij vormt samen met Niels van Alphen het enthousiaste trainersduo  Thomas Wuite 
verzorgt samen met Mascha Tempelman en Tony Calenga de coaching op zaterdag  
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ze dingen bijleren op voetbalgebied, dat is toch 
geweldig?’  Niels (D ) geeft aan dat zijn zoontje de 
hele dag met een bal in de weer is en hij als kind 
net zo was  ‘Ook op tv kijken we vaak voetbal of 
we gaan bij een neefje kijken, of de zon nu schijnt 
of het regent pijpenstelen  Maakt niks uit, want 
voetbal is voetbal en die kleine vindt het prachtig 
allemaal ’

Ze doen het alle drie overigens met heel veel liefde 
en toewijding, want zonder trainers en begeleiders 
kunnen de kinderen hun hobby niet uitoefenen  ‘Dus 
is het ook een stukje noodzaak om het op te pakken  
Wanneer alle ouders binnen hun mogelijkheden 
allemaal zo hun steentje zouden bijdragen, dan 
zouden bij veel clubs de ‘bezettingsproblemen’ 
een stuk kleiner zijn denk ik  We hebben het hier 
bij De Noormannen vooralsnog prima voor elkaar  
Hopelijk kunnen we dat nog vele jaren zo houden, 
want het belang van de club voor het dorp is groot 
en daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor 
dat we dit in stand houden ’

WESTKAPELLE
Zuidstraat 116 - Tel. (0118) 57 12 12 - www.minderhoudwonen.nl

MINDERHOUD WONEN

MEUBELEN
SLAAPKAMERS
VLOERBEDEKKING
PARKET
GORDIJNEN
ROLLUIKEN
ZONWERING
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• nieuwbouw

• verbouw

• renovatie

• onderhoud

Adriaan Virulystraat 28
4361 GA Westkapelle

Tel.: 0118 570190
Fax: 0118 570243

 

 

Markt 100
4361 AG Westkapelle

Telefoon 06 10 22 09 82
Fax 0118 571914
E-mail josdekker@zeelandnet.nl

 

 

Onderhoudsbedrijf J. Dekker

Voor al uw ramen deuren

kozijnen & betimmeringen
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VOETBALLENDE JUWELIERS

» Marian Roelse, verslaggeefster

Als ik iemand bel dan zeg ik altijd:
“mee Lou de Gou”

Wie kent ze niet, Lou en Hans en Willy de Gou  Ze 
heten Minderhoud maar in Westkapelle is een 
achternaam nooit zo duidelijk  Het is voor de oud-
voetballende juweliers niet bezwaarlijk om de 
bijnaam De Gou te noemen, het is tenslotte een 
mooie bijnaam 

In de afgelopen warme zomer zocht ik hen op  Het 
was niet moeilijk om af te spreken want Lou, Hans 
en Willy zijn gepensioneerd  En ze voetballen ook 
al lang niet meer, behalve Hans, die was niet te 
stoppen, pas op z’n 68e, op aandringen van zijn 
familie  

Ze genieten met Neeltje, Ria en Jan van hun vrije 
tijd, helpen hun kinderen en zijn vaak aan het 
klussen in huis en tuin  Je ziet ze bij evenementen, 
ze wandelen en fietsen en brengen de zonnige 
middagen door bij hun strandtentjes in het Gat  Ze 
zitten daar in harmonie naast elkaar zoals ze altijd 
in harmonie hebben samengewerkt bij Juwelier 
Minderhoud  Lou tot z’n zeventigste, Hans tot z’n 
vijfenzestigste en Willy tot haar achtenzestigste 
jaar  Soms zijn ze nog even in de werkplaats, ze 
doen nog wel eens kleine klusjes of komen zo maar 
even langs  En zo’n moment heeft Piet de Gou in 
een foto vastgelegd 

Lou en Hans zijn trouwe supporters van het 
eerste elftal, ze slaan geen thuiswedstrijd over op 
sportpark De Prelaat waar ze sinds 1967 zoveel 
vrije tijd hebben doorgebracht  

Huibregt Gabriëlse  (Ubetje van Tesse) startte 
zijn juweliersbedrijf in 1875  In 1902 trouwde Lou 
Minderhoud met Willemina Gabriëlse, een nicht 
van Huibregt  Huibregt was vrijgezel, op leeftijd en 
had tientallen neven en nichten die zijn zaak wilden 
overnemen  Huibregt wou niemand voortrekken en 
besloot Lou Minderhoud als opvolger te kiezen, tot 
groot ongenoegen van vele Gabriëlse-familieleden. 
Huibregt bleef bij Lou en Willemina inwonen tot hij 
stierf in 1914 

Zoon Piet zette na de oorlog de winkel voort met 
zijn vrouw Maatje Dekker  Lou bleef actief tot hij 
bijna negentig was  Hij mocht op zaterdagochtend 
in de werkplaats nog eenvoudige reparaties doen  

Lou, Willy en Hans (v.l.n.r.)

Toen hij een krul ondersteboven aan een beugel 
soldeerde moest hij stoppen van zijn zoon Piet  
Lou, Hans en Willy werden eigenaren in 1970  De 
huidige Piet de Gou trad in 2003 toe tot de firma 
van Hans en Lou en in 2015 nam Piet de winkels 
in Arnemuiden en Westkapelle over  De winkel in 
Arnemuiden heeft bestaan van 1988 tot 2020  
Twee winkels werden Piet te veel: Arnemuiden werd 
gesloten, de winkel in de Zuidstraat verbouwd en 
Piet had alles bij elkaar in Westkapelle 

Lou: ‘’Ik ben geboren in 1943 in een woning 
aan de Noordkerkepad  Na het bombardement 
zijn we eerst geëvacueerd naar Domburg en 
daarna verhuisd naar een noodwoning op het 
Noordervroon  Na de wederopbouw zijn we 
verhuisd naar de nieuwe woning en winkel aan 
de Zuidstraat  Na de lagere school ben ik naar de 
Mulo in Middelburg gegaan en daarna volgde ik de 
goudsmid- en juweliersopleiding in Schoonhoven  
Na het behalen van mijn diploma ging ik bij mijn 
vader in de winkel werken  We hadden toen vier 
personeelsleden  In 1966 ben ik getrouwd met 
Neeltje Lous en we kregen twee kinderen: Piet en 
Johnny
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Mijn werk heb ik altijd met plezier gedaan, had 
niets anders willen doen en mijn zoon Piet ook 
niet  Neeltje werkte ook in de winkel  Zeker de 
ambulante handel was mooi  Ik wist alle mensen in 
klederdracht op Walcheren te wonen  De ene week 
ging ik op dinsdag sieraden aan huis verkopen 
aan de noordkant van Walcheren en de andere 
week aan de zuidkant  Vooral in de Arnemuidse 
wijk in Vlissingen heb ik goede zaken gedaan  Het 
reparatiewerk nam ik dan mee en bracht het twee 
weken later weer terug  In 2015 ben ik gestopt als 
goudsmid 

Op m’n zestiende ben ik gaan voetballen en heb 
een jaar of acht in het eerste elftal gespeeld  Er 
waren in die tijd geen junioren-elftallen  In 1959 
wonnen we van Patrijzen met 5-2 en hadden de 
beker  Pierre van der Schraaf was toen één van de 
beste spelers van Zeeland  Hij kwam als eerste 
van buitenaf in de Noormannen  Later kwamen 
er meer, Rob Moens , Wim Groenewegen en Juul 
Vogel  Ze werden beloond door bouwbedrijf De 
Witte  Het was een reden voor penningmeester 
Daan Minderhoud om er mee te stoppen 

Bijna alle ploegen kwamen van de overkant, dat 
kwam doordat wij op zondag speelden en van de 
Walcherse dorpen deed alleen Domburg dat en 
een ploeg in Schouwen-Duiveland  We moesten 
dan met de veerpont van Katseveer naar Zierikzee  
Naar Zeeuwsch-Vlaanderen moesten we met de 
boot naar Breskens in busjes van bouwbedrijf De 
Witte  Als we hadden gewonnen misten we vaak de 
boot  We waren een hele zondag weg  Onderweg 
moesten we vaak spelers afzetten bij de trein 
in Goes omdat zij in militaire dienst zaten en op 
zondagavond naar de kazerne moesten 

De hoogtepunten waren de derby’s tegen Domburg  
We wonnen een keer met 10-1 en een keer met 
13-0  Naar zulke wedstrijden leefde je wekenlang 
toe  Er was heel veel  publiek en de kantine zat 
klem vol op zondag  Willebo zei eens voordat de 
wedstrijd begon: voor iedere goal krijgen jullie een 
pot haring  We moeten ze nog krijgen overigens  Na 
de wedstrijden op Domburg was het buitengewoon 
feest in café Veldzicht  Ook prachtig waren de 
reisjes om het jaar naar een ploeg in Duitsland  
Vele leden en veteranen en de vrouwen gingen mee 
naar de wedstrijd en de wijnfeesten 

Later ben ik in het tweede gaan spelen en op m’n 
43e jaar gestopt  De meesten stopten in die tijd 
rond hun 30e jaar  Na het actief voetballen heb ik 
jarenlang de ballen verzorgd voor alle teams en 
ik ging bij de leden aan huis voor het noteren en 
betalen van de voorspelling van de toto  Daar was 
ik een hele avond mee bezig 

Ik heb geen idee waarom er nu weinig publiek is bij 
de wedstrijden  Op zondag was het vroeger drukker 
en dat komt omdat de meesten op zaterdag 
aan het klussen zijn  Van de voetbalvereniging 
Domburg is niets meer over, ze zijn gefuseerd met 
Oostkapelle  Er spelen nu nog twee Domburgers in 
het tweede elftal, geen één meer in het eerste  Ook 
bij de gaaischieters en de ringrijders in Domburg 
zijn weinig echte Domburgers  Er zijn heel  veel 
tweede woningen van mensen van buitenaf en de 
echte Domburgers trekken weg door het gebrek 
aan betaalbare woningen 

De Noormannen zijn op het nippertje niet ge-
degradeerd  Een reden kan ik er niet voor noemen  Ik 
ben positief over de toekomst van De Noormannen, 
er is genoeg aanwas om te blijven bestaan” 

Hans: ‘In 1946 ben ik in Domburg geboren, ons 
gezin was daar geëvacueerd. Ik heb altijd gezegd 
dat zodra ik kon lopen ik naar Wasschappel ben 
teruggelopen  Daarom staan mijn benen nog altijd 
een beetje krom  In Westkapelle woonden wij eerst 
in een noodwoning op het Noordervroon, maar 
daar kan ik mezelf eigenlijk niets van herinneren  
Daarna zijn we na de wederopbouw naar het huis 
naast de winkel verhuisd  Na de lagere school ging 
ik naar de HBS in Middelburg  

Omdat ik nog niet wist wat ik wilde worden ben 
ik in 1965 eerst in militaire dienst gegaan  In 
Ossendrecht bij de artillerie  Lou die klaar was 
in Schoonhoven moest toen gelijk met mij ook 
naar Ossendrecht, hij werd ingedeeld bij de 
verbindingstroepen  Na mijn diensttijd ben ik een 
opleiding gaan volgen in de uurwerken  In 1971 ben 
ik getrouwd met Ria Hoogesteger en we kregen 
twee kinderen: Hans-Peter en Françoise  Op mijn 
23e nam ik met Lou en Willy de winkel over van 
onze vader  Ook Ria ging toen in de winkel werken  
Zelf was ik voornamelijk bezig met uurwerken, 
administratie en inkoop en reparatie van horloges 
en klokken  Toen ik 65 was heb ik mijn aandeel in 
de juwelierszaak over gedaan aan Piet en Lou 
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Noormannen 1 kampioen 1969

Van 1978 tot 1990 was ik gemeenteraadslid 
voor Gemeentebelang en later de VVD  In 1997 
is de Dorpsraad opgericht omdat de gemeente 
Westkapelle toen opging in de gemeente Veere 
en ben ik daar tot op heden nog steeds lid van  Na 
het vertrek van Adri Kaland werd ik automatisch 
voorzitter  We zijn nu nog met z’n vijven, terwijl er 
bij de oprichting nog 13 leden waren  Een voorzitter 
vinden is voor vele verenigingen een probleem, 
Westkappelaars treden over het algemeen niet zo 
graag op de voorgrond  

In opdracht van de Dorpsraad heeft de groep 
Dorpsvisie in 2014 een visie voor Westkapelle 
geschreven en we worden betrokken bij allerlei 
plannen zoals nu bij de Multifunctionele 
Accommodatie aan de Molenwal en in de toekomst 
ook wel voor de nieuwbouwplannen aan de 
Kerkeweg  

Op mijn 10e jaar werd ik lid van de Noormannen, 
als enige uit mijn klas  Twee jaar later ben ik 
gestopt omdat er niet voldoende junioren waren 
voor een team in de competitie en je maar af en toe 
eens een wedstrijdje kon spelen  Daarom ben ik 
toen gaan korfballen want die hadden wel genoeg 
leden voor een jeugdteam  Op mijn 15e ben ik weer 
lid geworden van De Noormannen en kwam ik in 
het tweede elftal  Een aantal jaren korfbalde ik op 
zaterdag en ’s zondags voetbalde ik  Wegens een 
blessure aan mijn pink en mijn dienstplicht ben ik 
in 1965 gestopt met korfballen  

Vanaf mijn 18e jaar in het seizoen 1964-1965 
speelde ik in het eerste elftal  Omdat Koen 
Minderhoud geblesseerd was en er geen echte 
keeper beschikbaar was moest ik maar in het doel  
Dat heb ik tot het einde van dat seizoen gedaan  
Ook op latere leeftijd in de lagere elftallen heb ik 
nog regelmatig gekeept  We voetbalden toen nog 
onder aan de dijk in het noorden  Jan Gäbrielse 
hield altijd alle uitslagen bij: 13 doelpunten tegen 
Domburg waarvan twee keer een hattrick  Ik heb 
op alle plaatsen in het veld gestaan en ook reserve, 
maar meestal stond ik linksbuiten omdat ik redelijk 
tweebenig was  In het seizoen 1967-1968 was ik 
topscoorder met 22 doelpunten  De jaren daarna 
kwam Rob Moens de Noormannen versterken en 
werd die overduidelijk de man met verreweg de 
meeste doelpunten  

De mooiste tijd was wel toen we voor uitwedstrijden 
naar de overkant moesten, van 1965-1970  Als we 
op de heenweg wel eens de boot misten, moesten 
we in de bus al verkleden  We wonnen daar 
vele wedstrijden en gingen dikwijls naar leuke 
cafeetjes aan de overkant en was het feest op de 
boot terug. Ook de gezelligheid in ‘Het Koffiehuis 
‘na de wedstrijden is onvergetelijk  Er was toen 
op De Prelaat nog geen kantine  Willebo de Witte 
had in het begin tussen de twee kleedkamers een 
verkoopluik met bier, limonade en snoep  Ik heb 
53 jaar gevoetbald waarvan de laatste jaren in het 
derde of vierde elftal  Mijn lichamelijke conditie 
was altijd vrij goed, weinig blessures, alleen twee 
tanden uit, twee keer een gat in mijn hoofd en een 
paar kleine spierscheuringen  Op mijn 68e, in mei 
2014, ben ik gestopt met voetballen  
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Bij thuiswedstrijden van het eerste ga ik nog 
altijd kijken  Het is nu toch een andere wijze van 
voetballen  Noormannen speelt nu in de op één 
na laagste klas  Ik wil niet zeggen dat wij beter 
voetbalden maar wel een paar klassen hoger’

Afscheidswedstrijd Hans

Willy: ‘Ik ben in 1949 geboren in het woonhuis naast 
de winkel op nummer 66  Ik zat op de Openbare 
lagere school  Er waren toen nog acht klassen  Ik 
zat met drie leerlingen in de 7e klas en in de 8e 
klas zaten er vier  Dat kwam omdat velen gingen 
werken na de lagere school en je daarom ook nog 
de 8e klas af moest maken  Daarna vier jaar naar 
de ULO in Middelburg en daarna ben ik bij ons in 
de winkel begonnen  Mijn vader Piet en tante Mine 
deden toen de winkel  

In 1970 hebben Lou, Hans en ik de winkel van onze 
vader overgenomen  In 1977 ben ik getrouwd met 
Jan Gabriëlse. We hebben twee kinderen gekregen: 
Richard en Marianne  Na een aantal jaren heb ik 
mij teruggetrokken als mede-eigenaar en kwam ik 
een aantal dagen per week in dienst  We hebben 
als familie altijd goed samengewerkt  Sinds we 
de juwelierszaak in Arnemuiden hadden viel ik 
daar ook wel eens in  Ik ben op m’n 68e gestopt 
in de winkel  Ik deed toen ook al andere dingen 
zoals kantklossen voor demonstraties van het 
Polderhuis  Voor het kantklossen heb ik op les 
gezeten bij Jo Roelse  Met een ploegje maakten 
we ook iedere week het Polderhuis schoon en 
was ik daar ook suppoost  Hans was suppoost op 
de toren, Ria zat daar aan de kassa en Lou is al 
jarenlang gids in het museum  

Ik heb net als mijn broers ook gevoetbald  Omdat er 
nog geen damesteam was bij De Noormannen ging 
ik in 1965 met Corry Maljaars en Ella Hendrikse bij 
De Meeuwen voetballen  Het damesteam heette 
Octopus, het wedstrijdshirt heb ik nog steeds  
Later werd het team De Meeuwinnen genoemd  In 
1969 werd Dames Voetbal Noorvrouwen opgericht  

De Westkappelaars gingen bij De Noorvrouwen 
voetballen en de meissen uit Zoutelande en 
omgeving bleven bij De Meeuwinnen  Het is al lang 
geleden, ik moe glad bedieke wien of okka wi bie 
De Noorvrouwen zaete: Ella Hendrikse, Jannie 
Slabber, Koos Minderhoud, Marja Adriaanse, Ria 
Hoogesteger, Corry Faasse, Loes van Beekhuizen, 
Marie Minderhoud, Lies van der Welle, Mientje 
Riemens, Willy Dieleman, Lien Waterman en ik  
Misschien nog wel meer, maar dat zou ik op moeten 
zoeken  Het Nederlands Vrouwen Elftal werd in 
1971 opgericht  Toen nog niet over de KNVB  Er 
zaten in het begin vier Wasschappelse meisen in: 
Ella Hendrikse, Jannie Slabber, Koos Minderhoud 
en Marja Adriaanse  Ze trainden in Kapelle  We 
gingen wel eens naar wedstrijden kijken en ik 
reed dan met Huib Westerbeke mee, want Mientje 
Provoost van De Meeuwinnen zat ook in dat elftal  
Onze trainer en leider bij De Noorvrouwen was 
Jan Gabriëlse. Ook Frits Dieleman heeft dat jaren 
gedaan  

Noorvrouwen

In 1978 zijn de Noorvrouwen ontbonden wegens 
gebrek aan speelsters  In de jaren daarna heb ik 
vrijwilligerswerk gedaan zoals het verzorgen van 
de verloting na afloop van de thuiswedstrijden 
van het eerste elftal  In de week daarvoor kocht ik 
dan de prijzen  En ik zat jarenlang in de redactie 
van De Vikingkrant samen met Ella Hendrikse en 
Zoete Westerbeke en nog een paar mannen  Alle 
informatie over en van De Noormannen verscheen 
in de Vikingkrant die bij alle leden aan huis werd 
bezorgd  Verder stond ik in het kraam van De 
Noormannen bij evenementen zoals de braderie en 
nog wel meer van die dingen  Ook verzorgde ik de 
ruilbeurs van voetbalkleding en schoenen voor de 
jeugd  Maar dat is allemaal al lang geleden’  
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ZEEZOT
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VACATURES

Er zijn heel veel werkzaamheden binnen de vereniging  Noormannen heeft gelukkig veel enthousiaste 
vrijwilligers die allen op zijn of haar eigen manier een bijdrage leveren  De een staat af en toe eens een 
paar uurtjes in de kantine, de ander staat elke week twee of drie keer op het veld om trainen te geven  We 
zijn trots op al onze vrijwilligers, wat ze ook doen!

Desondanks zijn er toch nog een aantal vacatures die nog ingevuld moeten worden  Hieronder een korte 
omschrijving van de vacatures  Vind je het leuk om wat meer voor de vereniging te betekenen? Lees het 
dan goed door en kijk of er iets voor je tussen zit   Ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom  

Bestuurslid voor voetbalzaken
Het bestuurslid voetbalzaken regelt veel met 
betrekking tot het voetballen in de vereniging  
Samen met de TC wordt de samenstelling van de 
verschillende teams bekeken en geregeld, wordt 
er gekeken naar kader en andere begeleiding  
Heb je interesse in deze bestuursfunctie? Neem 
dan contact op met het bestuur, e-mail bestuur@
noormannen nl
 
Bestuurslid voor jeugdzaken
Vele zaken rondom het jeugdvoetbal zijn al goed 
geregeld via de TC, maar er blijven altijd specifieke 
zaken met betrekking tot onze jeugd onderbelicht  
De jeugd moet ook een stem in het bestuur 
hebben en daarom zoeken we een bestuurslid 
dat jeugdzaken wil vertegenwoordigen  Heb je 
interesse in deze bestuursfunctie? Neem dan 
contact op met het bestuur, e-mail bestuur@
noormannen nl

Wedstrijdsecretaris senioren
Onze huidige wedstrijdsecretaris Jeroen 
Huibregtse doet het secretariaat al jaren en heeft 
eerder aangegeven aan het eind van het seizoen 
2019-2020 daarmee te willen stoppen  Door de 
coronacrisis is hij zijn werkzaamheden toch nog 
blijven uitvoeren, omdat hij zijn functie niet op 
die manier terug wilde geven  Jeroen wil het nu 
wel graag goed overdragen aan een opvolger 
(M/V) zodat die goed ingewerkt kan beginnen  
Lijkt het je wat, maar wil je meer weten of wil je 
het direct toezeggen? Neem dan contact op met 
wedstrijdsecretaris Jeroen Huibregtse  e-mail 
naar wedstrijdsecretaris@noormannen nl

Lid sponsorcommissie
Noormannen kan niet zonder sponsoren  Op de 
kleding, op de borden langs het veld en in de 
kantine, overal kom je sponsoruitingen tegen  Als 
lid van de sponsorcommissie zorg je er voor dat de 
juiste afspraken worden gemaakt en vastgelegd en 
zorg je voor goed contact met de diverse sponsoren  
Lijkt het je leuk om hier bij te helpen of heb je 

vragen over het werk in de sponsorcommissie? 
Neem dan contact op met de sponsorcommissie 
via sponsorcommissie@noormannen nl

Scheidsrechterscoördinator
We hebben helaas geen groot arsenaal aan 
scheidsrechters, dus het zou zo leuk en gemakkelijk 
zijn als er meer scheidsrechters zouden komen  
Ook jonge gasten kunnen zich natuurlijk altijd 
aanmelden  De weg naar de top is zeker voor jonge 
scheidsrechters goed te doen  Begeleiding van de 
zijde van De Noormannen kan helpen om mensen 
enthousiast te maken en te houden voor het 
scheidsrechters vak  We zouden dan ook graag één 
persoon als coördinator willen zien  Lijkt het jou wat 
of weet je iemand die dit wellicht leuk zou vinden? 
Neem contact op met wedstrijdsecretaris Jeroen 
Huibregtse, e-mail naar wedstrijdsecretaris@
noormannen nl

Scheidsrechters
Voor onze overige seniorenteams zijn we blijvend 
op zoek naar scheidsrechters  Het gaat hierbij om 
thuiswedstrijden van het 2e, 3e en onze dames  De 
vrijwilligers in onze kantine zorgen na afloop van 
de wedstrijd voor een hapje en een drankje, maar 
ook over een eventuele (reiskosten)vergoeding 
kunnen we het altijd hebben  Daar komen we dan 
ook wel uit  Interesse of weet je iemand die dit 
wellicht leuk zou vinden? Neem contact op met 
wedstrijdsecretaris Jeroen Huibregtse, e-mail 
naar wedstrijdsecretaris@noormannen nl

Overig
Wil je op een andere manier je steentje bijdragen 
aan de vereniging? Scan dan de QR-code, vul de 
enquete in en wij nemen contact met je op 



29



30

NOORMANNEN 1

Staand achterzijde v.l.n.r.  Joop Kesselaar (elftalleider), Erwin Pouwelse, Ron de Nooijer, Jesse Simonse, Luuk Joosse, Dylan Maljers
Staand midden v.l.n.r. Willem Alewijnse (keeperstrainer), Lennard Kerkhove (hoofdtrainer), Julian Coppoolse, Jari Kaland, Damian 
Cijsouw, Rens de Visser, Stijn Cijvat, Dylan Knevel, Jos Hoogesteger (assistent-scheidsrechter), Randy van Gils (verzorger)
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Zittend v.l.n.r. Thomas Willeboordse, Emiel Minderhoud, Rens Janisse, Rody Janse, Levien Minderhoud, Niels Coppoolse, Dion 
Conte, Patrick Knevel
Niet op de foto: Bas Rijkeboer
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PROGRAMMA NOORMANNEN 1

Martk 73, 4361 AE Westkapelle  •  T: 0118-571375 •  www brasseriedefontein nl

je vindt het bij 
SPAR Kesselaar
Koestraat 14, 4361 BH  Westkapelle
tel: 0118-820993  
e-mail: sparwestkapelle@despar.info

openingstijden
maandag t/m zaterdag 08:00 tot 20:00 uur
zondag 08:00 tot 18:00 uur

online bestellen, 
kijk op www.spar.nl
voor 10:00 uur besteld, 
vandaag nog in huis
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Noormannen 1
hoofdtrainer: Lennard Kerkhove  
elftalleider: Joop Kesselaar 
assistent-scheidsrechter: Jos Hoogesteger 
verzorging: Randy van Gils 
keeperstrainer: Willem Alewijnse 

Spelers
Damian Cijsouw Rens Janisse Patrick Knevel Erwin Pouwelse
Stijn Cijvat Rody Janse Dylan Maljers Bas Rijkeboer
Dion Conte Luuk Joosse Emiel Minderhoud Jesse Simonse
Julian Coppoolse Jari Kaland Levien Minderhoud Rens de Visser
Niels Coppoolse Dylan Knevel Ron de Nooijer Thomas Willeboordse
  
Competitie ploegen Programma
Noormannen Colijnsplaatse Boys 1 - Noormannen 1 0 - 5 (O)
‘s Heer Arendskerke De Noormannen 1 - Serooskerke 2 1 - 4 (O)
Bevelanders Nieuwdorp 1 - Noormannen 1 0 - 1 (O)
FC Dauwendaele WIK’57 1 - Noormannen 1 0 - 3 (B)
GPC Vlissingen ZSC’62 1 - Noormannen 1 3 - 1 (B)
Lewedorpse Boys Noormannen 1 - GPC Vlissingen 1 2 - 1
Luctor Heinkenszand Lewedorpse Boys 1 - Noormannen 1 1 - 2
Nieuwdorp Luctor Heinkenszand 1 - Noormannen 1 5 - 0
Patrijzen Noormannen 1 - Zeelandia Middelburg 1 0 - 3
Serooskerke Bevelanders 1 - Noormannen 1 29-10-2022 (14:30)
Veere Noormannen 1 - Patrijzen 1 05-11-2022 (14:30)
VC Vlissingen Veere 1 - Noormannen 1 12-11-2022 (14:30)
Zaamslag Noormannen 1 - VC Vlissingen 1 19-11-2022 (14:30)
Zeelandia Middelburg FC Dauwendaele 1 - Noormannen 1 26-11-2022  (14:30)
 Noormannen 1 - ‘s Heer Arendskerke 1 03-12-2022 (14:30)
 Serooskerke 1 - Noormannen 1 10-12-2022 (14:30)
 Nieuwdorp 1 - Noormannen 1 21-01-2023 (14:30)
 Noormannen 1 - Zaamslag 1 28-01-2023 (14:30)
 GPC Vlissingen 1 - Noormannen 1 04-02-2023 (15:00)
 Noormannen 1 - Lewedorpse Boys 1 11-02-2023 (14:30)
 Noormannen 1 - Luctor Heinkenszand 1 04-03-2023 (14:30)
 Zeelandia Middelburg 1 - Noormannen 1 11-03-2023 (14:30)
 Noormannen 1 - Bevelanders 1  18-03-2023 (14:30)
 Patrijzen 1 - Noormannen 1 25-03-2023 (14:30)
 Noormannen 1 - Veere 1 01-04-2023 (14:30)
 VC Vlissingen 1 - Noormannen 1 15-04-2023 (15:00)
 Noormannen 1 - Dauwendaele 1 22-04-2023 (14:30)
 ‘s Heer Arendskerke 1 - Noormannen 1 29-04-2023 (14:30)
 Noormannen 1 - Serooskerke 1 13-05-2023 (14:30)
 Zaamslag 1 - Noormannen 1 20-05-2023 (14:30)
 Noormannen 1 - Nieuwdorp 1 27-05-2023 (14;30)
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NOORMANNEN VROUWEN 1

Staand achterzijde v.l.n.r.  Liz Sturm, Kelly van Sighem, Yasmin Wielemaker, Maud Minderhoud, Anouk van Keulen, Christy Cijsouw
Staand midden v.l.n.r. afgeschermd (assistent-trainster), Josianne Janse (verzorgster), Iris Roelse, Kim Willemstein, Ylke 
Houterman, Julie Berents, Nathalie Meijers, Michael Dekker (trainer/leider), Gerbert van Sighem (elftalleider)
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Zittend v.l.n.r.  Annick Feleus, Rai van de Plasse, Esther van der Male, Elisa van Sighem, Rosa Wilschut, Femke Maranus, Marije 
Elzinga
Niet op de foto: Tara Brasser, Karien Cijsouw, Vera Cijsouw, Julia Dominicus, Noa Francke, Nienke Minderhoud
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PROGRAMMA VROUWEN 1

Vrouwen
trainer/leider: Michael Dekker 
elftalleider: Gerbert van Sighem 
assistent-trainster afgeschermd
assistent-scheidsrechter: Johan Huibregtse 
verzorgster Josianne Janse 

Spelers
Julie Berents Marije Elzinga Femke Maranus Elisa van Sighem
Tara Brasser Annick Feleus Nathalie Meijers Kelly van Sighem
Christy Cijsouw Noa Francke Maud Minderhoud Liz Sturm
Karien Cijsouw Ylke Houterman Nienke Minderhoud Yasmin Wielemaker
Vera Cijsouw Anouk van Keulen Rai van de Plasse Kim Willemstein
Julia Dominicus Esther van der Male Iris Roelse Rosa Wilschut 

Competitie ploegen                    Programma
Noormannen VR1 SVOD’22 VR1 - Noormannen VR1 3 - 1 (B)
ST Aardenburg / Sluis VR1- Wolfaartsdijk VR1 - Noormannen VR1 0 - 1  (B)
ST DwO’15 / Luctor / Noormannen VR1 - SVO W V V ’20 VR2 1 - 0 (B)
Apollo’69 VR2 SVO W V V ’20 VR2 - Noormannen VR1 1 - 2
Bevelanders VR1 Noormannen VR1-ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo VR2 11 - 0
SVO/DKS’17 VR2 Noormannen VR1 - ST Aardenburg/Sluis VR1 1 - 1
ST Nieuwdorp/Patrijzen- Wolfaartsdijk VR1 - Noormannen VR1 0 - 2
/Lebo VR2 Noormannen VR1 - ST Serooskerke/Veere VR1 29-10-2022 (12:00)
ST Serooskerke / Veere VR1 Terneuzen VR1 - Noormannen VR1 05-11-2022 (15:00)
SVO W V V ’20 VR4 Noormannen VR1 - VCK VR1 12-11-2022 (12:00)
SVOD’22 VR1 Noormannen VR1- SVOD’22 VR1  26-11-2022 (12:00)
Terneuzen VR1 Bevelanders VR1 - Noormannen VR1 03-12-2022 (11:30)
VCK VR1 Noormannen VR1 - SVO/DKS’17 VR2 10-12-2022 (12:00)
Wolfaartsdijk VR1 ST DwO’15/Luctor/Apollo’69 VR2 - Noormannen VR1 28-01-2023 (11:00)
 Noormannen VR1 - SVO W V V ’20 VR4 04-02-2023 (12:00)
 ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo VR2-Noormannen VR1 11-02-2023 (12:30)
 ST Aardenburg/Sluis VR1 - Noormannen VR1 04-03-2023 (14:30)
 Noormannen VR1 - Wolfaartsdijk VR1 11-03-2023 (12;00)
 ST Serooskerke/Veere VR1 - Noormannen VR1 18-03-2023 (12:00)
 Noormannen VR1 - Terneuzen VR1 25-03-2023 (12:00)
 VCK VR1 - Noormannen VR1 01-04-2023 (12:00)
 Noormannen VR1 - ST DwO’15/Luctor/Apollo’69 VR2 15-04-2023 (12:00)
 SVOD’22 VR1 - Noormannen VR1 22-04-2023 (12:00)
 SVO/DKS’17 VR2 - Noormannen VR1 13-05-2023 (12:30)
 Noormannen VR1 - Bevelanders VR1 20-05-2023 (12:00)
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NOORMANNEN 2

Staand v.l.n.r.  Marco Verburg (elftalleider), Garik Manoekian, Niels van Belzen, Jacco Cijsouw, Jeroen Minderhoud, Juraj Wondergem, 
Luuk Joosse, Joey Janse, Mikai Verhulst, Henk Willemse (trainer/coach)
Zittend v.l.n.r.  Aron Brasser, Hayo Houmes, Arjen van Sighem, Mike Verhulst, Ivo Dekker, Bjorn Boogaard, Sven Joosse
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Niet op de foto: Jordi Cijsouw, Jip Faasse, Rick Francke, Niels Gabrielse, Leon Jongepier, Cas Joosse, Stefan Joziasse, Lourus 
Minderhoud, Maarten Reijnhoudt, Sander Riemens, Ruben van Sluijs, Jochem Verduijn, Liam Vreeke
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PROGRAMMA NOORMANNEN 2
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Noormannen 2
trainer/coach: Henk Willemse 
elftalleider: Marco Verburg 
elftalleider: Leendert Joosse 
assistent-scheidsrechter: Vacature 

Spelers
Niels van Belzen Niels Gabrielse Stefan Joziasse Arjen van Sighem
Bjorn Boogaard Hayo Houmes Garik Manoekian Ruben van Sluijs
Aron Brasser Joey Janse Jeroen Minderhoud Jochem Verduijn
Jacco Cijsouw Leon Jongepier Lourus Minderhoud Mikai Verhulst
Jordi Cijsouw Cas Joosse Maarten Reijnhoudt Liam Vreeke
Ivo Dekker Sven Joosse Sander Riemens Juraj Wondergem
Rick Francke 

Competitie ploegen Programma
Noormannen 2 RCS 3- Noormannen 2 5 - 2 (B)
Arnemuiden 3 Noormannen 2 - Veere 2 1 - 1
Bruse Boys 2 Arnemuiden 3 - Noormannen 2 6 - 1
FC Dauwendaele 2 Bruse Boys 2 - Noormannen 2  0 - 0
Kloetinge 5 Noormannen 2 - Serooskerke 3 1 - 3
De Meeuwen 3 Meeuwen 3 - Noormannen 2 29-10-2022 (14:30)
Serooskerke 3 Noormannen 2 - Zeelandia Middelburg 3 05-11-2022 (12:00)
SSV’65 2 SSV’65 2 - Noormannen 2 12-11-2022 (13:15)
SVOD’22 3 FC Dauwendaele 2 - Noormannen 2 26-11-2022 (12:30)
Veere 2 Noormannen 2 - SVOD’22 3  03-12-2022 (12:00)
Zeelandia Middelburg 3 Kloetinge 5 - Noormannen 2  10-12-2022 (15:00)
 Veere 2 - Noormannen 2 04-02-2023 (14:30)
 Noormannen 2 - Arnemuiden 3 11-02-2023 (12:00)
 Noormannen 2 - Bruse Boys 2 04-03-2023 (12:00)
 Serooskerke 3 - Noormannen 2  11-03-2023 (12:30)
 Noormannen 2 - De Meeuwen 3 18-03-2023 (12:00)
 Zeelandia Middelburg 3 - Noormannen 2 25-03-2023 (13:00)
 Noormannen 2 - SSV’65 2 01-04-2023 (12:00)
 Noormannen 2 - FC Dauwendaele 2  22-04-2023 (12:00)
 Noormannen 2 - Kloetinge 5 13-05-2023 (12:00)
 SVOD’22 3 - Noormannen 2 20-05-2023 (12:00)

 Kasteel van Batavia
WESTKAPELLE

Café - restaurant - catering
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NOORMANNEN 3

Staand v.l.n.r. Frank Roelse, Jeroen Huibregtse, Siebren Cijvat, Henny Cijsouw, Iman Verhage, Lourus Minderhoud, Richard Gabrielse, 
Robert Cijsouw, Eddy Janse
Zittend v.l.n.r. Liam Vreeke, Maarten Reijnhoudt, Jakko van Belzen, Mike Verhulst, Svend Minderhoud, Arjen Simonse, Jochem 
Verduijn
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Niet op de foto: Wim Brasser, Finy Cijsouw, Stefan Gabrielse, Pierce Jobse, Koos Kooper, Arjan Lievense, Benny Melse, Edwin de 
Pagter, Kris Pouwelse, Mano Verburg, Rowin Wondergem, Thomas Wuite, Erik van Zanten
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PROGRAMMA NOORMANNEN 3

Noormannen 3
leider/coach: Koos Kooper
leider/coach: Iman Verhage
assistent-scheidsrechter: Vacature

Spelers
Jakko van Belzen Stefan Gabriëlse Arjan Lievense Arjen Simonse
Wim Brasser Jeroen Huibregtse Benny Melse Mano Verburg
Finy Cijsouw Eddy Janse Svend Minderhoud Mike Verhulst
Henny Cijsouw Pierce Jobse Edwin de Pagter Rowin Wondergem
Robert Cijsouw Koos Kooper Kris Pouwelse Thomas Wuite
Siebren Cijvat Pepijn Kooper Frank Roelse Erik van Zanten
Richard Gabriëlse 

Competitie ploegen  Programma
Noormannen 3 Noormannen 3 - Zeelandia Middelburg 7 0 - 4
‘s Heer Arendskerke 6 SVOD’22 4 - Noormannen 3 12 - 0
Arnemuiden 5 Arnemuiden 5 - Noormannen 3 22-10-2022 (12:30)
Borssele 1 Noormannen 3 - Borssele 1 29-10-2022 (14:30)
GPC Vlissingen 7 Serooskerke 5 - Noormannen 3 05-11-2022 (12:30)
De Meeuwen 4 Noormannen 3 - GPC Vlissingen 7 12-11-2022 (14:30)
RCS 5 Noormannen 3 - De Meeuwen 4 19-11-2022 (14:30) 
Serooskerke 5 Noormannen 3 - ‘s Heer Arendskerke 6 26-11-2022 (14:30)
SVOD’22 4 Noormannen 3 - RCS 5 10-12-2022 (14:30)
Veere 3 Veere 3 - Noormannen 3 28-01-2023 (12:30)
Zeelandia Middelburg 7 Noormannen 3 - Arnemuiden 5 04-02-2023 (14:30)
 Zeelandia Middelburg 7 - Noormannen 3 11-02-2023 (15:00)
 De Meeuwen 4 - Noormannen 3 04-03-2023 (14:30)
 Noormannen 3 - SVOD’22 4 11-03-2023 (14:30)
 Borssele 1 - Noormannen 3 18-03-2023 (14:30)
 Noormannen 3 - Serooskerke 5 25-03-2023 (14:30)
 GPC Vlissingen 7 - Noormannen 3 01-04-2023 (14:30)
 Noormannen 3 - Veere 3 15-04-2023 (14:30)
 ‘s Heer Arendskerke 6 - Noormannen 3 22-04-2023 (12:30)
 RCS 5 - Noormannen 3 13-05-2023 (14:30)
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JO14-1

Staand v.l.n.r Julian Coppoolse (assistent-scheidsrechter), Lau Verhulst, Stef Matthijsse, Tijmen Lievense, Jari Czajka, Alissa 

Wouters, Jesse Houmes, Luca Menheere, Lieven Houmes, Eddy Matthijsse (leider), Damian Cijsouw (trainer)

Zittend v.l.n.r . Joël Duvekot, Beau Geldof, Onyx Dominicus, Timon Houmes, Luuk Cijsouw, Jur Minderhoud

JEUGD
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JO12-1

Staand v.l.n.r. Sophie Faasse, Wout Matthijsse, Quinn Roelse, Jimm Geldof, Patrick Knevel (leider)

Zittend v.l.n.r.  Sep Peene, Juno Kerkhove, Troy Brasser, Owen Bleijswijk

Niet op de foto: Niels van Alphen (trainer), Niels Dominicus (trainer), Ruben van Sluijs (leider)
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JEUGD

JO10-1

Staand achterzijde v.l.n.r Mascha Tempelman (leidster), Niels van Alphen (trainer), Thomas Wuite (leider), Tony Calenga (leider), 

Niels Dominicus (trainer)

Staand midden v.l.n.r Vaio Domincius, Asya Dominicus, Robin Francke, Jaëla Calenga, Luka de Visser, Lucas van Hoepen

Zittend v.l.n.r Johan Simonse, Stijn Wuite, Danny van Alphen, Morris de Witte, Vincent Peene
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JO7-1 & JO7-2

Zittend achterzijde v.l.n.r. Mark Riemens (trainer), Daan de Visser, Milan van Dalen, Milan Roelse, Lieke Redelijk, Julius Blackman, 

Julian Czajka, Sebastian de Witte, Nicky Holmes (trainer), Jacco van Maldegem (leider)

Zittend voorzijde v.l.n.r. Jesse Holmes, Sjoerd Riemens, Sebas de Witte, Hajo Huibregtse, Jace van Zweeden, Sam van Maldegem
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JEUGD

Wil je ook een keer komen trainen?

Alle jeugd is welkom om eens te kijken en mee 
te trainen  Kijk op de site onder “jeugd” voor alle 
trainingsdagen en tijden 

Nog geen 5 jaar? Geen probleem 
Scan de QR-code of bezoek www noormannen 
nl/jeugd/mini’s en kom meetrainen op maandag-
middag tussen 16:00 en 17:00 bij de smurfen!
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www.wissevastgoed.nlwww.wissevastgoed.nl

MEMBER

Dé makelaar aan de 
Zeeuwse Kust!

Makelaarskantoor Wisse Vastgoed 
Abraham Wisse • Gert Joziasse
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UITGELICHTE COMMISSIE: KANTINECOMMISSIE

Wat doet de kantinecommissie?
Ik spreek de kartrekker Piet Lievense op een 
vrijdagmorgen  We praten honderduit over de 
werkzaamheden in de kantine  Het komt hartstikke 
goed uit dat Piet al gestopt is met werken  Want 
sommige taken kunnen alleen overdag uitgevoerd 
worden. Als  de Sligro de bestelling komt afleveren, 
is dat overdag en zorgt Piet dat hij er is  Alles kan 
dan gelijk op de goede plaats gezet worden en de 
juiste spullen kunnen weer mee teruggenomen 
worden   

Maar dat is lang niet alles  De commissieleden zijn 
regelmatig achter de bar of het “luik” te vinden  Er 
zijn genoeg zaken die achter de schermen geregeld 
worden  Piet somt een rijtje op:
• Schema maken voor de vrijwilligers die af en toe 
achter de bar staan
• Bestellingen opnemen en doorgeven
• Contacten met leveranciers zoals AA en Heineken
• Elke zaterdag boodschappen doen bij de Spar
• Koelkasten aanvullen

• Opruimen van lege kratten etc na de zaterdag  
We zijn natuurlijk ook milieubewust bezig, dus 
papier, plastic en glas wordt allemaal gescheiden  
Ook worden de lege plastic flesjes verzameld voor 
retourzending voor statiegeld
•Last but not least: de kassa verzorgen

Terwijl we volop in gesprek zijn, bellen ze van ‘ Coca 
Cola’ om een afspraak te maken  Zaken gaan dus 
gewoon door  

Elk commissielid heeft zijn eigen taak  In het begin 
van het seizoen komen ze vaak een keer bij elkaar 
om alles door te nemen  Maar verder loopt alles op 
rolletjes  In de loop van het seizoen overleggen ze 
nog eens een keer of ze op dezelfde voet kunnen 
doorgaan of dat er zaken gewijzigd moeten worden  
Dus heb je ook een idee en/of opmerkingen voor 
het assortiment, broodjes of de inrichting van de 
kantine? Of wil je misschien een keer een bardienst 
draaien? Laat het weten, alles is welkom! Mail naar 
kantinecommissie@noormannen nl 

Noormannen heeft diverse commissies binnen de vereniging   Op de volgende pagina’s vind je een 
overzicht van alle commissies terug  Een van de commissies is de kantinecommissie  

De kantine is een belangrijk onderdeel van een vereniging  Bij Noormannen is dat zeker ook het geval  Na 
de training op donderdagavond kan iedereen  onder het genot van een drankje nog even napraten over de 
training of natuurlijk andere onderwerpen  Zaterdag is het de plaats voor de “derde” helft bij de senioren 
en ’s morgens is er voor de jeugd limo en/of een snoepzak  Verder is er een speelhoek voor de allerkleinsten 
met kleurplaten  Ook wordt er regelmatig een sportwedstrijd gekeken op een van de televisies die in de 
kantine hangen  

Verder is de kantine een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging en is het de plaats voor 
vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen  Zo starten binnenkort de kaartwedstrijden weer op en 
vinden er regelmatig (thema) evenementen plaats, die de evenementencommissie organiseert 
Om dit allemaal in goede banen te leiden is er omstreeks 2010 een kantinecommissie in het leven 
geroepen. Good old Jan “Duum “ Gabriëlse was toen een tijdje uit de roulatie. Hij regelde vele jaren de 
kantinezaken en dit moest bij zijn afwezigheid wel worden opgepakt  Na zijn herstel is Jan weer verder 
gegaan met de kantinezaken, maar dan met hulp van de kantinecommissie  Op dit moment bestaat de 
kantinecommissie uit: Marleen Kaland, Kees Lievense, Piet Lievense, Sabine Minderhoud, Jesse Simonse 
en Marco Verburg 

» Erika Toutenhoofd, verslaggeefster
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 Langstraat 3, 4374 AN Zoutelande

vele smaken
ambachtelijk & huisgemaakt!

de winkel van alles! 
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WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN BINNEN DE VERENIGING?

Om de Noormannen als vereniging draaiende te houden is de inzet van vele vrijwilligers nodig  Bijvoorbeeld 
bij het begeleiden van trainingen en wedstrijden, het bemannen van de kantine, uitvoeren van onderhoud 
en organiseren van diverse evenementen  Op deze pagina’s vind je een impressie van het werk dat door al 
onze vrijwilligers gedaan en georganiseerd wordt  Ben je benieuwd hoe de organisatie van de Noormannen 
in elkaar steekt, of wil je weten met wie of welke commissie je contact op kunt nemen bij vragen? Kijk dan 
voor de actuele informatie op de website  Onder het kopje ‘Club’ vind je zowel de organisatie met alle 
bestuursleden als de contactgegevens van de verschillende commissies 
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