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VOETBAL

TAFELTENNIS

Het eerste herenteam van 
volleybalvereniging De Kriekel, 
uit Ouddorp, wilt hogerop.

Ondanks de moeilijke derby tegen 
Herkingen houdt OFB-trainer Corjan 
van de Made er de moed in.

Leo Brands is het afgelopen weekend 
in sporthal de Grutterswei Flakkees 
tafeltenniskampioen geworden.
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De populariteit van de dartsport gaat naar 
verwachting nog verder toenemen. Mede 
door jonge talenten zoals Jelle Klaasen 
(winnaar Lakeside 2006) en Michael van 
Gerwen. Op Goeree-Overflakkee houdt de 
Flakkeese Dart Federatie (FDF) zich bezig 
met het organiseren en promoten van 
dartsevenementen op het eiland. Het darten 
op Flakkee kan op verschillende manieren 
worden beoefend. In teamverband en/of 
op individuele basis (FDF toernooi). Bij het 
spelen in teamverband dienen de darters lid 
te zijn van de FDF.  

Onlangs is het nieuwe seizoen 2006/2007 
van start gegaan. In totaal 25 teams 
schreven zich in. Zeven teams meer dan 
vorig seizoen. De nieuwe competitie loopt 
van september 2006 tot mei 2007. Er wordt 
gespeeld in drie divisies. Voor de ware 
cupfighters is er een speciale bekerronde 
voor de Autoglas Flakkee Cup. Verder 
worden er de komende maanden ook nog 
tien FDF ‘t Eiland Toernooien gehouden. 
Het eerstvolgende toernooi is op 15 oktober 
in café De Drie Huusjes in Middelharnis. De 
Open Flakkee Koppels en Open Flakkkee 
Singels mogen ook zeker niet worden 
vergeten. Op de open toernooien komen 
veel darters van buiten het eiland af. Tijdens 
het Open Flakkee 2006 was de winnaar 
niemand minder dan Jan van der Rassel, één 
van de weinige Nederlandse deelnemers bij 
de PDC na Raymond van Barneveld. 

Kweekvijver
Goeree-Overflakkee blijkt overigens een 
belangrijke kweekvijver voor darttalent. 
Diverse Flakkeese spelers zijn de eilandelijke 
competitie inmiddels ontgroeid en zoeken 
hun geluk hogerop. Enkele talenten die 
zijn overgestapt en bijvoorbeeld acte de 
présence geven bij het Dutch Open zijn: 
John Lokken (Super League speler), John 
Vlietland (Super League speler), Jan Hokke 
(Super League speler), Peter Mulder, Arjan 
Versendaal, Martin Jongejan en Wilko 
Kattestaart.

Het FDF heeft twintig vrouwelijke leden. 
De jeugd is eveneens van harte welkom. 
Ouders en/of verzorgers moeten zich er wel 
van bewust zijn dat de wedstrijden worden 
gespeeld in diverse horecagelegenheden. 
De jeugdspelers onder de zestien jaar dienen 
daarom altijd onder begeleiding aanwezig 
te zijn. Eenmaal per jaar organiseert het FDF 
een open jeugdtoernooi, dat uiteraard dan 
niet in een café wordt gehouden.

Flakkee Sport staat vol met reportages, 
interviews en achtergrondverhalen. Over 
bekende en minder bekende sporters, 
sporten en sportverenigingen. Daarom is 
de nieuwe krant voor iedereen interessant. 
Actieve sporters en supporters-met-een-
biertje-op-de-bank. Mannen en
vrouwen. Jong en oud. Voetballers én 
sporters die een minder bekende sport
beoefenen. Dus uw sport of club zit er zeker 
een keer bij. 

Flakkee Sport wil zeker niet het zoveelste 
advertentieblad zijn. Artikelen komen op 
een journalistieke wijze tot stand en bepalen 
een groot gedeelte van de inhoud. Omdat 
Flakkee Sport onmogelijk tot stand kan 
komen zonder de inbreng van adverteerders, 
krijgen ook zij alle aandacht. Advertenties 
worden niet weggestopt, maar krijgen een 
prominente plaats tussen de artikelen. 
Tevens is er altijd een pagina in de krant 
opgenomen met het zakelijke nieuws uit de 
regio. Een verbouwing, jubileum, verhuizing 

of nieuwe producten binnen uw bedrijf? 
Flakkee Sport doet er verslag van.

De redactie van Flakkee Sport wordt 
verzorgd door mij: Ben Hameeteman uit 
Oude-Tonge. 
Ik was jarenlang als sportjournalist 
verbonden aan een regionaal dagblad. 
Bedrijven die willen adverteren in Flakkee 
Sport krijgen te maken met Willy Heintjes uit 
Achthuizen. Met zijn grafische achtergrond 
zorgt hij er voor dat uw uiting professioneel 

en met grote zorg wordt behandeld. 
Daarnaast verzorgt hij de fotografie, dat een 
belangrijk onderdeel uitmaakt van Flakkee 
Sport.

Ik wens u veel leesplezier.

Ben Hameeteman,
redactie Flakkee Sport

Sportliefhebber? Dan is er groot nieuws. Voor u ligt het eerste nummer van Flakkee Sport dat voortaan tweewekelijks in een oplage van 20.000 
exemplaren gratis huis-aan-huis verspreid gaat worden op Goeree-Overflakkee. Flakkee Sport streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod, 
waarbij sport - in de breedste zin van het woord - de boventoon voert.

Populariteit darten 
groeit op Flakkee

Alsjeblieft, hier is uw gratis sportkrant!

SOMMELSDIJK - In Nederland is de populariteit van de dartsport de laatste jaren sterk 
toegenomen. Niet in de laatste plaats uiteraard door de successen van Raymond van 
Barneveld en de diverse televisiezenders die daar uitgebreid aandacht aan besteden. Ook 
op Goeree-Overflakkee groeit de interesse in het gooien van een magische 180.

Nieuwe trainer voor NTVV 

Krijgsman was blij verrast toen hij twee 
weekenden geleden gebeld werd door 
NTVV-voorzitter Jaap Kievit. ,,Ik dacht dat 
er nog wat oud zeer zou zitten bij NTVV na 
mijn vertrek eind jaren negentig toen ik ook 

al trainer was in Nieuwe-Tonge. Maar dat 
bleek niet zo te zijn. Het gesprek was heel 
positief. Ik begreep dat ze onthand zaten 
op dat moment. Nadat ik er thuis even met 
mijn vrouw over gebabbeld had, ben ik op 
hun verzoek ingegaan,’’ aldus Krijgsman, 
die NTVV in het seizoen 1998/1999 van de 
derde naar de tweede klasse loodste. ,,Dat 
was toen een goed elftal. De kwaliteit bij 
NTVV is momenteel wel wat minder. Maar 
we gaan gewoon aan het karwei beginnen. 
Het enige opdracht die ik heb meegekregen 
is dat er geprobeerd moet worden ons te 
handhaven dit seizoen.’’
Met betrekking tot het opstappen van 
trainer Den Haan kon NTTV-voorzitter Jaap 
Kievit zich de reactie van de vertrokken 
oefenmeester overigens levendig 
voorstellen. ,,We begrepen de stap van 
Jaap helemaal. Hij heeft aangegeven het 
zelf ook heel vervelend te vinden. Maar hij 
wist niet meer hoe hij het aan moest gaan 
pakken. Jaap gaf aan dat hem dat teveel 
energie zou gaan kosten. Er is dan ook geen 
enkel verwijt richting hem. We hebben hem 
daarom niet gehouden aan zijn contract dat 
nog tot 2007 doorliep.’’

Excuses
Intern is bij NTVV ondertussen ook het 
nodige besproken. ,,We hebben uiteraard 
de betreffende spelers aangesproken op 
hun gedrag. En zij hebben aangegeven 
spijt te hebben van hun domme actie en 
hun excuses aangeboden. Omdat ze toch 
al door de bond worden gestraft met een 
schorsing hebben wij het als vereniging 
hierbij gelaten. Je kunt dan als vereniging 
ook nog wel straffen gaan uitdelen, maar dan 
heb je kans dat de bom nog verder ontploft. 
Verder is met de spelersgroep afgesproken 
dat dit soort zaken niet op een voetbalveld 
thuishoren en bij herhaling in de toekomst 
dit zeker wél consequenties zal hebben,’’ 
vertelt Kievit in alle openheid.

De trainingen voor de selectie werden 
tijdelijk overgenomen door oud-speler Marco 
Dieleman. Als interim-coach werd bestuurslid 
Henk van Heemst bereid gevonden zolang 
de honneurs waar te nemen. De zoektocht 
naar een nieuwe trainer liet evenwel niet lang 
op zich wachten. Kievit: ,,We werden na het 
opstappen van Jaap eigenlijk al snel gebeld 
door een paar trainers die spontaan hun 

diensten aanboden aan NTVV. Wij hadden 
zelf echter ook een naam in gedachten en 
hebben die voorgelegd aan de spelersgroep. 
We kwamen tot de conclusie dat Arend de 
juiste trainer voor NTVV is. Hij is goed in 

het motiveren van spelers en in staat de 
discipline wat aan te halen. Wij zijn in ieder 
geval enthousiast.’’

NIEUWE-TONGE - Bij degradant NTVV ging het dit seizoen al vroeg in het seizoen goed mis. Na een beschamend optreden van een tweetal 
spelers, die in het debacle van Den Bommel (5-1) beiden rood kregen, stapte Jaap den Haan gedesillusioneerd op in zijn vierde seizoen als 
trainer. De zwartwitten moesten zodoende als eerste Flakkeese club alweer op zoek naar een nieuwe trainer. Afgelopen donderdag werd de 
‘verloren zoon’ Arend Krijgsman als opvolger voor Den Haan gepresenteerd.

De Rabobank Hypotheekweken
Rabobank Goeree-Over� akkee heeft een aantal zeer 
aantrekkelijke voordelen voor u. Wanneer u vóór
15 november 2006 uw hypotheek bij ons afsluit betalen wij een 
GROOT deel van de taxatie-, notaris-, en bankkosten voor u.
Dat scheelt weer in de maandlasten! 

Bovendien ontvangt u een zeer scherp rentetarief voor 
15 jaar vast. En dat is nog niet alles….
Als u vóór 15 november 2006 uw hypotheek bij ons 
afsluit dan mag u een ballon prikken en  maakt u kans op 
een fantastische Instapbonus! 

Interesse? Loop eens binnen op een van onze kantoren of 
maak een afspraak met uw adviseur.
Wij zijn bereikbaar via (0187) 471 430.

Leo Brands voor derde keer op rij Flakkees kampioen
Manusje-van-alles wederom heer en meester

Winnaar, medeorganisator en manusje-van-
alles Leo Brands (38) had het er maar druk 
mee. Zelfs in de aanloop naar zijn eigen 
finale tegen de 54-jarige Jan Flohil van TTV 
De Treffers stond hij nog driftig aan 
tafeltennistafels te trekken. Na het 
opruimen van de vijftien speeltafels, 
waarop eerder 60 deelnemers hun 
voorrondes hadden gespeeld, 
haastte hij zich naar het ‘center 
court’. Om vervolgens meteen in de 
eerste set op een 7-1-achterstand te 
worden gezet. Had zijn gebrekkige 
voorbereiding hem dan nu toch 
parten gespeeld?

,,Ik moest er nog even inkomen 
tegen Jan. Ik ken zijn spel een beetje 
en hij had langzaam en verdedigend 
materiaal deze keer. Daar hak ik dan 
meestal meteen snel op in met harde 
slagen. Ik hou niet van lange rally’s. 
Maar in het begin lukte dat niet,’’ liet 
TTV Oude-Tongespeler Leo Brands 
na afloop weten. Juist op het moment 
dat Jan Flohil zichzelf voorzichtig 
al de openingsgame zag winnen, 
kwam Brands op stoom. ,,Op zulke 

momenten is Leo op zijn sterkst. Dan tovert 
hij de meest mooie ballen uit zijn toverstaf,’’ 
aldus opponent Flohil. 

Duveltje
Als een duveltje uit een doosje realiseerde 
Leo Brands inderdaad de gelijkmaker: 9-9. 
Om er vervolgens keihard overheen te gaan 

en de eerste game alsnog te winnen: 11-9. 
In de tweede game kwam De Trefferspeler 
er totaal niet aan te pas. Leo Brands won 
snel en eenvoudig met 11-7. Ook in de 

derde game bleef de spanning 
achterwege. Brands kwam nog wel 
met 3-0 achter. Eenmaal een tandje 
bijgeschakeld gaf hij ook de laatste 
game niet uit handen: 11-6. 

De finale van het Flakkees Tafeltennis 
Kampioenschap bij de jeugd werd 
een kopie van één jaar geleden. 
Opnieuw kwamen titelverdediger 
Richard Knöps, van De Treffers, uit 
tegen clubgenoot Kirsten Bubbert. 
Met een moeiteloze 3-0-zege 
prolongeerde de 15-jarige Knöps zijn 
titel. ,,Tijdens de voorrondes won ik 
nog met moeite met 3-2 van Kirsten. 
Maar ik weet dat zij tijdens een finale 
altijd last heeft van zenuwen. Dat was 
nu ook weer zo. Vorig jaar was dat 
eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik had het 
dan ook nu weer niet echt moeilijk,’’ 
zei Richard Knöps, die volgend jaar 
16 jaar wordt en dan bij de senioren 
zijn kunsten mag laten zien.

OUDE-TONGE - Voor de derde keer in successie greep Oude-Tongenaar Leo Brands afgelopen zaterdag in sporthal De Grutterswei de 
eilandelijke tafeltennistitel. In amper tien minuten tijd liet hij medefinalist Jan Flohil, uit Melissant, volledig kansloos. Brands won het Flakkees 
Tafeltennis Kampioenschap 2006 eenvoudig met 3-0 en nam zodoende de fraaie wisselbeker definitief mee naar huis.
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Fysio- en Runningcenter Flakkee   

Het Fysiocenter biedt u: 

• Fysiotherapie 

• Manuele therapie 

• Oedeemtherapie 

• Bekkenbodemtherapie 

• Revalidatie 

Het Fysiocenter is aangesloten bij: 

      & 

Het Fysiocenter vindt u op 2 locaties; 

In Herkingen op de Zuiddijk 6 

3249 BH 

Tel: 0187-661002 

& 

In Nieuwe Tonge op het Korteweegje 5a

3244 AK 

Tel: 0187-651326 

Openingstijden:  

Maandag, dinsdag en vrijdag 8.00-17.00 uur. 

En de woensdag 8.00-12.00 uur. 

Het Runningcenter biedt u het volgende:

• 24 meter lange testbanen 

• Een analyse van uw looppatroon 

• Een statische en dynamische voetafdruk 

• Correcties aan uw sportschoenen (indien nodig) 

• Fysiotherapeutisch advies 

• Wij maken gebruik van een gesloten videosysteem 

Het inspanningstestcentrum: 

In het inspanningstestcentrum testen wij: marathonlopers, 

baanatleten, triatleten en wielrenners op wedstrijd- en recreatief 

niveau. 

Kleding en Sport toebehoren: 

Vanuit ruime kennis en ervaring kunnen wij u adviseren voor de 

aanschaf van de voor u meest geschikte kleding en sport 

toebehoren van de bekende topmerken; Brooks, Mizuno, Asics, 

Saucony, Merrell, Lowa, Karhu, Garmin, Polar, enz.  

Het Runningcenter vindt u: 

In Herkingen op de Zuiddijk 6

3249 BH 

Tel: 0187-661002 

Het Runningcenter  

is aangesloten bij: 

Wij werken alleen op afspraak. Bij het Runningcenter kan u ook ’s avonds te recht. 

Belt u ons en krijgt u geen gehoor, spreek dan onze voicemail in, dan bellen wij u z.s.m. terug. 

Goede ouverture voor
promovendus De 
Schotejil 

MIDDELHARNIS - Promovendus zwemclub 
De Schotejil, uit Middelharnis, kende een 
goede ouverture in de C-afdeling van de 
landelijke verenigingscompetitie. Na de 
promotie van vorig seizoen zwommen 
de Schotejillers in zwembad de Staver 
ondermeer naar 39 persoonlijke records 
(p.r.), drie clubrecords en een aantal NK-
limieten. 

Clubrecords waren er voor Sebastiaan 

Vliegende start in competitie
Herenteam De Kriekel wil hogerop

Want voor minder doet playing coach 
Marten Sijpheer het niet. ,,We krijgen 
momenteel een pittige training van Marco 
Reitsma en dat moet zich maar eens 
gaan uitbetalen. Onze doelstelling is toch 
minimaal proberen promotie te behalen.’’ 
Het herenteam van De Kriekel komt al jaren 
uit in de recreantencompetitie. Dit seizoen 
werd gekozen voor een indeling in de 
zogenaamde Randstad-poule in plaats van 
de eilandelijke competitie. 

Marten Sijpheer: ,,We spelen geen Nevobo-
competitie omdat de meeste spelers geen 
tijd hebben om in het weekend te spelen. 
Als recreant speel je je wedstrijden namelijk 
doordeweeks. Dit seizoen viel de keuze op 
de Randstad omdat er een groter aanbod 
van tegenstanders is. En je hebt daar ook de 
mogelijkheid om te promoveren.’’ Het enige 
nadeel vindt Sijpheer nu wel dat voor een 
gemiddelde uitwedstrijd meer kilometers 
gemaakt moet worden.

Sociaal
Qua opstelling heeft het Kriekelteam daar 
een geheel eigen methode voor. ,,In principe 
hebben we drie groepen en gaan er twee 
groepen mee naar een uitwedstrijd. Er wordt 
altijd sociaal gewisseld zodat iedereen 
speelt. Dat is het uitgangspunt,’’ legt de 46-
jarige Sijpheer uit. De meeste spelers hebben 
ooit op derde klasse niveau gespeeld of 

hoger. Zodoende legt het Ouddorpse zestal 
een redelijk hoog volleybalspel aan de dag. 
,,Daarom moeten we in deze poule normaal 
gesproken bovenin mee kunnen doen.’’

De kracht van De Kriekel is de combinatie 
van veel ervaring en jeugd. ,,De leeftijd 
van de spelers varieert van 20 tot 50 jaar. 
Daar zitten dus diverse generaties tussen. 
We hebben ook twee broers, Kees-Jan en 
Wouter Franke, in het team,’’ vertelt de al 
20 jaar in Stellendam woonachtige Sijpheer. 
Playing coach Sijpheer heeft als spelverdeler 
ook zelf overigens een belangrijk aandeel in 
de prestaties van het herenteam.  Hij is ooit 
op 14-jarige leeftijd begonnen met volleybal 
en kwam ondermeer uit in de topklasse.

Zeevarend
De in Oostvoorne geboren Sijpheer, die 
een groot deel van zijn bestaan zeevarend 
is geweest, kwam op de zeevaartschool 
in Vlissingen in aanraking met het training 
geven. Naast zijn bemoeienissen met het 
herenteam traint hij momenteel de jeugd en 
de dames van De Kriekel. ,,Trainers zijn nu 
eenmaal altijd moeilijk te krijgen. Dus als ze 
je dan vragen doe je dat gewoon.’’ 

OUDDORP - Het herenteam van volleybalvereniging De Kriekel kende een vliegende 
start van de huidige competitie. De uitwedstrijd in Nieuwerkerk aan den IJssel, tegen het 
plaatselijke Nivoc’72, werd met 4-0 gewonnen. De eerste stap richting een felbegeerde 
promotie is gezet.

Einde voetbalcarrière 
Johan Melissant

Bijna tien weken geleden was de 
onfortuinlijke middenvelder van Stellendam 
blij het nodige blessureleed achter zich te 
hebben gelaten. Tijdens de eerste beste 
wedstrijd sloeg evenwel het noodlot deze 
keer in alle hevigheid toe. Johan Melissant 
brak zijn kuitbeen en verrekte zijn enkelband. 
In het Ruwaard van Puttenziekenhuis in 
Spijkenisse overdacht hij de zin van alles en 
besloot definitief een punt te zetten achter 
zijn voetbalcarrière.

,,Ik heb de afgelopen jaren gewoon teveel 
blessures gehad. Daarom heb ik besloten 
definitief te stoppen met voetballen. 
Misschien dat ik ooit nog eens terugkom in 
het voetbalwereldje als trainer bij de jeugd. 
Maar zelf spelen is over,’’ legt de 26-jarige 
Stellendammer uit. Op sportief gebied richt 
Melissant zich momenteel op het fietsen en 
de sportschool. Hij moet nog wel voorzichtig 
aan doen omdat er nog altijd een klein 
breukje in het kuitbeen zit. ,,De zaak wordt 
nog steeds met een plaat en schroeven bij 
elkaar gehouden.’’

Ziekenwagen
Alsof Johan Melissant het aantrekt was hij er 
twee weekeinden geleden getuige van hoe 
doelman Sjaak Both eveneens zijn kuitbeen 
brak. ,,Kwam er weer een ziekenwagen het 
veld op. Het zag er ook best ernstig uit. Zijn 
been was niet meer horizontaal zoals het 
zou moeten.’’ De wedstrijd tegen HVO werd 
na het incident bij een stand van 1-2 door 
de scheidsrechter gestaakt. ,,Dat resterende 
stukje zal nog wel een keer overgespeeld 
moeten worden,’’ meende Melissant.

Hoewel hij voortaan geen deel meer 
uitmaakt van de selectie, blijft Melissant 
zijn cluppie wel volgen. ,,Stellendam heeft 
een goede start gemaakt. Ze hebben zelfs 
nog even op kop gestaan. Het voetbal is 
echter niet fantastisch. Er worden teveel 
basisfouten gemaakt. Maar daar kan je 
natuurlijk aan werken. Het moet ook beter. 
Met dit elftal moet je in deze klasse toch wel 
in de middenmoot mee kunnen draaien. Een 
stapje hoger? Nee, dat is met dit materiaal 
te hoog gegrepen.’’

STELLENDAM - Voor Johan Melissant heeft het voetbal volledig afgedaan. Zelf brak hij zijn 
kuitbeen tijdens een oefenpotje tegen Abbenbroek begin augustus. Vorige week was hij er 
getuige van hoe Stellendam-keeper Sjaak Both eveneens per ambulance het veld moest 
verlaten. Ook Both liep een kuitbeenbreuk op.

Rosendaal op de 200m schoolslag (2.39.06) 
en Mark Costeris op de 200m rugslag 
(2.24.81). De heren estafette 4x100m 
vrije slag met andermaal Mark Costeris 
en Sebastiaan Rosendaal, en verder met 
Martijn van Hoorn en Leander Noordijk 
zwommen een clubrecord in een tijd van 
3.53.60. Gouden medailles waren er voor 
Sanne Huijsmans (1995), die zowel de 100m 
vrije slag (1.15.89) als de 50m rugslag (38.89) 
winnend afsloot. Overigens zwom Marie-

Grote medailleoogst 
zwemvereniging
de Gooye 

DIRKSLAND - Tijdens de recent 
gezwommen verenigingscompetitie van 
zwemvereniging de Gooye werden enkele 
klinkende resultaten geboekt. Met 28 
medailles konden de zwemmers terugkijken 
op een meer dan geslaagde wedstrijd. 
Zowel bij de jeugd als de senioren 
werden mooie tijden neergezet. Enkele 
noemenswaardige resultaten kwamen op 
naam van Jordi Schaaf die meer dan acht 
seconden sneller zwom dan zijn persoonlijk 
record op de 25m rugslag. Zijn zus Amanda 
greep zelfs twee keer goud, evenals 
Anthony Struijk. Voor Marijke Mandemaker 
was het eveneens een geslaagde middag.  
Zij zwom naar een derde plaats op de 100m 
vlinderslag en een tweede plaats op de 
200m vrij. Dorian Papavoine zwom zelfs 
twaalf seconden van zijn tijd af.

Bij de heren was het wederom Gerben de 
Jong op de 100m wisselslag en Bastian 
Zoon op de 50m schoolslag die naar de 
medailles zwommen. Niet alleen bij de 
heren werden er medailles binnengehaald. 
Zo zwom Jacolien Terlouw naar een derde 
plaats op de 50m schoolslag in een tijd van 
42.19. Annelies Kievit verdiende in een tijd 
van in 1.17.45 een zilveren medaille op de 
100m wisselslag. 

Claire van Zoest (1995) op de 100m vrije 
slag naar een dik p.r. en de tweede plaats in 
een tijd van 1.24.29. Esmee Koedoot (1992) 
won de 200m rugslag in een tijd van 2.39.89 
en was later op de 200m schoolslag bij de 
dames eveneens het snelst in 2.54.27. 

Op de 100m vrij zwom Esmee Koedoot 
opnieuw in 1.05.03 naar de snelste tijd. 
Ook Janiek de Boed (1994) presteerde 
prima bij haar debuut op de 200m rugslag 
in een mooie tijd van 2.54.45, waarmee ze 
tweede werd. Melanie van Gemert (1993) 
zwom naar de snelste tijd op de 100m 
vlinder (1.15.60) en de 200m schoolslag 
(2.59. 27) bij de meisjes tot 13 jaar. Danica 
Koedoot (1993) won in deze categorie de 
200m wisselslag in een tijd van 2.48.50. 
Sebastiaan Rosendaal won behalve de 
200m schoolslag ook de 100m vlinderslag 
(1.02.47) en de 200m vrije slag (2.03.08), 
terwijl Mark Costeris op de 100m vrij een p.r. 
en een gouden medaille behaalde met zijn 
tijd van 56.58. Vermeldenswaardig zijn ook 
nog de prestaties van Bern-Jan Vogelaar 
(1992) die op de 200m schoolslag (3.13.92) 
een p.r. van ca. 15 seconden zwom en Timo 
Lambregts (1993), die een goede wedstrijd 
zwom met een tweede plaats op zowel de 
100m rugslag (1.21.62) als op de 200m vrij 
(2.34.66).

Start tafeltennisseizoen TTV DES ’85 

SOMMELSDIJK - Tafeltennisvereniging 
DES ’85 is het seizoen weer begonnen in 
recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. 
Het blijkt dat tafeltennis weer opleeft vooral 
onder de jongeren. DES’85 zag een behoorlijk 
aantal nieuwe jeugdleden instromen. 

Een aantal jeugdleden van DES’85 maakte de 
overstap naar de senioren. Omdat zij steeds 
beter werden konden ze bij de junioren 
weinig meer leren. Bij de senioren kunnen ze 
waarschijnlijk wel doorgroeien. Hoewel zich 
wel nog een aantal nieuwe senioren hebben 
aangemeld kan de tafeltennisvereniging 
nog altijd nieuwe leden gebruiken. 

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een 
balletje komen slaan op de maandagavond 
vanaf 20.30 uur. 

Naast het recreatieve tafeltennis zijn ook de 
twee competitieteams weer begonnen met hun 
NTTB competitie. Team 1 speelt in de derde 
klasse en heeft de eerste twee wedstrijden al 
gewonnen. Team 2 komt uit in de vierde klasse 
en is het seizoen helaas met twee nederlagen 
begonnen. Voor meer informatie over TTV 
DES’85 kan contact worden opgenomen met 
Johnny Mijs, telefoon 06-12298881 of kijk op 
www.des85.nl.
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Nog geen nieuwe ploeg voor Koos Moerenhout
Drie weken voor niets gefietst

Zoals nog bij veel gezinnen in het knusse 
Achthuizen neemt 
Koos Moerenhout 
het slop naast het 
ouderlijke huis op 
de ‘Strop’,  zoals de 
Bommelsedijk in de 
volksmond wordt 
genoemd. Om via 
de achterdeur, die 
waarschijnlijk altijd 
openstaat, de woning 
binnen te gaan. De 
ontmoeting met pa 
Sjaan en moeder 
Nelly is hartelijk maar 
ingetogen. Hoewel de 
inmiddels mondiaal 
bekende renner al 
jaren in het Brabantse 
Steenbergen woont, 
voelt de woning van 
waaruit hij zijn eerste 
koersen voorbereidde 
nog immer aan als een 
warm bad.

Koos is dan ook behept met twee ouders 

die hem de laatste jaren altijd en overal 
hebben gevolgd. En 
dat doet hem nog 
steeds goed. ,,Ik ben 
er altijd op gefocust 
als ik weet dat ze bij 
een koers zijn. Dan 
hou je dat toch zoveel 
mogelijk in de gaten. 
Mijn vader is eigenlijk 
niet te missen want 
hij gaat soms gewoon 
midden op de weg 
staan als hij mij ziet 
aankomen,’’ vertelt 
de 32-jarige Koos 
lachend. ,,Ja, maar 
mij heb je dikwijls 
niet gezien met mijn 
oranje spandoek,’’ laat 
moeder Nelly erop 
volgen. Spontaan 
springt ze op om in 
een mum van tijd het 
bedoelde spandoek 

boven tafel te toveren. ‘KOOS, laat de 
leeuw in je los!’, staat erop te lezen.
De support is er altijd geweest. Als 8-jarig 

knulletje kwam Koos ‘noodgedwongen’ in 
contact met de wielersport omdat vader 
Sjaan actief was als aspirant nieuweling. 
Ook senior was destijds betrokken bij 
het in die tijd in wielerkringen goed 
bekend staande 
criterium de Acht 
van Achthuizen. ,,In 
het begin mopperde 
hij nogal eens als hij 
mee moest. Op een 
gegeven moment had 
ik een fiets voor hem 
gecharterd zodat hij met een wedstrijd 
mee kon doen. Eerst vond hij dat helemaal 
niets, maar zodra hij op die fiets kroop, 
kwamen er krachten in hem los en wilde 
hij maar één ding: winnen,’’ vertelt pa 
enthousiast.

Tijden en omstandigheden veranderen, 
maar de betrokkenheid is altijd gebleven. 
Tijdens de Tour de France van dit jaar 
werd Koos door zijn ouders wekenlang 
gevolgd in een heuse camper. ,,We werden 
vlak voor de Tour benaderd door Sjaak 
en Rina Schoutens, fietsvrienden van 
ons, die vroegen of wij zin hadden om de 
Tour met hun te volgen. Zij hadden een 
camper gekocht en daarmee zijn we in de 
tweede week van de Tour met zijn viertjes 
naar Bordeaux vertrokken. We hadden de 
fietsen mee en hebben zelfs ook nog de 
Alpe d’Huez beklommen,’’ doet Sjaan uit 
de doeken.

Het kostte Koos Moerenhout de 
nodige energie om via zijn eerste 
dikkebandenwedstrijdjes in Achthuizen 
uiteindelijk in 1996 tot het profcircuit 
door te dringen. Zijn vader ziet hem nog 
midden op straat zijn geld zitten tellen na 
een gewonnen koers. Koos: ,,Eigenlijk 
heb ik altijd gezegd dat ik profrenner wilde 
worden. Dus ergens was het logisch dat ik 

het werd in 1996. 
Maar als je erop 
terugkijkt, ging dat 
allemaal niet zo 
gemakkelijk. Het 
valt niet mee als 
prof. Het niveau is 
ontzettend hoog en 

om erbij te kunnen blijven vergt dit enorm 
veel van je voor wat betreft zelfdiscipline en 
trainingsarbeid.’’
Vriend en vijand zijn het in ieder geval over 
één ding roerend eens: 2006 was het beste 
seizoen ooit voor Koos Moerenhout. ,,Ik 
denk dat dat ook wel klopt. Het lag ook 
helemaal aan de vrije rol die ik had. Als je 
voor een sprinter werkt kom je eigenlijk niet 
in beeld. Maar nu kwam ik vaak in de finale 
terecht en kon ik mijn gezicht eindelijk eens 

laten zien. En dat is heel bevredigend, moet 
ik zeggen.’’ De dreun na het opdoeken van 
de Phonakploeg kwam dan ook keihard 
aan bij Koos. 

,,Eerst win je de Tour en heb je de tijd 
van je leven in Parijs. Maar dan ineens is 

ACHTHUIZEN - Voor de Flakkeese Brabander Koos Moerenhout lijkt het gekkengetal elf dit jaar wel een heel bijzondere betekenis te 
krijgen. Na zijn elfde zege tot dusver en in zijn elfde jaar als beroepsrenner sloeg het noodlot keihard toe. Juist op het moment dat de in 
Achthuizen geboren en getogen coureur aan zijn beste seizoen ooit bezig was. Van de ene op de andere dag raakte hij zijn baan kwijt. 
Omdat de wielerploeg Phonak ophield te bestaand vanwege het veelbesproken dopingschandaal rondom Tourwinnaar Floyd Landis. 
,,Alle euforie was in één keer om zeep geholpen. Eigenlijk had ik drie weken voor niets gefietst’’, reageert Koos met veel gevoel voor 
understatement.

alles om zeep geholpen. De ploeg stopt 
vervolgens waardoor je op zoek moet 
naar een nieuwe werkgever, terwijl je 
een mooi tweejarig contract op zak had. 
Ik had het ook enorm naar mijn zin bij 
Phonak. Nu is het gewoon een onzekere 
tijd. Mijn manager Rick van Dongen is aan 
het zoeken voor mij, en er zijn al wel wat 
contacten, maar het duurt wel lang. Maar 
hij kan ook best morgen ineens een ploeg 
hebben gevonden. Dat weet je nooit.’’
Hoewel de tijd dringt maakt de onlangs, 

met zwangere vrouw Edith en tweejarig 
dochtertje Lynn,  naar de ‘buitenwijken’ van 
Steenbergen (Welberg) verhuisde sporter 
zich nog niet écht zorgen. ,,Mijn contract 
met Phonak loopt pas eind december af. 
Het is natuurlijk wel zaak dat ik daarvoor al 
iets weet in verband met de trainingsarbeid 
voor volgend jaar. Daar moet je nu alweer 
mee bezig zijn. De hele dag niets doen en 
in de bank hangen kan ik niet. En trouwens 
je lijf vraagt er ook om bezig te zijn.’’

Vader Sjaan heeft nog maar weer eens 
een rondje koffie 
ingeschonken. 
Luisterend naar 
zijn stamhouder 
kijkt hij met 
starende ogen 
voor zich uit. ,,Je 
leeft natuurlijk 
wel mee met het 
proces waarin Koos nu zit. Het vervelende 
is dat hij er zelf helemaal niets aan kan 
doen. Zijn lot lag in iemand anders zijn 
handen. Koos heeft hier niet om gevraagd. 
Het moest zijn mooiste jaar worden als 
beroepsrenner, en met nog een gunstig 
tweejarig contract op zak, zag het er heel 
rooskleurig uit. Nee, dit zijn geen leuke 
dingen. Dat doet wel wat met je,’’ klinkt het 
serieus.

Het is enigszins merkwaardig maar een 
relativerende Koos Moerenhout kan ook 
afgeven op het werk waarmee hij een goed 
belegde boterham verdient. ,,Ergens is het 
een a-sociaal beroep. Je hebt een bepaald 
talent en mede omdat iedereen achter 
je staat, je vrouw, je ouders, je zus en 
schoonouders kun je dat doen. Maar omdat 
je vaak weg ben laat je diezelfde mensen 
ook vaak weer in de steek. En dan heb je 
nog al die tegenslagen, zoals valpartijen, 
niet geselecteerd worden, slechte dagen 
wanneer je niet vooruitkomt. En bij dat alles 

moet je er zelf zien uit te 
komen. En dat moet je 
kunnen.’’ Moeder Nelly 
vult aan: ,,Maar dan heeft 
hij altijd zijn vader nog 
om tegenaan te praten.’’ 
Haar wederhelft lachend: 
,,Ja, ik lijk soms wel 
de Klaagmuur.’’ Maar 

dan weer ernstig. ,,Een renner heeft meer 

slechte dagen dan momenten dat hij echt 
kan pieken.’’ Als een echte kenner vult Nelly 
aan: ,,Of wanneer je de slag net mist.’’

Koos Moerenhout 
over doping

,,Het is jammer dat het wielrennen 
altijd als zondebok wordt gezien. 
Dopinggebruik komt natuurlijk bij alle 
sporten voor. Wielrennen is een sport 
die zichzelf veel controleert. Omdat er 
zoveel controles zijn loop je natuurlijk 
sneller tegen de lamp. Verder is een 
wielerpeloton ook eigenlijk een ware 
afspiegeling van de maatschappij, 
dus moet je ook niet ineens daarvan 
schrikken. Natuurlijk ben je in de 
wielersport ergens onmenselijk bezig. 
Zeker die meerdaagse wedstrijden zijn 
erg zwaar en vergt veel van je lijf. Als je 
dan niet de discipline kan opbrengen 
om je prestaties op peil te houden met 
trainen, wordt er waarschijnlijk sneller 
naar doping gegrepen.’’

Paspoort Koos
Moerenhout

Geboren: 5 november 1973
Geboorteplaats: Achthuizen
Woonplaats: Welberg
Burgerlijke staat: gehuwd met Edith, vader 
van dochter Lynn (2), tweede kindje op komst 
(begin januari 2007)
Professional: sinds 1996
Aantal zeges: elf
1996: Rabobank (3 zeges)
- 1e etappe Circuit Franco-Belge (BEL), Leers
- Eindklassement Circuit Franco-Belge (BEL)
- Dokkum Woudenomloop (NED)
1998: Rabobank (1 zege)
- Profronde van Oostvoorne (NED)
1999: Rabobank (1 zege)
- 4e etappe Vuelta Ciclista al País Vasco (ESP), 
 Lekumberri
2000: Farm Frites (2 zeges)
- Steenwijk (NED)
- 1e etappe Tour Down Under (AUS), Adelaide
2003: Lotto - Domo (1 zege)
- 4e etappe Rheinland-Pfalz Rundfahrt 
 (GER), Kaiserslautern
2004: Lotto - Domo (1 zege)
- Izegem (BEL)
2006: Phonak Hearing Systems (2 zeges)
- Geleen, dernycriterium (NED)
- Zevenbergen (NED)

,,Ik lijkt soms wel 
de Klaagmuur.’’

,,Ergens is 
wielrennen een

a-sociale sport.’’

Hoveniersbedrijf
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door Ben Hameeteman

Zijn mooiste prestaties

,,Mijn mooiste overwinning was toen ik in 1999 de Ronde van het Baskenland won. Een 
vijfdaagse koers over een vrij lastig parcours in het wielerhart van Spanje. Als winnaar 
krijg je daar een grote baret, die in het Baskenland veel wordt gedragen. Die baret heeft 
een mooi plaatsje gekregen in huis. Aan het WK van vorig jaar in Madrid heb ik ook 
goede herinneringen. Je bent weg met zes man en maak op dat moment serieus kans 
op de regenboogtrui. Maar dan word je 400 meter voor de finish alsnog bijgehaald door 
Tom Boonen, die vervolgens wereldkampioen wordt.’’ Pa Sjaan: ,,Ik heb staan springen 
voor de televisie en geroepen ‘ga nu Koos’, ‘ga nu’, ‘kom op’. Hij had misschien niet 
gewonnen, maar een podiumplaats had er toch zeker ingezeten.’’ 

Tips voor de redactie

Alle sportverenigingen op Goeree-
Overflakkee kunnen in het nieuws komen. 
Een belangrijke wedstrijd op komst? Een 
actieve vrijwilliger die in het zonnetje moet 
worden gezet? Een jubilaris, een sportkamp 
van jouw vereniging? Flakkee Sport hoort 
het graag!
Maar ook wanneer je als individuele 
sporter binnenkort interessante prestaties 
wilt neerzetten of juist al hebt bereikt, 
Flakkee Sport wil dat graag weten. Geef je 
suggesties zo snel mogelijk door via de e-
mail: redactie@flakkeesport.nl.
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KOUWE
DRUKTE !!

Nadat het Nederlands Elftal zich eenvoudig 
geplaatst had voor het W.K. in Duitsland 
begonnen de kenners met hun eerste 
kanttekeningen: zou het toch niet beter 
zijn om wat meer routine mee te nemen? 
Had de bondscoach ons niet mooi voetbal 
beloofd?
In Duitsland vielen de resultaten mee, 
want in een moeilijke poule doorgaan naar 
de volgende ronde was een prestatie. 
Toch was er altijd wel wat te zeuren, want 
waarom stond hij op die plaats en waarom 
stond die ander niet in de basis? In zo’n 
situatie hoeft er maar iets te gebeuren 
en men duikt er massaal bovenop, in dit 
geval de waanzinnige wedstrijd Nederland-
Portugal. Met een beetje geluk hadden we 
die wedstrijd kunnen winnen, maar wat 
tegen kon zitten, zat ook tegen en we vlogen 
eruit. Wekenlang werd er nog nagezeurd 
over hoe het anders had gekund, nee, had 
gemoeten. 
Een vreemde zomer begon, met zoveel 
hitte en droogte, dat men vreesde, dat 
de competitiestart bij de amateurs wel 
eens haperingen zou kunnen vertonen, en 
inderdaad, de start verliep niet vlekkeloos 
(o.a. Flakkee en D.B.G.C. speelden niet), 
maar dat kwam, omdat de velden ….. te nat 
waren door de hevige regenval in de tweede 
helft van de zomer. 
In die periode kreeg ik te horen, dat één van 
mijn leerlingen met ernstige brandwonden in 
Beverwijk was opgenomen. Een jong leven, 
maar ook dat van de familie, veranderde van 
de ene op de andere dag totaal.
Het voetballeven begon weer en de BVO’s 
gingen weer aan de slag. En wat hadden 
we het weer druk. Waar bleef die spits in 
Rotterdam, en oh, het werd er één uit 020 
(Amsterdam…), Kluivert was niet welkom in 
Eindhoven en wat was(is) Marco van Basten 
weer verkeerd bezig met zijn Nederlands 
Elftal. 
Ik zie het, hoor het, en verbaasd vraag ik me 
af: waar maken we ons in ’s hemelsnaam 
druk over? 
Veel plezier met deze sportkrant enne …. 
morgen hopelijk gezond weer op (gestolen 
van Sonja Barend).

Hans Teijn

Voetbaluitslagen 
Zaterdag

West 2, klasse 2d, 30/09: MVV ‘27-Naaldwijk 0-

2, Zwaluwen V-NSVV 4-1, Strijen-Honselersdijk 

1-0, De Zwervers-Die Haghe 2-1, Smitshoek-

‘s Gravenzande 3-1, Stellendam-HVO 1-2 

(gestaakt). 7/10: NSVV-MVV’27 2-2, Die Haghe-

Stellendam 3-1, Honselersdijk-Zwaluwen V 1-1, 

HVO-Smitshoek 4-1, Naaldwijk-De Zwervers 

6-0, ‘s Gravenzande-Strijen 2-0.

1.   Naaldwijk  5 4 0 1 12  17-6         

2.   HVO 5  3  2  0  11  15-9         

3.   ‘s Gravenzande   6  3  2  1  11  9-5         

4.   Smitshoek  6 3 1 2 10 9-7         

5.   Zwaluwen V  5 2 3 0 9 15-6         

6.   NSVV  6 2 2 2 8 9-11         

7.   Stellendam  5 2 1 2 7 6-6         

8.   MVV ‘27  6 2 1 3 7 8-10         

9.   Strijen  6 2 1 3 7 7-10         

10. De Zwervers 6 1 2 3 5 10-20         

11. Honselersdijk  6 1 1 4 4 5-9         

12. Die Haghe  6 1 0 5 3 8-19

West 2, klasse 3d, 30/09: De Jonge Spartaan-

WFB 1-3, ZBVH-NBSVV 1-1, Rhoon-GOZ 0-2, 

Hellevoetsluis-NTVV 0-0, Den Bommel-SSS 

0-5. 7/10: Rozenburg-Rhoon 1-2, WFB-Den 

Bommel 0-2, NTVV-Voorne 1-2, NBSVV-De 

Jonge Spartaan 0-0, GOZ-ZBVH 1-2, SSS-

Hellevoetsluis 1-1.

1.   ZBVH 6 4 1 1 13 10-6         

2.   GOZ  6 3 2 1 11 14-8         

3.   Hellevoetsluis  6 2 4 0 10 10-8         

4.   Rhoon  6 3 1 2 10 9-10         

5.   SSS  6 2 3 1 9 13-7         

6.   Voorne 5 2 2 1 8 7-6         

7.   Den Bommel  6 2 1 3 7 10-11         

8.   Rozenburg  5 2 0 3 6 8-8         

9.   NBSVV  6 1 3 2 6 7-8         

10. WFB  6  1  2  3  5 8-10         

11. De Jonge Spartaan 6  1  2  3  5 5-10         

12. NTVV  6 1 1  4  4 3-12

West 2, klasse 4d, 30/09: Zuidland-Vlotbrug 

0-3, Piershil-Zinkwegse Boys 2-4, Bernisse-

Simonshaven 1-2, Bolnes-SNS 6-0, Oude 

Maas-Goudswaardse Boys 1-2, Binnenmaas-

Botlek 1-1. 7/10: Simonshaven-Piershil 3-3, 

Goudswaardse Boys-Binnenmaas 1-5, Botlek-

Bernisse 2-1, SNS-Oude Maas 2-3, Zinkwegse 

Boys-Zuidland 2-2.

1.   Zinkwegse Boys 6  5  1  0  16  12-4         

2.   Simonshaven  6  4  2  0  14  11-7         

3.   Botlek 6  4  1  1  13  11-7         

4.   Vlotbrug 5  3  0  2  9  11-2         

5.   Binnenmaas 6 2  3  1  9  14-8         

6.   SNS  6 3  0  3  9  10-12         

7.   Goudswaardse B.  6  3  0  3  9  8-15         

8.   Piershil  6  1  3  2  6  14-14         

9.   Oude Maas  6  2  0  4  6  10-12         

10. Bolnes  5  1  1  3  4  9-6         

11. Zuidland  6  1  1  4 4  13-18         

12. Bernisse  6  0  0  6  0  3-21

West 2, klasse 5d, 30/09: SDV-Zwartewaal 1-6, 

OFB-DES’67 0-3, Egelantier Boys-DRL 1-2,

Rockanje-Transvalia 1-2, PKC’85-Herkingen’55 

0-2, CVV-Mercurius-Melissant 5-0. 6/10: 

Transvalia-OFB 3-0, DES’67-SDV 0-0, 

Herkingen’55-Rockanje 3-0, Zwartewaal-CVV-

Mercurius 0-1, Melissant-Egelantier Boys 0-0, 

DRL-PKC’85 7-0.

1.   CVV-Mercurius 6  6  0  0  18  26-1         

2.   Herkingen ‘55  6  5  1  0  16  19-6         

3.   DES ‘67  6  4  2  0  14  17-5         

4.   Zwartewaal  6  4  1  1  13  27-7         

5.   Transvalia  5  3  0  2  9  8-7         

6.   Melissant  6  2  2  2  8 10-14         

7.   DRL  6  2  1  3  7 15-14         

8.   Egelantier Boys  6  1  1  4  4 9-12         

9.   Rockanje  6 1  1  4  4  6-15         

10. SDV  6  1  1  4  4  9-20         

11. OFB  6  1  0  5  3  5-20         

12. PKC ‘85  5  0  0  5  0  1-31

Zondag

West 2, klasse 3d, 01/10:Transvalia-

Hekelingen 1-3, WRW-Kocatepe 1-1, 

Slikkerveer-Hellevoetsluis 5-1, Dilettant-Oud 

Beijerland 3-1, SCO’63-Zwervers 5-0. 08/10: 

Hekelingen-Slikkerveer 3-1, Zwervers-HWD 

4-0, Hellevoetsluis-Dilettant 2-4, Flakkee-WRW 

1-1, Kocatepe-Transvalia 2-0, Oud Beijerland-

SCO’63 1-3.

1.   Dilettant  6  6  0  0  18  15-3         

2.   SCO ‘63  6  4  2  0  14  13-2         

3.   Slikkerveer  6  4  1  1  13  17-10         

4.   WRW  6  3  3  0  12  13-8         

5.   Zwervers  6  3  1  2  10 11-8         

6.   Hekelingen  6  3  0  3  9 18-16         

7.   Kocatepe  6  2  1  3  7 10-13         

9.   HWD  5  2  0  3  6  11-16         

10. Oud Beijerland  6  2  0  4  6  17-13

11. Flakkee  4  0  2  2  2  2-5         

12. Hellevoetsluis  5  0  0  5  0  4-26         

13. Transvalia  6  0  0  6  0  2-13

West 2, klasse 4g, 01/10: Hillesluis-Abbenbroek 

0-4, BZC’95-CVV-Mercurius 1-2, PKC’85-OHVV 

1-2, FIOS-NOC 1-1, Rockanje-Overmaas 3-1, 

DEH Musschen-DBGC 1-3. 08/10: DBGC-

Hillesluis 3-0, NOC-BZC’95 0-4, Abbenbroek-

Rockanje 1-1, OHVV-FIOS 4-2, Overmaas-

PKC’85 7-3, CVV-Mercurius-DEH Musschen 2-2.

1.   DBGC  5  5  0  0  15  27-1         

2.   OHVV  5  5  0  0  15  20-12         

3.   Rockanje 6 4  2  0  14  16-5         

4.   Abbenbroek  6  3  2  1  11  15-7         

5.   CVV - Mercurius  6  3  1  2  10  17-14         

6.   NOC  6  3  1  2  10  12-16         

7.   DEH Musschen  6  2  2  2  8  17-10         

8.   BZC ‘95  5  2  1  2  7 9-8         

9.   Overmaas  6  2  0  4  6  19-19         

10. FIOS  6  0  1  5  1  4-18         

11. Hillesluis  5  0  0  5  0  2-23         

12. PKC ‘85  6  0  0  6  -3  10-35

West 2, klasse 5c, 01/10: Meeuwenplaat-

RDM 6-1, Schiebroek’94-Blankenburg 0-6, 

Swift Boys-Dirksland 6-2, PretoriaR.-Birlik 2-1, 

Vierpolders-Kralingen 1-4. 08/10: Blankenburg-

Pretoria R. 3-1, Birlik-Meeuwenplaat 1-1, 

Kralingen-Swift Boys 2-4, Dirksland-AVS 1-3, 

Maasstad Tediro-Schiebroek’94 1-0, RDM-

Vierpolders 4-1.

1.   Meeuwenplaat  6  5  1  0  16  30-4         

2.   RDM  6  5  0  1  15  19-12         

3.   Swift Boys  4  4  0  0  12  18-6         

4.   Pretoria R. 6  4  0  2  12  21-8         

5.   AVS  3  3  0  0  9  18-5         

6.   Blankenburg  4  3  0  1  9  11-3         

7.   Maasstad Tediro  5  2  0  3  6  16-15         

8.   Birlik  6  1  2  3  5 9-12         

9.   Dirksland  6  1  1  4  4  8-19         

10. Schiebroek ‘94  5  1  0  4  3  9-18         

11. Kralingen  6  1  0  5  3  9-27         

12. Vierpolders  5  0  0  5  0  4-28 

Voetbalprogramma
Zaterdag 14 oktober
West 2, klasse 2d: Stellendam-Naaldwijk, 
Zwervers-NSVV, MVV ‘27-Zwaluwen, ‘s 
Gravenzande- Honselersdijk, Strijen-HVO, 
Smitshoek-Die Haghe.
West 2, klasse 3d: Den Bommel-NBSVV, 
De Jonge Spartaan-GOZ, ZBVH-
Rhoon, NTVV-Rozenburg, Voorne -SSS, 
Hellevoetsluis-WFB.
West 2, klasse 4d: Bernisse-
Goudswaardse Boys, Binnenmaas-SNS, 
Oude Maas-Bolnes, Zinkwegse Boys-
Vlotbrug, Zuidland-Simonshaven, Piershil-
Botlek.
West 2, klasse 5d: OFB-Herkingen’55, 
Rockanje-DRL, PKC’85-Egelantier Boys, 
Zwartewaal-Melissant, CVV-Mercurius-
DES’67, SDV-Transvalia.

Zondag 15 oktober
West 2, klasse 3d: WRW-Zwervers, 
SCO’63-Hellevoetsluis, Dilettant-

Slikkerveer, Kocatepe-Hekelingen, 
Transvalia-Flakkee, HWD-Oud Beijerland.
West 2, klasse 4g: BZC’95-OHVV, 
Rockanje-DBGC, Hillesluis-CVV-Mercurius, 
Abbenbroek-Overmaas, FIOS-PKC’85, 
Musschen-NOC.
West 2, klasse 5c: Maasstad Tediro-
Blankenburg, Vierpolders-Birlik, 
Schiebroek’94-Activitas, Meeuwenplaat-
PretoriaR, AVS-Kralingen, Swift Boys-RDM.

Zaterdag 21 oktober
West 2, klasse 2d: Zwaluwen-Zwervers, 
NSVV-Stellendam,  Naaldwijk-Smitshoek, 
Die Haghe-Strijen, HVO-Gravenzande, 
Honselersdijk-MVV ‘27.
West 2, klasse 3d: Rhoon-Jonge 
Spartaan, GOZ-Den Bommel, NBSVV-
Hellevoetsluis, WFB-Voorne, SSS-NTVV, 
Rozenburg-ZBVH.
West 2, klasse 4d: Bolnes-Binnenmaas, 
SNS-Bernisse, Goudsw.Boys-Piershil, 

Botlek-Zuidland, Simonshaven-Zinkw.
Boys, Vlotbrug-Oude Maas.
West 2, klasse 5d: Egelant.Boys-
Rockanje, DRL-OFB, Herkingen-SDV, 
Transvalia-CVV-Mercurius, DES’67-
Zwartewaal, Melissant-PKC’85.

Zondag 22 oktober
West 2, klasse 3d: Slikkerveer-SCO’63, 
Hellevoetsluis-HWD, Oud-Beijerland-WRW, 
Zwervers-Transvalia, Flakkee-Kocatepe 
Anadolu, Hekelingen-Dilettant.
West 2, klasse 4g: PKC’85-BZC’95, 
OHVV-DEHMusschen, NOC-Hillesluis, 
CVV-Mercurius-Rockanje, DBGC-
Abbenbroek, Overmaas-FIOS.
West 2, klasse 5c: Pretoria-Vierpolders, 
Birlik-AVS, RDM-Swift Boys, Kralingen-
Schiebroek, Blankenburg-MaasstadTediro, 
Dirksland-Meeuwenplaat.

Voor kinderen met motorische achterstand
Gymvereniging steekt nek uit met

Special Gymlessen

Drijvende kracht achter de speciale 
gymlessen voor kinderen met een beperking 
is Elco Kievit. Sinds de komst van de 37-
jarige boekhouder, vier jaar geleden, is 
de gymvereniging gegroeid van 200 naar 
momenteel 450 leden. Mede door het in 
praktijk brengen van diverse goede ideeën 
uit de koker van Kievit, groeit MH-SD op dit 
moment als kool. ,,Maar dat kan je natuurlijk 
niet alleen. Ik trek dan misschien wel die 
kar, maar zonder de inzet en steun van het 
bestuur en de leiders red je het natuurlijk 
nooit’’, klinkt het bescheiden.

Elco Kievit werd eerder dit jaar benaderd 
door een moeder met een gehandicapt 
kindje. Zij vroeg zich af in hoeverre 
gymnastiekvereniging MH-SD iets voor 
haar kleuter kon betekenen. Kievit: ,,Het 
probleem waren de kosten. Je moet 
namelijk wel zorgen voor professionele 
begeleiding, zeker op zo’n groep. We 
hebben nog geprobeerd subsidie te krijgen 
bij de gemeente Middelharnis, maar dat 
werd helaas niet gehonoreerd. Toen heb 
ik die moeder verteld dat als zij minimaal 
nog tien kinderen kon vinden, we het dan 
financieel rond zouden kunnen krijgen en 
dan bereid waren een groep te starten.’’

Kostendekkend
Vlak na de zomervakantie meldde de moeder 
zich bij Elco Kievit met de mededeling dat 

ze nog zes kinderen bereid had gevonden 
om de Special Gymlessen bij MH-SD te 
volgen. ,,Hoewel het er eigenlijk te weinig 
waren hebben we als bestuur toch besloten 
te starten. Wetende dat het op dit moment 
nog niet kostendekkend is. Maar we hebben 
er het volste vertrouwen in dat er nog meer 
kinderen bij gaan komen. De ouders zijn 
allemaal ontzettend 
enthousiast en strooien 
momenteel met flyers 
en posters rond om 
nog meer klantjes te 
trekken.’’ 

Dankzij een 
professionele aanpak 
met goed opgeleid 
kader en veilig materiaal 
heeft Middelharnis-
Sommelsdijk inmiddels 
een goede naam weten 
op te bouwen. Omdat 
kinderen met een 
motorische achterstand 
speciale aandacht en 
meer begeleiding nodig 
hebben werd voor het 
Special Gym gezocht 
naar een volledig 
gediplomeerde leidster. 
Die werd gevonden 
in Janita Giljam uit 

Bruinisse. ,,Janita is specifiek hiervoor 
opgeleid. Zij heeft naast haar CIOS dipoma 
voor de gewone gymlessen ook een diploma 
bewegingsagoog om deze kinderen les te 
mogen geven. We zijn heel blij met haar’’, 
aldus Elco Kievit.

De Special Gymlessen worden gegeven 
op de woensdagmiddag tussen 16.00 en 
17.00 uur in recreatiecomplex De Staver in 
Sommelsdijk. Meer informatie is te vinden 
op de website van de vereniging (www.
mhsd.nl) of te verkrijgen via info@mhsd.nl of 
telefoon 0187-487124.

SOMMELSDIJK – Het past volledig in de handelwijze van gymnastiekvereniging Middelharnis-Sommelsdijk (MH-SD). Initiatieven ontplooien 
en de nek durven uit te steken. Onlangs is de club als eerste in de wijde omtrek gestart met zogenaamde Special Gymlessen, bedoelt voor 
kinderen met een motorische achterstand.

Een dagje 
springplezier

Een aantal bestuursleden van 
gymnastiekvereniging MH-SD kon zich 
destijds niet vinden in de aanschaf van 
een 11.000, toen nog gulden, kostende 
airtumblingbaan. Zij stapten op. Initiator 
Elco Kievit (37) geloofde er echter heilig in. 
,,Sinds ik in 2001 bestuurslid werd hebben 
we afgesproken het bij de vereniging 
allemaal anders te gaan aanpakken. Eén 
idee was de aanschaf van die baan. Het plan 
was om hem dan te gaan verhuren en er een 
evenement voor te bedenken zodat we de 
investering konden terugverdienen. En dat 
is gelukt. De springdagen worden met het 
jaar populairder en is inmiddels een groot 
succes gebleken. We houden er nu zelfs 
geld aan over’’, vertelt een enthousiaste 
Kievit.

Waren de springdagen in recreatiecomplex 
De Staver vorig jaar al een groot succes met 
1180 deelnemers, dit jaar worden zelfs meer 

dan 2300 kinderen verwacht. Afkomstig van 
50 verenigingen die van heinde en verre naar 
Flakkee komen. Bovendien ligt er volgens 
Kievit een aanvraag van een vereniging uit 
Krimpen aan de IJssel om met ongeveer 
450 leden in april volgend jaar te komen 
springen gedurende één of twee dagen. 
Dit omdat die vereniging 90 jaar bestaat. 
Kievit: ,,Naast het leuke programma, heeft 
het evenement de populariteit ook te 
danken aan haar laagdrempeligheid. Onze 
insteek is al jaren om het de verenigingen 
zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo 
verzorgen wij het vervoer naar Sommelsdijk 
per bus en dat is vrij uniek.’’

De springdagen worden gehouden van 
zaterdag 21 oktober tot en met zaterdag 
28 oktober in recreatiecomplex De Staver. 
Meer informatie op de website van MH-SD: 
www.mhsd.nl/springdagen.

SOMMELSDIJK - Tijdens de komende herfstvakantie houdt gymnastiekvereniging 
Middelharnis-Sommelsdijk voor de vijfde keer in successie de zogenaamde springdagen. 
Maar liefst 2300 deelnemers uit het hele land komen naar Goeree-Overflakkee voor een 
dagje bowlen, klimmen, trapeze zwaaien en springen op ondermeer een heuse 15 meter 
lange airtumblingbaan.
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Special Gymlessen is vooral veel plezier maken met elkaar
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OOLTGENSPLAAT - Met vier Flakkeese club in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal is het dit seizoen druk met de eilandelijke derby’s. 
Komend weekend krijgen de Oostflakkeese Boys (OFB) streekgenoot Herkingen’55 op bezoek. OFB-trainer Corjan van de Made heeft 
vooralsnog niet veel vertrouwen in een goede afloop tegen het goed draaiende Herkingen. 

Ondanks moeilijke opgave in derby tegen Herkingen
Corjan van de Made houdt de moed erin

Al jaren voetballen de Plaetenaars diep in 
de donkere kelder van de vijfde klasse. En 
volgens de huidige trainer, Corjan van de 
Made, blijft dat voorlopig ook nog wel zo. 
,,We hebben momenteel een zeer jonge 
groep. Ik verwacht dat we met dit materiaal 
over een jaar of vier, vijf pas naar boven 
kunnen gaan kijken. Het grote probleem 
momenteel is dat we geen leider hebben in 
het veld, die de beslissingen neemt en als 
verlengstuk van de trainer kan optreden. 
Maar misschien komt dat nog wel,’’ aldus 
de 33-jarige oefenmeester.

Corjan van de Made, bezig aan zijn tweede 
seizoen bij OFB, speelde tijdens zijn actieve 
periode voor Fios en DBGC. Tot een 
knieblessure twee jaar geleden een einde 
daar maakte. ,, Ik kan gewoonweg nog 
niet zonder voetbal. Om toch met voetbal 
bezig te zijn heb ik toen voor het trainersvak 
gekozen. Vorig jaar het eerste seizoen als 
trainer bij OFB behaalden we maar zes 
punten. Zoiets valt wel tegen ja. Je hebt nu 

eenmaal je eigen ideeën en plannen voor 
zo’n elftal, maar door de tegenvallende 
resultaten vallen die in het niet. Ik moet wel 
zeggen dat je er desondanks toch ook weer 
wel veel van leert. Je wordt er ergens toch 
ook best beter van als trainer.’’

Fluitend
Week in, week uit 
verliezen houdt 
een normaal mens 
eigenlijk nooit lang 
vol. Het valt OFB 
daarom te prijzen 
dat ze nog steeds 
fluitend naar de 
Sportlaan komen. 
Van de Made: ,,Ja 
de jongens blijven 
plezier in het 
spelletje houden. 
Als ik je vertel dat 
er op elke training 
telkens zo’n 20 man 

komen, zeg dat toch wel genoeg. Ook Corjan 
van de Made zelf blijft positief. ,,Hoewel ik 
natuurlijk best wel eens teleurgesteld ben 
als we wéér verliezen, doe ik het nog steeds 
met veel plezier. Ik richt me op zo’n moment 
gewoon weer op de volgende week.’’

De keuzeheer van OFB heeft tegen 
Herkingen’55 zaterdag geen specifieke 
tactiek in gedachten. In de voorbereiding 
speelden beide ploegen overigens nog 
gelijk (2-2). ,,We spelen gewoon ons eigen 
spelletje volgens het 4-3-3-systeem. En 

ook tegen Herkingen, dat natuurlijk 
goed draait momenteel, zullen we 
het moeten hebben van keihard 
werken met zijn allen. Het team 
en het collectief moeten het doen. 
En dan zien we wel waar het 
schip strand. Rechtsback Martijn 
de Bonte is er tegen Herkingen 
vanwege een blessure nog steeds 
niet bij. Hij wordt vervangen door 
de jonge Kees Luijendijk (21). ,,Maar 
hij heeft daar al meer gespeeld en 
voldoet gewoon.’’

MIDDELHARNIS - De stichting Topkeepers.nl, een initiatief van voormalig De Jonge Spartaankeepertrainer Kees Witte, zet zich telkens 
opnieuw in voor weer een ander goed doel. Dit jaar is gekozen voor de stichting KIKA (kinderen kankervrij). Een organisatie die geld inzamelt 
dat ten goede komt aan de zeven kinderkankercentra in Nederland.

Veiling shirt Henk Timmer voor het goede doel

Door middel van verschillende acties wil 
Topkeepers.nl de stichting KIKA steunen. De 
eerste actie die op het programma staat is het 
bij opbod verkopen van shirts van bekende 
keepers uit de profwereld. Zoals het tricot van 
doelman Henk Timmer dat hij droeg tijdens 
de met 3-0 gewonnen interland tegen Wit-
Rusland op 6 september jongstleden. ,,Dit 
is gewoon een prachtige actie en ik wil daar 
graag aan meewerken. Ik hoop van harte dat 
er veel geld wordt opgehaald tijdens de actie 
zodat er veel kinderen geholpen kunnen 
worden,’’aldus de sluitpost van Feyenoord.

Voormalig keeper Kees Witte legt uit: 
,,Op elk keepershirt dat te koop wordt 
aangeboden op de site www.topkeepers.

nl kan een bod worden uitgebracht. De 
hoogste bieder krijgt het shirt uitgereikt 
tijdens de keeperinformatieavond van 
Topkeepers.nl op 27 oktober aanstaande in 
recreatiecentrum De Staver. De avond wordt 
verder opgeluisterd door bekende keepers 
die landelijke bekendheid genieten, zoals 
Ronald Graafland van Excelsior.’’

Keeperdagen
In oktober 2003 kwam Kees Witte tot de 
conclusie dat keepers, in verhouding tot een 
veldspeler, veel minder aandacht kreeg dan 
ze verdiende. Om dit trachten te veranderen 
besloot Witte een website te starten waarop 
de keeper centraal staat. De stichting 
Topkeeper.nl was geboren. Een organisatie 

die zich ten doel stelde het landelijke 
platform te zijn waar amateur-keepers 
terecht kunnen voor alle relevante informatie 
over hun grote hobby. Daarnaast organiseert 
de stichting vanaf 2005 keeperdagen en 
keepersymposia. 

Topkeepers.nl trekt zich tevens het lot aan 
van de vele kinderen die niet kunnen sporten 
omdat ze kanker hebben. Veel organisaties, 
zoals de stichting KIKA, zetten zich echter 
in om het leed van deze kinderen enigszins 
te verzachten. Daaraan wil ook de stichting 
Topkeepers.nl zijn steentje bijdragen. Vorig 
jaar kon de stichting een bedrag van 600 
euro overmaken aan de stichting Sofietje, die 
fondsen werft voor het Sofia kinderziekenhuis 

in Rotterdam. Dit jaar werd de steun 
uitgesproken voor de stichting KIKA.

Kinderkankercentra
De stichting KIKA werft fondsen die ten goede 
komen aan de zeven kinderkankercentra in 
Nederland: Sophia in Rotterdam, Willem-
Alexander in Leiden, VU medisch centrum en 
Emma in Amsterdam, Wilhelmina in Utrecht, 
Beatrix in Groningen en UMC St. Radboud in 
Nijmegen. Centra die onderzoek verrichten 
waardoor versneld therapieën beschikbaar 
komen voor een betere behandeling en 
uiteindelijke genezing van kinderkanker. 
Minder pijn en strijd. En meer genezing en 
kwaliteit. 

MIDDELHARNIS - De belangstelling voor de ‘nieuwe’ wandelsport Nordic Walking groeit sterk in Nederland. Ook op Goeree-Overflakkee 
zien we steeds meer wandelaars met twee stokken. Het meest opvallende aan deze sport zijn inderdaad de poles, zoals ze officieel heten. 
In Middelharnis, boven de Albert Hein, is de Outdoor Shop gevestigd, ondermeer gespecialiseerd in het Nordic Walking.

Belangstelling nieuwe wandelsport groeit
Outdoor Shop gespecialiseerd in Nordic Walking

Nordic Walking is 40 tot 50% meer effectief 
dan wandelen en is de nieuwste rage op 
het gebied van fitness. Nordic Walking is 
ontstaan als zomertraining voor langlaufers 
in Finland. Je doet het lekker buiten op tijden 
dat het jou uitkomt. Daarbij zijn de resultaten 
ook spectaculair te noemen. Je bent snel 
weer in conditie. Verbruik je overtollige 
calorieën. Krijg je strakke benen en billen, 
meer energie, meer lucht, stevige botten en 
soepele gewrichten. Kortom: ‘do the walk of 
live’! Volgens Amerikaanse onderzoekers is 
de sport effectiever dan een flinke wandeling 
zonder de speciale stokken.

De Outdoor Shop heeft alles voor deze 
nieuwe vorm van buitensport in haar 
gezellige winkel aan de Zandpad 156. Zoals 
de poles van Exel en Leki, die opvallend 
licht van gewicht zijn. ,,Voor deze sport zijn 
de telescoop bergwandelstokken minder 
geschikt, deze zijn zwaarder en veroorzaken 
meer trillingen dan de Nordic-Walking 
poles”, weet Eric Wagner, eigenaar van de 

Outdoor Shop. Tevens de plaats waar u 
terecht kunt voor gratis introductielessen 

georganiseerd in samenwerking met 
erkende INWA en INFO gecertificeerde 

instructrices. Zowel doordeweeks als in de 
weekenden, zelfs op Goeree-Overflakkee. 
De volgende gratis introductielessen worden 
gehouden op maandag 23 oktober en 
woensdag 25 oktober, van 09.00-10.00 uur 
of 19.00-20.00 uur. Wel graag aanmelden 
via telefoonnummer 0187-470701.

Het assortiment van de winkel op D’n Diek 
is verder in hoofdzaak geschikt voor de 
actieve mens.  Dus verkoop van kleding, 
wandelschoenen, campingartikelen en in 
de wintermaanden ook skikleding. Artikelen 
voor de wandelsport nemen een belangrijke 
plaats in de winkelvoorraad in. Naast de 
ruim 35 typen wandelschoenen van de 
bekende merken Lowa, Hanwag, Salomon 
en Gri-sport vindt de loper in de Outdoor 
Shop ook een groot assortiment aan -
technische- kleding voor de wandelsport 
(Columbia, Fjallraven, Odlo, Berghaus, 
Regatta, Dare2B, Life-Line). 

OUDE-TONGE - Het Flakkeese bedrijfsleven is er steeds meer van doordrongen dat het belangrijk is om aansluiting te vinden bij het 
hedendaagse digitale tijdperk. Het bracht Dennis van den Ouden, eigenaar van Profinan Advies, in ieder geval op een lumineus idee. Samen 
met nog vier Flakkeese ondernemers liet hij het nieuwe spaarsysteem Klantenpunt het levenslicht zien.

Digitaal sparen via nieuw Klantenpuntsysteem

Het nieuwe initiatief Klantenpunt is een 
spaarsysteem voor klanten die iets kopen 
of afnemen bij de bedrijven die erbij zijn 
aangesloten. ,,En dat zijn er op dit moment 
al tien,’’ vertelt initiator Dennis van de Ouden. 
,,Maar dat zullen er snel meer worden, 
want het systeem wordt ontzettend goed 
door de collega’s ontvangen.’’ Het nieuwe 
spaarsysteem voor Goeree-Overflakkee 
kent dan ook een win-win situatie. Voor de 
ondernemers is het uiteraard interessant dat 
de klant koopt bij de aangesloten bedrijven, 

terwijl de consument relatief snel kan sparen 
als er veel winkels uit de diverse branches 
aangesloten zijn bij Klantenpunt.

Hoe werkt het Klantenpuntsysteem? Eigenlijk 
heel eenvoudig. Wanneer bij de aangesloten 
ondernemingen iets wordt gekocht ontvangt 
de klant bijvoorbeeld 10 eurocent voor een 
bepaald besteed bedrag. ,,Of bijvoorbeeld 
een vast puntenaantal, cq. vast bedrag, als je 
een bepaald product afneemt,’’ aldus Van den 
Ouden. Daarvoor dient wel eerst een speciaal 
pasje voor 2,50 euro te worden gekocht. Het 
uiteindelijk gespaarde geld kan vervolgens 
naar eigen inzicht worden besteed bij een 

winkel die het Klantenpuntsysteem voert.

Via www.klantenpunt.nl kan de consument 
via een eigen login precies de hoogte van 
het gespaarde bedrag bijhouden. Ook 
presenteren de deelnemende bedrijven zich 
via dezelfde website met ondermeer hun 
specifieke aanbiedingen. ,,Het is gewoon een 
hele leuke manier van klantenbinding. Iedere 
ondernemer heeft al een eigen klantenkring, 
en omdat we met Klantenpunt samenwerken 
hebben we samen ineens heel veel klanten. 
En des temeer bedrijven meedoen, des te 
interessanter wordt het ook voor de klanten’’, 
vertelt Van den Ouden enthousiast. 

De inmiddels bij Klantenpunt aangesloten 
bedrijven zijn: Alles Kids (Sommelsdijk), 
Efinan Reizen (Middelharnis), Fabert mode 
(Middelharnis), Kersseboom Hairstyling 
(Sommelsdijk), 
Kop Jansen Optiek (Oude-Tonge), LM 
Computers BV (Oude Tonge), Overweel 
Garantiemakelaars (Middelharnis), Profinan 
Advies (Oude Tonge), Runningcenter 
Flakkee (Herkingen), Tuincentrum Graka 
(Sommelsdijk). De deelnemende bedrijven 
zijn herkenbaar aan stickers en posters met 
het Klantenpuntlogo. Meer informatie is te 
vinden op de website www.klantenpunt.nl.

Fauna Food 
Flakkee opent 

binnenkort 
deuren

OUDE-TONGE - Er wordt momenteel nog 
druk verbouwd op 18E aan de Stationsweg 
in Oude-Tonge. De planning is echter dat 
eigenaar Els van den Berg er half november 
haar groothandel in (huis)diervoeding, 
Fauna Food Flakkee, opent. 

Met haar jarenlange winkelervaring was 
Els van den Berg al enige tijd op zoek 
naar een mogelijkheid om haar eigen 
zaak te beginnen. Via haar contacten in 
de hondenwereld en haar man Geert, die 
duivenmelker is, ontstond het idee voor 
een groothandel in dierenvoer. ,,Er blijkt 
op Flakkee wel degelijk behoefte aan te 
zijn. Vooral omdat Fauna Food Flakkee in 
principe een totaalpakket levert. Dus naast 
voer hebben wij bijvoorbeeld ook vitamines 
en medicijnen voor de dieren’’, vertelt Els.

De verkoop richt zich in principe op de 
groothandel. ,,Maar de particulier kan ook bij 
ons terecht. En natuurlijk de grootgebruikers 
en verenigingen. Hiervoor hebben we speciale 
palletprijzen oftewel kwantiteitskortingen.’’ 
Fauna Food Flakkee is aangesloten bij de 
Europees opererende koepelorganisatie 
Anidis. ,,Ze hebben er alles, voor muis tot 
olifant’’, merkt echtgenoot Geert van den 
Berg gekscherend op. Els is tevens van 
plan op de 150 m2 vloeroppervlakte van 
de winkel een ontmoetingsplek te creëren, 
waar klanten onder het genot van een kopje 
koffie gezellig over hun huisdieren kunnen 
kletsen. ,,Het idee is ook om op gezette 
tijden bijvoorbeeld nog een dierenarts uit te 
nodigen, waar dan de klanten terechtkunnen 
met hun vragen.’’

In alle rust kerstpakketten samenstellen
Nieuwe sfeervolle kerstshowroom 

bij Emago Groothandel
OUDE-TONGE - Emago Groothandel levert al vijftien jaar kerstpakketten exclusief in eigen beheer. Dit jaar heeft Emago de service voor de 
klant weer verder uitgebreid. In een geheel vernieuwde en sfeervolle kerstshowroom is het thans mogelijk in alle rust het juiste kerstpakket 
samen te stellen. Natuurlijk met de deskundige hulp, waar eigenaar Richard Goedegebuur en zijn team al jaren om bekend staan.

,,We merkten de laatste jaren dat de 
klanten het soms best vervelend vonden 
om kerstpakketten samen te stellen, terwijl 
er ook nog andere mensen in de winkel 
rondliepen. Soms kon het zelfs gebeuren 
dat medewerkers van een bedrijf pakketten 
aan het samenstellen waren, terwijl precies 
op dat moment werknemers van datzelfde 
bedrijf de winkel binnenkwamen,’’ vertelt 
Emago-eigenaar Richard Goedegebuur. 
Om die reden werd de afgelopen maanden 
midden in het pand van Emago een 
geheel afgescheiden en sfeervol ingerichte 
kerstshowroom ingericht. 

Goedegebuur: ,,Nu kunnen onze klanten 
in ieder geval in alle rust en privacy hun 
kerstpakketten samenstellen.’’ Maar Emago 
Groothandel gaat nog verder in zijn service 
richting de klant. Als een van de eerste 
grote leveranciers van kerstpakketten en 
relatiegeschenken organiseert Emago dit 
jaar enkele wijn- en delicatessenproeverijen. 
Natuurlijk met als locatie de vernieuwde 
showroom. De eerstvolgende proeverij is op 
dinsdag 17 oktober aanstaande van 16.00 
- 20.00 uur.

Tijdens de proeverij wordt ondermeer de 
royale collectie food en non-food producten 
in authentieke en trendy kerstkleuren 
getoond. De pakketten kunnen desgewenst 
geheel op kleur en thema worden opgemaakt. 
Terwijl uiteraard ook gekozen kan worden 

uit de vele standaard pakketten. Verder is 
het mogelijk om de geschenken te voorzien 
van een persoonlijke boodschap. Dit kan 
bijvoorbeeld worden uitgevoerd in de vorm 
van een logo, aangebracht door middel van 
de bekende graveertechniek, lasergraveren, 
bedrukken of borduren.

Geïnteresseerden in de proeverij op 17 
oktober kunnen dit kenbaar maken via het 
e-mailadres info@emagogroothandel.nl of 
faxnummer 0187-641552. Bij verhindering 
is het uiteraard ook mogelijk een andere 
afspraak te maken of gewoon binnen te 

stappen tijdens de openingstijden van 
Emago Groothandel: maandag-woensdag 
t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en 19.00-
21.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur en 
13.00-16.00 uur. Dinsdag gesloten, of op 
afspraak.

Flakkee Sport Zakelijk
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