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Wedstrijdprogramma Sterrenteam Swift 5 Groot succes!

Overzicht veldseizoen 
2021 - 2022

Start nieuw seizoen met 
nodige achterstand

Sponsoractie bij JUMBO 
in Oostkapelle

MAGAZINE
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WOORDJE VAN DE REDACTIE

Na enige afwezigheid is hier weer een magazine. Dit keer enkel in een digitale vorm. Ook 

Swift moet kijken waar geld bespaard kan worden, waardoor de keuze is gemaakt om 

het magazine niet meer te laten drukken. Maar niet getreurd, want het is weer fijn dat 

we het veld op mogen. Iedereen is wel weer toe aan een echter korfbalzaterdag. Hopelijk 

kunnen we weer een heel seizoen spelen en het liefst met publiek natuurlijk. 

Geen wedstrijden betekent niet dat er helemaal niks gebeurd is rond de club. Zo 

hebben veel Swiftianen afgelopen zomer vakken gevuld en heeft het clubhuis nieuwe 

buitenkozijnen gekregen. In dit magazine is er ook een interview met Lianne de Nooijer 

van Fysio De Driehoek. Uiteraard krijgen de echte fans van Swift 5 ook weer de laatste 

details mee, er staat namelijk een uitgebreid stuk over dit team in deze editie. Kortom, 

weer genoeg te lezen.

Het volgende magazine komt in november. Jeugdteams mogen altijd een bijdrage leveren 

aan het magazine, dus stuur je puzzel, tekening of verhaal op naar magazine@kvswift.nl. 

We bedanken Pascal, Merijn, Sanne, Dolf, Riny en het bestuur voor hun bijdrage. 

Veel leesplezier!

Luc en Joren

Zomer voorbij, vakantie (corona) kilo’s eraf 

Na een korfbaljaar met beperkingen mogen we dit jaar hopen op een vrijwel ‘normaal’ 

korfbalseizoen.  Wat fijn dat we allemaal weer mogen sporten en we elkaar weer op 

het sportveld en in de kantine kunnen ontmoeten. Voor nu met uitzondering van 

sporters tijdens trainingen/wedstrijden nog op 1.5 meter, maar dat is geen barrière om 

het verenigingsleven weer op te pakken. En hoewel het een gek jaar was waarin weinig 

ruimte was voor groepsactiviteiten, zijn toch heel veel leden loyaal aan de club gebleven. 

Dat geeft wel aan dat Swift meer is dan alleen maar een sportclub.  Met de 2 slotdagen, 

een strandtraining, een pubquiz en de activiteiten op Hemelvaartsdag kende het seizoen 

ook nog een aantal gezellige verenigingsmomenten.  

 

De afgelopen weken hebben de meeste spelende leden weer volle bak kunnen trainen 

en zijn ook de eerste oefenwedstrijden gespeeld. Ook de scheidsrechters hebben weer 

wat ritme opgedaan. Omdat vorig jaar vrijwel geen wedstrijden zijn gespeeld hierbij een 

herhaling van een aantal spelregels die in 2020 zijn gewijzigd: voetbal is alleen strafbaar 

als het bewust is, steunbal is geen overtreding meer, de bal mag met de vuist worden 

gespeeld, dubbel verdedigen is niet meer strafbaar en degene die een strafworp krijgt, 

moet hem zelf nemen.  

 

Natuurlijk verwachten we jullie allemaal binnenkort ofwel in het veld of langs de zijlijn, 

maar mochten jullie een keertje niet kunnen en toch volledig op de hoogte willen zijn 

van het reilen en zeilen binnen Swift, dan heb ik goed nieuws: Swift heeft een actief 

social media team. Zij zullen via de social media kanalen (bv facebook) de verschillende 

Swift teams aan ons voorstellen en ons op de hoogte houden van standen, uitslagen en 

nog veel meer, dus Stay tuned!   

 

Naast het trainingsschema en wedstrijdprogramma leest u in dit magazine onder 

meer de verhalen over het vakken vullen bij de Jumbo en een interessant stuk over 

de Driehoek. Kortom weer genoeg te lezen en te genieten! Alle spelers, trainers, 

scheidsrechters en vrijwilligers: een goed en sportief veldseizoen toegewenst! Met dank 

aan de samenstellers van het Magazine: Joren, Luc en Pascal. 

 

Namens het bestuur, 

Paul van den Berg 
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Maandag Veld 1   Veld 2

 17:00 - 18:00 Swift E1 + E2 + E3 17:00 - 18:00 Swift D3 + F1

 18:00 - 19:15 Swift 3 + B1 18:00 - 19:00 Swift C1 + D1

 19:30 - 21:45 Swift 1 + 2

Woensdag 17:30 - 18:30 Swift C1 + C2 17:00 - 18:00 Swift D1

 18:30 - 19:30 Swift 3 + B1 17:30 - 18:30 Swift D2

 19:30 - 20:00 CS Swift 1 + 2 + 3 18:00 - 19:15 Swift A1

 20:00 - 21:45 Swift 1 + 2 18:30 - 19:30 Swift A2

    19:30 - 20:30 Swift 4 + 5

Donderdag 19:00 - 20:00  Recreanten

Vrijdag 17:30 - 18:30  Schotuurtje

Zaterdag 10:00 - 11:00 Kangoeroes

TRAININGSROOSTER VELD 2021 - 2022

Swift 1, 2, 3, 4 en 5

Pascal de Meulmeester

06-10596274

pascal@kvswift.nl

Swift A, B & C 

Marit Schreuders

06-43217265

marit@kvswift.nl

Swift D, E, en F-ploegen 

Emma Duvekot

06-13402638

emma@kvswift.nl

Graag bij afzegging via de mail of 
voicemail ook je achternaam en  
ploeg vermelden!

WEDSTRIJDSECRETARIATEN 
WEDSTRIJDPROGRAMMA VELD 2021-2022

SWIFT 1

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 i.o.o. 17:40 Swift 1 - Avanti/Post Makelaardij 1 De Sprong/Middelburg KNKV

18-09-2021 i.o.o. 17:00 GG/IJskoud de Beste 1 - Swift 1 Trickelsoord/Wormer i.o.o.

25-09-2021 i.o.o. 17:40 Swift 1 - Fiks 1 De Sprong/Middelburg KNKV

02-10-2021 i.o.o. 17:40 Swift 1 - SKF 1 De Sprong/Middelburg KNKV

09-10-2021 i.o.o. 16:45 Sporting Delta 1 - Swift 1 Gravensingel/Dordrecht i.o.o.

16-10-2021 i.o.o. 17:40 Swift 1 - Dalto/Klaverblad Verz. 1 De Sprong/Middelburg KNKV

23-10-2021 i.o.o. 18:30 DSC 1 - Swift 1 Eindhoven-Noord/Eindhoven i.o.o.

30-10-2021 i.o.o. 15:30 Avanti/Post Makelaardij 1 - Swift 1 De Groene Wijdte/Pijnacker i.o.o.

SWIFT 2

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 i.o.o. 16:00 Swift 2 - Albatros 3 De Sprong/Middelburg KNKV

18-09-2021 i.o.o. 13:45 HKC 2 - Swift 2 Boven/Hardinxveld-Giessendam i.o.o.

25-09-2021 i.o.o. 16:00 Swift 2 - KCC/CK Kozijnen 4 De Sprong/Middelburg KNKV

02-10-2021 i.o.o. 16:00 Swift 2 - Avanti/Post Makelaardij 3 De Sprong/Middelburg KNKV

09-10-2021 i.o.o. 15:30 TOP 3 - Swift 2 Van Cittersweg/Arnemuiden i.o.o.

16-10-2021 i.o.o. 16:00 Swift 2 - PKC/Vertom 4 De Sprong/Middelburg KNKV

23-10-2021 i.o.o. 14:00 Excelsior 2 - Swift 2 Biesland/Delft i.o.o.

30-10-2021 i.o.o. 15:30 Albatros 3 - Swift 2 Develstein/Zwijndrecht i.o.o.

SWIFT 3

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 13.30 14:30 Swift 3 - PKC/Vertom 5 De Sprong/Middelburg KNKV

18-09-2021 10.30 12:30 Juliana 3 - Swift 3 Gem. sportpark/Oud Gastel Elst, Hollebrandse, de Meulmeester

25-09-2021 13.30 14:30 Swift 3 - TOP 4 De Sprong/Middelburg KNKV

02-10-2021 13.30 14:30 Swift 3 - ONDO 3 De Sprong/Middelburg KNKV

09-10-2021 12.15 13:30 Fortis 4 - Swift 3 Diezestraat/Oost-Souburg Fietsen

16-10-2021 12.30 13:45 Seolto 2 - Swift 3 Bonedijke/Vlissingen Fietsen

23-10-2021 09.50 10:50 Swift 3 - DVS '69 2 De Sprong/Middelburg KNKV

30-10-2021 11.30 14:00 PKC/Vertom 5 - Swift 3 Oostpolder/Papendrecht Pouwer, Sanderse, Louwerse

5

Het veldseizoen gaat van start! 

Na een heel raar seizoen, met heel weinig wedstrijden, gaat 

de veld competitie weer bijna van start. Er zit al veel tijd in de 

voorbereiding. De wedstijden zijn gepland, scheidsrechters zijn 

aangewezen en het vervoersrooster is gemaakt. In dit magazine 

lezen jullie dit allemaal terug. We rekenen op jullie aanwezigheid 

bij iedere training en wedstrijd. Bij verhindering vragen we jullie 

om dit tijdig te melden. Dat geld ook voor onze scheidsrechters; 

kan je een keer niet? regel zelf een vervanger en geef het 

door aan de TC. Sta je op voor vervoer en kan je niet? regel het 

onderling in het team of via de teamouder!

Met de vrijwillige inzet van vele leden en ouders gaan we samen 

er een mooi seizoen van maken. Veel plezier gewenst! 

Namens de TC 

Steven Meerburg 
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SWIFT 4

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 i.o.o. 18:30 Swift 4 - Luctor 2 De Sprong/Middelburg KNKV

18-09-2021 i.o.o. 13:45 Good Luck 2 - Swift 4 Oostplaat/Middelharnis i.o.o.

25-09-2021 i.o.o. 16:20 Swift 4 - ONDO 4 De Sprong/Middelburg KNKV

02-10-2021 i.o.o. 18:30 Swift 4 - Atlas 2 De Sprong/Middelburg KNKV

16-10-2021 i.o.o. 15:15 TOGO 3 - Swift 4 Het Schenge/Goes i.o.o

23-10-2021 i.o.o. 12:20 Swift 4 - Blauw Wit 2 De Sprong/Middelburg KNKV

30-10-2021 i.o.o. 13:00 Luctor 2 - Swift 4 Oude Vaart/Terneuzen i.o.o.

SWIFT 5

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 i.o.o. 15:25 Swift 5 - TOP 5 De Sprong/Middelburg Ivo

18-09-2021 i.o.o. 13:00 Fortis 5 - Swift 5 Diezestraat/Oost-Souburg Fietsen

25-09-2021 i.o.o. 14:45 Swift 5 - Zaamslag 2 De Sprong/Middelburg Dylan

02-10-2021 i.o.o. 14:30 Tjoba 5 - Swift 5 Sportpark/SHH. Kinderen Ronald, Stefan, Jessica

09-10-2021 i.o.o. 11:00 Swift 5 - Atlas 3 De Sprong/Middelburg Ingmar

23-10-2021 i.o.o. 12:00 Seolto 3 - Swift 5 Bonedijke/Vlissingen Fietsen

SWIFT A1

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

18-09-2021 09.25 10:25 Swift A1 - KVK A1 De Sprong/Middelburg Dylan

11-09-2021 10.00 11:30 Blauw Wit A1 - Swift A1 De Weitjes/Goes Louwerse, vd Ham, Griep

25-09-2021 12.05 13:05 Swift A1 - Tjoba A2 De Sprong/Middelburg Ingmar

02-10-2021 12.50 13:50 Swift A1 - Blauw Wit A1 De Sprong/Middelburg Remi

09-10-2021 11.00 12:30 KVK A1 - Swift A1 Kunstgras KVK/Kapelle Stoltink, Kasse, de Pagter

16-10-2021 11.15 12:45 Tjoba A2 - Swift A1 Sportpark/SHH. Kinderen Lievense, vd Wijk, Datema

SWIFT A2

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 12.00 13:00 Swift A2 - TOGO A2 De Sprong/Middelburg Menno

18-09-2021 12.45 14:00 KVK A2 - Swift A2 Kunstgras KVK/Kapelle Tetenburg, Lievense, Dasselaar

25-09-2021 10.35 11:35 Swift A2 - TOP A2 De Sprong/Middelburg Mika

02-10-2021 10.15 11:30 Blauw Wit A2 - Swift A2 De Weitjes/Goes van Heemst, Koster, Poppe

09-10-2021 09.30 10:45 Stormvogels A1 - Swift A2 De Prelaat/Westkapelle de Bel, de Bruin, Haverkamp

16-10-2021 12.00 13:00 Swift A2 - BKC A1 De Sprong/Middelburg Menno

SWIFT B1

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 09.30 11:30 DSO B1 - Swift B1 Molenvliet/Klundert Van Ginkel, Van Doorn, Jakobsen

18-09-2021 10.55 11:55 Swift B1 - Seolto B1 De Sprong/Middelburg KNKV

25-09-2021 09.00 11:30 Tilburg B1 - Swift B1 KV Tilburg/Tilburg Datema, Rentier, Roedolph

02-10-2021 11.35 12:35 Swift B1 - DSO B1 De Sprong/Middelburg KNKV

09-10-2021 10.00 11:15 Seolto B1 - Swift B1 Bonedijke/Vlissingen Fietsen olv coaches

16-10-2021 13.45 14:45 Swift B1 - Tilburg B1 De Sprong/Middelburg KNKV
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SWIFT C1

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 08.45 10:00 Luctor C1 - Swift C1 Oude Vaart/Terneuzen Van Langevelde, Rijpert, Roedolph

18-09-2021 08.30 09:20 Swift C1 - Tjoba C2 De Sprong/Middelburg Koen 

25-09-2021 09.15 11:00 BKC C1 - Swift C1 Baersande/Breskens Louws, Sanders, Vlug  

(of fietsen + boot olv coaches)
02-10-2021 12.30 13:30 Swift C1 - Luctor C1 De Sprong/Middelburg Inger

09-10-2021 09.15 10:45 Tjoba C2 - Swift C1 Sportpark/SHH. Kinderen Boone, Elst, De Klerk

16-10-2021 12.45 13:45 Swift C1 - BKC C1 De Sprong/Middelburg Inger

SWIFT C2

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 11.30 12:30 Swift C2 - Seolto C2 De Sprong/Middelburg Maks

18-09-2021 08.30 09:30 Fortis C2 - Swift C2  Diezestraat/Oost-Souburg Fietsen olv coaches

25-09-2021 08.15 09:15 ONDO C1 - Swift C2 De Brigge/Middelburg Fietsen olv coaches

02-10-2021 09.45 10:45 Seolto C2 - Swift C2 Bonedijke/Vlissingen Fietsen olv coaches

09-10-2021 08.30 09:30 Swift C2 - Fortis C2 De Sprong/Middelburg Maks

16-10-2021 11.45 12:45 Swift C2 - ONDO C1 De Sprong/Middelburg Anne V

SWIFT D1

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 10.30 11:30 Swift D1 - TOP D1 De Sprong/Middelburg Mika

18-09-2021 08.30 09:30 Fortis D1 - Swift D1 Diezestraat/Oost-Souburg de Bruin, Simmelink, Koole

25-09-2021 11.00 12:00 Swift D1 - Seolto D1 De Sprong/Middelburg Sam

02-10-2021 11.00 12:00 TOP D1 - Swift D1 Van Cittersweg/Arnemuiden Rijken, Visser, Almekinders

09-10-2021 08.30 09:15 Swift D1 - Fortis D1 De Sprong/Middelburg Stijn

16-10-2021 09.45 10:45 Seolto D1 - Swift D1 Bonedijke/Vlissingen Baars, Franke, Marinnissen

SWIFT D2

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 12.30 13:30 Swift D2 - Fortis D3 De Sprong/Middelburg Madelief

18-09-2021 10.30 11:45 Luctor D1 - Swift D2 Oude Vaart/Terneuzen Bolat, Osterthun, Léon

25-09-2021 08.00 09:00 KVK D1 - Swift D2 Kunstgras KVK/Kapelle Sanderse, Broekmeulen, Moor

02-10-2021 08.30 09:30 Fortis D3 - Swift D2 Diezestraat/Oost-Souburg Samson, Muller, Oele

09-10-2021 09.15 10:15 Swift D2 - Luctor D1 De Sprong/Middelburg Gijs

16-10-2021 10.45 11:45 Swift D2 - KVK D1 De Sprong/Middelburg Eeke

SWIFT D3

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 08.15 09:15 Tjoba D2 - Swift D3 Sportpark/SHH. Kinderen Hollaers, v Splunter, Hamoen

18-09-2021 09.00 10:00 Swift D3 - Blauw Wit D1 De Sprong/Middelburg Eeke

25-09-2021 08.30 10:00 BKC D1 - Swift D3 Baersande/Breskens Hiele, de Klerk, Geldof  

02-10-2021 11.30 12:30 Swift D3 - Tjoba D2 De Sprong/Middelburg Luuk van L

09-10-2021 09.15 10:30 Blauw Wit D1 - Swift D3 De Weitjes/Goes van Ginkel, v.d. Berghe, Kamp

16-10-2021 10.00 10:45 Swift D3 - BKC D1 De Sprong/Middelburg Mylene
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SWIFT E1

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

18-09-2021 09.30 10:30 Swift E1 - Fortis E3 De Sprong/Middelburg Naomi

11-09-2021 09.45 10:30 TOP E4 - Swift E1 Van Cittersweg/Arnemuiden Moes, Kaljouw

25-09-2021 08.45 09:30 Seolto E1 - Swift E1 Bonedijke/Vlissingen Marininissen, de Hond

02-10-2021 11.15 12:00 Swift E1 - TOP E4 De Sprong/Middelburg Stijn

09-10-2021 09.30 10:30 Fortis E3 - Swift E1 Diezestraat/Oost-Souburg Plantinga, Jobse

16-10-2021 11.30 12:10 Swift E1 - Seolto E1 De Sprong/Middelburg Naomi

SWIFT E2

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 09.15 10:00 Fortis E4 - Swift E2 Diezestraat/Oost-Souburg Klippel, Rijken

18-09-2021 10.30 11:30 Swift E2 - TOP E3 De Sprong/Middelburg Sanne

25-09-2021 08.30 09:30 Volharding E1 - Swift E2 Hogeweg/Yerseke vd. Sluijs, Schaak

02-10-2021 10.15 11:00 Swift E2 - KVK E2 De Sprong/Middelburg Sam

16-10-2021 10.15 11:00 Swift E2 - ONDO E2 De Sprong/Middelburg Luuk v L 

23-10-2021 09.00 10:00 Blauw Wit E1 - Swift E2 De Weitjes/Goes Goedegebure, Rijken

SWIFT E3

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 08.30 09:30 Blauw Wit E2 - Swift E3 De Weitjes/Goes vd Berg, Schoolmeester

18-09-2021 08.30 09:30 Swift E3 - Stormvogels E1 De Sprong/Middelburg Noa v Z

25-09-2021 07.50 09:00 BKC E1 - Swift E3 Baersande/Breskens Koole, de Pagter

09-10-2021 10.15 10:50 Swift E3 - Luctor E1 De Sprong/Middelburg Noa v Z

16-10-2021 08.00 09:00 Tjoba E2 - Swift E3 Sportpark/SHH. Kinderen vd Berg, Schoolmeester

23-10-2021 10.45 11:30 Swift E3 - Zaamslag E1 De Sprong/Middelburg Lotte

SWIFT F1

Datum
Vertrek/
Aanwezig Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

11-09-2021 11.30 12:00 Swift F1 - Tjoba F1 De Sprong/Middelburg Anne V

18-09-2021 08.10 09:00 TOGO F1 - Swift F1 Het Schenge/Goes Meerburg, Dik

25-09-2021 11.00 11:30 Swift F1 - TOP F1 De Sprong/Middelburg Eva

02-10-2021 08.10 09:00 Tjoba F1 - Swift F1 Sportpark/SHH. Kinderen De Priester, Geerse

09-10-2021 09.15 09:45 Swift F1 - TOGO F1 De Sprong/Middelburg Rona

16-10-2021 08.30 09:30 TOP F1 - Swift F1 Van Cittersweg/Arnemuiden De Hond, Maljaars
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In juni heeft de firma Scheren uit Wissenkerke de bovenstaande houten buitenkozijnen vervangen. Alle 

kozijnen van de kantine (zijde van het terras) en die van bestuurskamer met de bovenliggende bekleding zijn 

vervangen door kunststof kozijnen en bekleding. Tijdens de schilderwerkbeurt in 2019 werden deze kozijnen 

niet meer meegeschilderd omdat deze zover aangetast waren door houtrot, dat reparatie toen te kostbaar 

was. Ook waren meerdere ruiten lek (condensruiten).

Het resultaat mag er zijn en de club kan hier weer even mee vooruit. Iedereen moet het maar snel eens komen bekijken 

onder genot van een drankje en een mooie korfbalwedstrijd.

Diezelfde firma Scheren heeft begin augustus 20 oranje en 20 zwarte stoelen geschonken. Bij de  thuiswedstrijden van 

Swift kunnen deze stoelen worden gebruikt. Mogelijk kunnen ze ook worden ingezet tijdens de zaalcompetitie. Om de 

stoelen te vervoeren is er een steekkarretje aangeschaft. Alles staat opgeslagen in de EHBO-ruimte bij de kleedkamers.

Bij deze willen we firma Scheren bedanken voor de bijdrage!

Zie ook de website https://www.scherenkunststofkozijnen.nl/

Nieuwe kozijnen

https://www.scherenkunststofkozijnen.nl/ 
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SWIFT 1

Het vlaggenschip van de vereniging zal een uitdagend 

veldseizoen tegemoet gaan. Met de absolute topploegen 

als Groen Geel, Dalto en DSC heeft het ‘zware jongens’ 

in de poule. Lijfsbehoud zal het voornaamste doel zijn. 

Swift zal de onderlinge duels met SKF en Sporting Delta 

moeten winnen, maar ook van Avanti en Fiks zullen punten 

gepakt kunnen worden. De ploeg van Dennis Plantinga 

en Wim Allaart kan vertrouwen op de ervaring die de 

ploeg inmiddels heeft. Daarnaast is er aanvulling vanuit 

talentvolle jeugd. De ploeg oogt fit in de voorbereiding en 

klaar voor het nieuwe seizoen.

SWIFT 2

Swift 2 zal mee gaan doen in de middenmoot van de 

reserve 1e klasse. Een leuke poule waarin het moeilijk 

voorspellen is welke ploeg bovenaan mee gaat doen. De 

selectie van Swift 2 was bijzonder spannend met spelers die 

qua niveau niet veel voor elkaar onder deden. Uit eindelijk 

staat er ploeg die aardig goed in balans lijkt te zijn. Swift 2 

zal er elke wedstrijd alles aan doen om de 2 punten binnen 

te halen.

SWIFT 3

Deze ploeg gaat een zeer leerzaam jaar tegemoet. De 

jonge ploeg lijkt korfballend niet onder te gaan doen voor 

veel tegenstanders. Kan het echter ook omgaan met de 

slimmigheden en het fysiek van de meer ervaren ploegen 

van de poule? Gedurende de competitie gaat Swift 3 meer 

en meer wedstrijden de overhand krijgen. Uiteindelijk 

lijkt een plek in de middenmoot het meest voor de hand 

liggend.

SWIFT 4

Bij Swift 4 heeft veel ervaring en korfballend vermogen. 

Het is echter de vraag of alle spelers een seizoen fit kunnen 

blijven en of ze niet te veel last hebben van slapeloze 

nachten door een huilende baby. De trainingen samen met 

Swift 5 zagen er al indrukwekkend uit. Als alles klopt, dan 

kan Swift 4 nog wel eens ver komen.

SWIFT 5

De ploeg heeft gedurende de coronaperiode grotendeels 

doorgetraind, waardoor het met de fitheid bij de meeste 

spelers wel goed zit. Leunend op de ervaring en het 

scorend vermogen van de vedettes van de ploeg kan de 

ploeg serieus mee gaan doen om de titel. Vorig jaar kwam 

er van die aspiraties weinig terecht, dus we verwachten een 

getergde ploeg bij de start van het nieuwe seizoen.

SWIFT A1

Swift A1 heeft een leuke poule waar genoeg kansen voor 

mooie resultaten liggen. Swift A1 zal naar verwachting 

aan de bak moeten tegen Blauw Wit A1 en KVK A1. Als 

het deze onderlinge duels weet te winnen, dan lijkt een 

kampioenschap in de maak. 

SWIFT A2

In een grote poule met goede tegenstanders, is het 

de verwachting dat Swift A2 in de middenmoot gaat 

meedoen. De ploeg zal het waarschijnlijk zonder heren 

moeten doen, waardoor het in wedstrijden wellicht wat 

duelkracht tekort kan komen. Dit zal echter ruimschoots 

gecompenseerd worden met inzet en felheid van deze 

dames. 

SWIFT B1

In de 2e klasse zal Swift B1 meedoen om de prijzen. Het 

is een leuke ploeg met voldoende korfballend vermogen, 

waardoor tegenstanders het taai zullen krijgen tegen deze 

ploeg. Echter mochten ze daadwerkelijke een gooi willen 

doen naar het kampioenschap, dan dient de passing wel 

elke wedstrijd op orde te zijn. Dat betekent dus ook tijdens 

de trainingen aandacht hebben op de basale vaardigheden.

SWIFT C1

Swift C1 is met veel verjonging nog bouwende aan een 

nieuw team. Hoe snel zal de ontwikkeling van deze spelers 

gaan? Als alles snel de goede kant op valt, lijkt het niet 

onmogelijk dat de C1 bovenin mee gaat doen. Ze gaan 

in ieder geval een leuk veldseizoen tegemoet waarin we 

plezier en goed spel gecombineerd zien worden.

SWIFT C2

Swift C2 lijkt in een sterke poule ingedeeld te zijn. Met 

Ondo C1 en Fortis C2 lijken de eerste twee plekken al 

gevuld. Een derde plek lijkt een haalbaar resultaat. 

Korfbal gaat niet enkel om een ranglijst en spelplezier zal 

dan ook de belangrijkste drijfveer zijn voor deze ploeg.

SWIFT D1

Een team met talenvolle spelers in poule met de 

beste ploegen uit de regio. Toeschouwers gaan leuke 

wedstrijden zien en zullen het team gedurende dit 

seizoen enorm zien groeien. Het valt moeilijk te 

voorspellen waar Swift D1 eindigt, aangezien de 

verschillen in de poule klein zullen zijn.

SWIFT D2

Ook Swift D2 zit in een spannende poule. De verschillen 

zullen ook hier klein zijn en de jongens en meiden van D2 

zullen er alles aan doen om elke wedstrijd te winnen. Het 

zijn spelers die zich vastbijten in een tegenstander, dus de 

ploegen uit de competitie zijn gewaarschuwd!

SWIFT D3

Deze kanjers van Swift gaan het elke tegenstander met 

veel spelplezier moeilijk maken. Blauw Wit D1 en BKC 

D1 lijken een maatje te groot voor Swift D3. Het is aan 

de ploeg van Sil Datema en Amber Elst om te laten zien 

wat ze kunnen. Voor de toeschouwers wordt het in ieder 

geval elke wedstrijd genieten.
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SWIFT E1

Deze talenten van Swift gaan leuke wedstrijden 

tegemoet. Elke wedstrijd als team zoveel mogelijk scoren 

en goed verdedigen, dat levert gegarandeerd resultaat 

op! De spelers van E1 staan in ieder geval te popelen om 

weer wedstrijden te spelen. Toeschouwers krijgen dan 

ook gegarandeerd vuurwerk te zien.

SWIFT E2

Ook Swift E2 zal met veel plezier de wedstrijden gaan 

spelen. De bal onderscheppen en dan zo snel mogelijk 

naar je eigen korf, dat wordt het recept van E2. Veel 

trainen en plezier hebben in het spel en wellicht zie je 

deze spelers dan over een jaar 10 wel in Swift 1. Voor 

dit seizoen zijn er in ieder geval 7 tegenstanders die 

het op moeten nemen tegen Swift E2 en die gaan geen 

makkelijke ochtend tegemoet.

SWIFT E3

Swift E3 neemt een abonnement op de 

Westerscheldetunnel. Met Zaamslag, BKC en Luctor 

heeft Swift E3 drie tegenstanders van ‘de overkant’. 

Elke uitwedstrijd wordt daarmee een uitje opzich. 

Wellicht leuk om als afwisseling ook nog een keer de 

Westerscheldeferry te pakken?

SWIFT F1

Swift F1 mag eindelijk wedstrijden spelen! Voor de zomer 

heeft Swift F1 al wat kunnen ruiken aan de wedstrijden 

en dat is niet onopgemerkt gebleven. Wat een leuke 

ploeg waar het plezier vanaf spat. We zijn er van 

overtuigd dat de toeschouwers dat dit seizoen ook gaan 

zien. Dus kom allemaal kijken!
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Van droom naar baan 

´Na de middelbare school ben ik mijn droom 

achternagegaan: een opleiding in de sport gaan volgen. 

Met ontzettend veel plezier heb ik het CIOS in 2006 

afgerond. Mijn hoofdkeuzevak was LOBOS; gymles geven 

op de basisschool. Mijn klein keuzevakken waren fitness en 

sportmassage. De combinatie van fitness en sportmassage 

sprak mij eigenlijk meer aan dan LOBOS, dus ben ik daar 

mijn toekomst op gaan richten.’ 

‘In 2006 heb ik stagegelopen in het fitness/revalidatie 

centrum van Niek Knol en kon ik daar na het CIOS blijven 

werken. Van de fysiotherapeuten die hier toentertijd 

werkten heb ik veel kunnen leren en daardoor ook veel 

ervaring opgedaan.’

‘In 2008 besloten Els Baas, Willy de Nooijer (mijn moeder) 

en Ben Neve een FysioFitness centrum in Serooskerke op te 

richten. Doordat de Fysio en de Fitness één geheel bedrijf 

werd, waren de lijntjes heel kort. Na deze oprichting 

konden zij mij een fulltimebaan aanbieden. Deze kans 

kon ik niet laten lopen en zo ben ik terecht gekomen bij 

FysioFitness De Driehoek.’

‘Sinds 1 januari 2020 zijn Fysio en Fitness twee op zichzelf 

staande bedrijven onder één dak geworden en mag ik 

mijzelf trotse eigenaar noemen van Fitness De Driehoek.’ 

Onderscheidenheid

Fitness De Driehoek is meer dan alleen een sportschool. De 

visie van het bedrijf is mensen in beweging zetten, ieder op 

zijn/haar niveau onder de juiste en kundige begeleiding. 

‘De gemoedelijke sfeer en sociale vaardigheden van de 

werknemers zorgen ervoor dat mensen zich welkom 

en gewaardeerd voelen. Onze kracht zit het in de 

laagdrempelige benadering en in verbindingen op 

meerdere vlakken.’

Fitness De Driehoek

Fitness De Driehoek is een allround bedrijf met 

verschillende onderdelen die weer met elkaar 

in verbinding staan. Daarbij wordt het volgende 

aangeboden:

• Individuele fitness. Waarbij ook gebruik gemaakt kan 

worden van de begeleiding van een Personal Trainer.

• Groepslessen: spinning, functioneel training (FT), 

Driehoek (body)pump, balans en ouderen FT.

• Bedrijfsfitness: Dit is de ideale stimulans om de 

werknemers gezond en fit te houden, zowel mentaal 

als fysiek.

• Preventie centrum: Fitness De Driehoek is een NL 

Actief Preventiecentrum. Hierbij gaan ze net een 

stapje verder dan de reguliere dienstverlening. Zo 

is De Driehoek optimaal ingericht om mensen met 

specifieke aandoeningen zoals Diabetes Mellitus 

type 1 en type 2 en Obesitas veilig en effectief 

te begeleiden en te trainen. De instructeurs zijn 

opgeleid naar het hoogste kennisniveau (MBO4+) 

en werken met protocollen en programma’s die 

bewezen effectief zijn.

• Buursportcoach: in dienst van de gemeente Veere 

stimuleert De Driehoek sporten en beweging. Vanaf 

2021 wordt een passend sport- en bewegingsaanbod 

aangeboeden, door het organiseren van verschillende 

sport- en bewegingsactiviteiten in de gemeente 

Veere. Dit komt ten goede aan een fitte en gezonde 

leefstijl binnen deze gemeente.

• Energy Control (EC) test: Deze test bestaat uit een 

“test in rust” en een “inspanningstest” op een 

medische testfiets. Met deze inspanningstest wordt 

eenvoudig gemeten hoe belastbaar het lichaam is, 

waarbij rekening gehouden wordt met de individuele 

fysieke- en mentale gesteldheid. 

• Voeding. Begeleiding in voedingskeuze.

• Sportmassage: sportmassage verbetert de 

doorbloeding. Hierdoor wordt de stofwisseling in 

de spieren positief beïnvloed. Voor een training 

of wedstrijd wordt sportmassage gebruikt om de 

spieren te activeren. Ook de verrichtingen in ons 

dagelijks leven belasten ons lichaam. Daarom is 

massage eveneens voor niet-sporters zinvol.

• Sportreizen naar bijvoorbeeld Frankrijk of Italië. 

Dit is een traject van negen maanden waarbij de 

deelnemers worden getraind om het doel in Italië of 

Frankrijk te behalen. 

Fitness De Driehoek en het contact met Swift

Lianne vertelt dat de oorsprong van de samenwerking 

tussen Swift en Fitness De Driehoek is al heel veel jaren 

geleden gelegd door Els Baas. 

‘Els is in het verleden geruime tijd de verzorgster/

fysiotherapeute geweest van de selectie van Swift. 

Toen Els, Willy en Ben in 2008 FysioFitness De Driehoek 

oprichtten, hebben wij met Dennis rond de tafel gezeten 

hoe wij de samenwerking nog beter konden maken.’

‘Swift is de eerste korfbalvereniging geweest die het 

belang heeft ingezien van het testen en de stabiliteit 

training (corestability) voor het verbeteren van de 

rompstabiliteit en ter preventie van blessures.’

Een goede rompstabiliteit zorg voor:

• Kleinere kans op blessures

• Betere lichaamshouding zowel zittend als staand

• Betere prestaties in het dagelijkse leven

• Betere sportprestaties

Tot slot

‘Fitness De Driehoek en Swift betekenen veel voor 

elkaar. Zo mogen wij de stabiliteit trainingen verzorgen 

en daarnaast ook de sportmassages. Met trots mogen 

wij ons ook sponsor noemen van Swift. Het doel van de 

samenwerking is om de verbinding te leggen tussen het 

verenigingsleven en de commerciële partijen. Een mooie 

win-win situatie creëren om zo de leden van Swift te 

voorzien van onze kennis.

Swift prijst zich dan ook gelukkig met de prettige 

samenwerking met De Driehoek en hopen deze nog lang 

voort te kunnen zetten.

 

Al vele jaren werkt Fitness De Driehoek samen met Swift. Fitness De Driehoek heeft afgelopen jaren bij Swift 

de corestability training, massages en sponsoring verzorgd en geeft natuurlijk de mogelijkheid om te trainen in 

de sportschool. Naast de begeleiding aan Swift heeft Fitness De Driehoek veel meer te bieden. In dit interview 

hebben een kennismaking met Lianne de Nooijer, eigenaresse van Fitness De Driehoek en komen we meer te 

weten over dit mooie bedrijf.

Fitness De Driehoek
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Een seizoen om snel te vergeten

Het afgelopen seizoen was natuurlijk een seizoen om 

snel te vergeten. Maar er zijn wel degelijk nog enkele 

wedstrijden gespeeld. Het toen nog Swift 4 zat in een 

poule met Fortis 5, Stormvogels (W) 2 en Blauw Wit 

(K) 4. Appeltje-eitje zou je dan denken, maar het werd 

meer een Appelmoesje-klutsei. De eerste wedstrijd 

begon goed, maar thuis werd in de slotfase een zekere 

overwinning uit handen gegeven tegen Fortis 5, 11-11. 

Uit tegen Stormvogels (W) 2 moest er al flink gesleuteld 

worden om een team op de been te krijgen en werd er 

rode zakdoekje (Jacco) kans maken in het sterrenteam. Al 

snel bleek dit om fake nieuws te gaan. Dit soort spelers 

kunnen logischerwijs niet meer tippen aan het hoge 

derde helft niveau wat er verwacht wordt van de spelers. 

Dit jaar gaan we dan ook weer veel bekende gezichten 

zien bij onze helden. Bij de dames gaan we genieten 

van de pure schoonheid van Miss no-nickname (Amber), 

Stuiterbal (Tamara), Hard legs (Jessica), Anonymous 

(Mireille), Soep (Sophie) en SpiceGirl (Carlien). En bij 

de heren mogen we kwijlend kijken naar de sixpacks 

van Captain Stevie (Steven), Koning Ananas (Stefan), 

Ronaldinho (Ronald), LoverBoy (Martijn), Luc en jawel 

Rambo (Remi). 

Ook is de technische staf voor komend seizoen bekend. 

Tactisch meesterbrein Mayo (Marjolein) zal samen met 

blessure specialist De Man van Staal (Merijn) ervoor 

moeten zorgen dat de spelers weer dat enorm hoge 

niveau kunnen aantikken. Dit zullen zij net als elk jaar 

doen met de ondersteuning van De Notulist (Reinier). De 

man die scherper is dan een lepel en altijd weer de vinger 

op de zere plek kan leggen als De Man van Staal weer met 

een blessure kampt.

Transfers en geruchten

Zoals je hierboven al kon lezen is er weinig veranderd in 

de selectie voor 2021/2022. Enkele contracten konden 

niet verlengd worden, maar toch staat daar toch echt een 

nieuwe naam tussen. De enige echte, je hoort de vrouwen 

op de achtergrond al gillend gek worden, Rambo (Remi)! 

Een speler van zijn status krikt het niveau meteen op en 

zijn horde aan fans zullen de stadions weer doen vullen. 

Alleen al de shirtverkoop heeft er voor gezorgd dat 

de derde helft clubkas weer goed gespekt is. Dit naar 

tevredenheid van Koning Ananas (Stefan) en Stuiterbal 

(Tamara). Het is dan ook wachten op de terugkeer van 

sponsors als Adidas en Bar Bitterbal. Ook schijnt er nog 

een lijntje te zijn uitgegooid naar ene L. Messi. Een 

samenwerking leek haalbaar maar hij wist uiteindelijk 

niet door de strenge derde helft keuring te komen. Iets 

met zelf geen drankjes willen betalen.

Uiteraard is Swift 5 altijd op zoek naar onontdekte 

ontbrekende verborgen talenten die zowel binnen als 

buiten de lijnen hun skills willen laten zien. Ben jij zo’n 

onontdekt ontbrekend verborgen talent, neem dan 

Het is nu al bijna een jaar geleden dat de meest getalenteerde korfballers van Nederland hun skills niet hebben 

kunnen tonen. En dat doet pijn. Zowel bij de spelers als bij de fans. Geen derde helften, geen handtekeningen 

sessies en al helemaal even geen aanraaksessies met de spelers. Een zwaar jaar voor iedereen. Maar er 

gloort hoop aan de horizon. Al kan dat ook zomaar de reflectie zijn van een goed wit biertje op de brede 

zongebruinde borstkas van Koning Ananas (Stefan). Het is tijd voor een nieuw seizoen met korfbal van het 

hoogste niveau. Fans die hopelijk weer wat dichterbij mogen komen en derde helften als nooit tevoren

Sterrenteam Swift 5 start nieuw 
seizoen met nodige achterstand
door (de altijd goudeerlijke) reporter L. Eugen

helaas verloren met 12-8. De uitwedstrijd tegen Blauw 

Wit (K) 4 werd door onze helden geweigerd om te spelen. 

Ondanks het niet op komen dagen werd de wedstrijd 

wel gespeeld en eindigde in een 11-0 nederlaag. Uit bij 

Fortis 5 werd de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld, 

een 8-14 overwinning als resultaat. En thuis tegen Blauw 

Wit (K) 4 bleek de laatste wedstrijd van het seizoen. 

Het korfballen mocht niet meer. Geen trainingen, geen 

wedstrijden, geen derde helften. En die periode duurde 

lang…. Heel lang…

Je vraagt je natuurlijk af hoe onze helden fit bleven. 

Uiteraard kunnen onze helden lang teren op hun 

natuurlijke fitheid en killer bodies. Maar zelfs dat kwam 

wat onder druk te staan. De befaamde sixpack van 

Captain Stevie (Steven) werd een onepack, de hard legs 

van Hard legs (Jessica) werden zachter en zelfs Stuiterbal 

(Tamara) liep langzaam leeg. Gelukkig mocht er na enkele 

sportloze maanden weer steeds meer. Na het vervalsen 

van diverse identiteitskaarten van de wat oudere spelers 

kon er weer volop getraind worden. Maar zeg nu zelf. 

Soep (Sophie) en Ronaldinho (Ronald) zou je toch gewoon 

23 à 24 schatten als je ze ziet rondhuppelen. Ondanks 

de inzet was het toch anders, geen echt doel om naar 

toe te werken. Geen supporters langs de kant die om 

handtekeningen vragen. De behoefte naar een nieuw 

seizoen met wedstrijden en supporters langs de kant 

groeide met de dag.

Selectie 2021/2022 en technische staff

Heel even leek het er op dat er een echte 

selectieprocedure zou volgen voor Swift 5. Zo zouden 

oud-spelers als SuperBlondie (Ariska), De Witte Keniaan 

(Ingmar), Caveman (Tijmen) en zelfs de Man met het 

contact op met de technische staf. En wie weet zit er wel 

een lucratief derde helft prestatie contract in. 

Verwachtingen en ambities

Wat mogen we komend seizoen van onze helden 

verwachten? De grootste uitdaging zal zitten in het 

uitbalanceren van het team. Niet alle spelers zijn even 

actief gebleven tijdens de afgelopen maanden waardoor 

er wat conditieverschil is ontstaan. Ook is er wat 

achterstand op de belangrijke derde helft skills. De Man 

van Staal heeft dan ook een speciaal trainingsschema 

opgetuigd om het team weer beter in balans te krijgen. 

Anonymous (Mireille), SpiceGirl (Carlien) en Rambo 

(Remi) volgen een kittig booty camp schema en Loverboy 

(Martijn), Miss no-nickname (Amber) en Luc volgen een 

verplichte derde helft cursus van Ronaldinho (Ronald). 

De eerste wedstrijden zullen vermoedelijk een uitdaging 

worden. Maar als onze helden net zo vaak scoren als dat 

er grijze haren te vinden zijn op het hoofd van Captain 

Stevie dan komt het helemaal goed. 

Wil jij nou ook zo’n grijze look? Koop dan onze Captain 

Stevie grijze haarspray voor de actieprijs van slechts € 

62,50. Je krijgt er meteen een real size look-a-like knuffel 

bij van Soep (Sophie) of Ronaldinho (Ronald). Zeg nu zelf, 

wie wil dat nu niet.

Onze helden hebben er weer zin aan! Zien we jullie straks 

weer langs de lijnen, of tijdens de derde helft?!

https://swifthelden.wordpress.com/ 

https://swifthelden.wordpress.com/ 
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Het idee was om voor een periode van 6 weken alle 

woensdag- en vrijdagavonden, in totaal dus 12 stuks, met 

een groep vrijwilligers bestaande uit spelers, ouders en 

verzorgers, de schappen te vullen in Oostkapelle. Naast 

deze avonden kon Ton ook terugvallen op k.v. ONDO, 

zij hielpen op 2 andere dagen van de week. Al met al 

voldoende om de schappen te (blijven) bevoorraden 

aangezien ook eigen personeel gefaseerd vakantie heeft.

Tijdens een eerste kennismaking met Ton op 1 juli liet hij 

vol trots zijn (grote) supermarkt aan ons zien. Van zuivel tot 

de speciale koffiesoorten, de bedrijfskantine en drogisterij, 

aan alles kon je zien dat hier een ondernemer staat die 

met veel passie dagelijks zijn supermarkt tot in de puntjes 

verzorgd. We liepen een rondje door de winkel en Ton 

gaf aan dat we ingezet worden voor het bevoorraden 

van alle producten, behalve de vers- en zuivelwaren. We 

zullen worden begeleid door JUMBO-personeel en na 

afloop is er (vanzelfsprekend) tijd voor een drankje in de 

bedrijfskantine.     

We spraken af dat er 2 coördinatoren zouden zijn zodat 

Ton altijd een vast aanspreekpunt had.

Zogezegd, zo gedaan, we gingen aan de slag! 

Dennis mocht het spits afbijten en woensdag 14 juli 

stond een eerste SWIFT-ploeg klaar bij de servicebalie te 

Oostkapelle. De woensdagen werden ingevuld door de 

spelers uit de selectie, de vrijdagen worden ingevuld door 

overige spelers, ouders en verzorgers.

Enigszins onbevangen loopt eenieder door de JUMBO 

Supermarkt, voorzien van een herkenbaar, niet te missen, 

JUMBO-hesje in felle kleur. Op de achterzijde voorzien van 

de tekst “We helpen u graag!”. 

Daar komen we dan ook snel achter. De winkel is immers 

tot 20.00 uur open en vele klanten, waaronder ook vele 

toeristen, hebben met regelmaat een vraag waar ze een 

product kunnen vinden. “Meneer, kunt u me vertellen 

waar ik de diksap kan vinden?” Ja, goede vraag… “Ik zal 

even voor u kijken mevrouw” luidt het antwoord.  Maar 

als je net 10 minuten een geel hesje aan hebt en nog 

nooit in de winkel van Ton bent geweest is het nog best 

lastig om diksap, de rozijnen of de pijnboompitten te 

vinden. Gelukkig is er altijd hulp van een eigen JUMBO-

medewerker, die je vriendelijk de weg wijst naar het juiste 

gangpad en/of juiste schap. Da’s fijn, want dit was niet de 

laatste keer dat we aangesproken worden.

Vele hebben wel door dat het aanpakken is, maar hebben 

al snel veel plezier in het gezamenlijk vakkenvullen. “Kan 

ik volgende keer nog een keer komen helpen? Het was 

eigenlijk superleuk zo met z’n allen!”. Gelukkig waren 

velen van jullie bereid te helpen. De minimale inzet was 10 

tot 12 personen per avond. Doordat de werkzaamheden 

in de zomervakantieperiode vielen moest er af en toe wat 

gepuzzeld worden om aan de juiste, minimale bezetting te 

komen. Fijn als het dan uiteindelijk lukt en de winkel er aan 

het einde van de avond weer keurig netjes bij staat.

Nu deze eerste sponsoractie met JUMBO Oostkapelle 

is afgelopen, kijken we naar mogelijkheden om dit 

volgend jaar weer op te pakken. Alle tips en suggesties 

die wij van jullie ontvangen via de enquête worden 

geëvalueerd en meegenomen. 

Afsluitend willen wij nogmaals iedereen bedanken voor 

jullie inzet. Iedere vrijwilliger ontvangt binnenkort een 

pizzabon te besteden bij Pizzeria La Vita Bella én een 

muntje van Café De Tympaan.

Vriendelijke groeten van de Sponsorcommissie.

Het is alweer een tijdje geleden dat Dennis Plantinga tijdens een overleg van de Sponsorcommissie riep dat 

hij een goed idee had voor een sponsoractie. “We gaan in de zomervakantie vakkenvullen bij de JUMBO 

in Oostkapelle!” riep hij vol enthousiasme. Inmiddels hebben vele vrijwilligers hun handen uit de mouwen 

gestoken en ervoor gezorgd dat de club een flink bedrag aan sponsorinkomsten kan bijschrijven én dat Ton 

den Dikken, supermarkteigenaar van JUMBO te Oostkapelle, onbezorgd zijn drukste periode van het jaar heeft 

kunnen draaien.

Sponsoractie bij 
JUMBO in Oostkapelle 
groot succes!
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