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Finnula van den Berg-Heaney kwam met een aantal vriendinnen in oktober 1997 naar Nederland om te werken. “Ik ontmoette op de eerste dag
Martijn, toen mijn werkgever. Het was voor mij ‘love at first sight’. Mijn
vriendinnen gingen, zoals vooraf afgesproken, met Kerst weer naar huis,
maar ik bleef en ik ben nooit meer weggegaan.” Finnula heeft met Martijn
inmiddels drie kinderen (Shannon, Jayden en Dylaan), is bijzonder sportief
(‘Ik loop iedere dag minimaal tien kilometer hard’), werd vorig jaar Nederlands kampioen Leliekeuren en is helemaal op haar plek in ’t Zand. Een
openhartig gesprek met de sportieveling.

D

e 41-jarige Van den Berg sierde op maandag 28 oktober de voorpagina van
de Irish Independent, de grootste krant van Ierland. Een dag eerder liep ze
de marathon van Dublin en bij de finish werd ze opgewacht door haar geschminkte
zoon Dylaan. Ze kreeg van hem een kus en dit werd fraai op de foto gezet. Van den
Berg liep de 42,195 kilometer in een bijzonder knappe tijd van 3 uur, 25 minuten en 28
seconden, waarmee ze 225ste werd van de 6.615 vrouwen. “Ik ben enorm trots op deze
prestatie. Ik heb in 2017 ook meegedaan aan de marathon van Dublin en toen was ik
achttien minuten langzamer. In Dublin heb je bergen wat het extra zwaar maakt. Twee
jaar geleden was het mijn eerste marathon. Ik wilde mijn vader evenaren, want hij heeft
deze wedstrijd 38 jaar geleden gelopen. Door harder te trainen en met een beetje hulp
van boven kwam ik tot deze tijd. Ik kwam lachend over de finish, dat zegt genoeg.” Van
den Berg is verslaafd aan hardlopen. Lange afstanden tot 30 kilometer zijn haar specialisme. “Voor een halve marathon hoef ik niet te trainen, dat moet ik alleen bijhouden.
En dat zit wel goed, want ik loop dagelijks een rondje van 10 kilometer en in het weekend tussen de 20 en 30 kilometer. Ik neem zelfs op vakantie mijn hardloopschoenen
mee.” De Zandtemse doet geregeld aan wedstrijden mee. Naast de marathons komen
er nog twee evenementen naar voren waar Van den Berg met een bijzonder goed gevoel
aan terugdenkt. “In juli deed ik mee met Run for Kika. Dat heeft heel veel impact
gehad. Het was een eer om hier aan mee te doen. Verder ben ik in 2018 eerste dame geworden bij de Hel van het Noorden. Ik ben daar supertrots op! Alles wat ik heb willen
doen, heb ik bereikt.”
BIERGOOIEN
De wieg van Van den Berg stond in Dublin. Ze denkt met een warm gevoel terug aan haar
geboorteland en aan de Ierse keuken. “Er kan niks tippen aan Irish stew (stoofpot) en
shepards pie (kruidige ovenschotel). Ook scones (kleine broodjes) zijn heel lekker.” Haar
beginperiode in Nederland was wennen. “Noord-Hollanders zijn heel direct. Dat was ik
niet gewend. Daarnaast was ik verbaasd over de gure wind en de lange werkdagen in de
bloembollen. Mijn eerste herinnering aan ’t Zand was de kermis. En dan met name het
biergooien. Dat doen ze in Ierland niet. Mijn vader is ook een keertje meegegaan naar de
kermis. Haha, hij begon bij binnenkomst meteen met biergooien. Dat had Martijn tegen
hem gezegd, alleen deed hij het wel heel vroeg op de avond. Helaas zijn mijn ouders op
jonge leeftijd overleden. Mijn vader kwam elke keer over als er wat was, en soms onverwachts. Hij was mijn alles. Ik krijg nu weer tranen in mijn ogen, als ik erover praat. Het blijft
moeilijk. Mijn moeder is nooit in Nederland geweest. Zij heeft helaas de kans niet gehad.
Gelukkig heb ik heel veel aan Martijn en zijn familie. Ik heb verder nog twee zussen en ik
heb veel contact met een nicht. Bij speciale gelegenheden komen ze naar Nederland en ik
reis geregeld naar Ierland.”

Sportieve
Ierse thuis
in ’t Zand

Manon en Melvin runnen
drie jaar De Jonge Prins
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Werkgevers
aan het woord

LELIEKEUREN
In 2018 werd Van den Berg Nederlands kampioen Leliekeuren, een wedstrijd die jaarlijks
in BolleNoord wordt georganiseerd. Hoewel ze bijzonder trots was op deze prestatie, had
het voor haar ook een keerzijde. “Ik voelde achter mijn rug dat mensen het mij niet gunde.
Dit kwam omdat Martijn in het bestuur zat. Dat was ook meteen de reden dat ik dit jaar
niet heb meegedaan en dus mijn titel niet heb kunnen verdedigen.” De beker bleef wel in
het bezit van de familie. Het was namelijk dochter Shannon die haar moeder opvolgde
als kampioen. “We waren supertrots op haar. Ze heeft het echt helemaal alleen gedaan.”
Met twee kampioenen zit er dus genoeg kennis aan de keukentafel aan de Bosweg. “We
hebben wekelijks mooie lelies in huis staan. Ze worden altijd uitvoerig besproken. Bij mijn
schoonfamilie gaat het ook vaak over bloembollen. Zo heb ik veel geleerd over lelies. Bij het
Leliekeuren is het belangrijk om te denken als de jury. Ik heb daar flink in geïnvesteerd. Na
afloop van een keuring liep ik langs de lelies om de fouten na te kijken. Dat betaalde zich
vorig jaar uit met de titel!”

5

Sportief
schermtalent

15

2 - december 2019

’T ZAND INZICHT

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG

2020

VOLG ONS OP :

Prins Clausweg 9 • 1756 BJ ’t Zand • T: 0224-590079
info@houtbouwelementen.nl • www.houtbouwelementen.nl

’T ZAND INZICHT

december 2019

Melvin en Manon van Hurck runnen bijna drie jaar café-restaurant De Jonge Prins

WOORD
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van de voorzitter

‘We lopen dagelijks met een glimlach rond’
Na een kleine drie jaar in
De Jonge Prins kunnen
Manon (31) en Melvin (37)
van Hurck zeggen dat ze hun
draai hebben gevonden.
“Het hebben van een eigen
café was een jongensdroom”,
zegt Melvin.“Daar heb ik
Manon in meegenomen.”

25 jaar ZakenClub

M

anon had aanvankelijk nog wel wat
twijfels. “Het eerste half jaar heb ik wel eens gedacht:
waar ben ik aan begonnen.” Melvin
valt haar bij. “Mensen zijn meestal niet zo van de veranderingen. En
zeker niet op een dorp.” Het was aftasten voor het stel. “Wij moesten
de gasten leren kennen, en zij ons”,
aldus Manon. “Maar op een gegeven moment bouw je toch een band
met elkaar op.” Manon is geboren
en getogen in ’t Zand, Melvin komt
uit Den Oever. “Op Wieringen zijn
we toch wat stugger. Het eerste half
jaar achter de bar werd ik echt getest.
’t Zand is een heel hecht dorp, maar
inmiddels zijn we er in opgenomen.
Dat is fijn.”
STEUN EN HULP
Met het personeel dat ze overnamen,
plus een aantal nieuwe krachten, is
het ook fijn samenwerken. “We lopen
nu dagelijks met een grote glimlach
in de rondte”, zegt Manon. “Het is
een mooi pad dat we aan het betre-

den zijn”, vindt Melvin. Van hun
naaste familie krijgen ze veel steun
en hulp. “Het is heel fijn dat ze je, als
de nood aan de man is, uit de brand
komen helpen”, zegt Manon. Haar
vader Theo Schilder knapt allerlei
klusjes op en moeder Annemarie
werkt ook in het café. De jongere
broer van Melvin springt soms bij,
net als de zussen van Manon. “Mijn
vader is visserman, maar tijdens de
kermis staat hij bij de deur”, vertelt
Melvin, “en ’s zomers neemt hij verse
vis mee.”
VLOG
De kermis is al even achter de rug.
“Het is bijna drie weken keihard werken. Daarom heeft Manon dit jaar
een vlog gemaakt, om te laten zien

wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt.”
De kleine dertig man aan kermispersoneel is goed op elkaar ingespeeld.
Manon: “Je kunt ze loslaten en vertrouwen. Ze hebben veel voor elkaar
over. De sfeer onderling is goed.”
Net als in het café zelf. “We hebben
financieel goed gedraaid. Misschien

‘Het is een mooi pad
dat we aan
het betreden zijn’
nog wel belangrijker is dat het ook
een veilige kermis was”, vindt Melvin.
“Er waren geen hulpdiensten nodig.
De gemoedelijkheid onder de Zand-

temers is uniek. Natuurlijk gebeurt
er wel eens wat, maar dit wordt veelal
zelf opgelost.”
THE CATS AGLOW BAND
Voor de komende maanden staat er
elke maand een groot feest gepland.
Zo komen in 2020 The Cats Aglow
band en Queen Forever naar ‘t Zand.
Met het restaurant zijn er uitbreidingsplannen, mits ze het pand van
De Jonge Prins, dat nu nog gehuurd
wordt van Piet en Anita Schouten,
kunnen kopen. “We willen er een
à-la-carterestaurant van maken, met
een nieuwe naam en een eigen ingang.” Maar de eerste grote verandering is de gezinsuitbreiding die ze
in 2020 verwachten. “Dan komt de
nieuwe jonge prins of prinses.”

Na twaalf jaar gaat Debby Burger afscheid nemen van het Timmerdorp

Kinderfeest in de zomer

Levi Smit is aandachtig aan het zagen

Maar liefst 175 kinderen in de basisschoolleeftijd van 6 tot en met
12 jaar timmeren er flink op los. Het Timmerdorp betekent het begin
van de zomervakantie en is inmiddels een waar begrip in ’t Zand.
Bestuurslid Debby Burger is er vanaf de eerste editie bij. “Ik ben
blij dat we dit van de grond hebben gekregen. Dit hebben we met
een groep vrijwilligers gedaan. Trots ben ik op iedereen die door de
jaren heen heeft meegewerkt aan het Timmerdorp.” Komend jaar
vindt het Timmerdorp op 6, 7 en 8 juli plaats en aansluitend neemt
Burger afscheid als bestuurslid.

H

et Timmerdorp ’t Zand
is een doorslaand succes. “Het is simpel,
dat is waarschijnlijk onderdeel van
het succes”, vertelt Burger (45). “Alle
kinderen komen er om een ‘huis’ te
bouwen. Iets maken met eigen handen, samen met vriendjes en leeftijdsgenootjes.” Het idee van het Timmerdorp ontstond op een verjaardagsfeestje. Burger vroeg zich af waarom er
geen Timmerdorp in ’t Zand was. Het

antwoord was: ‘Regel het maar.’ “In
december 2008 vond de eerste brainstormavond met bestuursleden van
jongerenvereniging WBO De Bayes
plaats. Alle neuzen stonden dezelfde
kant op, de medewerking vanuit het
dorp was er, en in juli 2009 ging de
eerste editie van start. Inmiddels hebben we elf edities gehad en ben ik er
nog altijd bij! Gewoon omdat het zo
leuk is. Jawel, het is een georganiseer
en geregel. Er gaat natuurlijk tijd in

Frank van Graas opende dit jaar als Ondernemer van het Jaar het Timmerdorp

ken en samen regelen dat er hulp
bij de groepjes is. Vanuit de bedrijven krijgen we materiële en financiële steun. Hierdoor is het voor
ons mogelijk om de toegangsprijs
al vanaf het begin op 10 euro te
houden. Doelstelling één van het
Timmerdorp is dat ieder kind mee
kan doen, ongeachte de financiële
GEMOEDELIJKE SFEER
Een traditie is dat het evenement wordt situatie thuis.”
geopend door de Ondernemer van het
Jaar. “Dat is spontaan ontstaan en tot KINDERFEEST
op heden is dit door iedereen positief Komend jaar vindt het laatste
ontvangen. De ondernemers vinden het Timmerdorp plaats met Burger
leuk om te doen. Doordat wij ook iets in het bestuur. “Mijn jongste kind
vragen van de bedrijven in het dorp, is gaat van de basisschool af. Het is
het ook leuk om te laten zien wat we voor mij tijd om plaats te maken.
neerzetten. Vanaf de Koning Willem II- Graag wil ik van deze gelegenweg ziet het er al gaaf uit, op het terrein heid gebruik maken om iedereen
voel je ook nog eens de gemoedelijke te bedanken die dit mooie kinsfeer en dat is goud waard!” Het bestuur derfeest draaiende houdt. Van de
prijst zich gelukkig met een trouwe vrij- koffie-oma, tot de timmer-opa,
willigersgroep. “Het Timmerdorp is zo knutsel-buurvrouw, oppas-tante,
leuk, laagdrempelig en simpel dat we de fotografen, de juryleden, het
jaarlijks slechts voor een klein aantal WBO, de IJsclub, de ouders en de
extra handjes de lobby moeten inzetten. ondernemers. Het is mooi om met
Wel laten we vanuit het bestuur zien elkaar jaarlijks de zomervakantie
waar de knelpunten zitten, zodat de ou- te kunnen starten met drie dagen
ders de handschoen zelf kunnen oppak- Timmerdorp ‘t Zand.”
zitten. Wanneer je dit kunt doen met
fijne mensen in het bestuur, en dorpsbewoners die het Timmerdorp allemaal een
warm hart toedragen, dan is het gewoon
mooi om te doen. De mooiste beloning
zijn de genietende snoetjes van de kinderen tijdens drie dagen Timmerdorp.”

Met Kerst voor de deur sluiten wij
het feestjaar ter gelegenheid van ons
25-jarig jubileum af. Het was een druk,
maar mooi jaar. Al vanaf de start van
2019, met de dubbele overwinning
voor Fietsen van Graas bij de Ondernemer van het Jaar-verkiezing, waren
we direct in de feeststemming. Tijdens
de Open Bedrijvendag hebben we dit
nog eens dunnetjes over gedaan. Deze
dag werd ondanks de warmte en het
damesvoetbal goed bezocht en de helikoptervluchten waren een geweldig
succes. De feestavond met alle ondernemers in WBO De Bayes was ook zeker
geslaagd te noemen.
Natuurlijk hebben we het afgelopen
jaar niet alleen maar feest gevierd. We
mochten ook weer aan de bak. Zo zijn
we vol op st(r)oom met ons zonnepanelenproject Zon op Zand, waarbij we
zoveel mogelijk daken van onze ondernemers willen volleggen met zonnepanelen. Dit willen we later verder doortrekken met andere energiebesparende
maatregelen, zoals bijvoorbeeld ledverlichting, isolatie van panden en laadpalen voor elektrische of hybride auto’s.
Daarnaast hebben we samen met de
gemeente Schagen en de Dorpsraad ’t
Zand het dorp mooier gemaakt door de
plantenbakken/verkeersremmers aan
de Keinsmerweg en de Kanaalkade een
opfrisbeurt te geven. Wat ons betreft is
het enorm opgeknapt en is de samenwerking tussen de partijen te prijzen.
Dit geldt eveneens voor de samenwerking met de Stichting Ontwikkeling
Kolksluis, Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten en de verschillende verenigingen om tot voldoende inschrijvingen
te komen voor de aanleg van glasvezel
in ons dorp. Voor het industrieterrein is
dit inmiddels gehaald.
Verder hebben we uiteraard weer bijgedragen aan de keuvelkeuring, de kerstbomen in het dorp, de lichtornamenten
aan de lantaarnpalen en we zijn weer
erg trots op deze kerstkrant. Ik hoop
dat iedereen een goed jaar achter de
rug heeft en klaar is om volgend jaar
weer met dezelfde energie door te
gaan. Ik wens u namens het bestuur
van de ZakenClub ’t Zand fijne feestdagen en alle goeds voor 2020.
Met krachtige groet,
Rob Dekker
voorzitter Zakenclub ‘t Zand

COLOFON
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"Als lid van
Zakenclub 't
Zand dragen wij
graag ons
steentje bij."
Kom maar op met 2020

Frank Snijder & Adri Buur
Accountmanagers Bedrijven
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‘Een eigen smaak geven aan
de producten is onze uitdaging’

ANDRINGA UW SLAGER

E

Wie: Enno en Amanda Andringa

nno (49) en Amanda (48) Andringa zijn niet meer weg te denken uit
’t Zand. “Dit is een prima dorp om
in te werken. De afstand tot de klant is klein.
Een praatje, een grapje, en soms ook een minder leuk gesprek, maar dat hoort er ook bij. Zo
leer je alle dagen weer. Ook wat betreft ons assortiment. We hoeven niet aan te komen met
hele speciale vleesproducten. Veel Zandtemers
houden van ‘gewoon’ lekker vlees. Maar het
moet wel goed zijn, en dat lijkt ons logisch.”
Het stel was werkzaam bij keurslagerij Jacco
van Zoonen in Nieuwe Niedorp. Enno was daar
tien jaar chefslager. “Rob Zutt meldde ons dat
de slagerij in ’t Zand te koop stond en zo is het
balletje gaan rollen. Hoewel we aanvankelijk
niet de intentie hadden om voor onszelf te beginnen, hebben we na lang wikken en wegen
toch de stap gezet.”
EIGEN SMAAK
Andringa Uw Slager maakt zoveel mogelijk

S

TAAKVERDELING
De werkzaamheden zijn divers, vertelt Snip.
“Er is in grote lijnen een taakverdeling onder

DERAKO INTERNATIONAL

Wie: Jan-Dirk Hageman

D

producten zelf. “Je kunt natuurlijk ook alles
erako International koerste twintig
jaar geleden op een faillissement af.
inkopen, maar een eigen smaak aan de proHet was voor Jan-Dirk Hageman (66)
ducten is wel een uitdaging. Zo maken wij zelf
worst: met-, grill- en rookworst, gehaktballen hét moment om een nieuwe uitdaging aan te
en saucijzen.” De vader van Amanda is worst- gaan. “Via een contact uit mijn netwerk werd
maker en hij vindt dit geweldig om te doen. ik geattendeerd op de doorstartmogelijkheden
Daarnaast produceert het slagersechtpaar uit van het bedrijf. Ik was destijds 45 jaar en ik had
Aartswoud negentig procent van de salades een nieuwe prikkel nodig. Ik zag kansen om
zelf, net als onder meer de gevulde broodjes, de onderneming een nieuwe wending te geven
erwtensoep en gare lapjes in jus. “Een slagerij en ik ben die uitdaging op eigen risico aangein een supermarkt is wel anders dan ‘slageren’ gaan.” Deze stap was de juiste voor het bedrijf.
in een reguliere slagerij. Relatief gezien komen Derako International groeide in twintig jaar
er weinig mensen aan de toonbank in de slage- tijd onder meer van 9 naar 35 medewerkers.
rij. Hier moesten wij erg aan wennen in de beginperiode. We mogen gebruik maken van het HARDWERKEND
Hageman pendelt dagelijks van Heemstevleesmeubel in de Spar, waar wij ons vlees
de naar ’t Zand, een afstand van
inleggen. In de slagerij hebben we
’t Zand is
ongeveer 65 kilometer. “Ik rij
vleeswaren, salades en worst
tegen de file in en daarom
voorverpakt.” Andringa Uw
een ondernemend rijk
Slager levert verder nog dorp. Directeuren en leiding- bedraagt mijn reistijd
rond de zestig minuten.
vlees aan drie supergevenden komen niet alleen uit ’t Een voordeel van mijn
markten in de regio.

KINDERDAGVERBLIJF ‘T ZANDKASTEEL
Wie: Nicole de Waard, Manon Duinmeijer en Simone Snip
imone Snip (41) en Nicole de Waard
(38) begonnen in mei 2005 een kinderdagverblijf in Petten. “Na een paar
jaar zagen we de mogelijkheid tot uitbreiding”,
zegt De Waard. “Na overleg met de gemeente
viel onze keuze op ’t Zand. In mei 2010 openden we een vestiging aan de Korte Bosweg. We
groeiden uit ons jasje en besloten iets groters
te zoeken. Zo kwamen we op ons huidige pand
aan de Keinsmerweg 2. Inmiddels was Manon
onze compagnon geworden en namen we de
stap om uit te breiden en het pand te kopen.
Vanuit onze locatie heb je mooi uitzicht op
het kanaal, gezellig langs het voetpad en veel
lichtinval in de groepsruimtes door de grote
ramen.”

‘We zitten in een mooie omgeving
waar landelijkheid de boventoon voert’

Woonplaats: Aartswoud

We doen bijna alles zelf om zo
het uurtarief gunstig te houden
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Zand, maar ook onder meer uit Warmenhuizen, Aartswoud, Heemstede,
Anna Paulowna en Petten. Op deze
pagina komen vier werkgevers aan
het woord. Hoe zijn zij in ’t Zand
terechtgekomen, wat doen ze
voor werk en waarom is
hun werk zo leuk?

Woonplaats: Petten en Groet

de vennoten wat betreft de administratie van
de kinderen, ouders en personeel. Met elkaar
schrijven we het beleid, voeren we veranderingen door, houden we ons aan de gestelde regels
van de Wet kinderopvang. We doen bijna alles
zelf om zo het uurtarief gunstig te houden.
Cursussen geven we vaak zelf. Daarnaast springen wij ook bij op de groep bij de kinderen. Je
weet de ins en outs op alle vlakken. De afwisseling maakt het zo leuk.” De dames zitten in
’t Zand op hun plek met het kinderdagverblijf.
“Ik vind het werken in het dorp gezellig”, aldus
Snip. “Ik wandel graag naar het hertenkamp
met de kindjes. De samenwerking met zorgcentrum De Zandstee is mooi en bijzonder.”
De Waard vult aan: “De Spar is vlakbij, en de
mogelijkheid tot het realiseren van de Sport
BSO in de Multitreffer is ideaal. ’t Zand is een
levendig dorp en de inwoners staan open voor
nieuwe ideeën.”

TIMMERFABRIEK DOEDENS

G

Woonplaats: Heemstede

woonlocatie is dat ik altijd vroeg bij klanten
in het land kan zijn.” Derako International is
gevestigd aan het Noordhollandsch Kanaal.
“Onze medewerkers komen voornamelijk uit
de nabije regio en zijn trouw, betrokken en
hardwerkend. ‘t Zand is een goede werkomgeving voor ons als producerend bedrijf. We zitten in een mooie omgeving waar landelijkheid
de boventoon voert. Dat we niet in de buurt
van onze afzetmarkt zitten, hebben wij nooit
als lastig ervaren.”
SPECIALIST
In twintig jaar tijd is Derako International uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. “We
gingen houten systeemplafonds verkopen in de
business to business markt. Dat was een schot
in de roos. Het was een mooie uitdaging het
bedrijf te expanderen (uitbreiden), zowel nationaal als internationaal en daarbij specialist te
willen worden betreffende massief houten systeemplafonds. In die missie zijn we geslaagd.”

‘Het leuke aan mijn werk is
het contact met klanten’

Wie: Gert-Jan Mosch

ert-Jan Mosch (44) is opgegroeid in
een ‘hout’-familie en geïnfecteerd
met het houtvirus. Na zijn schooltijd
is hij gaan werken bij Derako International. In
2007 werd hij bedrijfsleider bij een timmerfabriek in Oudesluis. “Na een paar jaar begon
het te kriebelen om iets voor mezelf te gaan
doen. In mijn schooltijd had ik stagegelopen
bij Timmerfabriek Doedens. Ik wist wat voor
bedrijf het was. Ik maakte een afspraak met
Jeroen Doedens (compagnon). Ik vertelde hem
wat ik graag wilde en of het een idee was om
samen verder te gaan. Daar waren we snel over
uit. Sinds 2012 ben ik mede-eigenaar.” Zijn
werkzaamheden zijn divers. “Het verkopen van
kozijnen, ramen en deuren, calculeren, offertes
opmaken, klantgesprekken en werkvoorbereiding. Het leuke aan mijn werk is het contact
met diverse klanten. Zij hebben ieder hun eigen
wensen, eisen en eigenschappen. De bouw is
dynamisch met alle ontwikkelingen naar duur-

Woonplaats: Anna Paulowna

zaam en energieneutraal bouwen voorop. Dit
geeft bij ons ook veranderingen en dus nieuwe
uitdagingen. Om dit met het team op een zo
efficiënt mogelijke manier te bewerkstelligen
maakt het werk uitdagend.”
BETROKKENHEIDSGEVOEL
“Al onze werknemers hebben een hoog betrokkenheidsgevoel bij het bedrijf. We hebben collega’s die in ’t Zand wonen. Het grote voordeel
daarvan is dat je op de hoogte blijft van wat er
in het dorp gebeurt.” Mosch zit met zijn bedrijf op de juiste plaats in ’t Zand. “Het is op
het industrieterrein goed georganiseerd. Het
is er netjes, overzichtelijk en het hangt vol met
beveiligings- en kentekenregistratie camera’s.
Hierdoor zijn er nagenoeg geen ongeregeldheden op het industrieterrein. Ook is er een enorme drive en saamhorigheid bij de ondernemers
om het samen te doen en ’t Zand goed op de
kaart te zetten.”
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Piet en Annie van der Voort verkopen woning en bedrijfspand aan Manon Nierop en Mark Tesselaar

NIEUWE STEK AAN DE KANAALKADE
Piet (71) en Annie (70) van der Voort verlaten na ruim dertig
jaar hun vertrouwde plek nabij de Kolksluis. Ze blijven weliswaar aan de Kanaalkade wonen, maar gaan een stuk meer het
dorp in.“Het zal heel vreemd zijn als we hier weg zijn”, zegt Piet
van der Voort eerlijk. “We hebben hier prachtige jaren gehad”,
vindt ook zijn vrouw Annie.

T

och spookte het idee
om te verhuizen al langer door hun hoofd.
“Tien jaar geleden hebben we ons
transportbedrijf aan Tas Transport
verkocht”, zegt Annie. In de tussentijd werd hun pand nog verhuurd
aan Kraakman Perfors, maar inmiddels hebben zij hun nieuwe stek op
industrieterrein Kolksluis al enige
tijd geleden betrokken. Ze vertelt verder: “Met de Stichting Ontwikkeling
Kolksluis, die de uitbreiding van het
bedrijventerrein heeft gerealiseerd en
waar ik voorzitter van ben, willen we
er voor zorgen dat panden die leeg
komen te staan een nieuwe bestemming krijgen.”

atelier, Manon Nierop Flowers, ga ik
verder uitbreiden in ’t Zand”, vertelt
Manon. “Ik ben gespecialiseerd in
het aankleden van tentoonstellingen
en open dagen van bedrijven met
bloemen. Verder verzorg ik rouwstukken, bloemen voor trouwerijen en bloemenabonnementen voor
particulieren en bedrijven.” Wanneer
haar atelier is ingericht gaat ze ook
workshops geven. Haar vriend Mark
is zzp’er: “Hij is chauffeur en heeft
zijn eigen vrachtwagen. Daarnaast
is hij lasser en monteur.” Manon beschikt eveneens over een groot rijbewijs. “Daardoor kan ik bijspringen
op de vrachtwagen wanneer Mark
zich verhuurt.”

BLOEMENATELIER
Voor hun eigen bedrijfspand met inpandige woning was gelukkig al snel
een gegadigde. Manon Nierop (23)
uit Schagerbrug gaat er samen met
haar vriend Mark Tesselaar (23), uit
Winkel, wonen. “Mijn eigen bloemen-

GROTE SCHUUR
Piet en Annie van der Voort zijn momenteel de grondige verbouwing
van hun nieuwe huis aan het afronden. “Een mooi pand, met een grote
schuur. Ik blijf nog met de begeleidingswagen voor speciaal transport

rijden, dan kan die mooi daar binnen
staan. Zo blijf ik ook nog een beetje
in het wereldje”, zegt Piet. Helemaal
stilzitten kan hij nog niet. Daarnaast
is er in de schuur genoeg plek voor
de motor, camper en de oldtimer
van het stel. Hun bedrijf Voorttrans

Truckservice, waar men terecht kan
voor het onderhoud van alle soorten voertuigen, gaat over naar Ton
de Jong en John Bakker. “Zij zijn nu
nog bij ons in dienst, maar nemen
het straks over”, aldus Annie. “We
hebben er veel zin in”, laat Ton we-

ten. “Eigenlijk verandert er niets, dat
is niet de bedoeling althans.” Piet
zegt tot besluit: “Het voelt voor ons
tweeën goed dat dit bedrijf in stand
blijft. Het is een rijk gevoel dat ze het
onder dezelfde naam willen blijven
voortzetten.”

ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND • ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND • ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND
Marlies Huiberts

‘De vele nationaliteiten en de
dynamiek trokken mij enorm aan’
PROVIDENCE • Marlies Huiberts ziet
een andere werkethos in de Verenigde Staten. “In Nederland is het wat
relaxter. Je werkt er meer om te leven
in plaats van leven om te werken. De
druk is in de VS hoger, het vangnet
kleiner. Voorzieningen en regelgeving
zijn in Nederland beter. De VS is erg
leuk, met zijn natuurschoon en verscheidenheid, maar heeft ook zeker
zijn minpunten.”

O

p haar 19e verhuisde Huiberts (52)
naar New York. “Dat zou aanvankelijk
voor een jaar zijn, maar dat zijn er uiteindelijk
vier geworden. Ik heb daar veel gezien, geleerd

en beleefd. En vooral ook veel plezier gehad. Die
vele nationaliteiten en de dynamiek trokken mij
enorm aan. Ik heb daar mijn toenmalige man
leren kennen. Inmiddels zijn we alweer tien jaar
gescheiden. Wij zijn samen van New York naar
Amsterdam verhuisd. Hij werkte, ik studeerde,
en na vijf jaar werd onze oudste dochter Casey
(vernoemd naar vader Cees) aldaar geboren.
Drie maanden later, op 1 juli 1995, emigreerden we naar Providence, want daar kwam mijn
ex vandaan. Providence ligt in Rhode Island, de
kleinste staat van de VS. Na de emigratie kregen
we nog twee kinderen: Harrison en Luca.”
CULTUUR
Het duurde even voordat Huiberts kon aarden in Providence. “Het was er zo anders, maar

als jong gezin hadden we het druk en daar ging
ik in op. Ik stond open voor de cultuur en maakte het me na verloop van tijd eigen. Na mijn
scheiding was er veel tumult. Ik was ineens een
alleenstaande moeder. Het zijn jaren van pompen of verzuipen geweest, maar mijn kinderen
haalden het beste in me naar boven. Het einde is
in zicht. Drie jaar geleden ben ik als verzorgende
gaan werken. Tegelijkertijd begon ik met een opleiding tot verpleegkundige. In mei hoop ik dat
af te ronden. Mijn wortels liggen in ’t Zand, dat
verandert niet. Ik merk dat steeds meer. Ik speel
met het idee om terug te gaan naar Nederland.
Ik mis mijn moeder, zus, broers en vrienden. En
natuurlijk mijn nieuwe vriend. Ik wil een rustiger
bestaan, zonder al teveel ‘curve balls’.”

‘Het thuisgevoel heb ik in Noorwegen nooit gehad’
DALEN • Theo Slijkhuis, in ’t Zand bekend onder de naam Bob van Derako,
wist op jonge leeftijd al dat hij in de
bergen wilde wonen. “Bergen maakten altijd veel indruk. Daarnaast hou
ik van vrijheid en ruimte om me heen.
Ik kon alleen geen keuze maken in het
land waar ik naar wilde emigreren.
Australië is prachtig maar veel te ver.
De keuze viel op Noorwegen. Daar
zijn bergen, het is schoon, veilig, welvarend en heeft weinig inwoners.” Hij
emigreerde op 1 februari 1998.

S

lijkhuis (60) besloot een camping te gaan
runnen. “Elke sufferd kan een camping
runnen zolang je maar fantasie, twee rechterhanden hebt en van aanpakken houdt.” Hij runt
Buøy camping (www.buoycamping.com), gelegen in de provincie Telemark, met zijn tweede

vrouw Indra Horsford. Met haar heeft Slijkhuis
een dochter Anne-May (9) en uit een eerder huwelijk heeft hij twee kinderen: Jeffrey (29) en Jill
(25).
THUISGEVOEL
Het moeilijkste aan emigreren vond hij het
moment dat de knoop werd doorgehakt. “Daarna ga je gewoon aan de slag. Ik was vrij snel
gewend in Noorwegen, al vraag je je natuurlijk
soms wel eens af waar ben ik in godsnaam aan
begonnen. Dit viel tijdens het campingseizoen
wel mee, omdat je dan zeven dagen per week
druk was.” Slijkhuis kreeg geregeld Zandtemers
op bezoek. “Peter en Everdien Tesselaar, Piet en
Gre de Geus en Sjer en Margriet Slijkerman met
de kinderen kwamen langs. Als zij dan zeiden:
‘We komen ff een koppie doen’, dan gaf dat
warme thuisgevoelens. Dat hoorde ik namelijk
in ’t Zand en de Stolpen, maar niet in Noorwe-

gen. Als ze weer weggingen, dan ging er ook een
stukje van mezelf weg en dit voelde niet fijn. Het
thuisgevoel heb ik in Noorwegen nooit gehad.
Hoe mooi dat land ook is en hoe goed het er
financieel gaat, maar thuis is het niet.”
WINTERPERIODE
Een voordeel aan ondernemen in Noorwegen is dat rekeningen snel worden betaald. “Dit
gebeurt altijd binnen veertien dagen en een nota
van een overheidsinstelling wordt zelfs binnen
een week voldaan. Dat gaat bijzonder snel. Noren leven niet gejaagd en stralen veel rust uit.”
Slijkhuis komt nog geregeld in de Noordkop.
“Sinds vorig jaar hebben we een huis gehuurd
in Den Helder. Daar verblijven we tijdens de
winterperiode. Ik kom in ’t Zand voor de onderhoud van mijn auto (Autovakmeester Schaap)
en mijn verzekering moet en zal ik gewoon bij
De Heij hebben.”

Theo ‘Bob’ Slijkhuis met zijn vrouw Indra
en dochter Anne-May
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Aannemingsbedrijf

Loonbedrijf
M. vd. Poel

Uw Slager Andringa
Pastoor Velzeboerstraat 1
1756 AW ‘t Zand
T: 0224-593081

TIMMERFABRIEK

DOEDENS B.V.

't ZAND TEL: 0224 591324

www.timmerfabriekdoedens.nl

C.G. Tuin Holding

Zakenclub ’t Zand wenst
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Maakt reizen persoonlijk!
YOU & ME

TTC.NL/YOUME

Fonteijn Bouwbegeleiding
In Advies & Realisatie

AANNEMERSBEDRIJF

PN DEKKER & ZNS

info@artandmetal.nl - www.artandmetal.nl

u een ondernemend 2020
Haneco
Haneco
Duurzame Techniek & Energie
Duurzame Techniek & Energie

Producent
van meng,
opzak- en
transport
machines
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Wij bedenken, ontwerpen en voeren uit:
van logo tot compleet in uw huisstijl
vormgegeven flyer, werkkleding
of bedrijfswagen...

In het nieuwe jaar staan wij
graag weer voor u klaar!

T 0224 59 09 67 | MULLERBELETTERING.NL

WIJ WENSEN IEDEREEN
INSPIRERENDE KERSTDAGEN
EN EEN POSITIEF 2020
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Op deze pagina vier beelden uit het rijke fotoarchief van Zandtemer Dirk Smit. Dirk legt al
tientallen jaren het dorp en omgeving vast op de gevoelige plaat. In de loop der jaren heeft
hij een fotoarchief van tienduizenden afbeeldingen over ’t Zand en omstreken opgebouwd.
Inmiddels mag Dirk zich dorpshistoricus noemen en heeft hij de foto’s voorzien van tekst.
Zie op deze pagina een hele kleine greep uit zijn archief en de situatie zoals die in 2019 is.

door fotograaf Dirk Smit

Boerderij Brigitta’s Hoeve aan de Irenestraat is gebouwd in 1877. Het
aanzicht is jarenlang hetzelfde geweest. Daar kwam verandering in toen
Gerard en Rona Apeldoorn de boerderij een aantal jaar geleden hebben
gekocht. Zij renoveerden de boerderij flink. Onder meer het binnenwerk
ging eruit en er werd een compleet nieuw gedeelte aangebouwd. Het
aanzicht is dus totaal veranderd en het resultaat mag er zijn. Gerard en
Rona zijn trots op hoe het geworden is, en zij zijn met hun energiezuinige huis klaar voor de toekomst.
Nog zo’n compleet gerenoveerde
boerderij, ditmaal aan de Korte
Bosweg. Hier woonde tot ruim vijf
jaar geleden Antoon Sinnige. Nadat Carolien Slijkerman en René
Langedijk de boerderij hadden gekocht vond er een metamorfose
plaats. Er is niet veel van de oude
situatie blijven staan. Het vierkant
(het geraamte) is wel overgebleven
bij de, grotendeels in eigen beheer,
verbouwing van de boerderij. En
ook hier mag het resultaat er zijn.
Het is mooi dat er mensen zijn die
dit soort projecten oppakken en
boerderijen in hun originele staat
restaureren.

Dit voorjaar is de fietsenwinkel van Frank en Susanne van
Graas heropend nadat het bedrijf twee jaar geleden door
brand werd verwoest. Jan Wartenhorst begon hier in de jaren
zestig een fietsenzaak en garage. In 2000 hebben Frank en zijn
toenmalige partner Dolf de zaak overgenomen. Na de brand
brak een hectische tijd aan waarbij de fietsenzaak tijdelijk in
het oude kantoor van de Rabobank aan de Keinsmerweg werd
gevestigd. Nieuwbouw volgde en in het afgelopen voorjaar
werd de nieuwe winkel feestelijk heropend. Het resultaat mag
er zijn. Frank en zijn vrouw Susanne kunnen weer vooruit met
hun nieuwe fietsenwinkel en woning.

Het kerkhof ligt er altijd bij
om door een ringetje te halen. Vroeger was het onderhoud één van de taken van
Cor Bakker met zijn zonen.
Wat veel Zandtemers ongetwijfeld nog wel weten, is dat
Cor ook koster van de kerk
was. Tegenwoordig wordt het
onderhoud gedaan door een
groepje enthousiaste mannen,
die elke zaterdagochtend de
schoffel of een ander tuingereedschap ter hand nemen. Op
de foto van links naar rechts
staand Arie Kruijer, Fred Bakker,
Nic van Woesik, en zittend Wim
Deutekom, Jan Kooijman en
René Bakker. Zij zorgen ervoor
dat het kerkhof er tiptop uitziet.
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Fijne
feestfdagen
en een
gezond 2020!

wenst u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Systeembeheer | VoIP | Cloud | Connectivity | Consultancy

www.multit.nl
Pastoor Velzeboerstraat 2 | 1756 AW ‘t Zand | 0224-591305 | info@multit.nl
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Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar: * Aannemersbedrijf P.N. Dekker & Zns: ‘We hebben dit jaar 10.000 m2 aan bedrijfshallen onder de kap neergezet’ * Hoveniersbedrijf Stef van den Berg: ‘Ik onderscheid me met duintuinen’ * MultIT: ‘We zaten op 180 m2 en
we hebben 225 m2 aangebouwd’ * Timmerfabriek Doedens: ‘Dankzij de spuitrobot is de kwaliteit ontegenzeggelijk omhoog gegaan’

Vakmanschap betaalt zich uit
Zakenclub ’t Zand organiseert sinds 1998 de verkiezing Ondernemer van het
Jaar onder haar leden. Elk jaar selecteert de zakenclub vier ondernemers die
strijden om deze felbegeerde prijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Zaken-

club ’t Zand op woensdag 8 januari 2020 in café-restaurant De Jonge Prins
wordt bekend gemaakt wie tot ondernemer van het jaar 2019 is gekozen en
zo de opvolger wordt van Fietsen van Graas.

Hypermoderne spuitrobot voor Doedens

MultIT biedt ICT-oplossingen op maat

Timmerfabriek Doedens heeft
recent een aangebouwde
bedrijfsruimte inclusief een
spuitrobot in beslag genomen.
“Er is 725 m2 bijgekomen op
de bestaande 1.200 m2”, zegt
Jeroen Doedens. Hij runt het
bedrijf, dat twaalf medewerkers telt, met Gert-Jan Mosch.

D

e spuitrobot was een flinke investering
voor de onderneming en kwam min of
meer per toeval op hun pad. “De ruimte voor
de afwerkmontage werd te klein”, vertelt Doedens (54). “We wilden van 150 naar 300 m2,
maar met de aanbouw bleef er nog eens 300
m2 over. Dit wilden we uiteraard zo slim mogelijk benutten. We hebben gekeken waar we het
bedrijf mee konden versterken en zo kwam de
spuitrobot naar voren. Aanvankelijk dachten
we dat dit veel te duur, te groot en te ambitieus
zou zijn, maar niets bleek minder waar. Dankzij de spuitrobot is de kwaliteit ontegenzeggelijk omhoog gegaan. De productie is vergroot.
De robot spuit de kozijnen, houdt de ingestelde droogtijd aan en gaat daarna weer spuiten

MultIT Automatisering is
gespecialiseerd in systeembeheer en totaal oplossingen op
ICT-gebied. Daarnaast zijn ze
leverancier van telefonie- en
clouddiensten.“Deze tak groeit
snel”, zegt Klaas-Jan Weel.
“We zijn er zeven jaar geleden
mee begonnen en daar zijn we
precies op tijd mee geweest. Er
is veel vraag naar.”

voor de tweede laag. Ook buiten onze reguliere
werktijden doet hij zijn werk.”
ONDERSCHEIDEN
Timmerfabriek Doedens verwacht dat deze
ontwikkelingen weer nieuwe klanten opleveren. “De spuitrobot is zeker een goed argument. Onze belangrijkste speerpunten blijven
toch het nakomen van onze afspraken, de leverbetrouwbaarheid, de kwaliteit die we leveren
en dat we de incidentele klachten direct oppakken. Daarmee onderscheiden we ons.” Binnenkort krijgt de buitenkant van het bedrijf een
facelift. Kijk voor meer informatie op
www.timmerfabriekdoedens.nl.

Hovenier brengt kleur aan ‘t Zand

an den Berg (37) kreeg louter positieve
reacties. Dit werk is slechts een nevenactiviteit van het bedrijf. Met twee leerlingen
en een vaste medewerker kan de onderneming
al het werk in en rond de tuin uitvoeren. “Ik
onderscheid me met duintuinen. Dit zijn onderhoudsvriendelijke tuinen met groen en oog
voor het milieu. Verder plaats ik ook veel verschillende soorten schuttingen.”
BUCKFAST
Naast zijn hovenierswerkzaamheden is de inwoner van Callantsoog al vijftien jaar imker.
“Ik heb achter in mijn tuin veertig kasten staan.

ij MultIT zijn klanten aan het juiste
adres voor een computer, netwerk, internet en telefonie. “Het voordeel is dat klanten
slechts één nummer nodig hebben bij vragen of
problemen, de ‘one-stop shop’. Dat werkt prima. We zien ook een verandering van hoe bedrijven hun ICT-werk uitvoeren. Tegenwoordig
zien we een sterke verschuiving van traditionele
hardware naar diensten en abonnementen.”
VERDUBBELD
Weel (43) roemt de bijdrage van zijn collega’s,
maar zeker ook van zijn vrouw Laura met wie
hij de VOF vormt. “Ze weet hoe het werkt, ze
komt uit een ondernemersgezin. Het gebeurt
vaak genoeg dat ik ‘s avonds of in het week-

end aan het werk ben. Dan heb je wel iemand
nodig die bijschakelt. Laura en mijn collega’s
zijn mede-onderdeel van het succes.” MultIT
zit sinds 2011 met het kantoor aan de Pastoor
Velzeboerstraat. “Toen ik dit pand kocht waren
we met zijn tweeën. Binnen no-time waren we
met vijf werknemers en werd het pand te klein.”
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid naar zeven
werknemers, nog steeds op zoek naar nieuwe
collega’s en is onlangs de kantoorruimte verdubbeld. “We zaten op 180 m2 en we hebben
225 m2 aangebouwd. We hebben nu onder
meer drie ruime kantoren.” MultIT wil begin
2020 een officiële opening houden. Kijk voor
meer informatie op www.multit.nl.

Onderscheidend met eigen materialen
Het is een druk jaar geweest
voor Aannemersbedrijf P.N.
Dekker & Zns. Ook voor 2020
ziet de orderportefeuille er
goed uit.“We zijn breed
georiënteerd, voor zowel
particulieren als bedrijven”,
zegt Fons Dekker, die samen
met zijn vrouw Annemieke en
broer Herman eigenaar is.“We
zeggen nergens nee tegen. De
mix maakt het zo leuk.”

Hoveniersbedrijf Stef van den
Berg kleurde en vrolijkte ‘t
Zand op. Hij plaatste vijf jaar
geleden dertig bloemen- en
plantenbakken in het dorp en
mocht dat dit jaar uitbreiden.
“Ik heb negen bloemenbakken
die als wegversperring dienen
gevuld en onderhouden en
twee potten op de brugleuning
geplaatst”, zegt Stef van den
Berg.“Het is een leuke samenwerking met de Zakenclub en
de Dorpsraad.”

V

B

Het nadeel en een grote vrees van mensen is dat
bijen kunnen steken. Ik kweek een vriendelijke rasbij, de buckfast. Dit is een bij die relatief
gezien weinig steekt en veel honing opbrengt.”
Daarnaast staat de feestmaand december bij
Van den Berg in het teken van vuurwerk. “Op
zaterdag 28 december organiseer ik een familie
vuurwerkdemonstratie. Daar komt gemiddeld
vijfhonderd man op af. Het is echt een gezellig evenement. Ik demonstreer dan het assortiment en kinderen kunnen met eigen ogen
zien welk vuurwerk ze willen kopen. Ik doe dat
al jaren en het is uniek in de regio.” Kijk voor
meer informatie op www.stefvandenberg.nl.

Ook dit jaar is er een Publieksprijs.
Deze prijs wordt ondersteund door de
Omring Express. Anders dan de Vakprijs, waarbij gestemd wordt door de leden van Zakenclub ‘t Zand,
houdt de Publieksprijs in dat diegene hem wint die de meeste stemmen krijgt. Via WWW.OMRINGEXPRESS.NL kan er tot en met zondag
5 januari gestemd worden voor de Publieksprijs.

W

erk dat er in positieve zin uitschiet
zijn bedrijfshallen. “We hebben in
2019 10.000 m2 onder de kap neergezet”, vertelt Dekker (51). “Dat is buitensporig veel. We
zijn nu bezig met een nieuw te bouwen geitenstal in de Stolpen. We hebben een bouwtijd
van vier maanden. Om dat te realiseren is een
vrij serieuze uitdaging, maar wel heel leuk. Tegelijk hebben we meerdere verbouwingen en
nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw
en veestalling onder handen.”
TELESCOOPHOOGWERKER
Het aannemersbedrijf beschikt onder meer

over schaarliften, een verreiker, een minikraan
en schafte vorig jaar onder andere een telescoophoogwerker aan. “We hebben alles in eigen beheer, dat is zo meegegroeid. Met de eigen
materialen onderscheiden we ons. De hoogwerker heeft bijna niet stilgestaan. Dat zegt genoeg. Het is een paradepaardje voor het bedrijf.
Ik ben trots op het werk dat we leveren. Ik zeg
altijd: ‘Half werk is geen werk’. Het moet goed,
naar het zin van mezelf en vooral dat van de
klant.” P.N. Dekker & Zns. heeft twee werknemers in dienst, al jarenlang dezelfde vaklieden,
en heeft een vacature uitstaan. Kijk voor meer
informatie op www.pndekker.nl.

Winnaars uit het verleden:
1998: Freco
1999: Bakkerij Slijkerman
2000: Garage Glas
2001: B
 akker & Schilder Transport
2002: Loonbedrijf Sneekes
2003:J. Koks Installatie bedrijf

2004: Tas Transport
2005: O
 ostwouder Tank- en Silobouw
2006: Bakkerij Slijkerman
2007: Garage Anno de Wit
2008: Houtbouw ’t Zand
2009: B
 akker & Schilder Transport

2010: Café De Jonge Prins
2011: Spar Nielsen
2012: Cafetaria Smikkelhof
2013:Jan Schilder Multiservice
2014: EMT
2015: Zabo Plant

2016: Mondial Uitzend
2017: Art & Metal
2018: Fietsen van Graas
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Nighel de Jong leeft voor zijn sport en
komt voor het nationale team in actie

Sportief
schermtalent
Nighel de Jong reist Europa door om zijn favoriete hobby en
sport te beoefenen: schermen. In het onderdeel floret is deze
Zandtemer de nummer acht van het land. Hij leeft als een
topsporter. “Ik train van dinsdag tot en met vrijdag en in de
weekenden heb ik toernooien”, zegt de 16-jarige De Jong. “Ik
wil zo veel mogelijk wedstrijden spelen om zo goed mogelijk te
worden. Dit hoop ik te bereiken door veel ervaring op te doen
bij buitenlandse toernooien van het Europese Cadetten Circuit
(ECC).” De sportman zegt er lachend bij: “Gelukkig heb ik
geen last van heimwee…”

D

e Jong is afkomstig
uit een sportieve familie. Zijn moeder
Astrid handbalde
en vader Marcel is een voetballiefhebber. Voor hun zoon werd het geen
balsport. Op 10-jarige leeftijd raakte
hij besmet met het schermvirus. “Ik
keek altijd naar iCarly, een kinderserie op tv. Daar vochten ze met zwaarden. Dat leek me leuk. Via Jeugd
Sportpromotie Schagen kon ik een
schermtraining volgen. Ik was direct
verkocht. Haha, ik kwam er meteen
achter dat schermen heel wat anders
is als met een zwaard vechten.” Bij het
schermen zijn er drie wapens waarmee gespeeld wordt: floret, degen en
sabel. De voorkeur van De Jong gaat
uit naar het onderdeel floret. “Dat is
heel snel en je moet de tegenstander

Schermer Nighel de Jong komt rechts in actie
heel precies raken. Met name de snelheid spreekt mij aan. Een van mijn
kwaliteiten is dat ik goed kan verdedigen.” Om sterker te worden traint
De Jong veel, zeg maar gerust heel
veel. “Maandag is mijn vrije avond,
de andere dagen scherm ik. Op dinsdag, donderdag en vrijdag train ik
bij mijn club HollandSchermen in
Alkmaar. Op donderdag en vrijdag
krijg ik na de reguliere training nog
een privéles. In Amsterdam volg ik
om de week een nationale training.
Daarnaast zit ik op woensdag in de
sportschool in ’t Zand. Daar train ik
mijn buik- en rugspieren en werk ik
aan mijn snelheid.”
VLIEGTUIG
De Jong volgt de opleiding Technical Engineering op het ROC Kop

van Noord-Holland in Schagen.
Zijn school houdt rekening met het
schermen en steunt hem waar mogelijk. En dat is maar goed ook, want
het komt geregeld voor dat hij op
vrijdag het vliegtuig instapt voor een
toernooi en pas op maandag terugkeert. Hij neemt namelijk deel aan
het kwalificatieprogramma floretbegeleidingsteam (FBT). Dit wordt
georganiseerd door de Koninklijke
Nederlandse Algemene Schermbond
(KNAS). Het kwalificatieprogramma
voor floret is gericht op het begeleiden en steunen van de ontwikkeling
van talentvolle schermers. Schermers
die deelnemen aan het kwalificatieprogramma kunnen worden geselecteerd voor het EK en WK door
bondscoach Andrea Borella. “De
kwalificatietoernooien vinden plaats

ALLES VOOR ELKAAR

in onder meer Manchester, Cabries,
Thessaloniki, Boedapest, Halle en
Parijs. Ik kom op heel veel plaatsen,
maar alleen om te schermen. Het is
niet zo dat we bijvoorbeeld de stad
gaan verkennen.”
FAIR PLAY-PRIJS
De Jong komt in actie namens het
Nederlandse team. Dit geeft hem
veel voldoening. “Ik win liever prijzen met het team, dan individueel.
Eind oktober pakten we een bronzen
medaille bij een toernooi in Thessaloniki. Dit was niet het hoogst haalbare, maar nog altijd wel heel knap.”
Een van zijn grootste individuele
prestaties is geen actieve, maar wel
een sportieve daad geweest. Tijdens
de International Children’s Games
in 2018, gehouden in Jeruzalem, ont-

ving De Jong de Fair Play-prijs. Deze
belangrijkste onderscheiding van
het toernooi werd voor het eerst aan
een individu uitgereikt. “Het Duitse team kwam een speler tekort. Er
was een atleet die mee wilde doen,
alleen had hij geen handschoen. Die
gaf ik aan hem. Ik wist helemaal niet
van de Fair Play-prijs af, tot ik in een
groot stadion naar het podium werd
geroepen. Het Duitse team had mij
voorgedragen. Bij terugkomst in Nederland werd ik door de gemeente
Alkmaar nog in het zonnetje gezet.
Zij waren hartstikke trots. Het was
heel leuk om mee te maken.”

Puzzel mee en win!
Los de woordzoeker op en maak kans op één van de zes Zakenclubbonnen ter waarde van € 50,- per stuk. De Zakenclubbon is
te besteden bij de aangesloten ondernemers in ’t Zand.

WIJ WENSEN
IEDEREEN FIJNE
FEESTDAGEN

bakker
bleijendaal
broersen
dekker
dignum
ester
glas
hoekman
hulst
janssen
jongejan
kooijman
mak
schilder
smit
trigt
veul
vlaar
vries
wissink
zeeman
zwaneveld
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Mail uw oplossing met vermelding van adresgegevens naar:

redactiekerstkrant@gmail.com
of stuur naar:

’t Zand inZicht, Beatrixstraat 17, 1741 CR Schagen
De inzending dient vóór zaterdag 4 januari 2020 binnen te zijn.
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden gepubliceerd
op de website www.tzand.info.

De Zakenclubbonnen zijn beschikbaar gesteld door:
LHuisartsenpraktijk ’t Zand (2x) L Sportcafé ’t Zand
L Koopman & Co L Slagerij Andringa L Ellen’s Hairshop
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