
 Stuur ook uw lezersfoto in
     VOORNE  - Ook een leuke le-
zersfoto? Stuur deze dan in 
via de website www.briel-
schecourant.nl en wie weet 

vindt u uw foto terug in de 
papieren krant. Voor vragen 
kunt u ons ook mailen: redac-
tie.hb@persgroep.nl.

 BRIELLE - Dick Korver (77) is duidelijk ontroerd. Hij 
ontving in het gezelschap van zijn vrouw afgelopen 
zaterdag de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Decorandus heeft zich geruime tijd 
ten bate van de samenleving ingespannen. Burgemeester 
Gregor Rensen reikte de onderscheiding uit na afl oop van 
de tiende scootmobiel jubileumtocht. Korver ontving de 
onderscheiding vanwege zijn diverse verdiensten, 
waaronder als vrijwilliger bij de Catharina Stichting. In 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland geeft hij 
scootmobielcursussen en scootmobieltrainingen en 
organiseert hij scootmobieltochten.  FOTO: John Biert  

  
     
     
    kleur. Ook is het aantal kleur-
vlakken tot een minimum be-
perkt en bevatten ze alleen 
nog korte teksten.

    Rood
    En uw krant is rood geworden. 
Rood is niet alleen de kleur van 
liefde, verleiding en vitaliteit. 
Rood is ook een ‘alarmkleur’. 
Denk maar aan een rood stop-
bord in het verkeer. Rood ac-
tiveert en stimuleert: je voelt 
dat je iets moet doen. Precies 
hoe wij denken over kranten 
maken: we willen informeren, 
inspireren en amuseren.

 Ski & Wake
     BRIELLE  - Diverse grote water-
sportbedrijven stellen op 23 en 
24 juni hun stands open voor 
een groot publiek tijdens Ulti-
mate Ski & Wake. Bezoekers 
kunnen proefvaarten maken, 
er is een shopping area met 
watersportartikelen, water-
ski- en wakeboarddemon-
straties en een Float party. 
Zelfs een vliegende boot (een 
soort haai die duikend over 
het Brielse meer gaat), er zijn 
fl yboarders en in de avond is 
er een grote afterparty in Pa-
viljoen Breezze. Voor meer in-
formatie: uswbrielle@gmail.
com. 

 We hebben u gehoord
    Rood verhoogt de hartslag en de ademhaling. Rood is het 
stromend bloed van de passie, hartstocht en het leven. Rood 
is vanaf nu ook uw lokale huis-aan-huiskrant.

     BRIELLE  - Nog niet zo lang ge-
leden gaven we deze krant een 
nieuwe, frisse uitstraling. Als 
basiskleur kozen we blauw. 
We verwerkten die kleur in 

de inleidingen bij de verhalen, 
kopjes en rasters. Tot een fl it-
send nieuw geheel. Uw reactie 
op deze opfrisser was overwe-
gend heel positief. We kregen 

echter ook opmerkingen over 
de leesbaarheid van sommige 
teksten. We hebben goed naar 
u geluisterd. We hebben door-
gevraagd als u ons suggesties 
deed voor verbeteringen.
  Voor u ligt het resultaat. In 
deze nieuwe vormgeving zijn 
de inleidingen niet meer in  
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Bezorg één keer per week  
deze krant bij jou in de buurt.

De kranten worden bij je thuis afgeleverd. 
Alle leeftijden welkom (vanaf 13 jaar). 

Op zoek naar een leuke bijbaan? 
Word weekkrantbezorger!

Interesse? Meld je dan aan op:

krantjecontantje.nl

De leukste nieuwtjes en 
verhalen uit jouw stad

indebuurt.nl
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 Mensen uit deze regio gaan wel eens naar de Kralingse Plas in Rotterdam, terwijl 
ze een prachtig gebied ‘om de hoek’ hebben. Het Brielse Meer biedt zoveel meer en er is 
het hele jaar door heel veel te doen. Denk daarbij aan de jachthavens, de campings, de 
horecagelegenheden, de waterskimogelijkheden, de scoutinggroepen, maar ook de gratis 
waterspeeltuin. Die diversiteit om je een dagje te vermaken wil de organisatie de 
bezoekers van het Brielse Meer Spektakel vooral laten zien.   

 BRIELSE MEER IS MEER DAN EEN PLAS WATER   

 Voor de derde keer wordt het komend weekend langs en op 
het water het ‘Brielse Meer Spektakel’ gehouden. ‘Alles’ 
wordt uit de kast gehaald om er een waar feest van te maken.

     BRIELLE -  Aanjager, voorbe-
reider en spil in het web van 
de organisatie is Els Barend-
regt van reclamebureau ‘Move 
on’ uit Spijkenisse. Op de ach-
tergrond is ExxonMobil een 
belangrijke speler. Dit grote 
chemiebedrijf uit de Europoort 
wil graag bijdragen aan een 
succesvol evenement voor de 
inwoners van Brielle en West-
voorne en laten zien dat ze 
meer zijn dan een grote werk-
gever in deze regio.

  Activiteiten
    Het evenement is uitgesmeerd 
over twee dagen. Het zwaar-
tepunt zal liggen op zaterdag 
23 juni. Vanaf 10.00 uur die 
ochtend barst het los tot ‘s 
avonds 18.00 uur. Een aantal 
activiteiten zal ook ‘s avonds 
op campings, verenigingen 
en jachthavens nog verder 
gaan. En dat geldt ook voor de 
zondag.

    Krabbenplaat
    Els Barendregt mag er twee 
van de 25 evenementen uitpik-

ken en zegt: “ik kan bijna niet 
kiezen, maar vooruit maar.” Ze 
noemt achtereenvolgens de 
demonstraties van oude mari-
tieme ambachten bij camping 
‘De Krabbeplaat’. “Ik verwacht 
daar veel volk, al was het maar, 
omdat er op die camping de 
hele dag door nog veel meer te 
doen is.” Haar tweede aanbe-
veling is ‘de Ultimate Wake & 
Ski 2018’ bij paviljoen Breezze 
met fl oating party op zowel de 
zaterdag als de zondag. “Dit is 

een groot watersportspektakel, 
waarbij iedereen die dat wil, 
het water op kan en van alles 
eens proberen kan.”

    Vuurwerk
    LINQ Media gaat rechtstreeks 
uitzenden vanaf de locatie 
van Waterski.nl bij Camping 
De Krabbeplaat. Bezoekers die 
wat willen komen vertellen 

over het Brielse Meer en het 
spektakel zijn daar van harte 
welkom. Meer weten? Ga naar 
brielsemeerspektakel.nl. Lees 
daar over de spectaculaire af-
trap van het Brielse feest op 
vrijdagavond 22 juni om 21.00 
uur een verlichte vlootschouw 
met vanaf 22.30 uur vuurwerk.   

 Er is voor iedereen wel wat te doen   

 Spektakel in, op en bij  ‘t Brielse Meer  

 De vlootschouw tijdens het Brielse Meer Spektakel van 2016. Ook deze keer zal er een vlootschouw zijn. FOTO: Martin van Gurp   

 WATER, STRAND, 
BOTEN, ETEN, 
DRINKEN EN NOG 
VEEL MEER   

 Martin van Gurp   

 Huisdieren   
 COLUMN BOSWACHTER   

 De vakantieperiode is in aantocht en de 
eerste kenmerken daarvan zien we al 
in onze gebieden verschijnen. We mer-
ken het namelijk aan het aantal huis-
dieren wat we vinden in onze terreinen.

     
    Laatst liep ik bij een van onze poelen naar 

de mooie bloeiende vegetatie te kijken toen ik 
ineens een knoeperd van een karper voorbij zag zwemmen. Deze 
zat er in de winter nog niet in toen de poel bijna helemaal bevro-
ren was. Dus deze is daar uitgezet. In de winter zag ik in diezelfde 
poel ook een aantal zonnebaarzen zwemmen. De zonnebaars is 
een voormalige tuinvijvervis geweest.
     
    Ook elders in het land wordt deze zonnebaars steeds vaker ge-
vonden. Allemaal soorten die men in de vijver hield. Maar het kan 
nog gekker in deze poel. Vlak nadat ik de karper zag zwemmen 
zag ik even verderop aan het oppervlak een viertal knaloranje 
goudvissen zwemmen. Ook deze komen bij iemand uit de vis-
senkom. Helaas voor de goudvissen zullen ze hier niet lang zitten. 
Reigers kunnen heel goed zien en zullen een oranje vis natuurlijk 
veel sneller zien en pakken dan een donker gekleurde vis zoals 
de ruisvoorn.
     
     

     “Voor het leven in de natuur kan het 
uitzetten van huisdieren schadelijk 
zijn. Ze heten niet voor niets huisdier” 
   
     
     
    Weer een andere poel in het duingebied viel op omdat er hele-
maal niks zat. Bij andere poelen is het altijd erg druk in het water 
met vis, kikkers, libellelarven en vele andere waterinsecten. Maar 
deze poel was helemaal leeg. Dat is natuurlijk erg vreemd, maar 

tijdens onderhoud aan deze 
poel kwam de oorzaak toch 
letterlijk boven water. In deze 
poel zat een hele mooie grote 
roodwangschildpad. Zo traag 
als deze dieren zijn, kunnen 
we makkelijk concluderen dat 
deze schildpad daar dus niet 
op eigen kracht is gekomen.
     
    Voor het leven in de natuur 
kan het uitzetten van huis-
dieren schadelijk zijn. Ze con-
curreren met de inheemse 
soorten en de natuur kan zich 
niet altijd goed aanpassen aan 
deze vreemdelingen.
     
    Maar nu de zomervakantie 
in aantocht is vrezen we dat 
ook weer een fl ink aantal ko-
nijnen en andere huisdieren 
zomaar gedumpt worden. De 
eerste zwangere kat is alweer 
gezien, midden in een afgele-
gen natuurgebied. Deze dieren 
kunnen zich vaak niet zo snel 
aanpassen aan de natuur en 
haar bedreigingen. Ze heten 
niet voor niets huisdier.
     
     Menno van Lopik 
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 Wegwerkzaamheden    
  HELLEVOETSLUIS  - Binnenkort 
start KWS Infra in opdracht 
van de gemeente Hellevoet-
sluis aan werkzaamheden aan 
de Vloedlijn, een doorgaande 
weg in de wijk de Kooistee in 
Hellevoetsluis. Op de Vloedlijn 
wordt het asfalt verwijderd en 
wordt er een nieuwe laag as-
falt aangebracht. Er vinden ook 
werkzaamheden plaats aan de 
bushaltes aan de Mandemaker

  Afsluiting
    Van 2 juli tot en met 21 juli is de 
Vloedlijn afgesloten voor auto-
verkeer. Woningen in omlig-
gende straten zijn bereikbaar 
via ter plaatse aangegeven 

omleidingsroutes. Het fi ets-
pad en het trottoir zijn tijdens 
de werkzaamheden wel te 
gebruiken.

    Bus
    De bus van Connexxion rijdt 
gedurende de afsluiting om via 
de Kooilaan en de Dierenriem. 
Aan de Dierenriem zijn er vier 
tijdelijke bushaltes. Bewoners 
aan de Vloedlijn moeten hun 
auto tijdens de werkzaamhe-
den ergens anders parkeren.
    Voor de laatste informatie over 
de wegwerkzaamheden en 
andere werkzaamheden die 
door de gemeente worden uit-
gevoerd: hellevoetsluis.nl.

 Dementie
     VOORNE  - Alzheimer Ne-
derland, de gemeenten 
Brielle, Hellevoetsluis, 
Nissewaard en Westvoor-
ne en de welzijnsorgani-
saties willen gezamenlijk 
van Voorne-Putten een 
dementievriendelijk ei-
land maken. Op 25 juni 
om 19.30 uur is hiertoe 
een inspiratiebijeenkomst 
in De Man aan de Burg. 
Letteweg 30. De avond 
duurt tot 22.00 uur.  





Martin van Gurp

Mevrouw Lies van der Pol is een van de nieuwe wethouders, 
zoals de gemeente Westvoorne die kent na de gemeente-
raadsverkiezingen van afgelopen maart.

WESTVOORNE - Van der Pol 
is nieuw in de gemeentelijke 
politiek van Westvoorne. Maar 
een politiek groentje is ze niet. 
“Mijn moeder was ooit ge-
meenteraadslid in Dordrecht. 
Ik hoorde en zag daardoor al in 
mijn kindertijd, dat betrokken 
zijn bij wat er in je omgeving 
gebeurt, vanzelfsprekend is. Ik 
kreeg de politiek als het ware 
met de paplepel ingegoten.” 
In haar studententijd in Delft 
was Van der Pol actief voor 
de plaatselijke partij ‘STIP’ en 
heeft ze voor hen zitting gehad 
in de Delftse gemeenteraad. 
Ze studeerde af en leerde haar 
man kennen. Er kwamen drie 
kinderen. Alle drie jongens, erg 
gezellig.

Buitenland
“Op een gegeven moment 
moest mijn man maandelijks 

voor telkens een hele maand 
voor zijn werk naar Nigeria. 
Wij woonden toen vlakbij Pa-
rijs. Dat was voor ons het mo-
ment om weer naar Nederland 
te verhuizen. En kwamen we 
in Oostvoorne terecht.” Van 
der Pol woont daar al weer 

twee jaar en is niet van plan 
snel te vertrekken. Oostvoorne 
en heel Voorne-Putten vindt 
ze geweldig om te wonen. “Al 
snel liet ik me in Oostvoorne 
verleiden mee te schrijven aan 
het verkiezingsprogramma. De 
uitslag van de verkiezingen gaf 
D66 de ruimte om zitting te 
nemen in het college. En toen 

werd ik de wethouder namens 
D66.” Van der Pol houdt zich 
onder ander bezig met eco-
nomische zaken, energietran-
sitie en duurzaamheid. Het is 

een uitdaging het gebruik van 
aardgas zo veel mogelijk te-
rug te dringen. Bij duurzaam-
heid staat het stimuleren van 
aanleggen van zonnepanelen 

hoog op haar lijstje. Na het ge-
sprek gaat ze weer snel verder. 
Ze heeft het druk. Samen met 
collega’s van de gemeenten 
Hellevoetsluis en Brielle gaat 

ze met meer dan gemiddelde 
belangstelling een tuinders-
bedrijf bezoeken dat een aard-
warmte installatie heeft laten 
aanleggen.

Van der Pol is bepaald geen groentje
Politiek met de paplepel ingegoten

Voor Lies van der Pol lijkt geen trap te hoog te gaan. FOTO: Martin van Gurp

ECONOMISCHE 
ZAKEN, AARDGAS, 
DUURZAAMHEID, 
ZONNEPANELEN
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opzoeken bekijken en een reactie plaatsen.  
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register beschikbaar.

Dankbetuiging
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Aanstaande zaterdag vindt voor de tiende keer in Hellevoet-
sluis de Veteranendag plaats. Peter Vermaat nam in 2008 het 
initiatief hiertoe. In 2009 was de eerste Veteranendag.

HELLEVOETSLUIS - Vermaat 
is zelf een veteraan. Hij dien-
de als dienstplichtig soldaat in 
Libanon. Hij had er toendertijd 
voor gekozen zich te laten uit-
zenden. “Ik heb daar nooit spijt 
van gehad. Erop terugkijkend 
is het voor mij een mooie en 
spannende tijd geweest.” In de 
loop van de jaren daarna rea-
liseerde Vermaat zich steeds 
meer, dan er maar weinig aan-
dacht was voor al die mannen 
en vrouwen die zijn uitge-
zonden naar vredesmissies of 
die hebben gevochten in een 
(wereld)oorlog. Dat moest wat 
hem betreft anders.

Monument
Vanaf het eerste moment van 

het initiatief om tot een Vete-
ranendag te komen, hebben 
burgemeester en de wethou-
ders van Hellevoetsluis het 
initiatief omarmd. Inmiddels 
is er een vier koppige vete-
ranencommissie, waar Ver-
maat voorzitter van is, met een 
ambtenaar van Hellevoetsluis, 
die mee denkt rond het orga-
niseren van de dag. Hellevoet-
sluis heeft sinds 2016 ook haar 
eigen veteranenmonument. 
Bijzonder is dat dit monument 
door Vermaat is ontworpen en 
gemaakt. Het gaat om negen 
stalen platen die staan voor 
de negen belangrijkste militai-
re missies van Nederland. Het 
monument herbergt veel sym-
boliek met bijvoorbeeld zijn 
gekartelde randen en het kom-
pas. Het monument staat voor 
onder andere voor vastbera-
denheid en is bedoeld voor alle 
veteranen die Nederland heeft 
en nog zal krijgen.

Programma
Het monument heeft een 
plekje gekregen bij de mari-
newerfmuur, ook wel de zee-
heldenmuur genoemd, aan de 
Burgemeester van der Jagt-

kade. “Ik zou graag willen dat 
ook veteranen van heel het 
eiland Voorne Putten aan-
staande zaterdag bij ons langs 

komen. Ook familieleden en 
andere geïnteresseerden zijn 
dan van harte welkom.” Vo-
rige jaar waren er zo’n tachtig 

gasten. Nu is de doelgroep gro-
ter en hoopt Vermaat op meer 
mensen die langs komen. Er 
is zaterdag een gevarieerd 
programma met onder ande-
re rollend oorlogsmaterieel. 
Verder kunnen de gasten een 
bijzondere fototentoonstelling 
bewonderen met foto’s van de 
hand van Roanne van Voorst.
Vanaf tien uur worden de gas-
ten ontvangen in het theater 
de Twee Hondjes. De middag 
wordt rond vier uur afgeslo-
ten met een optreden door 
4Fun met de New Manhattan 
Big Band. Ze spelen en zingen 
veel herkenbare muziek uit de 
veertiger tot de tachtiger jaren. 
Wilt u meer weten? Ga naar 
veteranen@hellevoetsluis.nl 
of pjvermaat@zonnet.nl.

Veteranendag uit 
respect en waardering

HERDENKING

Peter Vermaat bij het door hem zelf ontworpen Veteranenmonument. Opgericht voor alle militairen die hun 
grootste offer gaven. FOTO: Martin van Gurp

De gedenksteen zoals die bij het 
veteranenmonument te zien is.

Tijdens het Bevrijdingsfestival in Brielle werd in 2015 een aantal 
veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in het zonnetje gezet.

‘Mannen van 
staal’
HELLEVOETSLUIS - De eer-
ste van negen platen op het 
monument gaat terug naar 
de Tweede Wereldoorlog, 
hoewel het besef er is dat 
er ook voor 1940 vele ve-
teranen zijn geweest die 
hebben gevochten en soms 
hun leven hebben gege-
ven. De gekartelde randen 
symboliseren de soms las-
tige paden die de militairen 
hebben moeten bewande-
len tijdens hun strijd.
Er is cortenstaal gebruikt. 
Dit staal heeft de eigen-
schap dat zich een egaal 
laagje bruine roest vormt. 
En daar was het om te 
doen. Want deze kleur past 
helemaal bij de plek en de 
muur waar het monument 
voor staat. Die muur is een 
restant van één van de ge-
bouwen die twee eeuwen 
geleden bij de oude Helle-
voetse marinehaven dienst 
deed. Het kompas symbo-
liseert dat het monument 
bedoeld is voor elke mili-
tair, die waar dan ook in 
de wereld naar toe werd 
gezonden. Het monument 
als geheel straalt uit dat 
het om ‘mannen van staal’ 
gaat. Dat geldt uiteraard 
ook voor alle vrouwen die 
zijn uitgezonden.
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 ‘Fijn Je Te 
Zien’-week
     HELLEVOETSLUIS    - In de week 
van 4 juni zijn er door stu-
denten van het Helinium en 
stagiaires uit Hongarije op di-
verse locaties in en rond Hel-
levoetsluis allerlei activiteiten 
bedacht en uitgevoerd. Ze be-
dachten een spelletjesmiddag, 
maakten een fl yer en haalden 
boodschappen voor de hapjes. 
De laatste drie dagen stonden 
in het teken van de uitvoering 
en de eindpresentatie van al 
hun activiteiten. Wethouder 
Aart Jan Spoon feliciteerde hen 
met de behaalde resultaten 
en reikte na iedere presenta-
tie een certifi caat uit. Een ech-
te ‘Fijn Je Te Zien’-week door 
de enthousiaste medewerking 
van vele studenten van Helini-
um en stagiaires uit Hongarije.

  Geslaagde 
Buitenspeeldag
       HELLEVOETSLUIS  - Op woens-
dag 13 juni vond tijdens de 
Nationale Buitenspeeldag in 
de Natuurspeeltuin de Spon-
sorloop plaats. Er waren ruim 
230 kinderen en volwassenen 
in de avontuurlijke speeltuin. 
De deelnemers hebben samen 
met een bijdrage van Hockey-
club Voorne en Stichting An-
ders Spelen een bedrag van 
€ 750,- bij elkaar gesport. Een 

bedrag waar Roparunteam 
310 Hooymeijer enorm trots 
op is. De deelnemers hebben 
allemaal heel hard gerend 
om zoveel mogelijk rondjes te 
rennen. Josh Helbers en Edin 
van der Eijk waren de absolu-
te toppers, want zij liepen de 
meeste rondjes van allemaal.

    Leesgroep
       HELLEVOETSLUIS  - Houd je 
van lezen en vind je het leuk 
om over de gelezen boeken te 
praten? Dan is een leesgroep 
iets voor jou. Een leesgroep 
is voor fanatieke lezers, maar 
ook voor mensen die een stok 
achter de deur nodig hebben 
om aan een goed boek toe te 
komen. Het met elkaar be-
spreken van boeken geeft bo-
vendien veel meer inzicht in de 
boeken die je gelezen hebt. Het 
nieuwe Leesgroepenseizoen 
gaat in september van start. 
Voor meer informatie kunt u 
een e-mail sturen naar Lindsay 
Pelt via lpelt@bzhd.nl of neem 
contact op met de Bibliotheek 
bij jou in de buurt.

    Roofvogelshow
       HEENVLIET  - In de mooie his-
torische omgeving van ruïne 
Ravesteyn in Heenvliet wordt 
op 7 juli aanstaande een roof-
vogelshow gehouden. Tijdens 
deze show zullen verschillende 

roofvogels hun kunnen ver-
tonen. Naast valken en uilen 
zullen de ondeugende slim-
me caraca’s niet ontbreken. De 
show wordt afgesloten met 
een spectaculaire vlucht van 
de Amerikaanse adelaar. Het 
terrein is open van 12.00 uur 
tot 17.00 uur en de show wordt 
gegeven om 13.00 uur en 14.30 
uur. De entree is aan de Korte 
Welleweg en kost voor vol-
wassenen € 4,00 en € 1,00 voor 
kinderen tot 12 jaar. De ruïne is 
deze middag ook te bezoeken.

    Sweet Sweet 
Caroline
       BRIELLE  - Op vrijdagavond 22 
juni om 22.30 uur zal “Sweet 
Sweet Caroline” een optreden 
verzorgen in ‘t Kont van het 
Paard. Ze zal zowel covers als 
eigen nummers spelen. Boe-
rendochter Caroline kocht op 
zestienjarige leeftijd een gitaar 
en leerde zichzelf te begelei-
den. Nu speelt ze cover songs 
en eigen nummers op loca-
tie. Ze heeft podiumervaring 
opgedaan in cafés, theaters, 
foodtruck festival Rrrollend en 
ook speelde ze op bruiloften. 
Daarbij organiseert ze ook re-
gelmatig haar eigen open po-
dia. Haar muziek is beïnvloed 
door verschillende stijlen en 
artiesten zoals Daughter, An-
gus & Julia Stone, Norah Jones, 
Selah Sue, Alabama Shakes en 
Amy Winehouse.

    Workshop 
blind 
schilderen
       HELLEVOETSLUIS  - Op zater-
dag 23 juni organiseert Laura 
Meddens een workshop blind 
schilderen. De Amsterdam-
se kunstenaar geniet bij een 
steeds groter wordend publiek 
in Nederland bekendheid. 
Dankzij haar blindheid is zij in 
staat om de prachtige kleurrij-
ke en dynamische beelden die 
in haar hoofd verschijnen, vast 
te leggen op doek. Je zou kun-
nen spreken van een combi-
natie van inspiratie en trance. 
De workshop begint met een 
introductie door Laura, waar-
bij zij uitleg geeft over haar 
inspiratiebronnen en over hoe 
zij haar visualisaties gestalte 
geeft op het doek. Natuurlijk is 
hierbij ook gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Vervolgens 
ga je zonder je door wat dan 
ook beperkt te voelen met een 
slaapmaskertje op aan de slag. 
Er wordt gewerkt tot aan de 
lunch. Dan zie je je eigen werk 
voor het eerst en na de lunch 
gaat iedereen als het ware 
in retraite en kan je werk be-
sproken worden, als je hier be-
hoefte aan hebt. Hierna wordt 
geblinddoekt weer lekker ver-
der gewerkt tot je er een goed 
gevoel over hebt. Met een 
hapje en een drankje en een 
nabespreking wordt vervol-
gens de workshop afgesloten.

    Praktijkles voor 
‘pieperpoters’
       HELLEVOETSLUIS  - Hun eigen 
akkertje op het schoolplein 
is maar een vierkante meter 
groot, daarom fi etsten de leer-
lingen van De Bron in Helle-
voetsluis naar de boerderij van 
Krijn en Kamiel van den Berg 
bij Oudenhoorn om te zien 
hoe dat die dat doen: groot-
schalig aardappelen telen. Op 
de uitgestrekte akker, waar 
piepers worden geteeld voor 
buurman Farm Frites, kregen 
de leerlingen een spoedcursus 
grondwerk, beklommen ze en-
thousiast de enorme pootma-
chine en zaten ze achter het 
stuur van de tractor. ‘Interes-
sant en vooral heel erg leuk,’ 
vonden de pupillen van juf 
Helma. De leerlingen wachten 
nu in volle spanning de oogst 
van hun eigen akkertje af.

    Schildersclub
       HELLEVOETSLUIS  - Grafi sch 
bezig zijn is weer helemaal te-
rug: werk analoog met potlood, 
kroontjespen of penseel en stel 
zelf de onderwerpen prachtig 
op papier of laken. Schilderen 
naar eigen inzicht is leuk, ont-
spannend en bijzonder creatief. 
Geef een schilderij cadeau aan 
familie, instelling of zomaar als 
bedankje. Het bijzondere is na-
tuurlijk dat het zelfgemaakt is. 
Op dinsdag 26 juni aanstaande 
van 10.00 - 12.00 uur in buurt-
centrum “De Kooistee” krijgt u 
de gelegenheid, onder leiding 
van Els Trijzelaar, met eigen 
materialen uw lie� ebberij uit 
te voeren. Daarna kunt u ie-
dere twee weken terugkomen 
voor een nieuwe les. Als u er-
bij wilt zijn of voor informatie 
omtrent kosten en data kunt 
u bellen met Els Trijzelaar op 
0181-849023.   

 De deelnemers hebben samen met een bijdrage van Hockeyclub 
Voorne en Stichting Anders Spelen € 750,- bij elkaar gesport.   

 De door Harold Robles opgerichte stichting Health Promoters geeft al jaren 
invulling aan haar missie ‘Preventie door Educatie’. De Health Promoters richten zich op 
scholing en informatievoorziening voor met name meisjes en vrouwen in de Zuid-Afri-
kaanse townships vanuit de overtuiging dat gezondheidseducatie een mensenrecht is. 
Veel kinderen worden HIV-geïnfecteerd geboren en 13 procent sterft onder de vijf jaar door 
slechte hygiëne. Meisjes en vrouwen lopen infecties op door slechte vrouwelijke hygiëne.   

 VROUWENEDUCATIE HARD NODIG   

 Bij Golfclub Kleiburg wordt vrijdag 22 juni voor de tweede 
maal het evenement Golf4health georganiseerd. Werd vorig 
jaar nog bescheiden gestart met zes fl ights -bestaande uit 
een BN’er en drie golfers van bedrijven/instellingen, deze 
keer kan gerekend worden op het maximale aantal van 24 
fl ights.

     BRIELLE -  Oostvoornaar dr. 
Harold Robles, al vele jaren de 
grote man achter Health Pro-
moters en de Stichting Vrien-
den van de Health Promoters, 
is dolblij dat een aantal beken-
de Nederlanders, onder wie 
Willy en René van de Kerkhof, 
Tom Okker, Mariska van Kolck, 
Klaas Wilting, Gerda Haver-
tong, Willem van Hanegem en 
Nelly Cooman, hun medewer-
king weer willen verlenen aan 
dit evenement.

  Educatie
    “Het gaat natuurlijk om het 
goede doel gezondheidsedu-
catie en ik ben heel blij dat 
bedrijven en instellingen be-
reid bleken een fl ight te ko-
pen”, meent Robles. “In de 
townships is nog altijd geen 
enkel comfort. We proberen 
als Health Promoters vrouwen 
bij te brengen dat hun kind 
niet dood hoeft te gaan aan 
diarree. Maar dat het gewoon 

een kwestie van hygiëne is.”
De shotgun voor het belangrij-
ke evenement wordt verricht 
door de Zuid-Afrikaanse am-
bassadeur Bruce Koloane en 
de burgemeesters van de drie 
gemeenten op Voorne: Gregor 
Rensen, Mylene Junius en Pe-
ter de Jong.
“De gemeenten investeerden 
ook in een fl ight”, meldt een 

trotse Robles. De Golfclub Klei-
burg riep zijn evenement uit 
tot goede doel van het jaar en 
hij heeft er alle vertrouwen in 
dat Golf4health een jaarlijks te-
rugkerend evenement wordt.

    Braai
    ‘s Avonds is er uiteraard een 
echte Zuid-Afrikaanse braai. 

Sandtonhotels is de hoofd-
sponsor voor Golf4health en 
stelt prachtige prijzen beschik-
baar. Robles vindt het dan ook 
geweldig dat zoveel bedrijven, 
instellingen en particulieren 
allemaal geïnteresseerd zijn en 
het nut van het goede doel in-
zien en meewerken.   

 Opbrengst voor Health Promoters   

 Maar liefst 24 � ights  voor Golf4health  

 Dr. Harold Robles deelt met veel plezier een diploma uit aan voorlichters in de townships.   

 ‘HET IS EEN 
KWESTIE VAN 
VERBETEREN
VAN HYGIËNE’   

 Klaas Schipper   





 Een goeie ruimte in Brielle, naast het leslokaal dat de EHBO-afdeling met regelmaat huurt, 
is een groot probleem. Voor Vierpolders ligt dat anders. De EHBO-afdeling is blij met de 
mogelijkheden die het Dijkckhuis biedt. “Daar heb je bovendien gezellige mensen, die als 
het erop aan kom, met je meedenken,” zei van Toledo. De vereniging komt daar graag. En 
dat van Toledo nog lange tijd zal deel blijven uitmaken van de afdeling is erg groot. Want 
toen hem gevraagd werd naar een mogelijk vertrek uit Brielle zei hij: “we hebben het 
prima naar ons zin hier; mijn vrouw, mijn dochter en ik. We blijven hier wonen.”   

 het Dijckhuis in Vierpolders   

 Martin van Gurp   

 Jan van Toledo kwam in 2008 met de Brielse EHBO- afdeling 
in kontakt. Dat is nu tien jaar geleden. Een mooi moment 
hem eens nader aan de tand te voelen.

    Waar stond je wiegje?
    Ik ben geboren op zes juli 1968 
en dat was in Rockanje. Ik kan 
me daar maar weinig van her-
inneren, want toen ik twee jaar 
was, verhuisden mijn vader en 
moeder - en ik ook dus - naar 
Brielle.

    Waarom verhuisden jullie 
naar Brielle?
    Mijn vader werd in 1970 bad-
meester in Brielle. We kregen 
door de gemeente een woning 
aangeboden en daar hebben 
mijn ouders toen graag ge-
bruik van gemaakt. Vanaf mijn 
tweede woon ik dus in Briel-
le en ben er nooit meer weg-
geweest. Ik voel en ben een 
Briellenaar.

    Ben je trots op Brielle?
    Ik woon hier graag. Brielle 
heeft een lange geschiede-
nis en dat kan je zien, ruiken 
en beleven in met name de 
binnenstad. Als ik aan Briel-
le denk, dan komt gelijk het 
woord ‘knus’ in me op. Hele-
maal niet verkeerd om in Briel-
le te wonen.

    Wat zou er beter kunnen in 
Brielle?
    Het is altijd erg zoeken naar 
goeie locaties om onze EH-
BO-lessen te kunnen geven. Zo 
vind ik het jammer dat ook het 
nieuwe cultuurhuis geen nieu-
we mogelijkheden voor ons 
biedt om daar een voor ons 
geschikte ruimte te huren. De 

vergaderruimte daar is de eni-
ge optie en die is voor ons te 
klein en te gehorig. We maken 
nu gebruik van een klaslokaal 
en daar zijn we trouwens ook 
wel blij mee.

    Waar kennen we je van?

    Dat is natuurlijk de EHBO. Daar 
gaat menig vrij uurtje in zitten. 
Ik kwam ooit bij de vereniging 
om mijn EHBO-diploma te ha-
len. Toen ik merkte dat ze wel 
wat extra handjes konden ge-
bruiken, ben ik als vrijwilliger 
daar aan de slag gegaan. En nu 
zijn we dus al weer tien jaar 
verder.

    Wat doe je zoal bij de Brielse 
EHBO-afdeling?
    Ik ben voorzitter/secretaris van 
het bestuur van de vereniging. 
We doen het bestuurlijke werk 
met z’n vieren. Dus we kunnen 
die taken goed verdelen onder 
elkaar en dat is maar goed ook. 
Want bij een goed draaien-
de vereniging is veel te doen. 
Naast mijn bestuurlijk werk 
ben ik ook nog actief op de 
‘werkvloer’.

    Vertel eens over jouw ‘werk-
vloer activiteiten’.

    Wij geven verschillende cur-
sussen. En ik ben één van de 
docenten. Zo geven wij de ‘ge-
wone’ cursus EHBO. Iedereen 
die geïnteresseerd is, kan zich 
daarvoor opgeven. Dat gaat 

om elf lessen. Best wel pittig, 
maar de mensen leren veel en 
kunnen in geval van nood ook 
optreden en dat vinden wij erg 
belangrijk. De nieuwe cursus 
start op dinsdag 2 oktober.

     
     
        

 Hij wilde als klein ventje in Brielle maar al te graag mee doen aan het 1 aprilfeest.   

 Jan van Toledo zoals hij onlangs te zien was tijdens de vlooienmarkt in Vierpolders.   

 Tien jaar EHBO voor  Jan van Toledo  

 Elk jaar plant de EHBO-afdeling van Brielle een 
aantal herhalingsavonden. EHBO-ers zijn er voor hun 
diensten bij evenementen, zoals de avondvierdaagse en 
de vlooienmarkt in Vierpolders. Verder organiseert de 
afdeling een reanimatiecursus en sinds kort ook de cursus 
‘pleisters plakken’.

 ACTIVITEITEN   

 HET GEZIN, EHBO-
AFDELING, EN DAN 
HET WERK IS ZIJN 
JUISTE VOLGORDE   

Interview
 WOENSDAG 20 JUNI 2018    11   





WOENSDAG 20 JUNI 2018 13Brielsche Courant

Alle kinderen gingen vol trots weer huiswaarts met hun Nijntje Beweegdiploma. Ze hebben een leuke 
ochtend of middag gehad, waarbij ze al hun vaardigheden konden laten zien.

TINTE - Zaterdag 16 juni vond 
in gymzaal de Odiaan in Tinte 
diploma gym plaats. Het be-
weegdiploma is voor kinderen 
van 3 tot 6 jaar. Voor dit di-
ploma waren kinderen uitge-
nodigd die alle vaardigheden 
beheersden. Ze hebben die 
nodig om het diploma te be-
halen. Eerst was het de beurt 
aan de kinderen van de ouder- 
en kindgroep. De versierde 
zaal stond vol met verschil-
lende onderdelen. Springen, 
lopen over de balk, skippybal-

len, zwaaien aan de touwen, 
rollen, een bal gooien in een 
mand, klimmen en glijden; de 
kinderen lieten zien wat ze al-
lemaal konden. Daarna kregen 
de kinderen wat te drinken en 
een fruitspies met een Nijntje 
erop. De kinderen mochten op 
de bank staan en kregen van 
de juf het diploma. Na het foto 
moment gingen de kinderen 
trots naar huis! Daarna werd 
de zaal een klein beetje omge-
bouwd. De brug werd ongelijk 
gezet om te duikelen, de bank 

werd gedraaid waardoor er 
een smalle balk ontstond. Het 
was de beurt aan de kleuters 
om te laten zien wat ze alle-
maal konden. Ze hadden er 
allemaal plezier in en lieten 
zien wat ze allemaal konden. 
Na wat drinken en een ge-
zonde Nijntje fruitspies vond 
de diploma-uitreiking plaats. 
Sommige kinderen behaalde 
beweegdiploma 1 andere be-
weegdiploma 2. O.D.I. kijkt te-
rug op een gezellige, feestelijke 
diploma gym.

Trotse kinderen met 
Nijntje Beweegdiploma

HOROSCOOP

Tweelingen
Het laat zich aanzien dat er een eind 
gaat komen aan een moeilijke perio-

de. De schellen zullen u ook van de ogen 
vallen. Daardoor kunt u uw overwicht in-
zetten in plaats van boosheid.

Boogschutter
U bent het helemaal zat. U duldt 
geen egoïsme of negativiteit meer in 

uw omgeving. Dat zal niet voor iedereen 
goed nieuws zijn, maar een gerust gewe-
ten is ook wat waard. Houd vooral vol!

Maagd
U kiest er voor om voorlopig alleen 
door het leven te gaan en uw eigen 

boontjes te doppen. Dat kan verdrietige 
gevoelens oproepen maar die kunt u wel 
aan. U bent zelfs sterker dan u denkt.

Vissen
Geld maakt lang niet altijd geluk-
kig. Het kan negativiteit en machts-

misbruik in de hand werken. Dat weet 
u inmiddels maar al te goed. U krijgt het 
vanaf nu beter op een andere manier.

Stier
U gaat eindelijk oogsten wat u al ge-
ruime tijd gezaaid heeft. Loon naar 

werken heet dat. Er blijven zich nieuwe 
uitdagingen aandienen, ook zakelijk. Pro-
beer ze allemaal uit en zet u totaal in!

Schorpioen
Uw liefde voor schoonheid opent 
nieuwe deuren. Als u zich nieuwsgie-

rig blijft opstellen, leidt dit tot vervolma-
king van uw krachten en talenten. Uitstel 
van beslissingen is geen goed idee.

Leeuw
Er komen totaal uiteenlopende kan-
sen op u af. Onderzoek ze allemaal 

naar eer en geweten en maak keuzes die 
in harmonie met elkaar zijn. Het zal een 
completer mens van u maken.

Waterman
U stuitert van optimisme en daad-
kracht. En terecht! Het lijkt wel of de 

hele wereld aan uw voeten ligt. Na een 
rustige periode is het tijd voor vernieu-
wing en andere paden inslaan.

Ram
U ziet veel meer dan de meeste men-
sen om u heen. Daardoor raakt u nog 

meer geïnteresseerd in de mysteries van 
het leven. Hoewel dat soms ook eenzaam 
kan voelen, groeit uw innerlijke kracht.

Weegschaal
Neem een ferm besluit en u zult veel-
belovende mogelijkheden aanboren. 

Deze kunnen tot grote successen leiden. 
Zowel zakelijk als in de liefde. Ontplooi 
ook uw creatieve talenten.

Kreeft
Overweeg om een grote reis te gaan 
maken of misschien zelfs wel te ver-

huizen. Het zal uw persoonlijke horizon 
verbreden en tot nu toe ongekende ta-
lenten bloot leggen. Gebruik ze allemaal.

Steenbok
U staat aan het begin van een winst-
gevende onderneming. Doorzettings-

vermogen en nuchterheid zullen u door 
de beginperiode heen loodsen. Waarna 
zich opnieuw kansen aandienen.

Bij Tafeltennisvereniging De Sprint/DPD vond donderdag-
avond de finale plaats van de jaarlijkse Bedrijfscompetitie. 
Hoewel daaraan dit jaar maar acht teams deelnamen, is de 
belangstelling voor deze sport nog altijd groot. De Sprint is 
actief bezig om met name jeugdleden te werven.

BRIELLE - Het oergezellige 
clubgebouw van De Sprint aan 
De Rik 22B neemt een centra-
le plaats in het reilen en zeilen 
van de op 1 september 1971 op-
gerichte tafeltennisvereniging 
in. Het is ook de plaats waar 
op vijf avonden in mei en juni 
de Bedrijfscompetitie wordt 
gehouden. “Altijd een leuk 
evenement”, vertelt voorzit-
ter Mark van Ruiven,”dit jaar 
helaas maar met acht teams, 
maar voor volgend jaar zitten 
we gelukkig al aan het maxi-
male aantal van tien.” Dat De 
Sprint/DPD daarbij donder-
dagavond de titel pakte en de 
wisselbeker in het eigen club-
huis blijft, vindt Mark natuur-
lijk geweldig.

Enthousiast
De tafeltennisclub begon als 
Euroglas heel bescheiden in 
de kantine van de voetbalver-
eniging en in het toenmalige 
Dorpshuis in Vierpolders. Toen 
er een jeugdafdeling van de 

grond kwam, werd ook ruim-
te gehuurd in een gymzaal in 
Brielle. “Een verre van ideale 
situatie, zodat in 1983 een ei-
gen accommodatie hier aan De 
Rik werd gebouwd.” De voor-
zitter en penningmeester Mar-
tin Lankair zijn erg enthousiast 
over de belangstelling voor de 
veteranenochtend die ander-
half jaar geleden van start ging 

en waar zo’n 30 man op de 
lijst staan. En er komen er nog 
steeds meer bij. “Veel mensen 
die ooit op de camping wel 
eens een potje speelden, vin-
den het leuk om in hun vrije-
tijd tegen leeftijdgenoten te 
komen spelen. Het is hier op 
dinsdagochtend heel gezellig. 
De bar is zo’n beetje de huiska-
mer.” Het werven van jeugd-
leden heeft momenteel de 

prioriteit. De jeugdtrainingen 
worden op dinsdagavond ge-
houden. De Sprint is natuurlijk 
al wel aardig op weg, maar wil 
ook daarna nog verder.

Hoofddivisie
Het eerste team speelt lande-
lijk in de hoofddivisie en stond 

eerst in de tweede divisie. Er 
valt dus nog weer wat te ver-
overen. Ook op regionaal com-
petitieniveau wordt gespeeld. 
De meeste leden komen uit 
Brielle, Westvoorne, Hellevoet-
sluis en Nissewaard, maar er 
zit in het eerste team zelfs een 
speler uit Hardinxveld-Gies-
sendam. Behalve het tafelten-

nissen worden er regelmatig 
andere activiteiten georgani-
seerd zoals bijvoorbeeld kla-
verjastoernooien. De Sprint/
DPD is de enige Brielse bin-
nensportvereniging met een 
eigen zaal. Die wordt ook wel 
voor jazzballet verhuurd wordt 
aan Brinio. Aan de Jeugdwie-
lertour wordt bij slecht weer 

eveneens onderdak geboden. 
Maar de financiën blijven zor-
gen baren. De subsidie gaat 
helemaal op aan de jaarlijks 
te betalen erfpacht van bijna 
4000 euro. Mark: “We komen 
er net, maar dan moeten we 
niet meer inbraken krijgen.” 
De gevolgen van de laatste zijn 
helaas nog niet hersteld.

TTV De Sprint op naar de halve eeuw
Spannende finale Bedrijfscompetitie

Het werd een spannende finale bij de Bedrijfscompetitie. Geru Reclame moest het afleggen tegen De Sprint/DPD. FOTO: Klaas Schipper

Klaas Schipper

GROEIEND AANTAL 
55-PLUSSERS OP 
DINSDAGMORGEN
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Ruim 30 leden van de Historische Vereniging De Brielse 
Maasmond gingen donderdag op excursie naar het Nationaal 
Militair Museum in Soesterberg. Niet in de eerste plaats om 
daar het tentoongestelde militair materiaal te bekijken, maar 
vooral vanwege de bijzondere expositie over Willem van 
Oranje.

BRIELLE -  Er zou op 14 juni 
exact om 09.00 uur vertrok-
ken worden met de bus van 
Mijnders bij de Jumbo, maar 
op dat tijdstip zijn nog niet 
alle aangemelde leden van 
de vereniging aanwezig. Pen-
ningmeester Gerard Snellens 
deelt mee nog even geduld 
te hebben, maar dan moet er 
vertrokken worden. Er wordt 
opnieuw geteld in de bus en 
dan blijkt het aantal aanwezi-
gen toch net iets groter, maar 
er ontbreken nog steeds enke-
le excursiegangers. Toch gaat 
de bus na wat telefoontjes op 
weg naar Soesterberg. Een 
vlotte reis lijkt niet onmogelijk, 
voorspelt de chauffeur die naar 
eigen zeggen maar ‘gewoon 
Sjaak’ genoemd moet wor-
den. De stemming zit er al snel 
in en het geluidsniveau in de 
bus stijgt met de minuut. Sjaak 
krijgt gelijk. Het gezelschap 
is al ruim voor half elf bij de 
Stoeterij in Soesterberg waar 
het op een buitengewoon 

warme wijze wordt welkom 
geheten. De koffie of thee met 
warme appelcrumbletaart met 
slagroom staat in een mum 
van tijd op tafel.

Museumkaart
Dan legt Snellens de regels nog 
even uit. De lunch vindt plaats 

in het museum en de mensen 
die in het bezit zijn van een 
Museumkaart mogen deze 
inleveren bij bestuurslid me-
vrouw Schipper. Degenen die 
zo’n kaart niet hebben, gaan 
straks met hem mee naar de 
kassa. Het is allemaal duide-
lijk inclusief de wat vervroeg-
de vertrektijd in verband met 
mogelijke files. In het museum 
mag iedereen een eigen route 

kiezen. De shop met zeer uit-
eenlopende artikelen blijkt al 
direct een trekker te zijn, maar 
ook de vele vliegtuigen, heli-
copters, geweren en maquet-
te van de 4 meiherdenking op 
De Dam met geluid worden 
aansluitend uitgebreid beke-
ken. De verschillende plaatsen 
waar defensie in het buiten-

land actief was en soms nog is, 
worden op een buitengewoon 
boeiende manier in beeld ge-
bracht. Daar is men het wel 
over eens, zo wordt tijdens de 
lunch verteld.

Jubileum
De jubileumviering van de 

vereniging met zo’n 320 le-
den komt eveneens ter sprake. 
Het 60-jarig bestaan wordt op 
donderdag 25 oktober uitge-
breid gevierd in de raadzaal 
van het oude stadhuis aan de 
Markt. De vereniging werd in 
1958 opgericht als de Vereni-
ging Vrienden van het Tromp-
museum. De tentoonstelling 

over Willem van Oranje wordt 
het hoogtepunt van het bezoek 
met schilderijen, voorwerpen 
en interactieve onderdelen. 
Ook het uitbreken van de Ne-
derlandse Opstand nu 450 jaar 
geleden komt goed in beeld. 
“Een leerzaam en gezellig ui-
tje”, concludeert Yvonne de 
Groot, evenals vele anderen.

In het spoor van Willem van Oranje
Leuke excursie naar Soesterberg

Interessante informatie was verkrijgbaar via verhalen van Willem van Oranje, zijn vier vrouwen en Philips de Tweede. Foto: KLAAS SCHIPPER 

Klaas Schipper

‘EEN ZEER 
LEERZAAM EN ERG 
GEZELLIG UITJE’

Tiende scootmobieltocht groot 
succes dankzij inzet van velen
BRIELLE - Zaterdag 16 juni 
werd de 10e Scootmobiel-
tocht in Brielle, georgani-
seerd door Welzijn Ouderen, 
gereden. Zeventien deelne-
mers hadden zich hiervoor 
aangemeld. Zij verzamelden 
zich, samen met een onge-
veer gelijk aantal vrijwilli-
gers, rond de klok van 10 uur 
in de Infirmerie. Daar wer-
den zij muzikaal ontvangen 
door het Infirmeriekoor. Na 
enkele toespraken van onder 
andere de wethouder Bert 
van Ravenhorst, werd door 
de laatste om tien voor elf 
het startschot gegeven voor 
de tocht.

Deze ging via de Voorstraat, 
Nobelstraat de stad uit naar de 
Hossenbosdijk, vergezeld door 
Medi Point voor eventuele pro-
blemen aan de scootmobielen. 
Vanaf de Hossenbosdijk werd 
langs het Brielse Spui, Voor-
weg, Veckdijk en Vlaardinghil-
seweg naar potrozenkwekerij 
Leo van den Harg gereden. We 
kregen hier een bezichtiging 
en uitleg van het bedrijf. Dit 
was zeer interessant. Hierna 
was het vervolg van de rit via 
Vierpolders naar Zwartewaal 
voor een lunch bij de Gaffelaar. 
Peter Looy had weer een goe-
de lunch voor ons verzorgd. Na 
deze lunch reed de stoet, die 
geheel begeleid werd door 
Frans Kraaijenbrink en een 
collega van de politie, weer 

richting Brielle. Bij het Coppel-
stockmonument werd de stoet 
op gewacht door Libertatis en 
majorettes om een feestelijke 
intocht in de stad te maken. Via 
het Slagveld, Turfkade, Nobel-
straat en Voorstraat werd de 
stoet, gadegeslagen door het 
talrijke winkelende publiek, 
weer onthaald in de Infirme-
rie voor een gezellige middag.. 
Er waren enkele sprekers om 
deze 10e tocht feestelijk te be-
nadrukken. Ten eerste werd 
Frans Kraaijenbrink door een 
chef van district Haringvliet 
(politie) in het zonnetje gezet 
omdat hij al zolang belange-
loos aan de scootmobieltoch-
ten als politiebegeleider heeft 
meegewerkt en omdat hij al 
40 jaar vrijwilliger bij de politie 

is. Hierna kwam burgemeester 
Gregor Rensen aan het woord. 
Hij vroeg speciaal de aandacht 
voor Dick Korver en zijn echt-
genote Alida. Dick organiseert 
al jaren de scootmobieltocht in 
Brielle en daarnaast doet hij als 
vrijwilliger nog een flink aan-
tal andere dingen voor Welzijn 
Ouderen. Maar ook zijn vroe-
gere werk bij de Forensische 
Politie werd daarbij genoemd. 
Dit alles heeft het de Koning 
behaagt Dick Korver te benoe-
men tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Een specia-
le dank gaat uit naar Primera, 
Hokke Groenten en Fruit, Leo 
v.d. Harg potrozen, Medi Point, 
Albert Heijn voor het verstrek-
ken van flesjes water en de 
Gaffelaar voor de ontvangst en 
de goed verzorgde lunch en de 
vele vrijwilligers.

De deelnemers van de Scootmobieltocht én de vrijwilligers hadden het 
erg naar hun zin tijdens de mooie tocht. De 12 uur durende zeilrace was erg spannend. Na een aantal uur speelde bij de meesten de vermoeidheid 

op, maar wisten toch vol te houden en de finish te bereiken.

BRIELLE - Afgelopen vrijdag 
van 22.00 uur tot zaterdag 
10.00 uur streden de scouting-
groepen uit onze regio op de 
Brielse Maas om de titel van 
alweer de 38e 12-uurszeilrace. 
De afgelopen 4 jaren op rij had 
een boot van Bas ‘t Hart ge-
wonnen en de vraag was of dit 
zo zou blijven.

Lelievletten
De race werd afgelegd in lelie-
vletten, kleine stalen zeilboten, 
door de zeeverkenners, de wil-

de vaart en de loodsen bemand 
werden. Op vrijdagavond ver-
zamelden alle groepen zich 
aan het zeeverkennerscen-
trum aan het Oosterland. Bij 
de ‘Le Mans’ start moesten alle 
49 deelnemende vletten zich 
van de kant afzetten om in de 
drukte naar de bovenwindse 
boei te wrikken waar de zeilen 
gehesen werden.

Spannende activiteit
Zoals in vele voorgaande edi-
ties viel rond het tijdstip van 

het startschot de wind weg 
en zo werden het lange trage 
rondjes in het donker. In de 
vroege ochtend kwam er wat 
meer wind opzetten maar vie-
len ook de eersten, door slaap 
gevelde deelnemers, uit. Al de 
vletten van Bas t Hart haalden 
de eindstreep. De titel ging 
naar de Brandaen uit Barend-
recht, maar de 4e plek voor de 
446, de snelste Bas t Hart vlet, 
voelde toch ook prima, zeker 
als je daarna eindelijk je bed 
op kan zoeken.

Nachtelijke 12-uurszeilrace 
op de Brielse Maas
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 Zaterdag
23 juni    
 
 13.00 uur   OPTREDEN  Popkoor 
Given uit Rozenburg verzorgt 
twee optredens tijdens het 
Korenspektakel in Hellevoet-
sluis. Dit muziekevenement 
vindt plaats in Winkelcentrum 
De Struytse Hoek. De 
optredens staan gepland om 
13.00 en 15.15 uur. Dus kom 
ook kijken en luisteren.

  Zondag
24 juni     
 
 11.00 uur   KOFFERBAKMARKT 
 De derde koff erbakmarkt van 
het seizoen bij kinderboerde-

rij De Kerkstee gaat weer 
bijna van start. De markt is 
van 11.00 tot 16.00 uur en 
wordt iedere laatste zondag 
van de maand georganiseerd. 
Als u iets wilt verkopen, belt u 
naar de kinderboerderij op 
0181-311484. Dan ontvangt u 
verdere informatie. De kosten 
bedragen voor volwassenen € 
7,50 en voor kinderen € 2,-. 
Jeugdleden mogen gratis 
meedoen op vertoon van hun 
ledenpas.

  Vrijdag
29 juni     
 
 11.00 uur   KUNSTWEEKEND  In 
het weekend van vrijdag 29 
juni, zaterdag 30 juni en 
zondag 1 juli wordt de 
dertiende Kunstwerkroute 
Westvoorne gehouden. 
Diverse kunstenaars expose-
ren hun werk in Rockanje, 
Oostvoorne en Tinte. Dit jaar 
zijn er in totaal veertien 
locaties te bezoeken. Alle 
locaties zijn geopend van 
11.00 uur tot 17.00 uur en zijn 
zowel per fi ets als per auto 
goed te bereiken. De toegang 
is gratis. Een route staat 
vermeld op de website www.
kunstwerkwestvoorne.nl. Een 
voorproe� e van de route 
vindt u op de website van de 

Stichting Kunstwerk West-
voorne, waar ook alle locaties 
met foto staan vermeld en 
foto´s van het werk van alle 
kunstenaars te zien is.

  Zondag
1 juli     
 
 13.00 uur   RONDLEIDING 
MILITAIR ERFGOED  Stichting 
Verdedigingswerken 
Hellevoetsluis zal twee 
rondleidingen verzorgen over 

het militair erfgoed van Helle-
voetsluis. De eerste rondlei-
ding start over de kustbatterij 
van Hellevoetsluis. Het 
tijdbeeld van 1880 tot en met 
de Eerste Wereldoorlog zal 
hierin behandeld en 
besproken worden. Om 13:30 
uur start de tweede rondlei-
ding “Sporen van de Tweede 
Wereldoorlog”. Deze 
rondleiding gaat specifi ek 
over de sporen die de Tweede 
Wereldoorlog in de Hellevoet-
se vesting heeft achtergela-

ten. De kosten voor beide 
rondleidingen bedragen € 
3,00 per persoon. Kinderen 
tot 12 jaar betalen de helft. 
Kinderen jonger dan 5 jaar 
mogen gratis mee. Donateurs 
betalen ook de helft. Beide 
rondleidingen duren 
ongeveer anderhalf uur. 
Aanmelden is noodzakelijk. U 
kunt voor aanmelding het 
formulier invullen op de site 
www.fronttaal.info. U kunt 
ook telefonisch reserveren op 
06 31 25 49 09.

  Donderdag
12 juli     
 
 19.30 uur   ZOMERAVOND-
CONCERT  Het Rozenburgs 
Mannenkoor houdt een 
concert in Muziektheater De 
Ontmoeting. De toegang is 
gratis.

  Woensdag
5 september     
 
 13.30 uur   CURSUS  Bijbels 
Hebreeuws voor beginners is 
te volgen voor beginners in 
Rozenburg. De cursus vindt 1 
keer in de twee weken op 
woensdag plaats. Prijs: € 
115,- + boek € 30,-. Info: 
 Jessica Boode: 06-41996840. 

   Zaterdag
22 september      
 
 20.30 uur   CABARET  In ‘Alles is 
er’ gaat Korthals de confron-
tatie aan met alles. Schuurt ze 
langs de rafelranden, 
schaduwkanten en zonover-
goten momenten van matelo-
ze levens en onbeperkte 
mogelijkheden. Waarom je 
hoofd boven water houden 
als je ook in bad kan liggen?   

 Popkoor Given treedt vol twee maal vol enthousiasme op tijdens het Korenspektakel in Hellevoetsluis in 
winkelcentrum de Struytse Hoek. Kom ook kijken en luisteren. FOTO: Popkoor Given   

 Verschillende kunstwerken zijn te 
zien in het kunstweekend dat 
start eind deze maand op 29 juni.   

Agenda

 Op de feestelijke dag worden er enkele toespraken gehouden. Om 11.30 uur is de 
offi  ciële opening door de wethouder in medewerking van de Kannoniers Hellevoetsluis. 
Om 11.36 wordt de vlag gehesen op het dek van ‘De Buff el’. ‘Sempre Crescendo’ zal het 
Wilhelmus spelen en om 11.45 uur toosten we op het 150-jarig bestaan van ‘De Buff el’. Dit 
jaar worden een aantal activiteiten georganiseerd waaronder een fotowedstrijd ‘150 jaar 
Buff el’ en lezingen door drs. A van de Ban. www.debuff el.nl   

 EEN JAAR VOL FEEST VOOR RAMTORENSCHIP ‘DE BUFFEL’   

 In de tweede helft van de 19e eeuw was de toepassing van 
ijzer en stoom voor de Marine van groot belang. Voor de Ne-
derlandse Marine lag het belang van stoomvoortstuwing on-
der andere in een doelmatiger verdediging van de kustwate-
ren in het toenmalig politiek gezien ‘onrustige’ Europa.

     HELLEVOETSLUIS  - Op 3 juni 
1864 werd bij Koninklijk besluit 
een commissie in het leven ge-
roepen om de kustverdediging 
van Nederland te onderzoe-
ken. De toenmalige regering 
besloot om drie monitors en 
vier ramtorenschepen te laten 
bouwen. De ramtorenschepen 
konden nog niet op Neder-
landse werven gebouwd wor-
den en werden daarom besteld 
bij de buitenlandse werven 
“de Schorpioen” in Frankrijk, 
“de Buff el” in Schotland en “de 
Stier” in Engeland. De pantser-
schepen werden voor optreden 
buitengaats en voor de bewa-
king van de haveningangen, 
uitgerust met een onder water 
naar voren stekende, versterk-
te ramsteven die bedoeld was 
om een vijandelijk schip on-
der de waterlijn schade toe te 
brengen. Schepen voor opera-
ties op volle zee noemde men 
ramtorenschepen. Het waren 
pantserschepen met draai-
bare geschuttorens en een 
ramsteven.

  Op 10 juni 1867 is “de Buff el” bij 
Napiers & Sons op stapel gezet 
en op 10 maart 1868 te water 
gelaten. Op 4 juli 1868 vond de 
technische proefvaart plaats 
waarbij het schip een maxima-
le snelheid van 12,82 knopen 
wist te bereiken. Op 23 juli 1868 
is het schip als ramtorenschip 
der tweede klasse offi  cieel 
overgedragen aan de Konink-
lijke Nederlandse Zeemacht en 

onder commando gesteld van 
Luitenant ter zee J.A.H. Hugen-
holtz. Hij bracht het schip onder 
slechte weersomstandigheden 
van Glasgow naar Den Helder 
waar het op 8 augustus 1868 
de marine haven van Den Hel-
der binnen vaarde. De “Buff el” 
was hiermee de eerste volledig 
op stoom voortgestuwde een-
heid binnen de Nederlandse 

zeemacht. Om dit te vieren is 
er op zaterdag 21 juli 2018 een 
feestelijk programma samen-
gesteld. Van 10.00 tot 14.00 uur 
is er een programma voor ge-
nodigden met diverse toespra-
ken. Van 14.00 tot 17.00 uur is 
de expositie opengesteld voor 
publiek.   

 Een uniek schip met geschiedenis   

 150-jarig bestaan van  schip ‘De Buffel’  

 Schip 'De Buff el' is al helemaal in feestelijke sferen opgetuigd. 21 juli is het schip het middelpunt van de belangstelling. FOTO: Michael van Eden   

 DE EERSTE OP 
STOOM 
VOORTGESTUWDE 
EENHEID   

 Van de redactie   
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Een Jaguar, maar dan met een accu die net zo groot is als die 
van Tesla. Dat is groot nieuws, want voor Tesla betekent het 
dat zij het alleenrecht op EV’s met een fatsoenlijke actieradi-
us gaan verliezen.

Tevens is het de eerste fat-
soenlijke EV van een be-
staande/grote autofabrikant. 
We doen daarmee sommige 
andere elektrische auto’s wat 
tekort, maar ver van de waar-
heid is het niet.

Meer ruimte
Jaguar begon de ontwikke-
ling van de I-PACE met een 
leeg vel papier en dat biedt 
diverse voordelen als het gaat 
om het ontwerp van de auto.
De beste plaats voor de grote, 
zware accu’s is zo laag moge-
lijk in de auto. In de vloer dus, 
net als bij Tesla.
Rekening houden met een 
grote zware verbrandings-
motor voorin hoeft niet en 
dus kunnen passagiers meer 
voorin de auto zitten, wat de 
ruimte in het interieur enorm 
ten goede komt.
 
De wielen staan relatief ver 
op de hoeken en de daar uit 
resulterende lange wielbasis 
is erg goed voor het comfort 
en voor de wegligging.

Terug naar het accupakket, 
want dat is het heikele punt 
bij een elektrische auto. Voor 
de I-PACE koos Jaguar voor 
een 90 kilowattuur groot 
pakket.
Dat is voldoende voor een ac-
tieradius van 480 km volgens 
de nieuwe WLTP testcyclus 
en 543 km volgens de oude 
testmethode (NEDC).
In de praktijk blijft daar min-

der van over, maar 300-350 
km afleggen op één accula-
ding lijkt niet echt een issue.

In je stoel gedrukt
De overige cijfers zijn mis-
schien nog wel indruk-
wekkender: de twee 
elektromotoren leveren to-
taal 400 pk en 696 Nm aan 
koppel.
De sprint naar de 100 duurt 

4,9 seconden, maar verplet-
terend indrukwekkend is de 
manier waarop de I-PACE op 
ieder moment kan versnel-
len. Elektromotoren leveren 
het maximale koppel direct 
en dus word je letterlijk in 
je stoel gedrukt als je vol gas 
geeft en ook als je 100 km/u 
rijdt.

Verbeterpunt
Verder is de I-PACE een ge-
wone Jaguar en dus stuur-
de men ons ermee offroad, 
mochten we over een circuit 
boenderen en reden we be-
hoorlijke afstanden op een 
dag. Enige verbeterpunten 
zijn het wat trage navigatie-
systeem, het slecht afleesbare 

scherm voor de climate con-
trol en wellicht ook de prijs.
Die is fors, zeker als je be-
denkt dat er amper belasting 
op zit. De I-PACE is er vanaf 
80 mille, maar heeft in 2018 
nog 4% bijtelling over het 
hele bedrag. Vanaf volgend 
jaar gaat de bijtelling boven-
dien omhoog. Iets om reke-

ning mee te houden.
Conclusie: Lage bijtelling, 
geen uitstoot, een goede ac-
tieradius, genoeg ruimte, 
goede looks, zeer indrukwek-
kende prestaties, een heerlijk 
weggedrag. Must I go on? De 
I-PACE is niet alleen een leu-
ke auto, maar is ook nog eens 
praktisch.

Rijtest: Jaguar I-PACE
Goede wegligging en comfort

De Jaguar I-Pace stelt de verwachtingen voor elektrische auto's naar boven bij. Foto Autoblog.nl

Wouter Karssen - Autoblog.nl

JE WORDT IN JE 
STOEL GEDRUKT 
ALS JE VOL GAS 
GEEFT

Ultimate Ski & Wake evenement

Wachten op de Watertaxi
Het is spectaculair, maar wat kost zo’n woeste wild water rit per watertaxi vanuit de 
haven van Spijkenisse via de Spijkenisser- en Botlekbrug naar bijvoorbeeld de 
Willemskade naast de Erasmusbrug in Rotterdam nou eigenlijk? Geen gemakkelijke 
opgave. Op de internetsite is weinig informatie hierover te vinden. Wie weet hoeveel? 
Reageren: joopvanderhor@gmail.com. Foto: Joop van der Hor, Spijkenisse. 

REGIO - Op 23 en 24 juni zal 
er een groot watersport eve-
nement plaatsvinden op het 
Brielse Meer Ultimate Ski & 
Wake. Er zijn diverse bedrijven 
aanwezig met stands . Op het 

water zijn er demonstraties 
van allerlei soorten watersport, 
er is bijvoorbeeld een boot in 
de vorm van een haai aanwe-
zig die onder water vaart en uit 
het water springt, er ligt een 

echte raceboot op de kant en 
er liggen ook nieuwe boten 
voor testvaarten.Er is een float 
party voor de varende bezoe-
kers met deejay. Info: www.
ultimateskiwake.nl.

Workshop Blind schilderen bij galerie The Window in Zuidland.

Geïnteresseerden kunnen op 
zaterdag 23 juni (10.00-15.00 
uur) deelnemen aan een 
workshop ‘Blind Schilderen’ 
onder leiding van Laura 
Meddens. Laura is een Am-
sterdamse kunstenaar die bij 
een steeds groter wordend 
publiek in Nederland be-
kendheid geniet. Veel van de 
galeriebezoekers hebben al 
met Laura en zeker ook met 
haar bij ons geëxposeerde 
werk kennisgemaakt.

ZUIDLAND - Voor degenen die 
Laura nog niet kennen: zij is 
blind sinds 2007, maar maakt 
desondanks wondermooie ab-
stracte en semi abstracte schil-
derijen. Beter gezegd, dankzij 
haar blindheid is zij in staat om 
de prachtige kleurrijke en dy-
namische beelden die in haar 
hoofd verschijnen, vast te leg-
gen op doek. Wat zij voor zich 
ziet brengt zij vanuit haar intu-
itie rechtstreeks met haar vin-
gers aan, door de realiteit los 
te laten. Met deze manier van 
werken wil zij graag geïnteres-
seerden kennis laten maken. 
Deze workshop begint met een 
introductie door Laura, waarbij 
zij uitleg geeft over haar inspi-
ratiebronnen en over de wijze 
waarop zij haar visualisaties 
gestalte geeft op het doek. 
Vervolgens ga je zonder je door 
wat dan ook beperkt te voelen 

met een slaapmaskertje op 
aan de slag. Er wordt gewerkt 
tot aan de lunch. Voor het eerst 
zie je dan je eigen werk en ná 
de lunch gaat iedereen als het 
ware in retraite. Hierna wordt 
geblinddoekt verder gewerkt 

tot je er een goed gevoel over 
hebt. Met een hapje en een 
drankje wordt vervolgens de 
workshop afgesloten. Galerie 
The Window, Mr. P.J. Oudweg 
34 in Zuidland (midden in het 
overdekte winkelcentrum 

Workshop Blind schilderen 
bij galerie The Window



De leukste nieuwtjes en 
verhalen uit jouw stad

indebuurt.nl



WOENSDAG 20 JUNI 2018 21Brielsche Courant

REGIO - De traditie werd voortgezet: Trefpunt heeft fraai 
weer bij zijn toernooien, zo ook nu bij de Clubkampioen-
schappen. Ondanks het mooie weer was de zaal goed gevuld 
met enthousiaste schermers. Soms was er vreugd, soms viel 
het resultaat tegen. Toch was er geen overtogen woord.

Ervaring
Er waren wat problemen bij 
de jongste jeugd bij de elek-
tronische apparatuur voor het 
melden van een treffer. Daar-
om werd besloten het zonder 
te doen. Dat is bij schermen al 
gauw een probleem, maar er-
varing loodste de scheidsrech-
ters er glansrijk doorheen.
Quinten Krottje bewees dat 
deelnemen aan externe toer-
nooien heel goed is voor je 
techniek. Jong, heel jong nog 
wist hij de derde plaats te ver-
overen. Verrassend was Amy 
van Leeuwen; zij schermt 
nog relatief kort maar deson-
danks was ze met slechts één 
verloren partij goed voor de 
tweede plaats. Ongeslagen 
winnaar was Olivier Branden-
burg, waardoor hij zich, heel 
trots, Clubkampioen 2018 mag 
noemen.

Hard werken
De prijswinnaars van de jong-
ste groep van 2017 deden nu 
mee met de gevorderden. Dat 

was natuurlijk hard werken. 
Toch waren er goede resul-
taten. Flores den Draak, vo-
rig jaar eerste in de jongste 
groep, sloeg zich er moedig 
doorheen en werd mooi der-
de. Lars Starink, vorig jaar niet 
op een podiumplek, maakte 
het de doorgewinterde Jes-
se Slaats, die wat last had van 
een rugblessure, heel moeilijk. 

Lars verzilverde zijn wedstrij-
dervaring door evenveel par-
tijen op zijn naam te zetten 
als Jesse. Zijn saldo van gege-
ven en ontvangen treffers was 
echter minder gunstig dan dat 
van Jesse. Resultaat Lars fraai 
tweede en Jesse, opnieuw, 
Clubkampioen.

Dicht bij elkaar
Bij sabel senioren lagen de re-

sultaten heel dicht bij elkaar. 
Erik Posno, nog junior, Fred Ti-
ron en Cees Mulder, vorig jaar 
eerste, hadden alle drie even-
veel gewonnen partijen. En de 
saldi van gegeven en ontvan-
gen partijen verschilden on-
derling steeds maar één punt. 
Resultaat was Erik Posno vier-
de, Cees Mulder derde en Fred 

Tirion tweede. Ongeslagen 
Clublampioen Sabel was Ro-
nald Overgoor.

Uitslagen
Jesse Slaats, de nummer één 
bij de gevorderde jeugd, en 
Cees Mulder, tevens deelne-
mer aan het sabeltoernooi, de-
den beiden ook mee op degen.

Jesse moest hier wat prijsge-
ven. Hij veroverde geen ere-
plaats. Mady Hogenboom en 
Cees Mulder hadden evenveel 
gewonnen partijen, maar het 
treffersaldo van Cees was juist 
iets beter dan van Mady: derde 
plaats voor Mady Hogenboom, 
tweede voor Cees Mulder.
Jamie Dreier Gligoor wist, 

mede door een goed gebruik 
van zijn lengte, ongeslagen be-
slag te leggen op de titel Club-
kampioen Degen.

Clubkampioen
Clubkampioenen 2018 zijn dus: 
Olivier Brandenburg, Jesse 
Slaats, Ronald Overgoor en Ja-
mie Dreier Gligoor.

Traditie voortgezet bij ‘t Trefpunt
Clubkampioen bij schermvereniging 

Iedereen was tevreden met de resultaten die behaald zijn met de clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt.

Jan Buijsse

ERVARING 
LOODSTE ZE 
GLANSRIJK 
ERDOORHEEN



Zakelijk?
plaats een rubriek in de krant

rubrieken@persgroep.nl

Snuffelmarkt?
adverteren onder een rubriek

rubrieken@persgroep.nl

Caravans, Campers &
Vouwwagens

Privé & Erotiek

Braderiën & Markten

Contact

Overig

Vacatures & Personeel
Feestdagen &
Evenementen

Contacten

Belasting

Overig

Auto & Vervoer

Onroerend Goed

Te Huur Aangeboden

Bemiddeling

Clubs

Massages

Huis

Huis & Tuin

Zakelijk &
Financieel

Te Koop Gevraagd

Tuin

Personeel Gevraagd
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Groot feest afgelopen zaterdag in Vierpolders. Op de boeren-
kar door het dorp met hossende spelers, na de zomer speelt 
de voetbalclub in de derde klasse. Vierpolders versloeg in de 
finale van de nacompetitie Rockanje, dat daardoor degra-
deert, met 3-0. “We hebben het rustig gevierd”, lacht trainer 
Paul Bestebreur.

VIERPOLDERS - De oefen-
meester zelf genoot, maar op 
zijn manier. Rustig, toekijkend. 
“Beetje van de zijkant, van bin-
nen ben ik ontzettend blij. Ik 
kan het nog steeds niet hele-
maal geloven, heb mezelf nog 
wel even in mijn arm gekne-
pen”, aldus de Nieuw-Beijer-
lander, die iets bijzonders heeft 
gepresteerd met Vierpolders. 
“Voor het eerst in de derde 
klasse, we hebben een stukje 
geschiedenis geschreven. Dit 
betekent veel voor de club.”
Voor Rockanje betekende de 
nederlaag een afzink naar de 
vierde klasse. Of veel mensen 
daar rouwig om zijn, valt te 
betwijfelen. De vertrekkende 
trainer Hans de Heer liet eer-
der al weten dat er verdeeld-
heid heerste bij Rockanje. Dat 
bepaalde clubmensen degra-
datie niet erg zouden vinden. 
De promotie betekent in ie-
der geval wel veel voor Vier-
polders. “Ik besef het nog niet 
helemaal, maar dat komt wel 

als in juli de competitie-inde-
ling bekend wordt gemaakt. 
Dan zijn we echt derdeklasser. 
Verwacht dat wij in 3D worden 
ingedeeld, met clubs als GHVV 
‘13, Rozenburg, OVV, SC Botlek 
en Rhoon. Een prachtige com-
petitie voor ons natuurlijk,” 
lacht Bestebreur.
De oefenmeester genoot afge-

lopen zaterdag van zijn ploeg 
én van de ambiance. “Veel 
mensen, vuurwerk, fakkels. 
En eigenlijk zijn wij tijdens de 
wedstrijd geen moment in de 
problemen gekomen, op een 
minuutje vlak voor rust na. In 
de tweede helft kwamen wij 
op voorsprong en na de 2-0 
was het wel klaar. Deze pro-
motie doet veel met de men-
sen bij Vierpolders. Dat zag 

je na afloop. Echt kippenvel. 
Eerlijk waar. Het is ontzettend 
knap wat wij gepresteerd heb-
ben dit seizoen. Niemand zag 
ons als een kanshebber in de 
vierde klasse. We werden zo’n 
beetje op plek zeven verwacht, 
uiteindelijk eindigen we achter 
kampioen OVV. Daar kunnen 
we ontzettend trots op zijn. 

En dan is dit uiteindelijk onze 
beloning in die nacompetitie. 
Nu is het zaak om in die der-
de klasse te blijven, een sta-
biele factor te worden op dat 
niveau. Natuurlijk begrijp ik 
dat wij niet bovenin mee gaan 
draaien, laat ons maar lekker 
anoniem meedraaien in die 
competitie. Maar wij willen 

niet na één jaar weer degrade-
ren, en dat is denk ik ook hele-
maal niet nodig. De groep blijft 
intact, iedereen gaat door”, 
zegt Bestebreur tevreden. De 
trainer, die zijn eerste jaar er bij 
Vierpolders nu heeft op zitten, 
ging zaterdag na de promo-
tie op tijd naar huis, richting 
Hoeksche Waard. “Rond een 

uurtje of half elf moet dat ge-
weest zijn. Ik geniet wel, maar 
op de achtergrond. De spe-
lers hebben dit gedaan, ik ben 
slechts een klein onderdeel. De 
rol van een trainer wordt vaak 
overdreven, heb ik wel vaker 
gezegd. Een aantal jongens is 
Brielle nog ingegaan. Het zal 
wel laat geworden zijn.” 

Vierpolders schrijft geschiedenis
Rockanje terug naar vierde klasse

Vierpolders speelt in het seizoen 2018/2019 in de derde klasse, een unieke prestatie (foto: John de Pater)

door Cris Rolandus

‘IK KAN HET NOG 
STEEDS NIET 
HELEMAAL 
GELOVEN’




