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Al 90 jaar lang is RKSV Halsteren 
een belangrijke vereniging in Hal-
steren. Dat is zeker mijn geluk-
wensen waard! RKSV Halsteren is 
een sterke vereniging, een van de 
sterkere clubs in onze gemeente. 

Tussen RKSV Halsteren en de ge-
meente is in de loop der jaren een 
goede samenwerking ontstaan. Een 
voorbeeld daarvan is de verbouw/
nieuwbouw van het clubhuis. Door 
op een andere manier samen te 
werken, komen er nu meer dan 
de oorspronkelijk geplande vier 
kleedkamers, wordt AC Olympia 
medegebruiker van het pand en kan 
RKSV Halsteren ook ruimten boven 
de kleedkamers in gebruik nemen. 
Hiervoor hebben zij op professio-
nele wijze een crowdfundingsactie 
opgestart.  

Een ander voorbeeld van goede 
samenwerking is de actie FF doen, 
om gebruikers van het sportpark te 
bewegen zoveel mogelijk op de fiets 

naar De Beek te komen. Om op die 
manier niet alleen al op weg naar de 
sportclub gezond te bewegen, maar 
ook mee te helpen de parkeerdruk 
te verlagen en een steentje bij te 
dragen aan het milieu door de auto 
te laten staan.

RKSV Halsteren was ook de eerste 
vereniging in de gemeente die in 
ruil voor korting op de huur zelf het 
onderhoud van het sportpark voor 
haar rekening nam. Een paar dagen 
per week is een klusploeg bezig het 
sportpark in goede conditie te hou-
den. Dit heeft bij meerdere clubs in 
de gemeente gevolg gekregen.  

Ik vind het knap hoe RKSV Halsteren 
haar sportieve ambities combineert 
met een florerende businessclub en 
breed wordt gedragen door lokale 
en regionale ondernemers. Er heeft 
echt een professionaliseringsslag 
plaatsgevonden in de combinatie 
van topsport en breedtesport.  
Jonge geleerd is oud gedaan. 
Daarom vind ik het ook goed om 

te horen dat RKSV Halsteren het 
verbeteren van haar jeugdopleiding 
als prioriteit heeft gesteld voor het 
komende seizoen. Over oud gedaan 
gesproken, bijzonder vind ik het dat 
oud-voorzitter Jan van Elzakker na 
28 jaar voorzitterschap dit opnieuw 
op interim-basis op zich neemt. Als 
daar geen betrokkenheid uit spreekt!  
Hieruit blijkt wel dat bestuurlijke 
continuïteit een belangrijk aan-
dachtspunt is. Ik heb als stagiair 
de kwaliteiten van Jan van dichtbij 
mogen ervaren en ben er zeker 
van dat hij deze uitdaging zo goed 
oppakt, dat hij niet opnieuw voor 28 
jaar voorzitter is. 

Bestuur, businessclub en alle leden 
van RKSV Halsteren: heel veel 
succes en ga vooral door op de 
ingeslagen weg!   

Arjan van der Weegen
Wethouder Sport
Gemeente Bergen op Zoom

Voorwoord wethouder Arjan van der Weegen 

RKSV Halsteren, van harte 
gefeliciteerd!



Coverstory
Jan van Elzakker weer 
even op de bok
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Behoeft Jan van Elzakker 
introductie? Toch, maar even kort, 
om het geheugen op te frissen. 
Jan’s vader was al voorzitter van 
de R.K.S.V. Halsteren en uiteraard 
is Jan daar gaan voetballen. Op 
zijn 16e jaar debuteerde hij in het 
eerste senioren elftal en vervolgens 
is hij als voorzitter (in totaliteit 
28 jaar) begonnen in de vierde 
klas. Onder zijn voorzitterschap 
heeft de vereniging vele jaren op 
het hoogste amateurniveau in 
Nederland gevoetbald. Dus weinig 
amateurclubs in Nederland zijn Jan 
vreemd en hij heeft vele promoties 
en unieke momenten meegemaakt. 
Als Jan zijn anekdotes op gaat 
halen en op zijn praatstoel zit, 
dan ben je nog niet thuis. Jan 
combineerde zijn taak als voorzitter 
met een directeurschap bij een 
internationaal chemieconcern. Dus 
ook daar heeft Jan de top gehaald.

Naast trouw supporter was Jan de 
afgelopen jaren voorzitter van de 
Raad van Advies bij Halsteren. In dit 
adviesorgaan zitten personen die 
Halsteren een warm hart toedragen 
en -  ieder vanuit zijn specifieke 
achtergrond - de vereniging 
gevraagd en ongevraagd van advies 
dienen.

De maatschappelijke carrières van 
een aantal mensen, die verbonden 
zijn aan Halsteren, speelt de 
vereniging parten. Zowel de 
voormalig voorzitter Willem Jan van 
Tongeren als John van Elzakker (ja, 
inderdaad de zoon van…) konden 
hun functie bij de vereniging niet 
meer combineren met hun werk. 
Beiden zijn in een andere rol nog 
steeds aan de vereniging verbonden 
(respectievelijk voorzitter van de 
Raad van Advies en jeugdvoorzitter).

Jan vertelt: “Halsteren zit in een 
belangrijke fase. Er moet meer 
evenwicht in de vereniging gebracht 
worden tussen de verschillende 
onderdelen. Prestatief is het de 
afgelopen jaren bij de senioren 
voor de wind gegaan en ook de 
businessclub en de commercie staan 
als een huis. Maar dit heeft ook een 

keerzijde, andere onderdelen van 
de vereniging hebben de afgelopen 
jaren niet de aandacht gekregen die 
ze verdienden. De komende jaren zal 
er een accent gelegd worden op met 
name de jeugd en op de onderlinge 
samenhang in de vereniging. 
Daarnaast speelt de nieuwbouw op 
het sportpark.”

Al deze onderwerpen vragen 
kennis van zaken, maar vooral tijd. 
En getalenteerde bestuurders die 
te weinig tijd hebben kunnen het 
karwei niet klaren. Vandaar dat 
zowel het hoofdbestuur van de 
vereniging als de Raad van Advies 
unaniem een beroep op Jan hebben 
gedaan om de functie van voorzitter 
in deze overgangsfase te vervullen. 
Natuurlijk is er stil gestaan bij de 
vraag: is het verstandig om een 
oud-voorzitter te vragen? Wat zal de 
reactie van de buitenwereld zijn? 
Speelt leeftijd een rol? Maar, heel 
simpel, iedereen is ervan overtuigd 
dat beslissend is, de beantwoording 
van de vraag: wie is de beste 
persoon om op een bepaald moment 
de kar te trekken. De rest zijn 
praatjes voor de vaak.

“Het prestatieve, dat is en blijft 
hetgeen de vereniging bindt en 
onderscheidt, maar het zal  wat 
aandacht betreft zowel intern als 
extern minder dominant zal zijn. De 
doelstelling is een herijking van de 
cultuur, naar binnen en naar buiten 
als een vereniging opereren,  op alle 
onderdelen en een evenwichtige 
samenstelling van de bestuur en de 
samenstelling van de vrijwilligers”, 
aldus Jan.

Deze exercitie vereist dat iemand 
tijd heeft, weet hoe te besturen 
en essentieel, kennis van de 
vereniging heeft het aanwezige 
potentieel optimaal te benutten. Een 
buitenstaander kan dit karwei niet 
klaren en intern zijn er getalenteerde 
bestuurders, maar met onvoldoende 
tijd. 

De doelstelling is: op alle fronten 
excelleren, maar de komende 
jaren met de jeugd als accent en 
uitvalsbasis, maar ook daar het 

hoogste amateurniveau als lat.

“In een goede vereniging moet 
niet alleen het eerste team goed 
presteren. Een goede vereniging is 
als een menselijk lichaam, waarbij 
ieder onderdeel van belang is en 
verwaarlozing, gebrek aan aandacht 
van een of meer onderdelen van 
het lichaam, tast op den duur het 
hele lichaam aan. Anders gezegd, 
Halsteren moet een gezond lichaam 
zijn van top tot teen.”

Halsteren heeft zelden of nooit een 
tevergeefs appel gedaan op Jan en 
dat was ook hier niet het geval.

Jan is weer iedere dag bezig 
met Halsteren, gaat van de 
ene commissie naar de andere 
commissie, geeft mensen 
complimenten en als het nodig is 
roept hij mensen tot de orde. En dat 
is een constante factor, staat langs 
de lijn bij de wedstrijden, als een 

fanatiek supporter. Dat is Jan zijn 
uitlaatklep.

Deze activiteiten doet Jan zoals 
altijd energiek en met een lach, 
maar ook duidelijk met een doel. 
Iedere discussie en besluitvorming 
gaat vanuit die ene vraag: wat is 
het belang van de vereniging? 
Persoonlijke belangen zijn daar 
volstrekt ondergeschikt aan.

‘Een vereniging is 
als een menselijk 
lichaam, waarbij 
ieder onderdeel 
van belang is.’
Aan het eind van dit seizoen moeten 
de resultaten duidelijk zichtbaar 
zijn, Halsteren moet uit de steigers 
en goed voorbereid zijn op de 
toekomst. Dan is de tijd rijp om het 
estafettestokje door te geven.

Kortom: we zijn nog niet van Jan 
af (gelukkig) en, heel belangrijk, hij 
heeft er zin in!



ma-do:  8.00-20.00  
vr:  8.00-21.00 

za: 8.00- 20.00 
zo: 10.00- 18.00

Openingstijden: 

Met PLUS elke dag goed
uit de startblokken. 

plus.nl

OOK OP 
ZONDAG OPEN

Grinwis�/�Dorpsstraat 75-77 // Halsteren 



Boushaba voelt zich gewaardeerd: 
‘Ik ga niet voor niets mijn 
derde jaar in’

Het derde jaar van Chafik Boushaba 
bij Halsteren moet zijn beste 
worden. De spits heeft zin in het 
nieuwe seizoen. “We gaan knallen.”

De spits met Marokkaanse roots 
groeide op in de Bredase wijk 
Heuvel en was van kinds af aan 
helemaal gek van voetbal. De 
liefde nam hij over van zijn broer. 
“Ik voetbalde ook veel op straat. 
Als je me vroeger vroeg wat ik 
wilde worden, zei ik meteen: 
profvoetballer.” Boushaba wilde 
het hoogst haalbare nastreven. Hij 
stippelde zijn pad uit. Vanuit Groen 
Wit stapte hij in de B-jeugd over naar 
het grotere Baronie. “Daar zag ik 
veel teamgenoten naar een profclub 
vertrekken. Dat wilde ik ook. Dat was 
wel even een klap.” Even raakte hij 
de spirit kwijt. Een paar jaar stopte 
hij, om als 23-jarige terug te keren. 
Gedrevener dan ooit. 

Die gedrevenheid bracht hem via 
Groen Wit en Baronie naar Halsteren. 
“De ambitie die de club uitstraalt, 
sprak me aan. In dat jaar gingen 
we voor het kampioenschap in de 
eerste klasse.” In dat succesvolle 
seizoen stal de sterke spits meteen 
de harten van de supporters. Niet 
alleen vanwege zijn vele goals. “Ik 
werk hard voor de club, dat moet 
ook. Ik wil m’n best doen voor de 
supporters die hier al jaren komen. 
Dat ik complimenten van ze krijg, 
doet me goed. Ik ben heel blij met 
onze supporters. Ik ga niet voor niets 
mijn derde jaar in hier.”

Dat derde jaar moet zijn beste 
worden. Hij heeft veel vertrouwen in 
zijn prestaties en die van de ploeg. 
“We gaan knallen dit jaar. Vorig jaar 
speelden we goed, maar kregen 
we geen beloning. Nu moeten we 
mentaal sterker zijn.” Bij Boushaba 
zit het mentaal wel goed. “Van jongs 
af aan wil ik alles altijd winnen. Op 
straat, bijvoorbeeld, wil je van je 
vrienden echt niet verliezen. Dat 
is de passie voor het spelletje, de 
passie voor winnen.”  

Boushaba wil met die 
winnaarsmentaliteit belangrijk 
zijn voor het team. Het liefst 
met doelpunten. Maar ook een 

aangevende rol vindt hij goed. Dat 
dienbare siert de spits en kan hij 
bovendien goed gebruiken tijdens 
zijn werk. Boushaba heeft namelijk 
al bijna vijf jaar zijn eigen rijschool 
in Breda, Lesdrive. Daar geniet hij 
nog elke dag van. “Je helpt mensen 
helemaal vanaf nul naar het punt 
waarop ze hun rijbewijs krijgen. Dat 
is heel mooi. Daarnaast maak je veel 
mee en bouw je een band op met 
je leerlingen. Ik haal voldoening uit 
het helpen van mensen.” Dat helpen 
doet Boushaba in de auto en dat 
helpen doet hij op het veld. Hij hoopt 
dat hij niet alleen zijn leerlingen, 
maar ook zijn teamgenoten aan 
mooie successen kan helpen. 
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UW WONING VERHUREN 
Het verhuren van uw woning is een goede oplossing tegen leegstand. Wij
nemen alle zorg uit handen en bieden een uitstekend en zorgeloos beheer-
concept. Zowel short term als long term verhuur is mogelijk en tijdens de
verhuurperiode kan uw woning, indien van toepassing, ongehinderd in de 
verkoop blijven staan. 

INVESTEREN IN VASTGOED 
Nu is het juiste moment om te investeren in vastgoed. Als investment part-
ner van Hopmans Wonen bent u zeker van een gegarandeerd rendement.
U loopt geen enkel risico. Informeer direct naar de mogelijkheden! 

WWW.HOPMANSWONEN.NL
Veilingdreef 21
4614 RX Bergen op Zoom
0164 857 151

Artpol Bouw BV is een dynamisch uitzendbureau dat medewerkers 

uitzendt die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van diverse renovatie- 

en nieuw-bouwprojecten, met kennis van zaken en vakmanschap.  

Samen realiseren zij met u uw project; renovatie, nieuwbouw, pvc-ramen 

en -deuren, stukadoorswerkzaamheden, tegelwerken etc. Aarzel niet 

om vrijblijvend contact op te nemen!

Kruisakker 2-1
4630 BV Bergen op Zoom  
Tel: 06-54681334  
E-mail: info@artpol.nl

Samen aan de slag!
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Van Caam Asbestverwijdering 
en sloopwerken uit Oud-Gastel is 
al 12½ jaar een betrouwbare en 
uiterst gespecialiseerde partner 
op het gebied van het vakkundig 
en veilig verwijderen van asbest,  
onder andere tijdens sloop- of 
renovatiewerkzaamheden. Het 
saneren van asbest (van een 
keukenzeiltje bij de buurvrouw, 
tot het ontmantelen van complete 
ovens in containment) vergt 
zorgvuldigheid en nauwlettendheid. 
“Uw en onze gezondheid is daarbij 
in het geding, dus werken wij altijd 
volgens de regels van de wet”, 
legt Roy Habets uit, sinds kort 
bedrijfsleider bij Van Caam. Hij vult 
daarmee de directie aan bestaande 
uit Jan Sonneveld en Jeroen 
Kouters. 

In voetbaltermen gesproken vormen 
zij de technische staf, bestaande 
uit trainers en coaches. “Het enige 
verschil is dat wij meer aanvoerders 
(lees ‘uitvoerders’) op de werkvloer 
(lees ‘op het veld’) hebben in een 
ploeg gepassioneerde spelers, ons 
personeel.” 

Inzet en doorzettingsvermogen zijn 
sterk bepalend voor het resultaat van 
het bedrijf dat de heren runnen. Tot 
in detail uitgewerkte plannen liggen 
aan de basis van ieder project. 
Tactische strijdplannen worden 
dagelijks bijgesteld om zo tot het 
gewenste resultaat te komen. 

Kwaliteit 
Roy Habets heeft in de korte tijd 
dat hij actief is binnen Van Caam al 
een goed beeld opgedaan van het 
bedrijf en omschrijft het als volgt. 
“Als gespecialiseerd bedrijf op het 
gebied van asbestverwijdering, 
sloop-, grond- en renovatiewerk 
moeten wij ons onderscheiden 
door onze kwaliteit. Ons personeel 
krijgt te maken met grof werk dat 
zij zeer gestructureerd uit moeten  
voeren. Zeker als het om asbest gaat 
worden je verrichtingen nauwlettend 
gevolgd en wij zijn er dan ook vaak 
trots op dat we voor particulieren, 
bouwbedrijven, projectontwikkelaars 
en instellingen problemen met 
asbest op weten te lossen. 
Door onze inzet bij renovatie of 
totaalsloop kan er snel een aanvang 
gemaakt worden met de bouw. 

Wij worden dan geprezen om de 
professionele inzet van personeel en 
machinerie bij het verwijderen van 
asbest, bij het slopen, demonteren, 
strippen, sorteren en afvoeren van 
afval. En dat alles als gecertificeerd 
bedrijf, dat veilig en milieukundig kan 
slopen”, aldus Roy. 

Podium 
Van Caam Asbest en Sloopwerken 
heeft gekozen voor  RKSV Halsteren 
als podium en plek om te netwerken. 
Roy Habets zelf juicht dit toe. Hij 
voetbalt zelf bij DSE in Etten Leur en 
weet wat een goede amateurclub 
als RKSV Halsteren op kan leveren. 
“Aan de ene kant prijs ik de 
professionele opzet van de club, 
hou ik van de sport en ben blij met 
de netwerkmogelijkheden die deze 
club biedt voor deze regio.” Jeroen 
Kouters was ooit leraar lichamelijke 
opvoeding  en speelde bij VES’35. 
Hij heeft Frans Vermeulen nog 
als trainer mee mogen maken bij 
VES’35. De heren weten als geen 
ander wat er in deze tak van sport 
omgaat en hebben elkaar gevonden 
binnen Van Caam Asbestverwijdering 
en Sloopwerken.

Van Caam 
Asbestverwijdering en Sloopwerken

Een goed resultaat vraagt 
om een goed strijdplan

Kruisakker 2-1
4630 BV Bergen op Zoom  
Tel: 06-54681334  
E-mail: info@artpol.nl



ZORGELOOS UITBESTEDEN? 
  

WWW.BOZGROUP.EU 
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Het bedrijf van Ron van Nijnatten 
is het schoolvoorbeeld van hoe je 
oprecht vakmanschap succesvol 
kunt zijn, én blijven. SMS Metaal 
Service is misschien niet de 
grootste speler op de markt, 
maar zeker wel een “ijzersterke” 
organisatie met opvallend veel 
vaste relaties en opdrachtgevers. 

Ron en zijn team zijn actief 
voor heel wat sectoren, van de 
foodindustrie tot de offshore en van 
overheden tot de bouwwereld. Veel 
opdrachtgevers kiezen voor deze 
specialisten, omdat ze zo allround 
zijn. Sinds begin dit jaar is Ron ook 
begonnen met een nieuw bedrijf 
namelijk SMS Pompen Service, 
dat zich vooral gespecialiseerd 
in merkonafhankelijke pompen. 
Wederom weer een nieuwe 
specialisatie erbij voor het team dus!

Trots 
Ron vertelt onvoorstelbaar trots 
te zijn op zijn mensen. Hij ziet 
ze als een soort ambassadeurs 
voor het bedrijf. “Ongeveer de 
helft van de collega’s werkt bij 
de klanten op locatie, vaak op 
projectbasis dan wel gedetacheerd. 
Daar is een hoge mate van eigen 
initiatief en zelfredzaamheid voor 
nodig. Bovendien moeten zij er 
oplossingsgericht, en vaak ook snel 
schakelend, kunnen inspelen op 
allerlei technische vraagstukken.

Boeien en verbinden, dat is het 
credo waarmee Ron zijn bedrijf runt. 
Hij vertelt: “We houden ontzettend 
van ons vak en delen graag ons 
enthousiasme met mensen. Ons 
doel is niet alleen een stuk techniek 
realiseren. We staan altijd klaar voor 

onze opdrachtgevers en willen ze 
graag zoveel mogelijk ontzorgen.”

Sponsoring 
Sponsoring van een club als 
RKSV Halsteren  ziet Ron als een 
stukje maatschappij verantwoord 
ondernemen. Met deze sponsoring 

ondersteunt hij de vele vrijwilligers 
en hij laat de droom van veel 

enthousiaste sporters in vervulling 
gaan. Hij vindt het fantastisch om 
dit te doen bij een ambitieuze 
vereniging die de draad op de juiste 
manier heeft opgepakt.

SMS Metaalservice en SMS Pompenservice

Niet de grootste speler, 
maar ijzersterk in organisatie 



Jubileumviering
RKSV Halsteren is 90 jaar 
en vitaler dan ooit!

Op 1 april 1926 werd de Rooms 
Katholieke Sport Vereniging 
Halsteren opgericht. In 2016 bestaat 
de trotse voetbalclub dus 90 jaar. Op 
zaterdag 4 juni 2016 stond sportpark 
De Beek in het teken staan van 
diverse festiviteiten om dit jubileum 
te vieren. Het werd een “totaal-
voetbalfeest”, waarbij alle leden, 
oud-leden, supporters, vrijwilligers en 
sponsors waren betrokken. 

Voor ieder wat wils, zo luidde de 
opdracht aan de jubileumcommissie 

om het jubileum voor alle geledingen 
van de vereniging tot een feest te 
kunnen maken. Besloten werd om 
aan te sluiten bij het jaarlijkse kamp 
op sportpark De Beek voor de D, E 
en F-jeugd. Het vervolgprogramma 
van het “totaal-voetbalfeest” omvatte 
een onderling 7 x 7 toernooi voor 
de junioren en senioren, een 
reünie van oud-leden met een 
fototentoonstelling over 90 jaar 
RKSV Halsteren. Gevolgd door een 
feestavond, met huldiging van de  
jubilarissen, DJ Hollywood en een 

live-optreden van Marijn van Geel.

(Ere)voorzitter Jan van Elzakker 
bedankte de jubilarissen op gepaste 
wijze voor het willen beleven van het 
geel-zwarte gevoel, zowel op het 
veld als in hun hart. 

Wat volgde was een gezellige en 
uitbundige feestavond, waarbij de 
voetjes van de vloer gingen en er 
veel werd gelachen. RKSV Halsteren 
kan terugkijken op een geslaagd 
verjaardagsfeest! ⊲

Foto: Al meer dan 70 jaar verbonden met RKSV Halsteren: Wil Bosman, hier geflankeerd door zijn vrouw Truus en 
voorzitter Jan van Elzakker
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Jubilarissen  
RKSV Halsteren 
bij 90-jarig 
bestaan
70 jaar lid 
De heer W.C.M. Bosman 
De heer P.W. de Weert

60 jaar lid 
De heer J.P.M. van Elzakker 
De heer G.P. Keijsers 
De heer W.A. Mouwen 
De heer P.M. Roosendaal 
De heer C.A.J. Tempelaars

50 jaar lid 
De heer A.A.M. Aarden 
De heer A.F.J. van der Avert 
De heer A.M.P. van der Avert 
De heer L.J. Buijsen 
De heer J.W. van Eekelen 
De heer P.J.W. van Eekelen 
De heer J. Hermans 
De heer A.D. Heijnen

40 jaar lid 
De heer M.J.M. van der Avert 
De heer J.C. Besters 
De heer J.P. van Elzakker 
De heer P.G.M. van Kaam 
De heer J.C.M. van de Watering 
De heer A.P.J.M. Wijten

25 jaar lid 
De heer A. van den Brink 
De heer P.J.A.M. Bakx 
De heer K. Bergmans 
De heer P. de Boeck 
De heer J.M. la Gasse 
De heer H.W.J.M. van Herel 
De heer A.M.P. Jansen 
De heer W.J. van Tongeren 
De heer J. Lambregts 
De heer A. de Nijs 
De heer A. Schrauwen 
De heer H. Verdult 
De heer L. Verkaart

Het clublied van Halsteren  
werd tijdens de feestavond uit volle borst meegezongen

Het onderlinge 7 x 7 jubileumtoernooi  
werd overtuigend gewonnen door de Zondag 4

Het nieuwe dames 35+-team van Halsteren speelde een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen de dames van Be Ready 
uit Hank

Die Edelweiss Buben luisterden  
het jubileumfeest op met hun vrolijke klanken

Tijdens de reünie was er volop gelegenheid  
om bij te praten onder het genot van een drankje

De jubileumdag begon met activiteiten voor de 
“uitgeslapen” kampeerders van de D-, E- en F-jeugd



ONLINE 
communicatie 
Naast offline communicatie is 

DGW ook gespecialiseerd in online 

communicatie zoals (responsive) 

websites, apps en online 

campagnes! Ook adwordcampagnes, 

zoekmachineoptimalisatie en 

socialmedia beheer behoren tot 

onze dagelijkse werkzaamheden.   

Wilt u ook beter gevonden worden op het web? 
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking

mediaplanning • webdesign • copywriting • marketing • online communicatiemiddelen

Dorpsstraat 32-34 4661 HP Halsteren • 0164 683 997 • info@degrafischewereld.nl • www.degrafischewereld.nl

FULL SERVICE RECLAMEBUREAU

OFFLINE 
communicatie

magazines • kranten • brochures • huisstijldrukwerk • ontwerp • opmaak

1

Ook 
een eigen 

magazine, krant of 
brochure? Mail ons 
voor een scherpe 

offerte

Halsteren in Presentatie- en business-
magazine RKSV Halsteren

nr. 1
jaargang 3 (‘16 - ‘17)

Geel Zwart zijn onze kleuren
Halsteren is onze naam

Selectie Zondag 1:
Nieuwe aanwinsten

aan het woord

Huijgens Verhuurbedrijf
Wij staan aan de basis 
van uw evenement

Coverstory:
Jan van

Elzakker 
weer even 
op de bok

Europe Steel Center 
Al 50 jaar een sterke 

speler op de inter-
nationale staalmarkt

Vrijwilligersploeg:
Klaart de klus 
op sportpark 
De Beek

BEWEGING
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Als bezoeker aan sportpark De 
Beek sta je er niet snel bij stil, 
maar wekelijks - en als het nodig 
is zelfs dagelijks - zijn vrijwilligers 
van RKSV Halsteren in de weer 
om het sportpark tiptop in orde 
te brengen én te houden. Sinds 
een jaar of vier verzorgt een groep 
van enthousiaste vrijwilligers het 
onderhoud op het sportpark. 

We treffen de mannen van 
de onderhoudsploeg op een 
maandagochtend op De Beek. Want 
de maandag- en donderdagochtend 
zijn de vaste momenten, waarop de 
onderhoudswerkzaamheden worden 
uitgevoerd. De ploeg heeft het extra 
druk, want de Markiezen Cup is 
in volle gang en dat leidt tot meer 
afvoer van afval en extra aandacht 
voor de conditie van de speelvelden. 
Daarom houden we het gesprek met 
Ad Aarden, Gerrit Keijsers en Wil 
Bosman – samen goed voor circa 
200 jaar Halsteren-ervaring – kort.

Eerste gaan we even terug in de tijd: 
het onderhoud van het sportpark 
was tot zijn overlijden in december 
2012 de zorg van “supervrijwilliger” 
Geert van Tilburg. Het gat dat daarna 
ontstond is door enkele vrijwilligers 
opgevuld. Inmiddels is dat 
uitgegroeid tot een team van circa 
10 medewerkers. Dat lijkt veel, maar 
ook het aantal onderhoudstaken 

is inmiddels flink toegenomen. 
“We kunnen zeker nog extra 
handjes gebruiken”, stelt Ad. De 
afspraken met de gemeente over de 
zelfwerkzaamheid op het sportpark 
zijn inmiddels goed afgestemd. De 
ploeg weet dus wat wel en niet tot 
de eigen verantwoordelijkheid hoort. 
Zo is het maaien van de velden een 
taak van de gemeente, maar de 
plekken waar de machines van de 
gemeente niet bij kunnen en het 
belijnen van de velden verzorgt de 
onderhoudsploeg. En dat belijnen 
is een wekelijkse onderneming en 
vergt veel tijd en accuraatheid. 

“We zijn vooral ook erg blij met de 
bijdragen en ondersteuning die we 
van de sponsoren van Halsteren 
ontvangen. Zo hebben we onlangs 
bij het aanpakken van de zijkanten 
van de tribune van Ludo Keijsers 
een steiger te leen gekregen en 
stelde Sabic de nieuwe glasplaten 
ter beschikking. Dergelijke 
sponsorsteun waarderen we zeer” 
aldus Ad.

De mannen zien ondanks 
hun tomeloze inzet voor de 
representativiteit van het mooie 
sportpark nog wel wat ruimte voor 
verbetering. “De container voor 
de opslag van de materialen zal 
hopelijk door de nieuwbouw kunnen 
verdwijnen”, zegt Gerrit. En Wil vult 

aan: “De entree van het sportpark 
zou best mogen worden opgesierd 
met vlaggenmasten, waaraan de 
clubvlaggen van Halsteren en VVC 
kunnen worden opgehangen.”

Het enthousiasme waarmee deze 
vrijwilligersploeg zijn taken uitvoert, 
is groot. Niet in de laatste plaats 
omdat het echt teamwork is (vanuit 
veiligheidsoptiek voert men de taken 
bij voorkeur ook in koppeltjes uit) 
en de werkzaamheden in onderling 
overleg worden bepaald. De 
vrijwilligersploeg verwelkomt graag 
nieuwe leden. “Kom gerust eens een 
ochtendje meelopen met ons”, roept 
Ad tot slot de lezers van Halsteren In 
Beweging op!

Vrijwilligersploeg  
klaart de klus op sportpark De Beek 

Een greep uit de taken van de 
onderhoudsploeg van RKSV Halsteren:

• Bosplantsoenen schoonhouden 
• Parkafscheiding en veldafscheiding   
 onderhouden 
• Afvalbakken en zwerfafval op alle velden   
 legen en opruimen 
• Hagen en sierheesters snoeien 
• Graskanten langs verharding, beplanting,   
 bosplantsoenen en sierheesters verwijderen 
• Herstellen van speelschade op de velden 
• Doelgebieden beluchten met de daarvoor   
 aangeschafte materialen 
• Maaien van gras waar de machines van   
 gemeente niet bij kunnen, zoals hoeken en   
 kanten velden en de dijken langs het A en B   
 veld 
• Belijnen van alle velden waar het nodig  
 is om zaterdags en zondags en eventueel   
 doordeweeks te kunnen voetballen 
• Het wassen van de shirts van de selectieteams 
• Kleine reparaties in accommodatie RKSV   
 Halsteren 
• Plaatsen, vervangen en reinigen van de   
 reclameborden



RKSV Halsteren biedt de spelers 
van de diverse elftallen een podium 
om zich te presteren, maar biedt ze 
ook een stuk beleving binnen een 
enerverende sport. De club biedt de 
zakelijke contacten een soortgelijk 
podium. Een podium waar zij zich 
kunnen presenteren en waar zij 
met elkaar kunnen netwerken. Uit 
dergelijke ontmoetingen kunnen 
de meest mooie vormen van 
samenwerking ontstaan. Denk hierbij 
vooral aan het sparren met elkaar 
over ondernemen, het gebruik 
maken van elkaars diensten, kennis 
en kunde. Het zakelijke podium 

RKSV Halsteren is een bijzondere 
ontmoetingsplek die kan leiden 
tot onverwachte vormen van 
kruisbestuiving. Ook op die manier 
blijft RKSV Halsteren in beweging.  
Voorbeelden zijn er te over, maar 
toch tot slot een tot de verbeelding 
sprekend voorbeeld: de nieuwe 
bedrijfskleding van het personeel 
van De Berk is verzorgd door  
Michel van de Avert. Reza Smits  
van De Berk biedt de spelers en 
bussinessclub RKSV Halsteren een 
geheel eigen podium om in culinaire 
sfeer elkaar te ontmoeten.

De Berk biedt spelers een eigen podium

RKSV Halsteren in beweging
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Jack Huijgens is inmiddels al 22 
jaar actief met zijn verhuurbedrijf. 
Hij startte met een dertigtal 
stoelen en bijpassende tafels en 
beschikt nu over een compleet 
assortiment producten, waarmee 
hij  bedrijven, verenigingen en 
particulieren op locatie kan 
faciliteren bij hun kleine en grote 
evenementen. Kleine en mega grote 
tenten, meubilair, serviesgoed, 
marktkramen, dansvloeren, podia 
en feestelijke verlichting. Maar 
ook op culinair gebied staat 
hij voor u klaar met koelingen, 
heaters, kookvoorzieningen en 
tapinstallaties. 

Zijn zoon Bart is actief binnen 
het bedrijf en binnen het bestuur 
va de KPJ. “Daar ben ik ook ooit 
begonnen”, lacht Jack. “Maar toen 
ging het toch even anders als nu. 
De macht van internet is bepalend 
en die heeft voor mij ook voor een 
enorme groei gezorgd. In verband 
met de toenemende vraag hebben 
we ons aanbod uitgebreid. 

Naast de pagode en de kleine en 
grote aluminium constructietenten 
kunnen we nu ook een supergrote 
stretchtent plaatsen. In deze regio 
zijn wij de enige met dit aanbod. 
Daarmee trekken we grote bedrijven 
en evenementen aan”, legt Jack 
uit. Vol trots vertelt hij over de 
grootschalige evenementen die 
zij opgezet hebben voor Sabic, 
Intratuin, tanteLouise – Vivensis, 
Stadlander en Samenloop van Hoop 
waarbij zij meer dan dan alleen 
materialen leveren. “Wij ontzorgen 
door ons totaalconcept. Wij denken 
mee in de organisatie, leveren 
support en adviseren op maat. Bij 
de meeste evenementen zijn we 
van A tot Z betrokken en actief en 
dat maakt het erg leuk. Wij regelen 
de catering en verzorgen de drank. 
Alleen professionele belichting en 
geluid doen we niet zelf, dat laten 
we aan de specialisten over. Maar 
sfeerverlichting en geluid is zeker bij 
ons in goede handen.” 

Aan de bal 
Zowel Jack als zoon Bart hebben 
iets met de voetbalsport. Jack 
speelde ooit bij Lepelstraatse Boys 

bij de jeugd, maar stopte daarna 
met rennen op het veld. Hij houdt 
het bij kijken. Zoon Bart voetbalt bij 
RKSV Halsteren  en zo raakte Jack 
betrokken bij de club. “Het begon 
met het leveren van een bus voor 
het voetbalkamp, het plaatsen van 
een tent en zo is dat uitgegroeid 
naar zakelijke betrokkenheid bij 
grote partijen en feesten. De Rabo 
fietsdagen, het Sabic toernooi en de 
Markiezencup staan op mijn agenda. 
De lijnen zijn kort en ik ben met de 
club meegegroeid. Daarmee kom ik 
ook in beeld bij andere verenigingen. 
Dit is een sportief contact dat mij 
al veel gebracht heeft.” Bart staat 
momenteel niet veel op het veld, 
door zijn blessure. Tot 2 seizoenen 
speelde hij in zaterdag 1, waar hij 
weer graag aan de slag wil.

Waar Huijgens Verhuurbedrijf ook 
actief is, het draait altijd om kwaliteit. 
“Wij hoeven niet de grootste te zijn, 
maar  willen wel de beste zijn in onze 
branche. Dat heeft te maken met het 
vertrouwen van de klant in een goed 
product. Met elk succes leveren we 
een visitekaartje af en dragen we 
onze naam verder uit.”

Huijgens Verhuurbedrijf

Wij staan aan de basis van 
uw evenement
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In 2009 organiseerde Ingrid 
Gommers, spinning instructeur, en 
bevriend met ex-profwielrenner 
Michael Boogerd, een 
kleinschalige spinningmarathon bij 
Fitnesscentrum Halsteren. Daar was 
het dat Patrick van Zon haar vroeg 
samen met hem het evenement iets 
grootser op te willen zetten en zo is 
in 2010 Heroes for Heroes geboren. 
De eerste editie van Heroes for 
Heroes in zijn huidige vorm in 2011 
was meteen een succes en zo is 
het evenement ieder jaar gegroeid. 
Helaas is Patrick in 2015 plotseling 
overleden aan een hartstilstand op 
de veel te jonge leeftijd van 43 jaar. 
Zijn passie voor Heroes for Heroes 
leeft voort.

 
Het primaire doel van Heroes for 
Heroes is het inzamelen van zoveel 
mogelijk gelden voor goede doelen 
gelieerd aan de ziekte kanker. 
Onvoorwaardelijke randvoorwaarden 
zijn voor ons: samen, beleven 
en alles geven. De intensieve, 
uitputtende indoor cycling marathon 
symboliseert voor ons het gevecht 
dat kankerpatiënten vaak dagelijks 
en maandenlang leveren.

Mensen met kanker voeren vaak 
maanden een gevecht voor leven 
of dood. In de sport zijn er veel 
sporters die maandenlang alles 
geven, die alles opzij zetten om de 
finish te halen, maar ondanks al die 
inspanningen de finish nooit halen. 
Helaas geldt dit ook voor velen die, 
ondanks hun zware gevecht en 

opofferingen, de strijd tegen kanker 
niet kunnen winnen. Dat is wat ons 
inspireert, motiveert en waar we 
tijdens het evenement bij willen 
stilstaan. 

Het programma op  
14 januari 2017 in Gebouw T te 
Bergen op Zoom is veelzijdig:

Er wordt gestart met een kidsblok 
van 2 uur voorafgaand aan de 
cycling marathon. Deze wordt 
gevolgd door een 8-uur durende 
marathon, waarvoor individueel 
of als groep/bedrijf  kan worden 
ingeschreven. Dat kan per uur, 
maar er zijn ook mensen die de 
volle 8 uur meedoen, als een echte 
cyclingmarathon. 

Ieder jaar is er ook een veiling met 
mooie (gesponsorde) items, waarvan 

de opbrengst volledig naar het 
goede doel gaat.

De dag wordt afgesloten met een 
spetterende feestavond.

Kenmerkend voor Heroes for Heroes 
is dat er altijd bekende sporthelden 
meedoen, die samen met de 
deelnemende helden vechten voor 
kankerpatiënten.

Sporthelden als Michael Boogerd, 
Wout van Wengerden (tevens onze 
ambassadeurs), Erik Breukink, Erik 
Dekker, Koos Moerenhout, Rob 
Ruijgh, Jac v/d Poel, Thalita de Jongh 
en Rico Verhoeven steunen Heroes 
for Heroes.

Meer informatie is te vinden op  
www.heroesforheroes.eu

Heroes for Heroes organiseert 14 januari 
2017 de 6e Indoorcycling Marathon 



www.artiflex.com

Artiflex is al meer dan tien jaar actief als personeelsbemiddelaar in 
de bouw en techniek. Naast het uitzenden denken wij ook mee 
op organisatieniveau. Hierbij valt te denken aan advies over 
de algehele flexibele schil en lichten wij ook graag de nieuwste 
wet- en regelgeving toe. Tot slot zijn wij ook beschikbaar voor al 
uw vragen op het gebied van payrolling en daarbij garanderen wij u één vast contactpersoon. Wij 
bieden duurzame oplossingen in een snel veranderende wereld. Voor zowel werkgever, als werknemer.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?  Neem dan contact op met 0165 391 070 voor de vestiging 
in Roosendaal of 0168 371 505 voor de vestiging in Zevenbergen.

16
35

Anno 2016 draait alles om snelheid. Bij Artiflex is dit anders. Wij zijn een 
bedrijf van mensen, voor mensen en daarom hebben wij ook in al onze 
oplossingen oog voor de menselijke kant. 

Bezoek onze website www.rksvhalsteren.nl

Like ons op Facebook facebook.com/rksvhalsteren

Volg ons op twitter twitter.com/rksvhalsteren

U bent van harte welkom om te 
sporten of om gezellig iets te 
drinken in ons vernieuwde complex

HORECA 
FYSIOTHERAPIE
KINDERFEESTJES

Karmel 4
Bergen op Zoom
Tel. 0164 254 777
www.sportcentrumdekarmel.nl

armelarmelDe

Sportcentrum

& BADMINTON
TENNIS, SQUASH  
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Sjef Bastians staat bij elke wedstrijd 
van de geel-zwarte F2-tjes trots 
langs de lijn en moedigt zijn 
kleinzoon Max aan. De naam van 
zijn autobedrijf prijkt op de shirts 
van de jonge spelers “Ik stam 
uit de tijd van de schoenen met 
stalen neuzen en de ballen met 
leren veters. Ik ben nooit echt aan 
voetballen toegekomen, maar 
ben  de meest trouwe supporter 
van dit elftalletje. Verder heb ik 
bewondering voor de verrichtingen 
van het eerste elftal, het bestuur en 
de verdere organisatie. Dit is een 
mooie club en daarom ben ik uit 
zakelijk oogpunt aangesloten bij de 
bussinessclub”, vertelt hij. 

Sjef startte met zijn bedrijf in 1970, 
een garagebedrijf met benzinepomp 
aan de Kladseweg. “Ja, dat zijn 
lang vervlogen tijden. Ik heb nu 
het bedrijf in Steenbergen aan de 
Franseweg, in Bergen op Zoom aan 
de Wouwsestraatweg, beiden met 
wasstraat, Shellpomp, garagebedrijf 
en showroom. Daarnaast heb ik een 
schadebedrijf aan de Nijverheidsweg 
in Halsteren. Je kunt gerust stellen 
dat we een bedrijf in beweging zijn. 

Dagelijks worden er nieuwe en 
gebruikte auto’s verkocht, plegen 
we onderhoud en servicebeurten 
aan wagens van particuliere en 
zakelijke rijders en regelen we 
schadegevallen en pech op”, vertelt 
hij trots. De kracht van autobedrijf 
Bastians zit juist in het totaalpakket 
dat deze sinds jaar en dag 
Peugeotdealer weet te bieden. De 
klanten worden compleet ontzorgt 
en vinden alles wat hun hartje 
begeert onder een ‘ dak’ met een 
aanspreekpunt. 

Meebewegen  
“Meebewegen blijft van belang in de 
autobranche”, beaamt ook Marcel 
Jaspers, al sinds 1998 werkzaam bij 
de vestiging in Bergen op Zoom. “ 
Sinds Sjef Bastians zijn bedrijf startte 
zijn er enorm veel verschuivingen 
geweest. Neem de komst van de 
computer en het internet, allerlei 
vormen van automatisering en de 
intrede van de elektrische auto. Wij 
kunnen niet stil blijven staan, moeten 
in beweging blijven. Ondernemen 
in deze branche is en blijft echt 
topsport.” 

Particuliere 
Momenteel vinden veel 
autoliefhebbers een prima deal in het 
private lease aanbod van Peugeot. 
“Eigenlijk is het een simpel verhaal. 
Je huurt bij ons een auto voor een 
overeengekomen periode, tegen een 
vast bedrag per maand en het enige 
wat het je extra kost is de brandstof. 
Je weet daardoor precies waar je 
aan toe bent qua kosten. Diverse 
particulieren hebben zo de weg naar 
ons gevonden”, vertelt Marcel. Het 
mooie aanbod van Peugeot prijkt in 
de showrooms. In oktober komt de 
nieuwe 3008 SUV en ook de 2008 
heeft een facelift ondergaan.

Zakelijke rijders 
De zakelijke markt vindt er lease 
mogelijkheden in personen- en 
bedrijfswagens. Gloednieuw is de 
nieuwe Expert, naast de bekende 
Bipper, Partner en Boxer. Ook voor 
het vervoer van personen/ personeel 
is de Expert verkrijgbaar als Traveller.  
Hierbij is geluisterd naar 
debehoeften van de klanten, die 
deze Peugeot- dealer al jaren goed 
weten te vinden.

Autobedrijf en Peugeotdealer Bastians

De autobranche is altijd 
in beweging
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In maart 2013 begon Alwin van 
Dongen zijn eigen personeels- en 
salarisadviesbureau. Alwin had 
veel praktijkkennis opgedaan bij 
PricewaterhouseCooopers, ESJ 
Accountants & Belastingadviseurs, 
ADP Nederland en Bilfinger Industrial 
Services in diverse rollen als 
manager en adviseur.  

Sinds 2013 zet hij deze kennis 
en kunde om in zijn eigen bedrijf 
FAKOPS (afkorting van For All Kinds 
Of Payroll Services). 

Om het overzichtelijk te houden 
bestaat de dienstverlening 
uit een viertal pijlers 
namelijk; salarisadministratie, 
personeelsadvies, payrolling en 
interim consultancy. Vanuit deze vier 
pijlers in onze dienstverlening wordt 
er maatwerk aangeboden tegen een 
betaalbare en transparante prijs.

Ons bureau is volledig online 
ingericht, waardoor we efficiënt 
kunnen werken en onze 
klanten 24/7 inzicht hebben 
in hun eigen personeels- en 
salarisadministratie. We maken 
gebruik van een online personeels- 
en salarisadministratie systeem 
dat ons in staat stelt veel meer 
te bieden dan alleen het voeren 
van de salarisadministratie voor 
bedrijven. De salarisadministratie 
moet goed zijn, dat is vaak het 
hoogst haalbare. Toegevoegde 

waarde lever je door een brede 
en aanvullende ondersteuning 
van de ondernemer op het gebied 
van personeelsadministratie 
en aanverwante zaken zoals 
bijvoorbeeld bij looncontroles, 
loonbelasting en sociale 
zekerheidsaspecten, 
arbeidsvoorwaarden en 
arbeidscontracten . 

Inmiddels heeft het bureau een 
mooie ontwikkeling in de groei 
doorgemaakt. Onze klanten 
bevinden zich in zowel het nationale 
als het internationale segment en 
variëren in grootte van 1 tot 200 
werknemers. Voor elk type klant 
hebben we een oplossing. Ook voor 
de salarisadministratie van Directeur 
Groot Aandeelhouders hebben we 
aantrekkelijke tarieven. 

Daarnaast zijn we vaak 
strategisch partner voor HR 
specialisten en accountants- en 
administratiekantoren. Zij maken 
gebruik van onze specialistische 
dienstverlening rondom personeel- 
en salarisadministratie op maat.  

‘Maatwerk, persoonlijke en 
innovatieve ondersteuning 
op het gebied van Perso-
neels- en salarisadministra-
tie is een must!’

Per 1 september 2016 is John 
Krist toegetreden als mede-
eigenaar. John Krist is woonachtig 
in Halsteren en heeft als senior 
salarisadviseur ruime ervaring 
opgedaan binnen het personeels- en 
salarisadministratievakgebied bij 
PricewaterhouseCoopers en een 
groot detacheringsbureau binnen het 
payroll en HR vakgebied. 

Samen staan ze voor kwaliteit met 
twee motto’s, we doen het goed 
of we doen het niet en afspraak is 
afspraak. 

FAKOPS is een onafhankelijk, dus 
breed inzetbaar salarisadviesbureau. 
“We willen onze relaties een 
objectief advies kunnen geven.”, 
leggen Alwin en John uit. “Bovendien 
vinden we het belangrijk om dicht 
bij onze klanten te staan, met 
raad, snelle opvolging en concrete 
informatievoorziening. Niet voor niets 
werken we met een geavanceerd 
personeelsinformatiesysteem 
dat geheel op maat kan worden 
aangeboden. Klanten kunnen hier 
op inloggen en informatie aanvullen, 
bewerken of bekijken. Wij verwerken 
nieuwe input daarna volgens de 
gemaakte afspraken en leveren 
bijvoorbeeld salarisstroken aan, die 
medewerkers ook zelf op kunnen 
halen. Op basis van de aanwezige 
informatie kunnen we een bedrijf ook 
voorzien van de nodige adviezen 
en rapportages, wanneer daar 
behoefte aan is. Het systeem is 
tevens te koppelen aan een al dan 
niet extern administratiekantoor dat 
de boekhouding of accountancy 
verzorgt.” Het gehele concept gaat 
uit van online samenwerken en de 
ondernemer real time inzicht te 
geven in de gehele administratie. 

De werkwijze biedt in de praktijk 
nogal wat voordelen. Het bespaart 
de nodige tijd, uren en dus kosten. 
Daarentegen blijven uiteraard het 
persoonlijke contact en bijbehorende 
advies een vast deel van de service!

Per 1 september 2016 hebben 
ze hun hoofdkantoor gevestigd 
in de PUCELLE STUDIOS aan de 
Aldegondebaan 7 te Bergen op 
Zoom. Daarnaast hebben ze nog een 
nevenvestiging aan de Parklaan 9 te 
Roosendaal. 

Personeels- en Salarisadvies 3.0



Er is een spanningsveld tussen 
individuele ontwikkeling van een 
talent en de groei van het team 
waarvan je lid bent. Tussen kiezen 
voor jezelf of voor je team. In voetbal, 
in business, in elke omgeving waar 
het woord topsport valt als het over 
de dagelijkse gang van zaken gaat. 
Dat spanningsveld wordt alleen maar 
groter naarmate de talenten groeien 
en belangen toenemen. 

De KNVB Campus heeft op 1 
september jl. zijn deuren geopend 

en biedt topsportfaciliteiten voor 
de begeleiding van talenten en 
teams in de voetbalwereld en het 
bedrijfsleven. Of je nu komt voor 
een voetbaltrainingskamp, business 
event, vergadering, congres, 
voetbalclinic of evenement van 
50 tot 5.000 personen; de KNVB 
Campus is voor iedereen. Met de 
expertise en faciliteiten van het 
topvoetbal. 

Het nieuwe team van de KNVB 
Campus staat te trappelen om 

je gastvrij te ontvangen op de 
gloednieuwe, ultramoderne locatie. 
Op het uitgestrekte terrein van de 
KNVB ligt een Trainingscentrum, 
Teamhotel, Sportmedisch Centrum, 
gras- en kunstgrasvelden en de 
Rinus Michels Dug Out. 

Kijk voor meer informatie op  
www.knvb.nl/campus.                      
Je kunt ook een mail sturen naar  
info@knvbcampus.nl  
of telefonisch contact opnemen via  
0343 – 491 424.

‘Iedereen is welkom op 
de KNVB Campus’

Het moderne voetbal vraagt om goed samenspel én talent. Met spelers die sterker zijn dankzij hun team, en teams die 
de kracht van hun spelers kennen. Die teams van morgen worden vandaag gevormd. Op de KNVB Campus in Zeist. Hier 
ligt hun basis voor de top. Hier gaan innovatie, motivatie én transpiratie hand in hand. Het resultaat? Teams die als een 
eenheid in de wedstrijd staan.
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Wij geven u de perfecte voorzet! 

Uw betrouwbare partner in grenzeloos uitzenden
Van Koppen & Van Eijk is uw betrouwbare partner in grenzeloos uitzenden. Met flexibele oplossingen, maatwerk en 

24/7 bereikbaarheid. Onze meerwaarde is onze betrokkenheid naar opdrachtgevers én werknemers. Want uw 

uitzendkrachten zijn ons gezamenlijke kapitaal. Inmiddels koppelen wij dagelijks ruim 10.000 werknemers met succes 

aan bedrijven in de sectoren tuinbouw, logistiek, voeding, recycling, schoonmaak, bouw en techniek. Dat maakt ons een 

van de grootste uitzendbureaus in Nederland. Toch blijven wij wie we zijn: toegewijd, betrouwbaar en toegankelijk. 

Neem vrijblijvend contact op met Van Koppen & Van Eijk op 06-10667634 (Carlo Laros) of kijk op www.vkve.nl

IT PROFESSIONALS

tijdelijke en vaste medewerkers

In de afgelopen 24 jaar heeft Eclectic een groot en divers
netwerk opgebouwd. En nog elke dag zijn wij druk bezig 
om nieuwe IT-professionals te leren kennen, zodat u altijd
de beste kandidaat kunt verwelkomen op uw projecten.

www.eclectic.eu

SIMPLY FINDING THE BEST



27

We vroegen de spelers die dit 
seizoen nieuw zijn in de selectie 
van de zondag 1 naar hun 
beweegredenen om voor Halsteren 
te kiezen.

Ferdi Yilmaz (aanvaller/middenvelder): 
“Ik hoorde dat ik bij Halsteren op 
een lijstje stond, toen begon het wel 
te kriebelen. Ik weet dat ik het in 
me heb, maar ik heb ook zin om het 
nog één keer aan Brabant te laten 
zien, dat ik het aan kan op dit niveau. 
Daarnaast spreekt het me aan dat ik 
al verschillende jongens ken: Ariën 
Pietersma, Robin van Nijnatten en 
Jurgen Gijzen.”

Jurik Zimmerman (aanvaller): “Ik ken 
Halsteren, heb er tegen gevoetbald 
en het is een mooie club om voor 
te spelen. Ik wil voor de prijzen 
spelen en zie dat wel gebeuren bij 
Halsteren. Ook leuk is dat we in de 
KNVB Beker spelen. Persoonlijk 
weet ik dat ik het aankan, dat heb ik 
bij Baronie al laten zien. Ik ben een 
voetballer die het hoogst haalbare 
wil bereiken en Halsteren trekt me 
wel. Ik ben blij deel uit te maken van 
de selectie.”

Jordi Nijs (aanvaller/middenvelder): 
“Halsteren is een club met een 
mooie ambitie. Ze willen naar de 

derde divisie en dat is wat ik ook wil 
bereiken. Ook is het leuk dat ik weer 
herenigd ben met Peter Pijpers. Die 
ken ik van mijn tijd bij Baronie en 
daar kan ik het goed mee vinden. 
Ook heb ik al met een aantal andere 
jongens samen gespeeld. Ik hoop 
een vaste waarde te worden voor 
Halsteren en ik hoop dat ik kan 
zorgen voor een aantal doelpunten 
en assists.”    

Perry Bierkens (verdediger/
middenvelder): “Ik was al bekend 
met de club, ik speelde hier tot twee 
jaar terug. Het is hier heel gezellig. 
Daarnaast wil ik, net als de club, 
sportief het hoogste bereiken. Ik ben 
nu een van de oudere spelers en 
hoop met mijn ervaring de groep te 
kunnen helpen. Ik denk dat we met 
dit team hoge ogen kunnen gooien.”

Jorn Hopmans (middenvelder/
aanvaller): “Vooral de ambitie van 
de club spreekt me aan: het willen 
promoveren naar de topklasse, 
spelen om te winnen. Bovendien zie 
ik een paar oude maten terug.  Ik 
vind het leuk om terug te keren naar 
mijn roots, de club waar ik tien jaar 
met plezier al gespeeld heb.”

Ariën Pietersma (doelman): “Ik ben 
naar Halsteren gekomen omdat het 

in de omgeving een topclub is in het 
amateurvoetbal en we om de prijzen 
kunnen spelen. Ik hoop dat ik met 
mijn ervaring wat kan toevoegen 
aan de groep. Zo hoop ik dat ik ook 
Roy (De Weert, tweede keeper, red.) 
beter kan maken. Mijn eerste indruk 
is goed: ik vind het een leuke, mooie 
club en we hebben een gezellige 
groep. Ik zit hier wel op m’n plek. Het 
doel voor mij is promoveren: ik denk 
dat we dat verplicht zijn met zo’n 
groep.”

Jurgen Gijzen (verdediger/
middenvelder): “De ambitie die 
Halsteren uitspreekt om richting de 
topklasse te gaan, spreekt mij aan. 
Dat is de voornaamste reden voor 
mijn komst. Ik heb bij Baronie van 
dat niveau mogen proeven, ik hoop 
ondanks mijn leeftijd nog een aantal 
jaartjes op dat niveau uit te komen. 
En ik vind het leuk om herenigd te 
worden met Peter Pijpers.”

Matthew Amoah (aanvaller): “Dat 
geel en zwart, dat vind ik mooi. Dat 
droeg ik al in mijn tijd bij NAC en 
Vitesse. Mijn eerste indrukken hier 
zijn goed. Het zijn goeie jongens, ik 
heb er al een paar vrienden bij. Als 
team gaat het goed, tot nu toe. Ik 
hoop op een mooi jaar.”

Selectie Zondag 1
Nieuwe aanwinsten aan het woord
V.l.n.r.: Ferdi Yilmaz, Jurgen Gijzen, Jorn Hopmans, Matthew Amoah, Perry Bierkens, Jurik Zimmerman, Jordi Nijs en Ariën Pietersma
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Selectie RKSV Halsteren 
seizoen 2016-2017

Boven v.l.n.r.: Ellas Meijer, Bart Dietvorst, Perry Bierkens, Ferdi Yilmaz, Jorn Hopmans, Jeroen Beerendonk, Jelle Voermans, Jurgen Gijzen

Midden v.l.n.r.: Nouredinne Abdellaoui (keeperstrainer), Jordi Nijs, Chafik Boushaba, Matthew Amoah, Roy de Weert, Ariën Pietersma, Bart Sweere, Rob Dietvorst, Robin van Nijnatten, Thomas van der Spek, Miranda Janssen (verzorgster), Remco Raats (materiaalverzorger)

Onder v.l.n.r.: Jurik Zimmerman, Sigourney Bandjar, Ron van Nijnatten (technisch manager/assistent-trainer), Peter Pijpers (hoofdtrainer a.i.), Thomas Mangelaars (teammanager), Mesut Kartal, Marvin Bedaf
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Selectie RKSV Halsteren 
seizoen 2016-2017

Boven v.l.n.r.: Ellas Meijer, Bart Dietvorst, Perry Bierkens, Ferdi Yilmaz, Jorn Hopmans, Jeroen Beerendonk, Jelle Voermans, Jurgen Gijzen

Midden v.l.n.r.: Nouredinne Abdellaoui (keeperstrainer), Jordi Nijs, Chafik Boushaba, Matthew Amoah, Roy de Weert, Ariën Pietersma, Bart Sweere, Rob Dietvorst, Robin van Nijnatten, Thomas van der Spek, Miranda Janssen (verzorgster), Remco Raats (materiaalverzorger)

Onder v.l.n.r.: Jurik Zimmerman, Sigourney Bandjar, Ron van Nijnatten (technisch manager/assistent-trainer), Peter Pijpers (hoofdtrainer a.i.), Thomas Mangelaars (teammanager), Mesut Kartal, Marvin Bedaf
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Spelerspaspoorten selectie 2016-2017
Ariën Pietersma   Jelle Voermans Perry Bierkens

Woonplaats:
Dinteloord

Vorig seizoen:
Vlissingen

Woonplaats:
Rijsbergen

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Roosendaal

Vorig seizoen:
Vlissingen

24-04-1987

1.86 m

Nr. 1

Keeper

30-01-1995

1.82 m

Nr. 2

Verdediger

21-07-1990

1.90 m

Nr. 3

Verdediger

Robin van Nijnatten Ellas Meijer Jurgen Gijzen

Woonplaats:
Schijf

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Roosendaal

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Hoeven

Vorig seizoen:
DOSKO

01-07-1989

1.87 m

Nr. 4

Verdediger

07-09-1996

1.78 m

Nr. 5

Verdediger

09-05-1988

1.76 m

Nr. 6

Middenvelder

Jorn Hopmans Sigourney Bandjar Chafik Boushaba

Woonplaats:
Bergen op Zoom

Vorig seizoen:
DOSKO

Woonplaats:
Rotterdam

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Breda

Vorig seizoen:
Halsteren

25-02-1989

1.89 m

Nr. 7

Middenvelder

18-08-1984

1.75 m

Nr. 8

Middenvelder

26-11-1986

1.84 m

Nr. 9

Aanvaller
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Spelerspaspoorten selectie 2016-2017
Jordi Nijs Marvin Bedaf Ferdi Yilmaz

Woonplaats:
Roosendaal

Vorig seizoen:
Baronie

Woonplaats:
Bergen op Zoom

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Roosendaal

Vorig seizoen:
Kruisland

16-04-1992

1.79 m

Nr. 10

Middenvelder

01-03-1988

1.78 m

Nr. 11

Aanvaller

28-03-1988

1.90 m

Nr. 13

Aanvaller

Matthew Amoah Roy de Weert Jeroen Beerendonk

Woonplaats:
Breda

Vorig seizoen:
Baronie

Woonplaats:
Roosendaal

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Fijnaart

Vorig seizoen:
Halsteren

24-10-1980

1.78 m

Nr. 14

Aanvaller

09-10-1997

1.86 m

Nr. 15

Keeper

09-04-1996

1.90 m

Nr. 16

Middenvelder

Thomas van der Spek Rob Dietvorst Mesut Kartal

Woonplaats:
Halsteren

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Bergen op Zoom

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Bergen op Zoom

Vorig seizoen:
Halsteren

23-11-1992

1.83 m

Nr. 17

Middenvelder

05-02-1988

1.87 m

Nr. 18

Middenvelder

10-03-1993

1.75 m

Nr. 20

Aanvaller
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Bart Dietvorst Bart Sweere Jurik Zimmerman

Woonplaats:
Bergen op Zoom

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Roosendaal

Vorig seizoen:
Halsteren

Woonplaats:
Breda

Vorig seizoen:
PSV (am.)

05-02-1988

1.86 m

Nr. 21

Verdediger

18-04-1978

1.90 m

Nr. 22

Keeper

29-11-1991

1.73 m

Nr. 45

Aanvaller

Ron van NijnattenPeter Pijpers

Remco Raats

Thomas Mangelaars

Miranda JanssenNoureddine Abdellaoui

Spelerspaspoorten selectie 2016-2017

Technisch manager ass. trainer

Roosendaal

Teammanager

Halsteren

Trainer a.i.

Roosendaal

Keeperstrainer

Roosendaal

Materiaalverzorger

Halsteren

Verzorgster

Halsteren



We design, produce and assemble complete integrated systems,

mechanical modules, mechatronical modules and high-end parts 

for a wide range of industries

More added value
     Maximum involvement 

Systems, modules and 
high-end parts

HIGHLY REGARDED SUPPLIER OF 

High-technology Industry Implants and Medical Instruments

www.fmi.nl

SMAECK.NL / INFO@SMAECK.nl / +31 (0)164 630 277 / KONINGSPIl 18, HALSTEREN

FINGERFOOD / KLEINE GERECHTEN / BUFFETTEN 
BARBECUE / (WALKING) DINER / HIGH TEA / KOOKCLINIC
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In 2017 viert DataByte het feit dat 
zij 30 jaar actief zijn op het gebied 
van ICT. Dat de kennis rondom ICT 
iedere dag groeit, maakt DataByte 
tot een bedrijf dat constant in 
beweging is. John Heijnen startte in 
1987 het bedrijf op en werkte vanaf 
een zolderkamer in zijn ouderlijk 
huis. Als we DataByte na 30 jaar 
bekijken, zien we een bedrijf dat 
gegroeid is in bedrijfsruimte en nu 
gevestigd is op bedrijventerrein 
Reinier Polder in Steenbergen, 
dat dagelijks werkt met 80 
professionals in de basisopstelling 
van een team dat dag en nacht 
klaar staat voor de zakelijke markt 
via een uitgebreid B2B aanbod. 

Sinds 2009 is DataByte bezig 
met telefonie. Zeker met de 
huidige uitfasering van ISDN voor 
de zakelijke markt wordt ICT en 
telefonie in een adem genoemd. 
Door de enorme kennis over ICT en 
telefonie is DataByte een belangrijke 
speler in de zakelijke markt. We 
spreken met Sandra de Jong die 
al 5 jaar werkzaam is bij DataByte 
als telefonie-expert. Zij kan u alles 
vertellen over de voordelen van 
HIP telefonie, maar ook over de 
businessclub van RKSV Halsteren, 

waar zij vanuit het backoffice alle 
commerciële zaken regelt voor de 
sponsoren van de club.

ICT en Telefonie 
Steeds meer bedrijven en 
organisaties gaan over op zakelijk 
bellen via internet. DataByte werkt 
met Hosted IP-telefonie (HIP), een 
cloud gebaseerde telefonieoplossing 
die geïntegreerd is in uw ICT. Dat 
brengt diverse voordelen met zich 
mee. Sandra daarover: “Wij kunnen 
al uw apparaten, zoals uw vaste 
telefoon, mobiel, tablet, laptop en 
pc prepareren om te telefoneren, op 
afstand te vergaderen, schermen te 
delen en te chatten. En dat allemaal 
met slechts één nummer. U heeft 
geen kostbare telefooncentrale 
meer nodig. Ook kunnen we uw 
bestaande telefooncentrale zo 
configureren dat bij het wegvallen 
van de internetverbinding u gewoon 
bereikbaar blijft. Bij dat alles passen 
we maatwerk toe, want u moet niet 
meer betalen dan u verbruikt.” 

DataByte maakt uw telefonie-
oplossing helder en overzichtelijk en 
biedt u daarbij alle kennis over de 
ICT en geïntegreerde telefonie. Alles 
onder één dak. Zij denken mee in 

tijdbesparende oplossingen op maat 
die leiden tot gebruiksgemak en 
beschikbaarheid. Op de achtergrond 
opereert een vakkundige 
supportafdeling als troubleshooter. 

Grip 
“Door uw telefonie te integreren 
houdt u grip op uw ICT. Zoals een 
voetbaltrainer grip houdt op de 
wedstrijd, op de spelers en de inzet 
van zijn elftal, houdt u inzicht op 
uw zakelijk belgedrag en krijgt u 
maatwerk met de mogelijkheid om 
uit te breiden en in te krimpen”, aldus 
Sandra die van deze tak van sport 
alle ins en outs kent. “Ik heb geen 
verstand van voetbal, maar weet dat 
het netwerk binnen de Businessclub 
zakelijk gezien een goed podium 
biedt om onderling verbindingen 
te leggen en gebruik te maken van 
elkaars expertise. Ook daar ligt voor 
mij een leuke uitdaging. Net als 
binnen DataByte draait het daar om 
maatwerk in advies en persoonlijke 
aandacht.”

Met DataByte 
grip op uw ICT en telefonie

DataByte denkt 
mee en versimpelt

‘DataByte: persoonlijk 
benaderen, meedenken  
en versimpelen.’



‘DataByte: persoonlijk 
benaderen, meedenken  
en versimpelen.’

SPIE Internationaal Jeugdtoernooi
Toernooivoorzitter De Boeck 
hoopt op zonnige 
achtste editie

De naam Peter de Boeck is 
onlosmakelijk verbonden aan het 
jeugdtoernooi van Halsteren. Al 
sinds de geboorte van het toernooi 
is de Halsternaar betrokken bij de 
organisatie. Sinds een paar jaar is 
hij zelfs toernooivoorzitter. Hij kijkt 
uit naar de achtste editie van het 
SPIE Internationaal Jeugdtoernooi, 
op 13 mei 2017. Wederom moeten 
circa twintig verenigingen in de 
leeftijdscategorie onder 7 tot en 
met onder 11 hun weg vinden naar 
sportpark De Beek, waaronder een 
aantal Belgische deelnemers.

“Het is bij ons anders dan bij 
anderen”, omschrijft De Boeck 
het unieke karakter van het SPIE 
Internationaal Jeugdtoernooi. “Het 
gaat om meer dan voetbal. Bij met 
ons moeten de jongeren ook op de 
luchtkussens de strijd met elkaar 
aangaan in een parcours. Die punten 
worden opgeteld bij de punten die 
te verdienen zijn bij het voetballen. 
Het is een combinatie van voetbal 
en spel. Dus als je met 9-0 wint na 
12 minuten voetbal, wil het nog niet 
zeggen dat je hebt gewonnen. Dan 
moet je nog over de luchtkussens.”  
⊲
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En dat maakt het toernooi zo leuk, 
vindt hij, maar dat vinden vaak ook 
de deelnemende teams. “We krijgen 
veel leuke reacties van de kinderen 
en hun ouders en begeleiders. Als 
het toernooi is afgelopen vragen ze 
vaak al wanneer ze weer kunnen 
inschrijven voor de volgende editie.” 
Nee, met het toernooi volkrijgen, 
heeft De Boeck vaak geen 
problemen. En mocht er wel een 
team afzeggen, dan regelt De Boeck 
een team dat op de reservelijst 
staan. Clubs willen namelijk graag 
meedoen. Dat heeft volgens 
hem ook te maken met de goede 
organisatie. “Alles is goed geregeld. 
Dankzij de vele vrijwilligers, 
waaronder ook veel spelers van de 
teams van Halsteren.” 

Het toernooi is altijd tegen het eind 
van het seizoen. De organisatie 
begint al vroeg. “Al in juni beginnen 
we met vergaderen over de 
volgende editie. In september 
gaan we de deelnemende clubs 
aanschrijven. Dan volgen nog een 
aantal vergaderingen in december 

en in mei. Er komt een hoop geregel 
bij kijken. Een hoop vergunningen, 
het regelen van de teams, de 
vrijwilligers.” Daarbij wordt hij 
gesteund door een organisatie van 
een man of zes. 

De Boeck kijkt nu al uit naar de 
achtste editie. “Ik ben tevreden als 

er een geslaagd toernooi staat. Als 
de deelnemers tevreden zijn en de 
organisatie weinig klachten krijgt. 
En ik hoop op lekker weer, dat is 
wel zo handig. Want als het regent, 
wordt het op het luchtkussen wel erg 
gevaarlijk. Laten we hopen op zon!”



 Benderooy.nl wenst R.K.S.V. Halsteren 
een sportief en succesvol seizoen toe!

 Alles voor uw auto!
0167 - 573 995

Car-Repair  •  Occasion-Outlet  •  Auto-Service  •  Import-Service  •  Carwash  •  Private-Lease

Industrieweg 8
4675 RA  Sint Philipsland
E  info@benderooy.nl

Finalist 2012 / 2013

Alles voor uw auto!
Maak kennis met Benderooy.nl, de beste service voor de scherpste prijs

Benderooy.nl is hét 
adres voor:
• Compleet schadeherstel,  
 ook via uw verzekering
• Onderhoud alle merken + APK
• Occasion verkoop
• Import-Service
• De milieuvriendelijkste  
 carwash van Zeeland

 Elke dag verse gesneden    
    uien en paprika’s             

Elke dag voorziet Peter CV  
heel Europa van ui- en paprika-
producten van hoge kwaliteit.

Gewoon, vanuit Dinteloord.

advertisement peter cv v3.indd   1 12-Aug-16   2:12:25 PM
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In seizoen 2015-2016 is RKSV 
Halsteren gestart met de verkiezing 
van de Man of the Match tijdens 
de thuiswedstrijden van de 
zondaghoofdmacht. Het concept 
is eenvoudig: drie door de club 
opgeleide voetbalkenners vormen 
een jury en kennen aan drie spelers 
iedere thuiswedstrijd 3, 2 en 1 punt 
toe. En zo kan na afloop van de 
wedstrijd in de bestuurskamer annex 
businesshome de beste speler van 
de wedstrijd in het zonnetje worden 
gezet. Ongeacht de uitslag van de 
wedstrijd overigens.

Tijdens de seizoensafsluiting van de 
Businessclub van RKSV Halsteren 
op 10 mei jl. op de mooie locatie van 
Brasserie De Berk werd vanuit de 
ranking van de Man of the Match 
de Speler van het Jaar 2015-2016 
gekozen. Deze eer viel dit seizoen 
te beurt aan de bescheiden maar 
voor het team zo belangrijke 
middenvelder Sigourney Bandjar! Hij 
ontving uit handen van juryvoorzitter 

Johan de Vries een cheque van ’t 
Pakhuis.

Sigi behaalde over het hele seizoen 
heen de meeste punten (in totaal 11) 
bij de uitverkiezing van de Man of 
the Match. 

Iedere Man of the Match ontving het 
afgelopen seizoen een kappersbon 
van Jules’ Kapsalons, voor eigen 
gebruik of voor vrouw, vriendin of 
moeder natuurlijk. Niet iedere speler 
had namelijk een even geschikt 
“kapsel” die een gang naar de 
kapsalon nodig maakt.

Dit seizoen krijgt de Man of the 
Match verkiezing een vervolg. Dit 
jaar zal PLUS Grinwis bij iedere 
thuiswedstrijd de “PLUS Man of the 
Match” trakteren op een goedgevuld 
boodschappenpakket. En ook aan 
het eind van het seizoen zal weer 
bekend worden wie tot Speler van 
het Jaar verkozen is.

Man of the Match

Geknipt voor het betere  
kapwerk!

Speler van het Jaar Sigourney 
Bandjar ontvangt de felicitaties 
van  juryvoorzitter Johan de Vries

Rob Dietvorst – hier met pupil van de week Mick van 
Nispen – eindigde als tweede in de verkiezing van Speler 
van het Jaar

Robin van Nijnatten – hier geflankeerd door pupil van 
de week Merijn Meesters – behoorde bij de beste drie 
spelers van het afgelopen seizoen
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Hoofdklasse Zondag 1
Wedstrijdprogramma 2016-2017

WD 1    21/08/2016

THUIS   UIT

RKAVV  - Chevremont 
DOSKO  - Quick 
IFC  - Vlissingen 
Groene Ster  - Rksv Nuenen 
OSS'20  - Blauw Geel'38 
Gestel  - DESO/Van Der Horst 
Gemert  - HALSTEREN 
DHC  - EHC/Heuts

WD 11    06/11/2016

THUIS   UIT

IFC  - DESO/Van Der Horst 
Groene Ster  - Chevremont 
OSS'20  - Gestel 
Quick  - EHC/Heuts 
Blauw Geel'38 - HALSTEREN 
DOSKO  - RKAVV 
Vlissingen  - Gemert 
Rksv Nuenen - DHC

WD 6    25/09/2016

THUIS   UIT

RKAVV  - Groene Ster 
DHC  - Blauw Geel'38 
Chevremont   - Rksv Nuenen 
EHC/Heuts  - Vlissingen 
Gestel  - DOSKO 
HALSTEREN - IFC 
Gemert  - OSS'20 
DESO/Van Der Horst - Quick

WD 2    28/08/2016

THUIS   UIT

DESO/Van Der Horst - RKAVV 
Vlissingen  - DOSKO 
Quick  - IFC 
Blauw Geel'38 - Groene Ster 
Rksv Nuenen - OSS'20 
HALSTEREN - Gestel 
EHC/Heuts  - Gemert 
Chevremont  - DHC

WD 12    13/11/2016

THUIS   UIT

Quick  - Blauw Geel'38 
Chevremont  - DESO/Van Der Horst 
Rksv Nuenen - Vlissingen 
Gemert  - RKAVV 
DHC  - DOSKO 
OSS'20  - IFC 
HALSTEREN - Groene Ster 
EHC/Heuts  - Gestel

WD 7    02/10/2016

THUIS   UIT

OSS'20  - EHC/Heuts 
IFC  - RKAVV 
Groene Ster  - DOSKO 
Blauw Geel'38 - Gestel 
Rksv Nuenen - Gemert 
Quick  - DHC 
Vlissingen  - Chevremont 
HALSTEREN - DESO/Van Der Horst

WD 13    27/11/2016

THUIS   UIT

RKAVV  - EHC/Heuts 
DOSKO  - HALSTEREN 
IFC  - Rksv Nuenen 
Groene Ster  - DHC 
Gestel  - Chevremont 
DESO/Van Der Horst - OSS'20 
Blauw Geel'38 - Gemert 
Vlissingen  - Quick

WD 8    09/10/2016

THUIS   UIT

RKAVV  - Vlissingen 
DOSKO  - IFC 
Gestel  - Rksv Nuenen 
EHC/Heuts  - HALSTEREN 
DESO/Van Der Horst - Blauw Geel'38 
Gemert  - Groene Ster 
DHC  - OSS'20 
Chevremont  - Quick

WD 4    11/09/2016

THUIS   UIT

EHC/Heuts  - Blauw Geel'38 
Gestel  - RKAVV 
DESO/Van Der Horst - DOSKO 
Chevremont  - IFC 
Vlissingen  - Groene Ster 
Quick  - OSS'20 
DHC  - Gemert 
HALSTEREN - Rksv Nuenen

WD 14    04/12/2016

THUIS   UIT

IFC  - Groene Ster 
Gemert  - Chevremont 
EHC/Heuts  - DESO/Van Der Horst 
Rksv Nuenen - Blauw Geel'38 
Quick  - RKAVV 
OSS'20  - DOSKO 
DHC  - Gestel 
HALSTEREN - Vlissingen

WD 9    16/10/2016

THUIS   UIT

IFC  - Gemert 
OSS'20  - Chevremont 
Blauw Geel'38 - RKAVV 
Rksv Nuenen - DOSKO 
EHC/Heuts  - Groene Ster 
Quick  - Gestel 
HALSTEREN - DHC 
Vlissingen  - DESO/Van Der Horst

WD 5    18/09/2016

THUIS   UIT

DOSKO  - Gemert 
IFC  - DHC 
Groene Ster  - DESO/Van Der Horst 
Quick  - HALSTEREN 
OSS'20  - RKAVV 
Vlissingen  - Gestel 
Blauw Geel'38 - Chevremont 
Rksv Nuenen - EHC/Heuts

WD 15    11/12/2016

THUIS   UIT

RKAVV  - Rksv Nuenen 
DOSKO  - EHC/Heuts 
Groene Ster  - Quick 
Gestel  - Gemert 
Chevremont  - HALSTEREN 
Blauw Geel'38 - IFC 
Vlissingen  - OSS'20 
DESO/Van Der Horst - DHC

WD 10    30/10/2016

THUIS   UIT

RKAVV  - HALSTEREN 
DOSKO  - Blauw Geel'38 
Groene Ster  - OSS'20 
Gemert  - Quick 
DHC  - Vlissingen 
Chevremont  - EHC/Heuts 
DESO/Van Der Horst - Rksv Nuenen 
Gestel  - IFC

WD 3    04/09/2016

THUIS   UIT

RKAVV  - DHC 
DOSKO  - Chevremont 
IFC  - EHC/Heuts 
Groene Ster  - Gestel 
OSS'20  - HALSTEREN 
Gemert  - DESO/Van Der Horst 
Rksv Nuenen - Quick 
Blauw Geel'38 - Vlissingen
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WD 16    15/01/2017

THUIS   UIT

Chevremont  - RKAVV 
Quick  - DOSKO 
Vlissingen  - IFC 
Rksv Nuenen - Groene Ster 
Blauw Geel'38 - OSS'20 
DESO/Van Der Horst - Gestel 
HALSTEREN - Gemert 
EHC/Heuts  - DHC

WD 26    09/04/2017

THUIS   UIT

RKAVV  - IFC 
DOSKO  - Groene Ster 
Gestel  - Blauw Geel'38 
Gemert  - Rksv Nuenen 
DHC  - Quick 
Chevremont  - Vlissingen 
DESO/Van Der Horst - HALSTEREN 
EHC/Heuts  - OSS'20

WD 21    19/02/2017

THUIS   UIT

DOSKO  - Gestel 
IFC  - HALSTEREN 
OSS'20  - Gemert 
Quick  - DESO/Van Der Horst 
Groene Ster  - RKAVV 
Blauw Geel'38 - DHC 
Rksv Nuenen - Chevremont 
Vlissingen  - EHC/Heuts

WD 17    22/01/2017

THUIS   UIT

RKAVV  - DESO/Van Der Horst 
DOSKO  - Vlissingen 
IFC  - Quick 
Groene Ster  - Blauw Geel'38 
OSS'20  - Rksv Nuenen 
Gestel  - HALSTEREN 
Gemert  - EHC/Heuts 
DHC  - Chevremont

WD 27    23/04/2017

THUIS   UIT

RKAVV  - Gemert 
DOSKO  - DHC 
IFC  - OSS'20 
Groene Ster  - HALSTEREN 
Gestel  - EHC/Heuts 
Blauw Geel'38 - Quick 
DESO/Van Der Horst - Chevremont 
Vlissingen  - Rksv Nuenen

WD 22    12/03/2017

THUIS   UIT

RKAVV  - DOSKO 
Gemert  - Vlissingen 
DHC  - Rksv Nuenen 
DESO/Van Der Horst - IFC 
Chevremont  - Groene Ster 
Gestel  - OSS'20 
EHC/Heuts  - Quick 
HALSTEREN - Blauw Geel'38

WD 28    30/04/2017

THUIS   UIT

OSS'20  - DESO/Van Der Horst 
Gemert  - Blauw Geel'38 
Quick  - Vlissingen 
EHC/Heuts  - RKAVV 
HALSTEREN - DOSKO 
Rksv Nuenen - IFC 
DHC  - Groene Ster 
Chevremont  - Gestel

WD 23    19/03/2017

THUIS   UIT

Groene Ster  - Gemert 
OSS'20  - DHC 
Quick  - Chevremont 
Vlissingen  - RKAVV 
IFC  - DOSKO 
Rksv Nuenen - Gestel 
HALSTEREN - EHC/Heuts 
Blauw Geel'38 - DESO/Van Der Horst

WD 19    05/02/2017

THUIS   UIT

RKAVV  - Gestel 
DOSKO  - DESO/Van Der Horst 
IFC  - Chevremont 
Groene Ster  - Vlissingen 
OSS'20  - Quick 
Gemert  - DHC 
Rksv Nuenen - HALSTEREN 
Blauw Geel'38 - EHC/Heuts

WD 29    07/05/2017

THUIS   UIT

RKAVV  - Quick 
DOSKO  - OSS'20 
Gestel  - DHC 
Vlissingen  - HALSTEREN 
Groene Ster  - IFC 
Chevremont  - Gemert 
DESO/Van Der Horst - EHC/Heuts 
Blauw Geel'38 - Rksv Nuenen

WD 24    26/03/2017

THUIS   UIT

RKAVV  - Blauw Geel'38 
DOSKO  - Rksv Nuenen 
Groene Ster  - EHC/Heuts 
Gestel  - Quick 
DHC  - HALSTEREN 
DESO/Van Der Horst - Vlissingen 
Gemert  - IFC 
Chevremont  - OSS'20

WD 20    12/02/2017

THUIS   UIT

RKAVV  - OSS'20 
Gestel  - Vlissingen 
Chevremont  - Blauw Geel'38 
EHC/Heuts  - Rksv Nuenen 
Gemert  - DOSKO 
DHC  - IFC 
DESO/Van Der Horst - Groene Ster 
HALSTEREN - Quick

WD 30    14/05/2017

THUIS   UIT

IFC  - Blauw Geel'38 
OSS'20  - Vlissingen 
DHC  - DESO/Van Der Horst 
Rksv Nuenen - RKAVV 
EHC/Heuts  - DOSKO 
Quick  - Groene Ster 
Gemert  - Gestel 
HALSTEREN - Chevremont

WD 25    02/04/2017

THUIS   UIT

IFC  - Gestel 
HALSTEREN - RKAVV 
Blauw Geel'38 - DOSKO 
OSS'20  - Groene Ster 
Quick  - Gemert 
Vlissingen  - DHC 
EHC/Heuts  - Chevremont 
Rksv Nuenen - DESO/Van Der Horst

Hoofdklasse Zondag 1
Wedstrijdprogramma 2016-2017

WD 18    29/01/2017

THUIS   UIT

Quick  - Rksv Nuenen 
Vlissingen  - Blauw Geel'38 
DHC  - RKAVV 
Chevremont  - DOSKO 
EHC/Heuts  - IFC 
Gestel  - Groene Ster 
HALSTEREN - OSS'20 
DESO/Van Der Horst - Gemert



sv Blauw Geel ‘38/JUMBO 
“Pr. Willem Alexander Sportpark” 

Pr. W. Alexander Sportpark 24, Veghel 
Tel: 0413-365704 
www.blauwgeel.nl

vv Chevremont 
Sportaccommodatie “Kaffeberg” 

Kaffebergsweg 4, Kerkrade 
Tel: 045-5455032 

www.vvchevremont.nl 

RKVV D.E.S.O. - Van der Horst 
Sportpark “De Rusheuvel” 

Ingang: Spitsbergerweg 50, Oss 
Tel: 0412-636330 
www.rkvv-deso.nl 

Delftse Voetbalvereniging DHC 
Sportpark “Brasserskade” 

Sportring 2, Delft 
Tel: 015-2120166 
www.dhc-delft.nl

sv DOSKO 
Sportpark “Meilust”  

Ravelstraat 158, Bergen op Zoom 
Tel: 0164-265983 
www.svdosko.nl

RKSV Nuenen 
Sportpark “Oude Landen” 
Pastoorsmast 14, Nuenen 

Tel: 040-2833254 
www.rksvnuenen.nl

sv O.S.S.’20 
Sportpark “De Rusheuvel” 
Rusheuvelstraat 59, Oss 

Tel: 0412-625171 
www.oss20.nl

H.V. & C.V. Quick 
Sportpark “Nieuw Hanenburg” 

De Savornin Lohmanlaan 215, Den Haag 
Tel: 070-3680323 

www.quick.nl 

RKAVV 
Sportpark “De Kastelenring” 

Sportparkweg 4, Leidschendam 
Tel: 070-3277215 

www.rkavv.nl

VC Vlissingen 
Sportpark “Irislaan” 

Irislaan 239, Vlissingen 
Tel: 0118-850982 

www.vcvlissingen.nl

EHC/Heuts 
Sportpark “De Dem” 

Demstraat 13, Hoensbroek  
Tel: 045-5216244 

www.ehc-hoensbroek.nl

vv Gemert 
Sportpark Molenbroek 

Sportlaan 9, Gemert 
Tel: 0492-362056 
www.vvgemert.nl

vv Gestel 
Sportpark “Dommeldal Zuid” 
Locatellistraat 3, Eindhoven 

Tel: 040-2520212 
www.vv-gestel.com

RKSV Groene Ster 
Sportpark “Pronsenbroek” 

Heigrindelweg 66, Heerlerheide 
Tel: 045-5215742 

www.groenester.nl

vv IFC 
Sportpark “Schildman” 

Reeweg 75B, Hendrik-Ido-Ambacht 
Tel: 078-6813552 

www.ifc-ambacht.nl 

Clubinfo tegenstanders RKSV 
Halsteren 1 seizoen 2016-2017
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www.europe-steel-center.com



Europe Steel Center is de 
handelsnaam van Kröger Staal 
BV,  B.V.  Snijwerk en Europe 
Steel Projects BV en is gevestigd 
in Moerdijk. “Moerdijk vormt een 
prima strategische uitvalsbasis door 
de ligging aan diep vaarwater met 
een eigen loskade tussen de haven 
van Rotterdam en Antwerpen”, 
vertelt Sandra de Kok, die samen 
met Edward van Herpen en Ypie 
Bruinsma de leiding voert over dit 
concern.

De kracht van Europe Steel Center 
is te vinden in het feit dat dit bedrijf, 
als een van de weinige in haar soort, 
onafhankelijk is en geen onderdeel 
vormt van een grote internationale 
staalfabriek/walswerk. De lijnen 
zijn kort en men kan snel handelen 
en schakelen. Het bedrijf koopt 
haar eigen voorraad staal in bij 
Europese Staalfabrieken en soms 
ook in China. Het levert aan diverse 
marktsegmenten staal, bijvoorbeeld 
aan constructiebedrijven, offshore, 
trailer-, scheeps- en machinebouw. 
Doordat zij alles in eigen huis  
hebben, kunnen zij werken met 
snelle levertijden. Met een eigen 
voorraad staal van 40.000 ton (40 
miljoen kg) en een groot eigen 
machinepark kan zij staal leveren 
in iedere gewenste afmeting, 
incl. laskanten. Denk hierbij aan 
het vakkundig snijden van staal 

met laser, autogeen of plasma.  
Staalplaten kunnen wel 16 meter lang 
en 4 meter breed zijn tot een dikte 
van 400mm. In de fabriekshal prijkt 
een 120 meter lange rollenbaan voor 
het geautomatiseerd nabewerken 
van het gewenste staalproduct. 
En dat alles onder één dak van 
25.000m2.

In beweging 
Sandra de Kok: “Wij zijn een 
bedrijf dat constant in beweging 
is en voorop wil lopen met 
innovatieve ontwikkelingen. We 
willen toonaangevend zijn en de 
beste in onze tak van sport. Als je 
pretendeert number one in Europe 
te zijn, moet je dit ook waarmaken.   
Daar ligt voor ons ook iedere dag 
weer een mooie uitdaging.“ 

De heer Albert Bruinsma, voormalig 
eigenaar, is helaas twee jaar geleden 
overleden. “De missie die wij hebben 
meegekregen van hem, is om er 
voor te zorgen de beste te blijven. 
Onze focus ligt steeds meer op extra 
servicegerichtheid en het ontzorgen. 
Enthousiasme voert hier de 
boventoon. Met enthousiasme ben je 
namelijk al over de helft. We hebben 
al tijden geen verloop, wat de goede 
werksfeer benadrukt. Net zoals bij 
een elftal is teamwork daarom erg 
belangrijk, tussen onze afdelingen.” 

Voetbal 
Sandra is woonachtig in Halsteren 
en had niet zoveel met voetbal. 
Bedrijfsmatig kwam ze echter in 
contact met ondernemers en relaties 
binnen het zakelijke netwerk van 
RKSV Halsteren. “Wij hebben elkaar 
daar goed in gevonden en we 
kunnen sparren over ondernemen 
in het algemeen en over onze 
verschillende branches in het 
bijzonder. Ook kunnen we elkaar van 
dienst zijn en dat is mooi”, legt ze uit. 

Europe Steel Center 
Al 50 jaar een sterke speler 
op de internationale
staalmarkt
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Voor goede prestaties moet niet 
alleen de spelersgroep top zijn, ook 
de begeleiding moet in orde zijn. 
Een goede trainersstaf is dus van 
wezenlijk belang. Bij het eerste team 
van Halsteren is men zich daarvan 
bewust. De gezichten dit jaar zien 
er iets anders uit dan die van vorig 
seizoen. 

Op het moment van schrijven is 
Johan Gabriëls, de hoofdtrainer vorig 
seizoen, vertrokken naar Dubai. 
“Natuurlijk vinden we dat jammer, 
maar gunnen we dat hem”, begint 
Peter Pijpers, die nu een stapje 
opschuift. “Maar de club mag daar 
niet onder lijden. Er verandert niets. 
We hanteren dezelfde denkwegen.” 
Om die filosofie voort te zetten 
zitten er twee nieuwe gezichten op 
de bank. Technisch manager Ron 
van Nijnatten, al jaren verbonden 
met de club, is het bekende 
gezicht, keeperstrainer Noureddine 
Abdellaoui het nog onbekende. 

De drie zitten op één lijn. Dat moet 
ook. “Een schip heeft goede stuurlui 

nodig. Anders gaat het mis. Dus 
moet de samenwerking goed zijn”, 
vertelt Van Nijnatten. In zijn rol als 
technisch manager probeert hij de 
trainersstaf zo goed mogelijk te 
faciliteren. “De randvoorwaarden 
moeten goed zijn.” Het tekent het 
streven naar perfectie, de brandende 
ambitie om steeds beter te worden. 

In dat kader werd er ook in 
de groep door geselecteerd. 
“Voetbaltechnisch zat het wel 
goed vorig jaar, maar we kwamen 
tekort op mentaal en fysiek vlak”, 
noemt Pijpers de les van vorig 
seizoen. “Dus daar hebben we de 
nieuwe spelers op gescout”, vult 
Van Nijnatten aan. Maar niet alleen 
enkele spelers zijn nieuw, ook de 
keeperstrainer maakt dit jaar zijn 
debuut op De Beek. Abdellaoui 
werkte voorheen bij Baronie en kijkt 
uit naar zijn tijd bij Halsteren. “Het 
werken op hoofdklasseniveau, sprak 
me aan. Ik wil de keepers beter 
maken: op tactisch, technisch én 
mentaal vlak. Die uitdaging motiveert 
mij enorm”, zegt de keeperstrainer.

Ook Pijpers en Van Nijnatten 
branden van motivatie. Samen hoopt 
het drietal op betere resultaten dan 
vorig jaar. “De groep is verbeterd”, 
ziet Pijpers. “Maar de competitie is 
er ook sterker op geworden. Al met 
al hoop ik dat we de stap kunnen 
maken naar het linkerrijtje. En als je 
daarin eindigt, weet je nooit waar het 
nog toe kan leiden.” 

Net als vorig jaar komt Halsteren uit 
in de KNVB Beker. “Een mooie plus. 
Mocht je winnen, dan krijg je een 
mooie thuiswedstrijd. Stel dat je die 
nog wint, kun je de echte topclubs 
loten” kijkt Pijpers al vooruit. “Daar 
droom je natuurlijk van. Dat is mooi 
voor de vereniging en goed voor de 
spelers.” Maar het belangrijkst blijft 
de competitie. Het drietal staat te 
springen. Pijpers: “In de zomer kijk je 
uit naar de voorbereiding, maar nu 
ben ik daar ook wel klaar mee. Laat 
nu het seizoen maar beginnen, ik 
ben benieuwd hoe we ervoor staan.” 

Foto: De trainersstaf van RKSV Halsteren, met v.l.n.r. Ron van Nijnatten (technisch manager/assistent-trainer), Peter Pijpers 
(hoofdtrainer a.i.), Noureddine Abdellaoui (keeperstrainer), Remco Raats (materiaalverzorger), Thomas Mangelaars (teammanager)

Trainersstaf
‘Een schip heeft goede 
stuurlui nodig’
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De vergunning is verleend, de 
bouwtekeningen zijn zo goed als 
gereed en de planning is in de 
maak. En misschien is de bouw 
bij het lezen van dit magazine 
inmiddels zelfs al gestart. De 
accommodatie van RKSV Halsteren 
ondergaat een fikse upgrade met 
onder meer extra kleedkamers en 
enkele multifunctionele ruimten 
op de bovenverdieping. Ook 
gaat de club “samenwonen” met 
atletiekclub Olympia.

In het nieuwbouwplan is de bouw 
voorzien van 6 permanente 
kleedlokalen. Deze komen in de 
plaats van de tijdelijke units die 
ondertussen al erg lang naast de 
accommodatie staan. De vereniging 
werkt bij dit bouwplan nauw samen 

met de gemeente, dat ook een 
belangrijk deel van nieuwbouw zal 
financieren. Het bestuur heeft daarbij 
besloten de kans aan te grijpen 
om een stuk bovenbouw bovenop 
de kleedlokalen te realiseren, ter 
lengte van ongeveer 16 meter. Deze 
aanvullende investering geeft de 
club ruimte voor een secretariaat, 
een multifunctionele ruimte en extra 
bergruimte. 

De atletiekclub Olympia maakt al 
langer gebruik van de faciliteiten 
op sportpark De Beek en heeft 
aangegeven behoefte te hebben 
aan een eigen voorziening voor 
opslag van materialen en een 
secretariaatsruimte. Met dit 
bouwplan kan ook die wens ingevuld 
worden.

Crowdfunding 
Om de investering mede te kunnen 
financieren heeft het bestuur een 
obligatielening uitgeschreven 
(“crowdfunding”) met schuldbewijzen 
aan toonder ter waarde van  
€ 1000,00 per stuk met alleszins 
gunstige voorwaarden van: jaarlijkse 
aflossing in 7 jaar met 5 % rente 
over het uitstaande schuldbedrag. 
Op de website van RKSV Halsteren 
is hierover meer informatie te 
vinden, waaronder het Reglement 
Obligatielening RKSV Halsteren en 
een inschrijfformulier. Inschrijven 
op dit obligatieplan is mogelijk tot 1 
december 2016.

Het Ooievaarsnest 
gaat uitbreiden!

Foto: Impressie van de nieuwbouw 
zoals deze tussen het hoofdveld en 
kunstgrasveld er uit komt te zien

Foto: Fragment uit de voorlopige bouwtekening. Een uitbreiding van de accommodatie met een lengte van bijna 30 meter.
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Maar liefst 11 jeugdteams wisten het afgelopen seizoen 
kampioen te worden. Vijf daarvan bekroonden het 
seizoen met “de dubbel”, zij waren de beste in zowel de 
najaars- als voorjaarscompetitie. Geniet op deze pagina 
na van de feestelijke taferelen die natuurlijk bij zo’n 
kampioenschap horen! De B3 zag concurrent Were Di punten morsen en behaalde 

daardoor terecht het najaarskampioenschap

De D6 behaalde zowel het najaars- als voorjaarskampioenschap 
ongeslagen en hoefde slechts 3 tegentreffers te incasseren

De E3 pakte de “dubbel” waarbij het zowel in de najaars- als 
voorjaarscompetitie de concurrentie van Grenswachters en WVV 
’67 voor bleef

De E6 pakte met grote overmacht ongeslagen de “dubbel” en dat 
vierden de mannen met een zelfgebakken voetbaltaart!

De F2 zag goed samenspel beloond worden met een knap 
behaald najaarskampioenschap

De meiden van de MD 1 pakten de najaarstitel en zetten daarmee 
het meidenvoetbal bij RKSV Halsteren nadrukkelijk op de kaart

De D3 maakte van de wedstrijd om het voorjaarskampioenschap een 
spannende happening, door in de slotseconden het benodigde punt 
uit het vuur te slepen

De E2 werd najaarskampioen  
zonder ook maar één wedstrijd te verliezen

De E5 behaalde knap het najaarskampioenschap, nadat het na een 
valse start de achtervolging inzette op concurrent SPS 

De E7 moest na een redelijk eenvoudig behaald 
najaarskampioenschap in de laatste competitiewedstrijd vol aan de 
bak om ook de voorjaarstitel te behalen. En dat is ze gelukt!

De F3 werd ongeslagen en met een prachtig doelsaldo van +38 
najaarskampioen

Kampioenschappen als cadeau voor de 90-jarige club

De kampioenengalerij van 
seizoen 2015-2016
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Bergen op Zoom: 
Engelsestraat 15
4611 RP Bergen op Zoom
Telefoon:0164 265 671

Rucphen
Raadhuisstraat 9
4715 CB Rucphen
Telefoon:0165 341 261

www.juleskapsalons.nl

€
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voor een vast én

laag  maandtarief!
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Na het verschijnen van drie 
prachtige edities van het 
businessmagazine “Halsteren 
in Business” was de vraag of de 
volgende editie weer op dezelfde 
wijze vorm en inhoud moest worden 
gegeven. Ook vroeg de redactie 
zich af of twee edities per seizoen 
niet wat veel van het goede was.

Natuurlijk, Halsteren heeft een 
florerende businessclub en is daar 
natuurlijk apetrots op. Maar door 
het frequenter laten verschijnen van 
het businessmagazine bestond het 
risico dat het magazine iets van zijn 
exclusieve karakter zou verliezen. 
Het bestuur van de businessclub 
stond voor een belangrijke keuze.

Ook binnen de vereniging Halsteren 
was op hetzelfde moment het nodige 

in beweging gezet op communicatief 
gebied. Het plan was gelanceerd om 
bij aanvang van het nieuwe seizoen 
weer eens een presentatiegids 
te laten verschijnen. Bijna iedere 
zichzelf respecterende hoofdklasser 
brengt zo’n gids uit en ook binnen 
Halsteren was het tot een aantal 
jaren terug gebruikelijk om op deze 
manier de club kennis te laten maken 
met de selectiespelers, de mensen 
achter de schermen en natuurlijk de 
sponsors.

Met de keuze van de businessclub 
om dit seizoen één magazine te 
laten verschijnen én de handhaving 
van de hoofdmacht in de 
hoofdklasse stond de weg vrij om 
er dit seizoen een gecombineerd 
magazine van te maken. Qua inhoud 
is er geprobeerd een gezonde 
balans te vinden tussen het 
“voetbal” en de “business”, zodat 

het blad de beide doelgroepen, 
de vereniging en de leden van de 
businessclub, optimaal bedient 
Door de combinatie van voetbal 
en business is ook de redactie in 
samenstelling in beweging gekomen. 
Voor het voetbaldeel zijn Dennis 
Kas (van BN De Stem) en Patrick 
Koek toegevoegd aan de redactie, 
de laatste ook direct in de rol van 
coördinerend redacteur. Daarnaast 
kon voor deze editie weer een 
beroep worden gedaan op Gitta de 
Keijzer, Sebastiaan Bouten, Betsy de 
Kock, Rick Mijnsbergen, Sandra de 
Jong en fotograaf Christian Keijsers.

De redactieleden zijn bijzonder 
geïnteresseerd in de ervaringen van 
de lezers. Spreek ze daar gerust op 
aan of stuur je tips, suggesties en 
“aandachtspunten” per email aan 
publiciteit@rksvhalsteren.nl.

De redactie in beweging

De redactie en de businessclub eensgezind op het doel af,  
met v.l.n.r. Christian Keijsers, Patrick Koek, Sandra de Jong,  
Michel van der Avert, Betsy de Kock, Gitta de Keijzer en Sebastiaan Bouten
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Een gesprek met Albert Oomen 
en Vincent Veldhuis. Albert is 
partner van Haans Advocaten 
Roosendaal met ruim 30 jaar 
ervaring als advocaat. Hij begeleidt 
en adviseert ondernemingen met 
financieel juridische problemen. 
Vincent is een geboren Roosendaler. 
Hij koos ervoor na het behalen 
van maar liefst twee mastertitels 
eerst ervaring op te doen in het 
bedrijfsleven. Vanaf 2009 sloot deze 
telg uit een ondernemersfamilie 
zich aan bij Haans Advocaten, 
waar hij de beroepsopleiding voor 
de advocatuur heeft doorlopen, 
gevolgd door een postacademische 
specialisatieopleiding 
ondernemingsrecht.

15 advocaten in Roosendaal 
Haans Advocaten Roosendaal 
bestaat bijna 25 jaar. In 1992 was 
Albert Oomen één van de oprichters 
van dit kantoor. “Indertijd begonnen 
we met 4 mensen”, vertelt Albert 
Oomen. “Zij werken nu allemaal nog 
bij ons kantoor. De continuïteit is zo 
gewaarborgd en vormt een stevige 
basis voor de in totaal 15 advocaten 
die werkzaam zijn voor het kantoor.”

Regio West-Brabant 
“Haans Roosendaal richt zich vooral 
op de regio West-Brabant en heeft 
een trouwe klantenkring” legt 

hebben doorgaans ieder hun eigen 
specialisme; de 15 advocaten van 
Haans Roosendaal vormen samen 
een blok met brede juridische 
kennis. De lijnen zijn kort en als een 
advocaat kennis te kort komt, omdat 
het zijn of haar specialisme niet is, 
dan is die kennis vaak maar een 
paar deuren verderop in het kantoor 
te vinden. Dat is nu zo mooi aan dit 
kantoor.

Haans Advocaten 
Roosendaal: 
Grondig, doortastend 
en betrokken

Wat is kenmerkend voor Haans 
Advocaten Roosendaal? 
“Denken en handelen vanuit het 
belang van de klant en vooral ook 
denken aan portemonnee van de 
klant op lange termijn. Wij zeggen 
liever dat een klant ongelijk heeft, 
dan dat we een kostbare rechtbank 
procedure adviseren. We praten hen 
niet naar de mond, maar voorzien 
onze klanten van een ‘recht toe 
recht aan’ advies. Wij streven er naar 
met onze klanten een lange termijn 
relatie op te bouwen,” aldus Albert 
Oomen. Vincent vult aan, “we leren 
onze klanten te bellen zodra er een 
probleem dreigt te ontstaan en niet 
pas nadat het is geëscaleerd.” 

Vincent Veldhuis uit. “Wij dragen 
de regio een warm hart toe en zijn 
- onder andere - vaste sponsoren 
van lokale evenementen en 
(ondernemers)clubs. 

Wat is dat eigenlijk 
ondernemingsrecht? 
Albert en Vincent houden zich bezig 
met ondernemingsrecht. Wat doe 
je dan precies? Vincent legt het 
rustig uit, “wij zijn gespecialiseerd 
in vraagstukken die ondernemers 
bezig houden. Denk dan aan 
contracten, ontslag en andere 
personeelskwesties. Verder hebben 
bedrijven bijvoorbeeld te maken 
met algemene voorwaarden, willen 
ze weten wat er komt kijken bij 
het opzetten van een B.V., een 
reorganisatie, een faillissement 
of een doorstart.” Albert vult aan, 
“Haans Advocaten Roosendaal heeft 
ook de expertise op het gebied van 
bedrijfsovernames, geschillen tussen 
aandeelhouders en het incasseren 
van openstaande posten allemaal in 
huis.”

Het mooie van Haans Advocaten 
Roosendaal 
Soms is er bij een juridische kwestie 
overlap tussen verschillende 
disciplines in de advocatuur. Denk 
bijvoorbeeld aan een ondernemer 
die gaat scheiden. Advocaten 

Haans Advocaten Roosendaal 
Denkt en handelt vanuit het 
belang van de klant

Foto: Albert Oomen en Vincent Veldhuis  
Ondernemingsrecht advocaten bijHaans Advocaten Roosendaal 
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Wie is er eindverantwoordelijk voor 
de inning van de contributiegelden? 
Hoe vindt de afstemming 
plaats tussen de prestatieve en 
recreatieve tak van de vereniging? 
Wie zouden we kunnen benaderen 
voor het vervullen van die ene 
vacature?

Zomaar wat vragen, waarop je in een 
goed gestructureerde organisatie 
direct een duidelijk antwoord zou 
moeten krijgen. Maar in de praktijk 
blijkt het aan structuur nog wel eens 
te schorten. Niet alleen bij Halsteren, 
maar in iedere vrijwilligersorganisatie 
speelt dat in meer of mindere mate.

Omdat er al enige jaren cruciale 
functies in het verenigingskader 
onvoldoende of helemaal 
niet ingevuld zijn, is de 
verenigingsstructuur sterk aangetast. 
Een deel van de taken van de 
vereniging is enige jaren geleden 
in een aparte stichting, Forza 
Halsteren, geplaatst met de intentie 
om de bijbehorende beleidsdoelen 
te behalen. In 2014 zijn om die 

In de Algemene Ledenvergadering 
zal verdere tekst en uitleg 
worden gegeven over de 
verenigingsorganisatie en het 
formele algemeen reglement dat 
hiervoor ter besluitvorming zal 
worden voorgelegd.

Belangrijkste doel is dat iedere 
vrijwilliger straks toegewijd een 
helder en behapbaar takenpakket 
kan vervullen en weet wie zijn of haar 
bestuurlijke aanspreekpunt is. Alleen 
dan kan gericht aan de vervulling van 
de vele vrijwilligersvacatures worden 
gewerkt en zullen de bestaande 
vrijwilligers (en dat zijn er gelukkig 
al heel veel!) enthousiast kunnen 
blijven en hopelijk nog lang aan de 
club verbonden willen blijven.

Wil je op voorhand je enthousiasme 
voor het vervullen van een 
vrijwilligersfunctie kenbaar maken, 
neem dan gerust contact op met één 
van de bestuursleden of stuur een 
berichtje aan info@rksvhalsteren.nl.

reden de statuten gewijzigd en 
gemoderniseerd. 

Inmiddels zijn twee belangrijke 
beleidsdoelen behaald, namelijk 
een florerende businessclub 
en de hoofdmacht terug in de 
hoofdklasse. Voor het bereiken van 
het derde doel, een sterk verbeterde 
jeugdopleiding, is geconstateerd dat 
dit niet via een aparte stichting valt te 
realiseren. De jeugdopleiding vormt 
het hart van de vereniging en deze 
dient ook vanuit de vereniging te 
worden aangepakt.

Het bestuur is inmiddels, samen 
met de Raad van Advies, druk bezig 
met de uitwerking van de nieuwe 
verenigingsorganisatie. Daarbij is 
eerst gekeken naar de wijze waarop 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
moet worden georganiseerd. Dit 
heeft het bekende “harkje”, of wel 
organogram, opgeleverd. Over dit 
harkje bestaat inmiddels consensus. 
Dit seizoen zal stevig worden 
doorgepakt hierop en zullen functies 
en taken (en overlegvormen) verder 
worden beschreven.

Taken en functies binnen de club tegen het licht gehouden

Het belang van een heldere 
verenigingsorganisatie



Dorpsstraat 107 | 4661 HN Halsteren | T 0164-685925 | info@helmigmakelaardij.nl

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF KIJK OP DE GEHEEL VERNIEUWDE WEBSITE!

www.helmigmakelaardij.nl 

SPONSOR
VOOR EEN

GOED DOEL!

Helmig Makelaardij & Taxatieburo o/z B.V. is een gerenom-
meerd en dynamisch kantoor, met persoonlijke aandacht 
en jarenlange ervaring. Gespecialiseerd in onroerend goed 
en een begrip in de regio, gehuisvest in ‘t Lindeke aan de 
Dorpsstraat te Halsteren.

HELMIG MAKELAARDIJ IS AL MEER DAN 15 JAAR SPONSOR 
VAN RKSV HALSTEREN 
Wij vinden het erg belangrijk dat deze initiatieven er zijn 
en hebben veel bewondering voor de mensen die zich als 
vrijwilliger inzetten voor deze vereniging. Zeker voor de 
jeugd is het sporten in teamsverband erg belangrijk. 
Spelenderwijs kennis maken met het samenwerken/
netwerken, er zijn voor jouw team. Dat zijn ervaringen 
waar je in je volwassenleven ook wat mee kan. 

Wij kijken weer uit naar een mooi voetbal seizoen waar 
jong en oud zich weer van zijn of haar sportiefste kant 
kan laten zien.

HELMIG MAKELAARDIJ & TAXATIEBURO
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Het ruim 50 koppige team van 
Bergh Bouw, gevestigd aan de 
Wittenveenweg 2 in Bergen op 
Zoom,  houdt zich bezig met het 
realiseren van unieke en complexe 
bouwprojecten voor wonen, 
zorg, utiliteit en industrie. De 
wensen van de klant staan daarbij 
centraal. Bergh Bouw is sterk in het 
bedenken van totaaloplossingen 
binnen de onderscheidende 
concepten die zij realiseren. Ad de 
Keijzer is hoofd bedrijfsbureau  bij 
Bergh Bouw en vertelt graag meer 
over de uitzonderlijke werkwijze 
van Bergh Bouw.

Ad: “ Wij proberen onze klanten 
zoveel mogelijk te ontzorgen. 
Veelal zijn we vanaf het allereerste 
idee betrokken  en streven ernaar 
optimaal invulling te geven aan de 
wensen van de klant. We willen 
het beste bedenken en dat ook 
realiseren . Wij ambiëren daarin 
de rol van de regisseur .” Klanten 
kennen Bergh Bouw en benaderen 
hen veelal als ze bijzondere plannen 
hebben. Maar ook tijdens het 
acquireren en netwerken worden 
mooie plannen geboren. “ Wij zijn 
trots op ons bedrijf en dat dragen we 
graag uit. Het is fantastisch om mee 
te maken hoe een idee ontstaat en 
vanaf scratch wordt uitgewerkt tot 
concrete plannen. Wij adviseren de 
klant qua uitvoering, maar vooral ook 

budgettair. Door de economische 
malaise van de afgelopen jaren 
weten we hoe belangrijk flexibel 
werken is .  We volgen de 
ontwikkelingen in de markt op de 
voet en geven onze oren en ogen 
de kost, om kansen te creëren en te 
pakken”, aldus Ad. 

Bergh Bouw is als aannemersbedrijf 
actief maar heeft diverse takken 
aan haar naam verbonden, 
waaronder Bergh Brandscheidingen, 
Onderhoudsplan en Bouwsystemen. 
De vier takken van het bedrijf 
voeden elkaar . “ Door de jaren heen 
hebben we ons gespecialiseerd op 
deze activiteiten en trekken enerzijds 
klanten aan die specifiek om die 
kennis vragen, anderzijds kunnen 
wij hen ook van dienst zijn met 
bouwactiviteiten in de breedste zin 
van het woord”, aldus Ad. 

Bergh Bouw is als bedrijf sterk 
maatschappelijk verantwoord  bezig 
als het om duurzaam werken gaat, 
wat varieert van het toepassen 
van duurzame bouwmaterialen 
tot het werken aan duurzame en 
energiebesparende concepten. Als 
maatschappelijk betrokken bedrijf 
participeren ze  in beroepsonderwijs 
en in projecten als Pompejus, de 
toren bij Fort de Roovere, bieden 
Groene stroom aan hun klanten en 
dragen binnen hun eigen kantoor 

de duurzame gedachte uit. Diverse 
bijzondere bouwprojecten zijn 
onlangs gerealiseerd of zijn in 
afrondende fase, denk hierbij aan 
projecten bij Bravis Ziekenhuizen 
Bergen op Zoom en Roosendaal  ( 
Moeder Kinder Centrum, Spoed 
Eisende Hulp en Oncologiecentrum), 
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 
te Goes en zorgcomplexen als 
Vissershaven en Residentie 
Moermont, bedrijfspanden 
voor onder andere BOZ Group 
en Sabic en toonaangevende 
onderwijsprojecten in de regio en 
randstad.

Trots 
Als maatschappelijk betrokken 
bedrijf ondersteunen ze de mens 
en het maatschappelijke leven  zeer 
gericht binnen verenigingen als 
RKSV Halsteren. “ En dat doen we 
met plezier. Wij worden gewaardeerd 
om onze ervaring.  Bergh Bouw 
is  namelijk als adviserende en 
uitvoerende partij nauw betrokken 
bij de  nieuwe uitbreidingsplannen 
van RKSV Halsteren, waarbij de 
kleedruimten aangepakt worden. 
Daarmee kunnen we  met onze 
kennis en kunde een bijdrage 
leveren aan  de club”, aldus Ad 
die de club zelf ook een warm hart 
toedraagt. “ Ooit voetbalde ik er zelf 
als rechtsvoor en nu staan mijn eigen 
zoons er op het veld.”

Het onderscheidend 
vermogen van Bergh Bouw

Wij kiezen voor 
dingen die 
ertoe doen



Sponsormogelijkheden

De Businessclub
Als lid van de Business Club van RKSV Halsteren heeft u recht 
op de vele voordelen. Wat dacht u van het presenteren van 
uw eigen onderneming, een prominente plaats in het maga-
zine en een bezoek aan een thuiswedstrijd van NAC Breda 
in een skybox? Het vergroten van uw netwerk staat centraal. 
Ontdek welke voordelen de Business Club u kan bieden!

* Een membership bevat alleen een reclamebord bij een contractduur van minimaal drie jaar, als het een eerste contract betreft.

De mogelijkheden
De Business Club biedt u vier sponsorpakketten aan, te weten 
een ‘Membership’, een ‘Zilverpakket’, een ‘Goudpakket’ en 
een ‘Platinapakket’. De voordelen van de pakketten worden in 
de onderstaande tabel getoond.

Member Zilver Goud Platina

Lid van de Business Club X X X X

Toegang tot ‘Rondom de Wedstrijd’ X X X X

Seizoenkaarten Zondag 1 (in stuks) 2 4 8 12

Reclamebord (in meters) 3* 6 9 of 12 15

Bezoek thuiswedstrijd NAC Breda in skybox X X X

Vermelding magazine Halsteren in Beweging 0,5 1

Vermelding in marketing-uitingen  
(website, Facebook, Twitter, nieuwsbrief, programmaboekje) X X X

Presenteren van de eigen onderneming aan de Business 
Clubleden X

Uw bijdrage (per seizoen) € 500,- € 1.500,- € 2.500,- € 5.000,-

Bordpakket 3 6 9

Reclamebord (in meters) 3 6 9

Uw bijdrage (per seizoen) € 350,- € 600,- € 750,-

Bordpakket
Naast de vier bovenstaande pakketten biedt de Business Club 
van RKSV Halsteren u ook de mogelijkheid tot alleen een 
reclamebord. Deze overeenkomst wordt (als het gaat om een 
eerste contract) afgesloten voor minimaal drie jaar en u heeft 
de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Overige mogelijkheden
Bovendien is het mogelijk om op een andere manier uw 
steentje bij te dragen aan de club. Zo kunt u ervoor kiezen 
om elftalsponsor te worden, waarbij uw bedrijfsnaam op alle 
teamkleding van het desbetreffende team prijkt. Ook is het 
mogelijk om balsponsor van een thuiswedstrijd van Zondag 1 
te worden. Ook daar is RKSV Halsteren enorm blij mee, pro-
beert u maar eens een voetbalwedstrijd te spelen zonder bal!

Sponsoren in natura
In de huidige tijd staat de commerciële commissie open voor 
zogeheten ‘barterdeals’; sponsoren met gesloten beurzen. 
U komt dan uiteraard in aanmerking voor het best passende 
pakket.

Voor bovenstaande, en nog vele andere manieren van 
sponsoring kunt u contact opnemen met de Businessclub 
van RKSV Halsteren. De contactgegevens zijn te vinden in dit 
magazine en op de website. Wij streven ernaar om u genoeg 
mogelijkheden te bieden om uw (zakelijk) netwerk uit te 
breiden.
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100% Voetbal 
 
AA Drink 
All Office van den Corput 
Aannemersbedrijf René Machielsen 
AKD advocaten 
Artiflex BV 
Artpol BV/Sector Bouw 
Autobedrijf Bastians 
Autobedrijf Ben de Rooy 
Autotrack.nl 
 
Bakkerij van Broekhoven 
Bassol Consulting BV 
Bergh Bouw 
Bloemenmagazijn De Azalea 
Bouwbedrijf Marco v. Sittert 
BOZ Group 
Brasserie de Berk 
Bullstore 
 
Café de Kleine Vijzel 
CapsNobel Accountants & 
Belastingadviseurs 
Cervo Dienstverlening 
Christian Keijsers Fotografie 
Clarijs 
Crepa Groep BV 
Croon Elektrotechniek BV 
CVT & Co 
 
DataByte BV 
DGW De Grafische Wereld 
De Hypotheekshop Halsteren 
De Hypotheker 
De Kock Tweewielers 
De Kok Bouwgroep 
De Krom Bestratingen BV 
De Nieuwe Kloof 
Delta Accu’s 
Distrio Logistics 
 
Eclectic 
Europe Steel Center 
FAKOPS 
FMI Holding 
Fysiotherapie Knippenberg 
 
Gemeente Bergen op Zoom 
Gemeenschappelijk bezit Oude Molen 

Haans advocaten 
Handelsbanken 
Handelsonderneming Michel v.d. 
Avert 
Heeffer en Nuijten Kabelwerken 
Heeren Groep 
Helmig Makelaardij en Taxatiebureau 
Het Poortje Fietsen 
Hollywood Drive-in Show 
Hopmans Wonen 
Hoveniersbedrijf Nuyten 
Huijgens Verhuurbedrijf 
 
Imabo LOGUS 
Improvia Zuid/ÆVO BV 
 
Jachtverhuur Jansen 
JOMA 
 
Klaassen Mondzorg Totaal 
Klaassen Ontwerp & Web 
Klusbedrijf Timmermans 
Kommers Tapijt- en 
Gordijnspeciaalzaak 
Koolen Photography 
 
Lagemaat Advies & Implementatie 
Lindhout schilder- en 
vastgoedonderhoud 
Ludo Keijsers Schilderwerken 
 
Madri Totaalinstallateur 
MARS Projects 
Mepavex Logistics/Markiezaat 
Container Terminal 
Mitzy Eten & Drinken 
 
Nefs Aardappelen 
 
ONEkeeper.nl 
Optima Bergen op Zoom 
Orange Solar 
 
Pack2Pack Halsteren BV 
Panasonic 
Partycentrum ’t Appeltje 
Patric WarmteService & Techniek 
Peter CV 
PION Horeca & Promotie 
Plus Grinwis

QPR Logistics BV 
 
Rabobank Zuidwest-Brabant 
Remmerswaal Accountants & 
adviseurs 
Restaurant ’t Spuihuis 
Robin’s Groente en Fruit 
Roelands Gerechtsdeurwaarder 
 
Sabic Innovative Plastics 
Schoonmaakbedrijf Exclusive 
Sellon BV 
Smaeck Party Catering 
SMS Metaal Service 
SPIE-Industry 
Sportcentrum De Karmel 
SprayTex 
Stolwerk Metaal BV 
 
Tamoil 
Taxi- en touringcarbedrijf De Kock 
Texaco van Sabben 
Toma Bouw & Toezicht 
 
Vaartland.nl 
Vakgarage SDH 
Vakgroep West-Brabant BV 
Van Caam Asbestverwijdering en 
Sloopwerken BV 
Van den Enden Afvalrecycling 
Van den Heuvel Bedrijfswagens 
Van der Heiden optiek 
Van Doorn Dakspecialist 
Van Dorst Logistic Services 
Van Koppen & Van Eijk 
Veldsink – Van der Linden Adviesgroep 
VEMO Security 
Verhalst BV 
Vermetten Accountants & Adviseurs 
Vita Nova 
 
West Brabants Administratiekantoor 
Withagen Attractieverhuur 
Withagen Techniek BV 
 
Zoom Invest

Businessclubleden RKSV Halsteren 
seizoen 2016/2017

Alle Businessclubleden hartelijk bedankt voor hun inzet!

* Een membership bevat alleen een reclamebord bij een contractduur van minimaal drie jaar, als het een eerste contract betreft.
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Deskundig.

Met Vermetten kunt u vertrouwen 

op jarenlange ervaring, een zeer 

goede dienstverlening en bovenal 

expertise. In onze lange 

bestaansgeschie denis hebben wij 

bewezen dé deskundige partner 

van mkb-ondernemingen te zijn.

Daadkrachtig.

De medewerkers van Vermetten  

houden van hun vak en met hun 

kennis en daadkracht willen zij 

een concrete bijdrage leveren 

aan succesvol ondernemerschap. 

Hierbij zeggen wij wat we doen en 

doen wij wat we beloven.

Doeltreffend.

De doelstelling van Vermetten is 

het bijdragen aan het succes van 

mkb-ondernemers. Op onder-

scheidende en doeltreffende wijze 

boeken wij resultaten waar u 

verder mee komt. Hierbij wordt u 

niet onnodig lastiggevallen met 

allerlei rompslomp.

t  0161 - 45 60 56

e info@vermetten.nl

www.vermetten.nl

Vermetten hanteert het motto ‘Deskundigheid zonder gedoe’, wat wordt doorvertaald 

in de kernwoorden Deskundig, Daadkrachtig en Doeltreffend – de zogenaamde 3D’s. 

Alle werkzaamheden van Vermetten voldoen aan deze 3D’s en Vermetten verwacht dit 

ook van haar partners.

Deskundig. 
Daadkrachtig. 
Doeltreffend. 
Zonder gedoe.

Vermetten Accountants & Adviseurs 
maakt deel uit van VnPgroep

Met vestigingen in Gilze  •  Diessen  •  Made  •  Oisterwijk


