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zalencentrum / verenigingsgebouw

St. Joseph
www.sint-joseph.nl

Bloemenboutique “Nicole”
Tabakshof 1

Montfoort
Tel. 0348-471933
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Krekenburg 8 • Montfoort • T 0348 47 3911  • www.tebi.nl

 zakelijk en particulier uw partner 
in bestratingsmaterialen

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl
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Schoonmaakbedrijf
Th. Vergeer B.V.

www.vergeerschoonmaak.nl

WWW.BRANDHOFDEMEERN.NL

facility interim

management

facilitair management | interim management 
huisvestingsadvies | facilitaire inkoop | projectverhuizingen 

Michel de Groot 
www.lanivo.nl
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1966 Prins
 Jan de Eerste

1967 Prins
Jaap de Eerste

1968 Prins
Hein de Eerste

1969 Prins
Vick de Eerste

1970 Prins
Vick de Tweede

1971 Prins Thomas 
de Goedgelovige

1972 Prins
Albertus

1973 Prins
Janus de Eerste

1974 Prins Hannes 
de Zachtmoedige

1975 Prins Arie
de Warmhartige

1976 Prins Gijs 
Johan de Vurige
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1977 Prins
Jan de Tweede

1978 Prins Geert 
de Eerste

1979 Prins Ernest 
de Keieschieter

1980 
Prins Jan Gé

1981 Prins
Willem de Bouton

1982 Prins 
Teus de Eerste

1983 Prins 
Paulus de Eerste

1984 Prins
Teunis de Stoute

1985 Prins 
Hein de Tweede

1986 Prins 
Gijs de Geinige

1987 Prins 
Jacques de Gouwe
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1988 
Prins Geraar

1989 
Prins Frederik

1990 Prins
Leon le Jeune

1991 Prins Harry
le bon Vivant

1992 Prins 
Jerome l'Utopist

1993 
Prins Rick

1994 
Prins Roberto

1995 Prins
Leon l'Artiste

1996 Prins
Dennis Domusica

1997 Prins
Jo el Tyrador

1998 Prins Geraar le 
President
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2010 Prins
Theo d'Or

2011 Prins 
Jean d’Expression

2012 Prins Ralph 
Créateur de Couleur 

2013 Prins 
Edwin le Trésorier

2014 Prins 
Terus L’Exceptionnel 

2015 Prins 
Marten le Plongeur 

2016 Prins 
Stefan le Blagueur  

2017 Prins Dennis le 
Peintre du Bonheur  

2018 Prins Kevin 
le Rêveur du Futur 

2019 Prins Ruben 
l‘Homme de la Lune

2020 Prins André 
le Chef de Mission 

1999 Prins
Theo d'Or

2000 Prins 
Marcel de Centenaire

2001 Prins 
Rick dell 'Arte

2002 Prins 
Rick le Visionnaire

2003
Prins le Grand

2004 Prins
Martin l'Attente

2005 Prins Patrick 
le Général d'Équipe

2006 Prins 
Réne le Baladin

2007 Prins 
Bernard du Jeunesse

2008 Prins
André l'Alpinist

2009 Prins 
Berry le Tapageur
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Pr montage
Airco en Electrotechniek
  

  Tel: 0348-743120
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Oudewater
www.autoschadevanduin.nl
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Café de PLAATS
Het café met sfeer en gezelligheid, 

voor een biljartje, kaartje of potje darts.

J.W. Kolfschoten
Plaats 2, 3417 EC MONTFOORT

Tel. 0348 471281
ww.cafedeplaats.nl

Bijlage van 'De IJsselbode' Bijlage van 'De IJsselbode' 11

Knopengeiner nr 26_(19-20)_Lettercontouren.indd   11 09-02-20   18:36



Bijlage van 'De IJsselbode' Bijlage van 'De IJsselbode'12

Knopengeiner nr 26_(19-20)_Lettercontouren.indd   12 09-02-20   18:36



 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 31

Brons voor een SVO-schaatser bij NK. Op de huldigingsfoto staat Stan rechts.

Joep Stubbe, in het midden, inrijdend.

Brons voor Stan van Vliet bij Nederlandse Kampioenschappen

trainen en hij wist zich nog net te 
plaatsten voor het NK op de 500 meter. 
Met 37.17 eindigde hij op mooie  
zesde plaats. Kampioen werd Stefan 
Westbroek. Hij zette een tijd van 36.09 
op de klokken.
Op de massastart eindigde Sven Kemp 
als eenentwintigste.

Vorig weekend werden in Enschede de Nederlandse Schaatskampioenschappen 
voor junioren gehouden. Op de overdekte kunstijsbaan gingen maar liefst drie 
Oudewaternaren van start. Stan van Vliet was het meest succesvol met zijn 
derde plaats in het eindklassement van de junioren B. Joep Stubbe viel bij de 
junioren C op met twee enorme verbeteringen van zijn persoonlijke records en 
Sven Kemp werd zesde op de 500 meter bij de junioren A.

Heb je VMBO-niveau of hoger,
beheers je de Nederlandse taal,
dan willen wij graag een afspraak
met je maken!
Ook scholieren zijn welkom.

Wij bieden je een:
• Afwisselende werkomgeving
• Salaris overeenkomstig met 

opleiding en ervaring
• Studiemogelijkheden (BBL)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Neem contact op met Guus Knotters, 0348-561031
of stuur een email met je gegevens naar: guus@knotters.nl

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wilgenweg 3a - 3421 TV Oudewater  ■  0348-561031
info@knotters.nl  ■  www.knotters.nl

■ Elektrotechniek
■ Mechanische ventilatie
■ Brand- en inbraakbeveiliging
■ Datanetwerken

Op zoek naar een baan
in de elektrotechniek?

Interesse? Kijk op www.lopik.nl/vacatures voor de volledige vacatureteksten.

De organisatie
De gemeente Lopik ligt in het Groene Hart en telt ruim 14.000 inwoners,  
verspreid over negen kernen. De rivier de Lek, het weidse groene  
landschap en de dorpse kleinschaligheid bieden een aantrekkelijk woonklimaat, 
rust en ruimte.

Met 26 collega’s onderhouden wij de openbare buitenruimte waaronder de 
algemene begraafplaats. Ook hebben wij een eigen milieustraat. 
Bij alle werkzaamheden is een goed contact met de inwoners belangrijk. 

Wij zoeken 3 nieuwe collega’s, die parttime of fulltime komen werken. Nog niet 
in het bezit van het benodigde rijbewijs? Dan kun je dat via je werk halen. 

• VMBO-opleiding;
•  Rijbewijs B/E, vrachtwagenrijbewijs C en Code 95 of mogelijkheid om  

dit rijbewijs te halen. 
• salaris maximaal € 2.711,- bruto per maand.

• VMBO-opleiding;
•  Rijbewijs B/E, vrachtwagenrijbewijs C en Code 95 of mogelijkheid om  

dit rijbewijs te halen. 
• salaris maximaal € 2.575,- bruto per maand.

•  Afgeronde hoveniersopleiding of leergierige studenten die de BBL-opleiding tot 
hovenier volgen.

•  rijbewijs B/E of mogelijkheid om dit rijbewijs te halen.
• salaris maximaal € 2.575,- bruto per maand.
Geen acquisitie.  

BEGRAAFPLAATSBEHEERDER
parttime of fulltime

CHAUFFEUR / BELADER BUITENDIENST 
parttime of fulltime

HOVENIER (of een BBL-student) 
parttime of fulltime

vooral op de mijl maakte de Dalfsenaar 
met zijn geweldige 1.53.25 het verschil.
Zondags kwam toch nog het onverwacht 
vrolijke bericht van de moeder van Stan: 
‘Hij lacht …!’. En terecht, want Stan had 
met een sterke 1000 meter (1.14.18) en 
een nog imponerender 3000 meter 
(4.01.26) de sprong van plaats zes naar 
drie in het klassement gemaakt. Stan 
vertelde zelf dat hij zich maar eens ‘echt 
boos had gemaakt’. En: ‘Ik heb mezelf 
wel hervonden op de tweede dag, maar 
het is niet dat ik nu echt heel tevreden 
kan zijn over mijn prestaties van dit 
weekend.’ Wel was Stan blij dat hij zich 
met zijn derde plaats voor de derde keer 
op rij had geplaatst voor de VikingRace, 
het officieuze Europees Kampioenschap 
voor junioren. Het was overigens al de 
tweede medaille op een NK-allround 
voor Stan van Vliet, want in 2018 
eindigde hij als derde bij de junioren C.

Joep Stubbe
Joep Stubbe was ongetwijfeld heel 
tevreden met zijn zestiende plaats in het 
eindklassement bij de junioren C. 
De schaatser van de SchaatsAcademie 
Utrecht wist dat hij niet zou meedoen in 
de strijd om de topklasseringen.  
Zijn blijdschap kwam echter voort uit de 
twee geweldige PR’s, die hij zaterdag op 
het snelle ijs neerzette. Op de 500 
sprintte Joep naar 41.45 en daarmee 
schaatste hij een enorme hap van zijn 
oude toptijd af (42.12). Zijn prestatie op 
de 1500 meter was nog indrukwek-
kender. Met 2.06.56 scherpte hij zijn 
oude toptijd met meer dan drie seconden 
aan. Joep werd op deze afstand vijftiende 
en in het eindklassement was er een 
zestiende plaats voor hem.
Wellicht was Joep in Enschede ook de 
schaatser die de grootste sprong in het 
progressieklassement maakte bij de 
junioren C. Met zijn recordverbeteringen 
van 42.12 naar 41.45 en van 2.09.81 
naar 2.06.56 was hij maar liefst 1.766 
punten beter dan eerst.
Joep was vrijdag al naar Enschede 
gegaan en had daar ‘s avonds nog 

Stan van Vliet
Na de eerste wedstrijddag leek het 
eigenlijk een onmogelijke missie, 
maar toch belandde Stan van Vliet 
vorige zondag nog op het erepodium 
bij de Nederlandse Kampioenschappen 
voor junioren B. 
Achter kampioen Joep Wennemars,  
de zoon van oud-wereldkampioen  
Erben Wennemars, en de verrassende 
Tim Prins eindigde Stan als derde.
Het toernooi werd op zaterdag geopend 
met de 500 meter. Met zijn tijd van 
38.19 was Stan redelijk tevreden, maar 
de 1.56.36 op de daaropvolgende  
1500 meter was voor hem ronduit 
teleurstellend. Stan: ‘Met die tijd kon ik 
het podium eigenlijk wel gedag zeggen. 
Dat was mentaal zwaar, want ik wist dat 
ik veel beter kon.’ Beide afstanden 
werden gewonnen door de in absolute 
topvorm verkerende Wennemars, maar 

getraind. Op de terugweg werd zijn 
persoonlijke feestje uiteraard gevierd bij 
de KFC. Bij de Stubbes is dat een goede 
traditie na het verbeteren van een PR.

Sven Kemp
De Oudewaterse schaatser van de  
RTC Midden-Nederland, het regionale 
talententeam, werd dit jaar flink 
gehinderd door een knieblessure.  
Pas sinds drie weken kan hij weer voluit 

VOLLEYBAL

Koploper net te sterk voor 
dames Jupiter
Switch- Jupiter 3-1
Afgelopen donderdag was het voor de volleybaldames van Jupiter weer tijd om 
aan te treden. Na verschillende goede prestaties die zorgden voor een tweede plek 
in de stand, verschenen de dames in Nieuw Welgelegen, de thuisbasis van Switch.
Versterkt door twee nieuwe teamleden, Mieke en Carla Vlooswijk, waren de dames 
gebrand om te winnen. In volle focus werd gestart aan de warming-up. In de eerste set 
werd die focus goed vastgehouden. Switch bleek net te sterk, want met een stand van 
25-23 ging deze set naar Switch. Dit was toch wel een mentale klap voor de dames van 
Jupiter, bleek in de tweede set. De knop kon niet omgezet worden, waardoor er flink 
verloren werd. Switch, de huidige koploper, stond dus al met twee sets voor. In de 
derde set bleek dat Jupiter zich niet op de kop laat zitten. Switch zou niet zonder 
tegenstand deze wedstrijd leiden. Een serviceserie van Celine brengt Jupiter op 
voorsprong. Helaas wist Jupiter dit niet vast te houden. De set werd door Switch 
gewonnen met 27-25. Switch bewees hier waarom ze de koploper zijn, zij bewaren net 
iets meer rust en maken ‘gewoon’ minder foutjes. Jupiter was er toch zuur van en ging 
vol goede moed de vierde set in. Er werd sterker gespeeld. Mieke en Carla maakten 
hier hun debuut en lieten zien dat ze het niveau nog steeds in zich hebben. Mede 
dankzij het volhouden van Jupiter en de serviceserie van Mieke werd de vierde set door 
Jupiter gewonnen met 18-25. Mieke werd verkozen tot ‘Meid van de Wedstrijd’. 
Er werd dus toch nog een puntje gepakt, wat voor Switch de avond zuurder afsluit dan 
verwacht.
Komende weken krijgt de damesploeg even rust. Op 7 maart wordt er weer 
gespeeld tegen Sovoco, om 17.00 uur thuis in de Noort Syde.
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Kom jij ons team in Montfoort versterken? Bekijk alle vacatures op jansnel.com/vacatures.

Kom werken 
bij Jan Snel! 

Wij bieden:
▶ Een veelzijdige baan in een leuk team;
▶ Baangarantie;
▶ Verschillende baanmogelijkheden zowel in de fabriek als op kantoor;
▶ Doorgroeimogelijkheden, incl. opleiding of cursus wanneer nodig.

Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!
Als marktleider in modulair bouwen realiseren 
wij huisvesting in de ruimste zin van het woord. 
Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en zorgen 
altijd voor een passende oplossing. 

Daarbij zijn wij altijd op zoek naar nieuwe collega’s 
en jonge talenten die ons team komen versterken. 
Bij Jan Snel combineren we hard werken met 
plezier, voor de volle 100% en net dat stapje extra. 
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