
Texel’94 speelt na winst op JVC 
kampioensduel tegen Spartanen
Erop of eronder voor Texel’94, dat don-
derdagavond in Schagen tegen Sparta-
nen de beslissingswedstrijd speelt om 
het kampioenschap. De Texelaars won-
nen zondag met 0-4, terwijl concurrent 
Spartanen Spirit met 4-2 versloeg.

Na de matige vertoning van vorige week 
was Texel’94 zondag in Julianadorp heer 
en meester. De ploeg was goed bij de les, 
er moest immers worden gewonnen. Van 
begin af aan zat de ploeg van vertrekkend 
trainer Wesley Visser er bovenop. De Texe-
laars zetten druk op de achterhoede van 
JVC, waar drie à vier man met al een gele 
kaart op zak behoudend speelde. Al na 
een paar minuten kwam Texel’94 op voor-
sprong. Een verdediger kopte een diep-
tebal achteruit. Lesley Koning, die had 
gezien dat de doelman ver voor zijn goal 
stond, zat er tussen en bracht zijn club 
met een lob op voorsprong. JVC oogde 
aangeslagen, terwijl de Texelaars op jacht 
gingen naar de tweede goal. Die viel in 
de 25ste minuut. Yorgo Helleman krulde 

een vrije trap vanaf de rand van de zestien 
meter onhoudbaar in de rechter boven-
hoek. Een doelpunt uit het boekje, aan de 
andere kant hoefde doelman Alexander 
Smit nauwelijks in actie te komen.
Met rust bleek dat ook Spartanen op 
winst stond, een extra prikkel om er na 
de thee stevig tegenaan te gaan. Texel’94 
speelde voornamelijk op de helft van de 
tegenstander, die alleen bij counters op 
de andere speelhelft kwam. De derde 
goal werd ingeleid door Sander de Haan, 
die de diepte was ingestuurd. Zijn voor-
zet ging over de doelman en werd door 
Ruben Duinker keurig ingekopt. Nummer 
vier kwam op naam van Lesley Koning, die 
zich door het midden vrij speelde en be-
heerst afrondde.
De beslissingswedstrijd donderdag op 
het terrein van SRC in Schagen begint om 
18:30 uur. Voor supporters rijdt er bij ge-
noeg deelname een bus. Vertrek met de 
boot van 17:00 uur, om 16:30 uur vanaf 
het veld van Texel’94. Opgave bij René 
Guldemond, r.guldemond@planet.nl.

Afbeelding van toren opgedoken

Vrijwilligers Tesselhuus bij elkaar

Er zijn afbeeldingen tevoorschijn gekomen 
van de wachttoren bij De Schans waarvan 
vorige week restanten in de Waddenzee-
dijk werden teruggevonden.

De Historische Vereniging haalde van het 
weekend een kaart uit de archieven waar-
op het versterkte gebouw op de dijk is af-
gebeeld. Het gaat om een originele kaart 
uit 1691 die destijds door landmeter Pe-
ter Müller uit Callantsoog werd gemaakt. 
Daarop staan het in 1574 gebouwde fort 
en twee wachttorens op de dijk. De torens 
worden op de kaart omschreven als ‘ro-
duijt’, maar volgens Gelein Jansen moet 
dat ‘redout’ zijn. Oftewel een versterkt 
gebouw met aarden wallen eromheen. 
Hij schreef daar in 1998 een artikel over 
in het blad van de Historische Vereniging. 

Op de foto is te zien dat er bij de wacht-
toren inderdaad een plek met aarden wal 
was waar een kanon stond. Vermoedelijk 
stonden de bouwwerken als vooruitge-
schoven post op de dijk om vijandelijke 
schepen snel te kunnen zien. Texel was in 
die tijd een belangrijke plek voor de verde-
diging van het Marsdiep als doorgang naar 
andere havens. De toren moet volgens 
archeoloog Michiel Bartels tussen 1600 
en 1750 op de dijk hebben gestaan. Op 
basis van de fundering werd vastgesteld 
dat het gebouw zes bij zes meter groot is 
geweest. De kaart uit 1691 hing jarenlang 
bij mevrouw Zeeman op ‘t Horntje in huis, 
totdat zij in 1998 het origineel aan de His-
torische Vereniging schonk. De gemeente 
streeft ernaar de gevonden fundering van 
de wachttoren op Texel te behouden.

De vrijwilligers die elk jaar de vakantie-
weken in het Tesselhuus begeleiden, wa-
ren zaterdag een dag bij elkaar op Texel.

De vrijwilligers werden bijgepraat over de 
nieuwe Tesselhuusweken voor mensen 
met spierziekten, reuma en ms die deze 
zomer in het aangepaste vakantiehuis in 
De Koog worden gehouden. Jan Vonk gaf 
training aan de vrijwilligers hoe te han-
delen bij brand of andere calamiteiten en 
de vakantieweken van vorig jaar werden 

geëvalueerd. De bijeenkomst stond ook in 
het teken van jubilea. Het Tesselhuus zelf 
bestaat 35 jaar en de Lions Club in Venray 
is dertig jaar sponsor van een vakantie-
week in het huis voor Limburgse kinderen 
en jongeren met spierziekten. De club 
uit Venray vierde dat zaterdagavond met 
een etentje. Twee vrijwilligers van de Lim-
burgse week gaven die avond via Skype 
een rondleiding door het Tesselhuus dat 
de Lions in Venray op een scherm live kon-
den volgen.

Vrijwilligers van het Tesselhuus bij elkaar bij paal 19.

De wachttoren bij De Schans, afgebeeld op een kaart uit 1691.

Zonder klok in alle 
vrijheid opgegroeid

Wat is je favoriete plek op Texel?
Ik geniet elke dag als ik over de Pont-
weg richting Den Burg rijd en dan tussen 
Noord en Zuid Haffel richting Den Hoorn 
kijk vanaf de oerbult Texel, door de laag-
te van de Hemmer tot de duinen van de 
Rommelpot aan toe. Een prachtig gevari-
eerd stuk Texel. Maar mijn favoriete plek 
om naar toe te gaan is de Hors, misschien 
wel het meest dynamische stukje Ne-
derland, waar zonder bemoeienis van de 
mens steeds weer een nieuw stukje na-
tuur tevoorschijn komt. Van drijfzand tot 
baardmannetje, alles kom je daar tegen.
 
Ben je geboren en getogen op Texel?
Jazeker, ik ben geboren op ruilverkave-
lingsboerderij De Kroontjes aan de Wa-
termolenweg, vlakbij de oude vuilstort. Ik 
ben daar in alle vrijheid en zonder horloge 
opgegroeid. De bus ging om 15 min voor 
het hele uur naar de boot en dat was dan 
ook gelijk zo ongeveer het enige verkeer 
dat er in een uur voorbij kwam. Nadat we 
getrouwd zijn, hebben Anneke en ik daar 
nog drie jaar met onze zoon gewoond, 
waarna we naar ‘t Horntje verhuisd zijn, 
waar we nu alweer bijna tien jaar met 

veel plezier wonen. Een plek waar elke 
toerist op Google Maps kijkt of die nog 
wel op Texel is.
 
Wat voor werk doe je op Texel?
Na 23 jaar als timmerman in de bouw 
werk ik sinds drie jaar als zelfstandig 
plaagdierbestrijder op het eiland. De be-
strijding van ratten is de afgelopen jaren 
sterk veranderd waarbij het gebruik van 
gif buiten helemaal aan banden is gelegd. 
Dat vergt nu een geheel andere aanpak 
van een rattenprobleem. Voorheen zette 
men bijna standaard een flinke hoeveel-
heid gif neer, tegenwoordig gaat het veel 
meer om het aanbrengen van wering en 
het aanpassen van het leefgebied van 
het plaagdier, waarbij in uiterste gevallen 
door een gecertificeerd bedrijf nog be-
paalde middelen buiten gebruikt mogen 
worden.
 
Wat doe je naast je werk zoal?
Eigenlijk wel een heel aantal dingen, ik ga 
er vaak op uit om te jagen of te vissen. Vis-
sen met een vlieghengel, een oorspronke-
lijk Engelse methode om op zalm en forel 

te vissen, het is echt verbazingwekkend 
hoe leuk je in allerlei kleine slootjes op 
Texel met zo’n hengeltje overweg kan. Op 
De Kroontjes en bij Schraag aan de Pont-
weg heb ik een aantal bijenkasten staan 
en ik ben lid van de Texelse Bijenhouders 
Vereniging, een leuke kleine club van 
mensen met dezelfde interesse.
 
Hoe ervaar je de mensen op Texel?
Ik hou wel van het ons-kent-ons, maar 
Texel heeft daar eigenlijk teveel inwo-
ners voor, waardoor er toch ook wel weer 
ruimte ontstaat voor mensen die hier 
niet geboren zijn. De mens is van nature 
conservatief en eilanders nog een beetje 
meer. Veranderingen worden bij voorbaat 
vaak als negatief beoordeeld. Als iedereen 
dan weer gewend is, hoor je er niks meer 
over.
 
Hoe beleef je de natuur op Texel?
Het voorjaar blijft wat mij betreft de 
mooiste tijd van het jaar als de natuur 
na de winter weer tot leven komt en alle 
vogels terugkeren. Dat is een beleving 
waarvan je overal kan genieten of het 
nou in het dorp, op het boerenland of in 
een natuurgebied is. Natuurgebieden 
zorgen voor een afwisselend landschap. 
Zolang er bij herinrichting rekening word 
gehouden met het oorspronkelijk reliëf 
van het gebied zou je het kunnen zien als 
terugmaken van natuur in plaats van het 
maken van nieuwe natuur. Veel gebieden 
op Texel zijn in de jaren zestig van min of 
meer natuurlijk landschap omgezet naar 
voor de mens bruikbaar terrein. Als echter 
uit het maken van nieuwe natuur schade 
voor de omliggende gebieden ontstaat, 
moet men dat oplossen. Dat zou een 
voorwaarde bij de aanleg moeten zijn. 
Daar kan je niet een groep hardwerkende 
mensen de rekening voor laten betalen.
 
In welk café/restaurant kom je graag?
Met het gezin gaan we nog wel ergens 
iets eten, de gerookte spareribs bij de 
Twaalf Balcken zijn bij ons de favoriet. In 
het najaar, als de drukte op het strand 
wat weg is, doe ik graag na een rondje 
over de Hors een biertje en een patatje bij 
René op Paal 9.
 
Wat moet er op Texel vooral blijven zoals 
het is?
Texel hoeft geen museum te worden, 
vooruitgang is niet tegen te houden, maar 
er zijn plekken waar we zorgvuldig mee 
om moeten gaan. Het Hogeberggebied, 
de tuunwallen en schapenboeten zijn 
echt uniek in de wereld. Geen park van 
maken maar wel voorzichtig met nieuwe 
bebouwing, niet steeds weer een beetje 
meer, weg is weg en je kan het nooit meer 
terugdraaien.

 
Wat zou er op Texel anders mogen?
De grote hoeveelheid blik die vanuit Den 
Helder overgezet wordt. De groei van het 
toerisme heeft de grens nog niet bereikt, 
alleen de toename van het aantal auto’s 
wel!! Voor een eiland dat voorop wil lopen 
met duurzaamheid en zelfs energieneu-
traal wil worden in de toekomst is deze 
vorm van uitstoot en gebruik van energie 
op geen enkele manier nog te compense-
ren. Misschien wel met gratis openbaar 
vervoer en autoluwe gebieden. Daarmee 
geef je het eiland iets extra’s, dat geeft 
ruimte voor een ander soort recreatie, 
loop daarmee voorop.
 
Wat is er zonde aan Texel?
Dat het tussen de regels door toch mo-
gelijk is dat er in het open landschap van 
het eiland allerlei clusters met bunga-
lows ontstaan. Iedereen moet zijn brood 
verdienen, maar als dat ten koste is van 
iedereen zijn leefomgeving, dan gaat al-
gemeen belang toch voor eigen belang. 
Misschien iets voor de commissie die 
bepaalt of je wel of niet belanghebbend 
bent. In mijn ogen zijn we dat allemaal als 
het om ons eiland gaat.
 
Wat doe je over vijf jaar op Texel?
Hopelijk nog steeds wat ik nu doe. De re-
gelgeving dwingt de bestrijdingsbranche 
tot professionaliseren, veel kleine be-
drijven worden opgeslokt door de grote 
jongens, Dat is mijn uitdaging voor de 
toekomst: professioneel, op eigen benen, 
maar toch op sien Tessels.
 
Wie zou je graag in een volgende ‘Eiland 
Van...’ willen zien?
Loran Tinga, een goede vriend en gezel-
lige reisgenoot tijdens outdoorreizen in 
het buitenland.

5EILAND VAN...

Voorjaar blijft wat mij 
betreft de mooiste 
tijd van het jaar
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LAURENS KIKKERT VAN ‘T HORNTJE

Laurens Kikkert: “In mijn ogen zijn we allemaal belanghebbend als het om ons eiland gaat.”
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Laurens Kikkert van ‘t 

Horntje is deze week te 

gast in Eiland Van. In deze 

serie vertellen Texelaar 

en toerist over hun relatie 

met Texel en hun beeld 

van het eiland.
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