
2020 was een jaar om nooit te 
vergeten, waarin iedereen getroffen 
werd door de coronacrisis. Thuis, op 
het werk, in je vrije tijd, het ging 
steeds over het virus dat de hele 
wereld in zijn greep heeft.

Als bedrijf ging alles echter gewoon 
door. Dat moest ook. We besloten niet 
lijdzaam te gaan zitten afwachten maar 
onder het motto 'aanval is de beste 
verdediging' een aantal zaken resoluut 
aan te pakken. We moeten ook vooral 
kijken naar wat er allemaal wél kan.

We zijn daarom in samenwerking met 
een reclamebureau uit Goes een 
professionele onlinemarketing campag-
ne gestart om meer klanten te krijgen op 
het gebied van inbraakbeveiliging thuis 
en ook voor zonnepanelen. Dit levert 
een prima resultaat, en dus meer werk 
op. In dat kader hebben we ook een 
filmpje gemaakt over onze Hikvision 
inbraakbeveiliging. Dit werd tijdens de 
Week van de Veiligheid begin oktober 
uitgezonden op JenzTV. 

Door de komst van brandbeveiligings-
deskundige Ronald Verbart kan Martin 
van Oosten zich meer gaan focussen op 
acquisitie. Ronald zal zich ook gaan 
inzetten voor de VCA certificering en we 
zijn tevens bezig met de nieuwe 
ISO9001 certificering. Ook de AVG, dus 

de privacywetgeving, zal een update 
krijgen. Daar krijgen velen van jullie 
tijdens het werk mee te maken. Bij alles 
wat we doen zullen we aan privacy 
gevoeligheid moeten denken.
Verder kunnen we Nick Mangold en 
Kevin Rijckaert verwelkomen als nieuwe 
vaste medewerkers bij TSZ en ZPZ.

Ook de meldkamer ontwikkelt zich 
verder. We willen evolueren naar een full 
service videosecuritybedrijf dat pro-
actief reageert op problemen in plaats 
van achteraf problemen vast te stellen. 
De technische ontwikkelingen op het 
gebied van cameratechnologie zijn  
spectaculair.

Al met al kunnen we tevreden zijn over 
hoe 2020 is verlopen. Goes en Terneu-
zen konden zich verder ontwikkelen als 
twee goedlopende onderdelen van ons 
bedrijf. Die insteek, als één onderne-
ming werken met twee volwaardige 
locaties, om zo de markt optimaal te 
bedienen, zal blijven. Het zal allemaal 
niet vanzelf gaan, maar als we met zijn 
allen de schouders eronder zetten en 
ons flexibel opstellen, dan wordt 2021 
een prima jaar.

Ik wens jullie allemaal een fijne kerst en 
een gezond en gelukkig 2021

François

N I E U W S
voor de medewerkers van Telecom & Security Zeeland, Installatie Techniek Zeeland & Zonne Paneel Zeeland

AANVAL IS DE 

BESTE VERDEDIGING
CAMPAGNE 
BEVEILIGING 
THUIS 

In oktober zijn we gestart met een 
campagne voor onze draadloze Hik-
vision inbraakalarmsystemen voor thuis. 
Een gespecialiseerd reclamebureau uit 
Goes zorgt ervoor dat we via Google met 
al ler le i  zoektermen goed worden 
gevonden, en er is ook een aparte 
website gebouwd:

https://beveiligingssysteem-voor-
thuis.nl.

Het loopt erg goed, en inmiddels zijn de 
eerste Hikvision systemen bij mensen 
thuis geïnstalleerd.

Filmpje
Tijdens de Week van de Veiligheid in 
oktober was ook onze eigen film te zien 
over dit systeem, waarin Niels Dieleman 
en Arie Donders een flinke rol spelen.

Hier staat het filmpje:
https://youtu.be/N-hGSWSdXaM

jaargang 3  editie december 2020 //



Ronald Verbart is per 1 oktober in dienst 
gekomen bij TSZ. Daarvoor werkte hij 14 
jaar bij Croon Wolter & Dros in verschillende 
functies.
 
“Het was tijd voor een andere uitdaging”, 
vertelt Ronald. ”Telecom & Security Zeeland 
stond bovenaan mijn lijstje, dus ik ben echt 
blij dat ik hier nu werk. Ik ben aan de slag 
gegaan als projectleider brandbeveiliging, 
ga me dus bezighouden met alle activiteiten 
op het gebied van brandbeveiliging. 
Daarvoor heb ik vanuit mijn vorige baan ook 
alle kennis en kunde in huis. Het gaat hier al 
erg goed, maar ik heb nu bij TSZLD mijn 
handen vrij om het kwaliteitsniveau verder 
verhogen, en meer aandacht aan bestaan-
de klanten geven. Ook ben ik KAM-
coördinator, dus ik ben het aanspreekpunt 
voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en 
milieu. De VCA certificering en nog veel 
meer andere zaken vallen onder mijn 

verantwoording.”
“Van een groot naar een klein bedrijf, dat is 
wel een cultuuromslag, maar ik heb me hier 
vanaf dag 1 thuis gevoeld. De collega's zijn 
leuk, iedereen staat voor elkaar klaar.”

Naakthalskip
Ronald, die in Ovezande geboren is, woont 
met z i jn vrouw en vier k inderen in 
Middelburg. In zijn ruime tuin houdt hij vier 
kippen, waarvan 1 heel bijzondere: een 
donkerblauwe naakthalskip genaamd 
Chewie,  naar  het  Star  Wars figuur 
Chewbacca. Chewie kwam per toeval op 
Ronalds pad toen een kennis een verras-
singspakket kippeneieren had gekocht. 
Eieren van onbekende rassen dus, om uit te 
broeden. Alle acht eieren kwamen uit, en dat 
was qua lawaai een beetje te veel van het 
goede voor de buurt. Chewie  - de naakt-
halskip - en Vicky – een Chinese zijdehoen - 
werden als kuikens aan Ronald overgedra-

gen. Met de witte dames Jip & Janneke erbij 
heeft Ronald nu dus een kwartet kippen. 

“Kippen zijn leuke beesten, heel erg sociaal. 
ze komen meteen naar je toe. En iedere dag 
hebben we verse eitjes. Chewie is wel de 
meest bijzondere, een heel apart ras.” 

Tot twee jaar geleden was Pim de Cock, 
servicemonteur bij TSZ, diskjockey op 
talloze feesten en partijen, met zijn eigen 
apparatuur. Hij verhuurt nu nog steeds de 
apparatuur en ook springkussens. “Maar 
dat is natuurlijk ook bijna tot stilstand 
gekomen”, vertelt hij. “Helaas, mijn 
spullen staan nu zomaar in de garage. 
Maar het is wat het is. Het scheelt wel dat 
we met de hele wereld in hetzelfde schuitje 
zitten, gedeelde smart zeg maar.”

Gelukkig blijft de muziek. Pim houdt vooral 
van Phil Collins en Bløf. “Ik ben twee jaar 
geleden nog naar een concert van Phil 
Collins geweest, in Parijs. Dat was 
fantastisch. Verder houd ik naast Bløf, ook 
echt heel erg van Radio Hollandio pophits, 
dus die lekkere gezellige meezingers uit 
het café. Toen we nog samen naar het 

werk mochten rijden, ging de radio 
meestal meteen op Hollandio. Dat wisten 
mijn meerijdende collega's precies. Maar 
ja, nu zit ik alleen in de auto, met de radio 
dan wel hard aan maar gezellig is het niet. 
Ik ben blij dat ik verder qua werk weinig 
van de coronacrisis heb gemerkt.”

“Om toch iets te gaan doen in de weeken-
den heb ik een nieuwe hobby opgepakt: 
modelbouw van vrachtwagens, compleet 
met licht en geluid, schaal 1 op 14. Mijn 
schoonvader doet dat ook. Er is een 
modelbouwclub die iedere drie weken bij 
elkaar komt in een grote hal in Clinge. Daar 
is een circuit van wel 100 meter, met 
wegen, kruisingen, benzinestations, van 
alles. Helaas konden die bijeenkomsten 
ook niet meer doorgaan. Nu spreken we er 
wel eens met een paar mensen af. Dat 
noem je dan 'rijdagen'. Iets drinken, beetje 
kletsen en natuurlijk met de auto's rond-
rijden. Speelgoed voor grote mensen…”

Dwergkeeshonden
Thuis heeft Pim inmiddels een overkap-
ping gebouwd, een nieuwe tegelvloer 
gelegd en de tuin veranderd. Ook vindt hij 
de hobby van zijn vrouw Marjolein erg 
leuk: de dwergkeeshonden Bizoe en 
Richie. “Echt beestjes van goede fokkers 
in Nederland en België”, zegt hij. “Alleen 
had Richie een tijdje terug de zogenaam-
de 'black skin disease'. Al dat haar viel met 
plukken uit en we hielden een soort van 
Mexicaanse naakthond over. Met speciale 
zalf uit Engeland hebben we het gelukkig 
weer goed gekregen.” 

RONALD VERBART

PIM DE COCK

Even voorstellen

Hoe was 2020?

in Tholen bouwde ZuidWest Invest 
het oude ABN Amro gebouw om tot 
Hotel Tholen met 10 kamers en 
restaurant JuNa, met 50 stoelen. 
Rob in  Coppe jans  en  Wes ley 
Hemelsoet werkten aan de brand-
meldinstallatie, Wim van der Broek 
en Rob Krol verzorgden de inbraak-
beveiliging en de camerasystemen. 
De gecertificeerde brandmeldinstal-
latie is verplicht verbonden met de 
RAC. Richard Riemens was project-
begeleider. 
Opdrachtgever Jurgen van den 
Eijnden was enthousiast: “We heb-
ben ook contacten in Brabant maar 
kozen toch voor één Zeeuwse partij 
die het volledige pakket kan leveren. 
Alles is prima verlopen. Profes-
sioneel, in goed overleg met onze 
installateur en in een goede sfeer. Nu 
maar hopen dat de uitbaters van 
hotel en restaurant er snel volledig 
mee aan de slag kunnen!” 

HOTEL 

THOLEN/JUNA



Wil je iets weten over ijshockey? Coen 
Hensing, technisch specialist, relatie-
beheerder en troubleshooter bij onze 
meldkamer kan iedere vraag beant-
woorden. 

“Ik ben op mijn achtste met ijshockey 
begonnen”, vertelt hij. “Al vrij snel kwam ik 
erachter dat ik keeper zijn toch echt wel het 
leukste vond. Later werd ik scheidsrechter. 
Door een blessure, opgelopen tijdens een 
wedstrijd, stopte mijn actieve carrière op 
het ijs als scheidsrechter in 2013. Nu ben ik 
één van de vier opleiders/begeleiders van 
de circa 60 scheidsrechters van de twee 
hoogste divisies bij IJshockey Nederland. 
Dat betekent dat ik elk weekend op pad 
ben, althans voor de coronatijd. IJshockey 
is een contactsport waarbij je je lichaam 
mag gebruiken om de tegenspeler van de 
puck weg te krijgen. Maar hoe ver mag je 
gaan? Afgezien van de regels, probeer ik 
beginnende scheidsrechters in deze hoge 
divisies daarin te coachen. Ook ben ik lid 
van de landelijke tuchtcommissie. Als er 

dus iets mis gaat ben ik één van de vier 
mensen die beslissen over een zaak.” 

Dure sport
“In Nederland spelen ongeveer 2500 
mensen actief ijshockey, met in totaal zo'n 
160 scheidsrechters. Het is een relatief 
dure sport want de uitrusting is kostbaar en 
ook de contributie, omdat de clubs de 
banen moeten huren. Dat kost al gauw 100 
tot 150 euro per uur”, vertelt Coen.

“Mijn hele leven ademt ijshockey. Ik heb 
mijn vrouw via de ijshockey ontmoet, zij 
was ook scheidsrechter. Mijn schoonzus 
was tot  2015 aanvoerder van het 
Neder landse v rouwenteam.  Onze 
tweeling van 15 heeft natuurlijk flink kennis 
gemaakt met de sport maar ze hebben er 
toch niet voor gekozen. Die twee zijn nu 
heerlijk bezig met de Scouting. Overigens 
is mijn andere favoriete bezigheid golf, 
lekker buiten zijn en bewegen, ongeacht 
het weer. Kou is geen issue gezien mijn 
ijshockey verleden.”

Robin ging 2020 in als vader van een 
zoontje. Die is inmiddels bijna anderhalf 
jaar oud en loopt rond. “Het gaat nog 
goed met de kerstboom”, zegt Robin. 
“Toen ik zo klein was, heb ik eens flink 
wat kerstballen gesloopt. Mijn vriendin 
en ik hebben daarom maar gekozen 
voor onbreekbare ballen, zodat er geen 
ongelukken kunnen gebeuren. Onze 
zoon houdt ons goed bezig, en ik heb 
ook tijdens de coronatijd geen echte 

verbouwingen gedaan, alleen wat kleine 
dingetjes. Jammer genoeg kon ik niet 
meer volleyballen. Dat doe ik op 
recreantenniveau. Ook is het jammer dat 
we nog steeds wachten op de uitslag 
van haar inburgeringsexamen. Ze was 
op de Filippijnen een gediplomeerd 
verpleegkundige, en wil graag hier aan 
de slag. Hopelijk gaat dat in 2021 
lukken.”

 

COEN HENSING & IJSHOCKEY

Lorenzo van Poele, werkzaam als mon-
teur bij TSZ, mist zijn oude leventje wel, 
maar maakt er het beste van. “Ik ben 
single en houd echt van uitgaan in het 

weekend. Dat was tijdens de eerste 
lockdown natuurlijk helemaal voorbij, 
toen werd je door security naar je plaatsje 
in het café begeleid en nu is de horeca 
dus weer helemaal dicht. Gelukkig heb ik 
veel vrienden en kunnen we toch wel 
leuke dingen samen doen, zoals samen 
een lekkere afhaalmaaltijd eten.”

Ik houd me wel bezig in het weekend 
hoor. Ik had al een paar groenwangpar-
kieten, binnen in huis. Maar in alle tijd die 
ik nu heb, heb ik buiten een volière 
gebouwd en nog wat parkieten bijge-
kocht. Eentje is best tam!”
 
“Wat ik ook echt mis is het reizen. We 
zouden met de familie naar Rhodos zijn 
gegaan maar ja, dat ging niet door. 
Uiteindelijk hebben we een huis kunnen 

huren op de Veluwe, en konden we 
elkaar allemaal weer eens zien. En 
gelukkig was ik in februari nog naar 
Praag geweest, op de valreep toen de 
coronacrisis begon.”

“Op het werk is er ook wel wat veranderd. 
We rijden nu in aparte auto's, nooit meer 
samen. En we moeten goed afstand 
bewaren en mondkapjes dragen. Plus, ik 
werk niet altijd meet voor TSZ. Ik ben nu 
bezig bij Zonne Paneel Zeeland: 1900 
zonnepanelen plaatsen in Scherpenisse. 
Best wel fris op zo'n dak, maar we moeten 
gewoon flexibel zijn nu. Binnenkort komt 
er vast weer werk als beveiligingsmon-
teur. Allemaal een fijne kerst en hopelijk 
snel terug naar de normale situatie!”

Hoe was 2020?

LORENZO VAN POELE: MINDER UITGAAN, MEER PARKIETEN 

Hoe was 2020?

ROBIN COPPEJANS: MINDER VOLLEYBAL, DRUK MET ZOONTJE
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ND E RD E L E N

WIST U DAT... PERSONALIA

DE BABYHOEK

IN DIENST 

  
1 oktober 2020:  Ronald Verbart  (TSZ)

1 november 2020:  Nick Mangold  (TSZ)

1 december 2020: Kevin Rijckaert (ITZ)
 

Nieuwkomers

NICK MANGOLD: 

Nieuwkomers

KEVIN 
RIJCKAERT:

Mobiele Camera Nederland masten 
heeft geplaatst in Haarlem en 
Landgraaf

Dat we in 2021 onze grootste brand-
meldinstallatie ooit gaan installeren

Mireille is verhuisd naar wereldstad 
Schore en daar geniet van het polder-
leven (en ze heeft de muren in haar 
huis zeer kleurrijk geschilderd)

Jos, Rob en Kevin ook zijn verhuisd  

We 16 december in Scherpenisse  een 
systeem met 1900 zonnepanelen heb-
ben opgeleverd. 

Dat dat wat mag kosten.

We in Goes dagelijks zien hoeveel 
mensen naar de corona XXL teststraat 
gaan.

Nick Mangold werkte al bij TSZ als uitzend-
kracht maar is per 1 november in vaste 
dienst gekomen. Nick werkt vooral aan 
brandmeld- en inbraakinstallaties, maar, 
zoals hij zelf zegt 'ik ben nog in opleiding'.  
Het werk bevalt hem goed en na werktijd is 
hij druk bezig met de verbouwing van zijn 
huis uit 1903, in de Terneuzense binnen-
stad. “Ik ben er al drie jaar mee bezig, 
kamer voor kamer komt alles aan de 
beurt.” Ondertussen zorgt hij ook voor de 
gifkikkers en gekko's die hij houdt in een 
zogenaamd paludarium. Dat is een 
kunstmatige leefomgeving met een land- 
en watergedeelte.

Kevin Rijckaert werkt al een tijdje als 
uitzendkracht voor Zonne Paneel Zee-
land. Sinds 1 december is hij in vaste 
dienst. “Het is erg leuk werk, ik heb het 
echt naar mijn zin.”

Vijf maanden geleden werden Kevin en 
zijn vriendin trotse ouders van dochtertje 
Yamila. “Dat was wel heel spannend 
allemaal, middenin de coronatijd. In het 
ziekenhuis mocht niemand komen kijken, 
dat was wel heel vreemd. Gelukkig is dat 
achter de rug. Yamila groeit flink. Ze begint 
nu met 'tijgeren', nog niet kruipen, maar ze 
kan zich door huis verplaatsen.”

Techniek is de passie van Kevin, en ook 
snelheid: in zijn vrije tijd sleutelt hij aan zijn 
vier Honda Civics. Daarmee gaat hij ook 
over het circuit van Zandvoort. 200 km/uur 
is geen enkel probleem. Hij wil graag ooit 
mee doen aan de landelijke Honda Civic 
Cup.

Kevin Rijckaert werd vader van een dochter, Yamila

Wesley Hemelsoet heeft een tweede zoon gekregen, Mayson

Wim van de Broek is opa is geworden van kleinzoon Nolan

Verbouwen & gifkikkers Grote liefdes


