Mijn verhaal
Het is 22 november 1989, het is een kille maar mooie dag,
Alice Cooper treed op in de Ahoy.
Na zo’n 6 jaar werkzaam te zijn geweest bij het incassobureau
Dun & Bradstreet en ten kantore van het deurwaarderskantoor
Smallenburg, Krebbers en van Etten aan de Bergsingel te Rotterdam
werd die dag werd mijn allereerste toevoeging als kandidaat
gerechtsdeurwaarder aan gerechtsdeurwaarder de heer R. Krebbers
een feit.
Ik mocht mijn routes gaan rijden in Rotterdam- Zuid tot aan Barendrecht,
verder niet want daar hield het Arrondissement op.
Na de eerste ervaringen te hebben opgedaan met de werkzaamheden
van de Gerechtsdeurwaarder, tot aan beslaglegging op een boorplatform
toe, wilde ik wat dichter bij huis gaan werken en kon ik aan de slag bij de
heer E.J. v/d berg, gerechtsdeurwaarder met kantoor aan de Blekersdijk
27/29 in Dordrecht.
Daar leerde ik echt de kneepjes van het vak en had ik het goed naar mijn
zin.
Na ruim 5 jaar kreeg ik in 1995 de gelegenheid om in het mooie Zeeuwse
stadje Zierikzee als kandidaat gerechtsdeurwaarder toegevoegd te worden
aan mevrouw M.P.J Buys en mee te helpen aan de opbouw van haar
kantoor.
Daar ben ik onmiddellijk gaan netwerken en werd ik lid van de Junior
Kamer die vergaderde in een schitterend oud cafe in Zonnemaire,
de ouwe smisse.

De jaren daarna heb ik mijn netwerk flink kunnen uitbreiden en deed ik in het
Zeeuwse met heel veel plezier mijn ervaring op.
In 1998 besloot ik met gebruikmaking van nieuwe wetgeving mijn eigen
gerechtsdeurwaardersstandplaats aan te vragen.
Dat lukte uiteindelijk en op 25 mei 2000 werd ik door Hare Majesteit de
Koningin benoemd tot Gerechtsdeurwaarder in vaste dienst bij de
Arrondissementsrechtbank te Middelburg, ter standplaats de gemeente Goes.
Kort daarop kwam het gerechtsdeurwaarderskantoor Timmermans & Verdult
uit Bergen op Zoom langs met de vraag of ik met hun wilde samenwerken.
Na 15 jaar in samenwerking met dit kantoor mijn standplaats en vestiging te
Goes te hebben geëxploiteerd heb ik besloten om per mei 2015 mijn
standplaats zelfstandig voort te zetten.
Het beroep is mooi en eervol en stelt mij in de gelegenheid mensen en
bedrijven ten dienst te staan.
Het is geweldig als je met maatwerk en aandacht mooie resultaten en
tevreden gezichten kan realiseren.
Het is ook een sport om daar waar geen uitzicht meer is voor uitzicht te
kunnen zorgen.
Naast het uitoefenen van mijn beroep netwerk ik veel en probeer ik zoveel
mogelijk mij in te zetten voor de stad en provincie waarin ik woon.
Interesse heb ik in vele zaken van basketbal tot aan motor rijden,
radio-uitzendingen
verzorgen en hulp leveren aan mensen in Rwanda, Afrika.
Mijn ervaring is dat met een brede interesse je vaak out of te box op
onverwachte oplossingen en ideeën kan komen.
Hopelijk ontmoet ik in de toekomst nog veel interessante mensen en mag ik u
met mijn dienstverlening verder helpen.
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