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Met de start van een nieuw seizoen is er uiteraard ook weer 
een mooie, nieuwe presentatiegids met veel informatie die 
wij u als bestuur niet willen onthouden. 
U ziet welke sponsoren MZC steunen en is er aandacht voor 
vrijwilligers. Zonder deze twee groepen kan de vereniging 
niet bestaan en dit kan wat mij betreft niet vaak genoeg 
gezegd worden. Zo ligt bijvoorbeeld door de inzet van de 
mannen uit de onderhoudsploegen onze accommodatie er 
geweldig goed bij. Een visitekaartje dat gezien mag worden 
en tevens een mooi  voorbeeld van wat door vrijwilligers 
bereikt kan worden.  
  
De maatschappelijke positie van de club is van groot belang. 
MZC wil een club zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een 
ieder is altijd welkom om onderdeel te worden van de 
vereniging. Omdat voetbal een heel laagdrempelige sport is, 
worden we met enige regelmaat verrast met een grote 
diversiteit aan nieuwe leden. Dat juichen wij toe!

MZC staat er uitstekend voor en het is prachtig om te zien 
hoeveel spelers week in week uit met plezier samen sporten. 
Jongens, meiden, jong en oud. Ze worden begeleid en 
aangemoedigd door evenzo enthousiaste trainers, leiders, 
assistent-scheidsrechters, ouders, opa’s, oma’s, broers, 
zussen,...
 
Een belangrijke stap richting de toekomst is de verdere 
ontwikkeling van de jeugd. Verenigingsbreed wil MZC het 
algehele niveau van spelers en trainers verder verbeteren. 
Dit betekent dat, zowel op recreatief als competitief niveau, 
er met nog meer plezier gesport kan worden.
 
Tot slot: onderdeel van een vereniging zijn, betekent dat je 
het club belang altijd op plaats één hebt staan. Iets wat in 
deze individuele maatschappij nog wel eens tekortschiet. Als 
vereniging willen we verdere stappen maken. Daarom 
presenteert het bestuur tijdens de algemene ledenvergade-
ring een plan voor een verplichte vrijwilligers bijdrage. 
Daarbij draagt ieder (ouder van een) lid een steentje bij aan 
de club. U leest erover in deze gids.

Facta, non verba!*

rob droppert
interim-voorzitter mzc

* Geen woorden, maar daden!
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Het bestuur wil dat alle 
leden en ouders van 

jeugdleden vanaf volgend sei-
zoen een verplichte vrijwilli-
gersbijdrage doen. Tijdens de 
algemene ledenvergadering 
op maandag 27 november wil 
het bestuur groen licht van de 
leden voor dit plan.

Idee is dat mensen zich voor 
het seizoen kunnen aanmel-
den via een weblink en taken 
kunnen aanvinken. “Het zal 
gaan om 5 uur per jaar per lid 
of per familie van een jeugdlid. 
Eén groot dagdeel dus, meer 
niet”, aldus Rob Droppert, be-
stuurslid facilitaire zaken én 
interim-voorzitter.
Wie de vrijwilligersbijdrage 
niet levert, krijgt 50 euro bo-
venop zijn contributie. Drop-
pert: “Zo doen ze dat ook bij 
Kloetinge. Er zullen mensen 
zijn die het niet doen en het af-

Altijd het laatste nieuws? Ga naar www.mzc11.nl

Iedereen handen 
uit de mouwen

kopen. Dat geld kan gebruikt 
worden voor taken die minder 
makkelijk door vrijwilligers 
worden ingevuld.”
Het wassen van shirts, het rij-
den naar uitwedstrijden, drin-
ken halen in de rust, Droppert 
legt uit dat dat niet onder die 5 
uur valt. “Maar wel het vlaggen 
van wedstrijden of fluiten van 
een jeugdwedstrijd.”

Doorgroeien
Om verder door te groeien, ziet 
het bestuur de verplichte vrij-
willigersbijdrage als noodzake-
lijk. Droppert: “We hebben wel-
iswaar veel vrijwilligers, maar 
we moeten af van het idee dat 
als je contributie betaalt het 
dan klaar is. Er zijn allerlei 
wensen die we nu niet kunnen 
realiseren. Neem jeugdtoer-
nooien. Maar ook de activitei-
tencommissie is geslonken tot 
drie personen. En dadelijk gaan 

we naar het honderdjarig be-
staan. De KNVB rekent bij fu-
sieclubs vanuit de oudste club, 
dat is v.v. Zierikzee uit 1919. 
Dat jubileum moet georgani-
seerd worden.”

Clubgevoel
Het bestuur ziet veel extra 
voordelen aan het nieuwe plan. 
“Meer leuke dingen doen, heeft 
direct invloed op de club, op 
het clubgevoel. Het geeft meer 
inhoud aan de vereniging. Er 
kunnen nieuwe dingen ontwik-
keld worden. Stel dat ouders 
een idee hebben om zelfge-
maakte dingen in de kantine te 
verkopen, prima. ieuwe initia-
tieven dus. En vrijwilligers die 
er altijd zijn of veel doen, kun-
nen ontlast worden. Maar bo-
venal kweek je een clubcultuur 
waarbij iedereen een steentje 
bijdraagt”, besluit Droppert en-
thousiast. 

Bestuur wil verplichte vrijwilligersbijdrage

Oud-prof en voetbalana-
list Wim Kieft is de gast-

spreker tijdens het business-
event van MZC. Hij zal worden 
geïnterviewd door Jan-Dirk 
Stouten. Het evenement is op 
dinsdag 7 november in het 
hoofdkantoor van sponsor 
Omoda in Zierikzee.
Kieft speelde voor Ajax, Pisa, 
Torino, PSV en Bordeaux. Als 
19-jarige werd hij Europees top-
scorer, de jongste speler ooit. In 
1988 won hij met PSV de Euro-
pacup I. Ook kwam hij 43 keer 
uit voor het Nederlands elftal. 
Legendarisch is zijn doelpunt in 
de kwartfinale van het EK 1988 
tegen Ierland. Net voor tijd kop-
te hij Oranje naar de halve fi-
nale. Tegenwoordig is de Am-
sterdammer voetbalanalist. 

Bestuurslid Werner Ka-
foe laat op zijn smart-

phone de dagopbrengst zien 
van de 67 zonnepanelen van 
MZC. “Het systeem levert een 
jaarproductie op van ongeveer 
18.000 kWh. Dat is goed voor 
ongeveer een derde van het to-
tale elektraverbruik van ons 
sportcomplex.”
Een jaar geleden werden op het 
instructielokaal (vijftig) en de 
kantine (zeventien) zonnepa-
nelen geplaatst. MZC kocht er 
zestig en de overige zeven wer-
den gesponsord door Saman 
Groep via een ledenactie. Voor 
elk lid van MZC dat bij Saman 
Groep een zonne-energiesys-
teem kocht, schonk het bedrijf 
één zonnepaneel aan de club.
Mede door deze actie, en door 
de overheidssubsidie die be-

Wim Kieft 
naar MZC

schikbaar is gesteld om sport-
accommodaties energiezuini-
ger te maken, zal de investering 
in circa 3 jaar terugverdiend 
worden.
Kafoe: “De komende jaren wil-

Werner Kafoe 
bekijkt op zijn 
smartphone de 
opbrengst van de 
zonnepanelen.

Club bespa art fors met zonnepanelen

len we verdere stappen zetten 
in het verduurzamen van onze 
accommodatie. Dit doen we 
door het verbeteren van de ver-
warmingssystemen en over te 
gaan op led-verlichting.” 

KO
RT

Zoektocht voorzitter  
duurt voort
MZC is er nog niet in geslaagd een nieuwe 
voorzitter te vinden. Er zijn inmiddels een 
handvol personen gepolst. Binnen het da-
gelijks bestuur zal na de algemene leden-
vergadering van 27 november overigens 
nog een vacature vrijkomen, want Annita 
den Ouden stopt als secretaris.

Nieuwe trainingspakken 
voor jeugdstaf en klussers

De Club van 50 heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de verdere vergro-
ting van de uitstraling van de vereniging. 
Zo kregen alle jeugdtrainers en -leiders 
trainingspakken. Daarnaast werd het 
‘klusteam’ voorzien van nieuwe werkjas-
sen. En ook binnen de krijtlijnen wil MZC 
de uitstraling vergroten: teams spelen 
straks in hetzelfde uittenue. 

Pinnen bij MZC
Leuker kunnen we het niet maken, 
makkelijker wel. Sinds dit seizoen kan er 
in de kantine gepind worden. Het zorgt 
niet alleen voor betalingsgemaak, maar 
betekent ook dat er minder contant geld 
in omloop is.
Sowieso is de club onder leiding van 
penningmeester Rory Verstreaten aan het 
digitaliseren. Zo is een nieuw kassasys-
teem in gebruik genomen. Er is meteen 
inzicht in de omzet en wat hard loopt en 
wat niet. Alles wat aangeslagen wordt, 
kan de penningmeester namelijk in de 
cloud zien.

Kees Jansma werd tijdens het laatste business-event geïnterviewd door 
Jan-Dirk Stouten. Aankomende editie is Wim Kieft te gast.

Wim Kieft

Mensen kunnen 
straks via een 

weblink aanvinken 
welke vrijwilligers-

taken ze willen 
uitvoeren.



7

mzc presentatiegids 2017-2018mzc presentatiegids 2017-2018

actueel

Deze gids zou een 
mooie plek geweest zijn 

om de nieuwe voorzitter be-
kend te maken. Maar de zoek-
tocht duurt voort. Interim-
voorzitter Rob Droppert gaat 
de hamer niet oppakken. “Die 
functie past niet bij mij.”

Een handvol gesprekken met 
potentiële kandidaten heeft de 
club achter de rug. “Als bestuur 
willen we niet iemand hals 
over kop aanstellen. De per-
soon moet een toegevoegde 
waarde hebben.” De eerste kan-
didaten haakten voornamelijk 
af vanwege tijd. Droppert: “De 
KNVB heeft modellen wat een 
voorzitter qua tijd kwijt is voor 
een gemiddelde club. Dat zou 4 
tot 6 uur in de week zijn. Dat is 
prima te overzien, lijkt me. Het 
aanwezig zijn bij bijvoorbeeld 
thuis- en uitwedstrijden van 
het 1e is bij ons niet per se no-
dig. We hebben een voetbalgek-
ke groep als bestuur, dus is er 
altijd wel iemand. Misschien 
moeten we uiteindelijk een ad-
vertentie in de krant zetten. 
Daar moet je als club open en 
eerlijk in zijn en hoef je je niet 
voor te schamen.”

Gepaste afstand
Praktisch bezig zijn. Dat hoort 
bij Rob Droppert en daarom ziet 
hij het niet zitten zelf de vaca-
ture van voorzitter op te vullen. 
“Van een voorzitter verwachten 
we overview, gepaste afstand 
houden. Dat past niet bij mij.” 
Tot er een nieuwe praeses is 
aangesteld, neemt Droppert de 
functie van interim-voorzitter 
op zich. Van de extra taken die 
dat met zich meebrengt, merkt 
hij niet al te veel. Hij is toch al 
bijna dagelijks op de club te 
vinden. Dat ondanks zijn druk-
ke werkzaamheden als eige-
naar van Solumet Beheer, 
waarvoor hij eigen panden ver-
bouwt en onderhoudt. 
“Mijn zoon Joep traint twee da-
gen in de week en dan ben ik  
toch op de club. Verder vind ik 
de interactie met mensen leuk. 

De zoektocht 
naar een nieuwe 
voorzitter heeft 
nog geen 
kandidaat 
opgeleverd. Tot 
die tijd neemt 
Rob Droppert  
de rol van 
interim-voorzit-
ter op zich.

Altijd zijn er wel die vragen 
hebben. Die probeer ik dan 
goed door te verwijzen. En heel 
praktische zaken worden met-
een geregeld. Sommige dingen 
moet je gewoon meteen aan-
pakken, zo ben ik ingesteld. Ik 
ben er meestal van 18.00 tot 
20.00 uur. Dan zie ik zowel de 
teams die vroeger op de avond 
trainen, als die daarna.”
Woensdagavond komt ‘zijn’ 
onderhoudsteam bijeen. Actief 
mee klussen doet hij niet meer 
(“Als ik klus dan is het meestal 
overdag”), maar wel gaat hij ‘s 
woensdag even kijken. “Af-
spraken maken, informeren 
hoe het loopt.”

Positief
Over de club is het bestuurslid 
positief. “MZC staat er hartstik-
ke goed voor. Met aandacht 
voor senioren én jeugd. Daar 

moet toch de aanvoer richting 
het eerste elftal vandaan ko-
men. We hebben veel jeugd en 
teams die op een goed niveau 
spelen. Verder is er een groot 
deel dat meer recreatief speelt 
en dat is ook heel leuk.”
Toch zijn er ook zaken die beter 
moeten, zoals het doorschui-
ven van senioren bij de man-
nen en de communicatie mét 
en binnen de damesafdeling 
en. “Dat bespreken we verder 
intern. In zijn algemeenheid 
zeg ik: prima dat iemand het 
beste wil voor zichzelf of het 
team, maar besef altijd dat als 
je bij MZC voetbalt, je onder-
deel uitmaakt van een vereni-
ging.” 

eeuwige korte broek
Herkenbaar is hij aan zijn zwarte MZC-jasje, maar vooral kennen we 
hem aan zijn eeuwige korte broek. Rob Droppert: “Als tegelzetter 
zat ik altijd op mijn knieën. Als ik dan een lange broek aanhad, ging 
ik zweten in mijn knieholtes en dat is niet lekker. Ik begon toen 
steeds vaker een korte broek te dragen en uiteindelijk is het zo 
gegroeid dat ik dat nu het hele jaar doe.”

roemrucht a1-team
Rob Droppert maakte bij v.v. Zierikzee deel uit van een roemrucht 
A1-team. “Er gebeurde altijd wat. Het was een leuke samensmelting 
van goede voetballers, zoals Marcel Altena en Danny Magito, en 
harde werkers waartoe ik mijzelf reken. Wat ik tegenwoordig mis is 
de échte wil om niet te willen verliezen. De boel op slot gooien en 
ten koste van alles niet willen verliezen. Daarbij moet je uitdelen én 
incasseren.”

‘MZC staat er goed voor’
Bestuurslid Rob Droppert positief over ontwikkeling vereniging

“Sommige 
dingen moet 

je gewoon 
meteen  

aanpakken.”

✔   Specialist in voor-
      komen en bestrijden 
      van knaagdieren, 
      insecten, mollen, 
      houtworm- en boktor 
✔   Preventieplannen
✔   Online monitoring

✔   Polymeerchemisch 
       houtherstel
✔   Houtconservering
✔   Hout conditie-
      onderzoek
✔   Aanpak zwam- en
      bruinrotproblemen
✔   Aanpak optrekkend     
      vocht

✔   Advies biologische          
      bestrijding
✔   Plaatsen faunavoor-
      zieningen voor o.a. 
      vleermuizen, roof-
      vogels etc.
✔   Ontwerpen en 
      plaatsen van fauna-
      torens

gecertificeerd

G E H E E L N A A R W E N S

Eetkamers

Donderdag 10.00 - 21.00 uur
Vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Overige dagen op afspraak  

Openingstijden
Sfeermeubelen 
Zitmeubelen
Gordijnen
PVC/Laminaat
Woonaccessoires

ArtikelenAdres
Grevelingenstraat 33
Zierikzee
Telefoon 0111 45 4000
contact@walhoutwonen.nl
www.walhoutwonen.nl

O N T S P A N N E N  W O O N W I N K E L E N  B I J  W A L H O U T

Alles voor uw interieur

Like
ons

kijk voor meer informatie en gerealiseerde projecten 
op onze website: timmerman-natuursteen.nl

vloeren, wanden, aanrechtbladen, haardbekleding, dorpels, 
stoepen, terrassen, gevels, restauratie, (graf)monumenten, urnen

Vakmanschap sinds 1839
Vierbannenstraat 1, 4306 BH Nieuwerkerk

telefoon 0111 – 64 17 98, info@timmerman-natuursteen.nl

T I M M ER M A N  N AT U U RSTEEN

Driekleur
tackelt
uw  
financiële 
risico’s!

 
 

 
Zierikzee
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Sinds vorig seizoen 
loopt de complete staf 

van de hoofdmacht van MZC 
er pico bello bij. Ronald Deur-
loo Mode sponsorde de stijl-
volle blauwe colberts en over-
hemden. Bedrijfsleider Martin 
Deurloo: “Wij vonden het be-
langrijk dat de combinatie ge-
kleed, casual maar toch ook 
sportiviteit moest uitstralen.”

Het was toenmalig elftalleider 
Huib Smits die Ronald Deurloo 
Mode benaderde. “MZC was 
naar de 1e klasse gepromo-
veerd. Ze wilden ook een stap 
zetten qua uitstraling. Heel 
leuk voor ons om dat in te vul-
len. De mensen vonden het uit-
eindelijke resultaat geweldig”, 
legt Martin uit. In tegenstelling 
tot wat de achternaam overi-
gens doet vermoeden, is hij 
geen familie van eigenaar Ro-
nald Deurloo.
Martin had geen zakelijke bin-

“Extra kleur bij de men-
sen brengen”, zo om-

schrijft vrijwilliger Theo van 
Hekke de actie van MZC om 
bloemen te brengen bij de zor-
ginstellingen in Zierikzee. Sinds 
2016 worden alle inwoners van 

de Cornelia Stichting, Mitt Hem, 
De Wieken en Borrendamme in 
april verrast met een potroos. 
Zo toont de vereniging zijn 
maatschappelijke betrokken-
heid.
Van Hekke: “Jaarlijks gaat het 

Altijd het laatste nieuws? Ga naar www.mzc11.nl

Ronald Deurloo Mode kleedt staf  van 1e stijlvol

MZC maatschappelijk betrokken

Zierikzee gescout door Feyen-
oord. Inmiddels speelt de 14-ja-
rige Zenya in Feyenoord O16. 

ding met de voetbal, maar wel 
als ouder. Zoon Zenya werd als 
E-pupil van het toenmalige v.v. 

KO
RT

Ronald Deurloo 
(voorgrond  
links) en  
Martin Deurloo 
(voorgrond 
midden)
samen met de 
staf van de 1e 
selectie.

Prachtige colberts en overhemden van Ronald Deurloo Mode. Het clublogo van 
MZC maakt het plaatje compleet.

Zorgen dat  complex er prima bij ligt

Nieuwe ballen voor  
de jongste jeugd

Maar wat trots is de jongste jeugd op de 
nieuwe, hippe ballen in vrolijke, felle 
kleuren. De club ging op zoek naar nieuwe 
ballen, omdat de vorige qua duurzaam-
heid te wensen overliet. De keuze vial 
uiteindelijk op Erima-ballen. “Het is een 
bal die ook kunstgras ontwikkeld is. En 
wat is er nou leuker dan allemaal felle 
kleuren”, ligt Rob Droppert, bestuurslid 
facilitaire zaken, de keuze toe. De 
aanschaf viel gelijk met de wijziging 
vanuit de KNVB dat de jongste jeugd met 
‘een viertje’ speelt.
 

Spelers JO19-2 vinden 
nieuwe plek
Zonder trainer konden de spelers van 
JO19-2 (het vroegere A2) niet de competi-
tie ingestuurd worden. Daarom werd het 
team opgeheven. De spelers zijn – op een 
enkeling na – terechtgekomen bij het 4e 
en 5e. Een groepje jongens dat eerder 
gestopt was bij JO19-2 is hierdoor juist 
weer begonnen met voetballen. De lagere 
seniorenteams verwelkomen de verjon-
ging van harte.

Smits gestopt als leider
Huib Smits is niet langer de ‘Grote Kale 
Leider’ van het 1e. Na tien seizoenen, de 
Mevo-jaren meegerekend, is hij gestopt 
als elftalleider. De mosselvisser is sinds 
kort een eigen kreeftenvisserij begonnen. 
De vereniging dankt hem voor zijn inzet. 

Cheque voor BAS
De 12e editie van het Rabobank Bedrijven-
toernooi was afgelopen mei met liefst 46 
teams en 11 poules wederom vol. 
Traditioneel wordt het sportiviteitstoer-
nooi gekoppeld aan een goed doel. Deze 
keer ontving de BAS Stichting een cheque 
ter waarde van 500 euro.

AED-cursus
Een groep leden en vrijwilligers van MZC 
heeft zich opgegeven voor een AED-cursus 
bij MZC. Een defribilator hebben is één, 
maar het gaat er uiteindelijk om dat die 
door voldoende mensen kan worden 
bediend. De defribilator, die achter de bar 
hangt, wordt jaarlijks door René van de 
Hummel in goede conditie gehouden. De 
datum van de cursus is nog niet bekend.

actueel8

bedrijfskleding
Vier jaar geleden is Ronald Deurloo Mode uit Zierikzee begonnen 
met het adviseren en leveren van (gepersonaliseerde) bedrijfs-
kleding. Martin Deurloo: “Een recent voorbeeld is de Saman Groep. 
De medewerkers kunnen via een speciaal ingerichte webwinkel 
werkkleding bestellen. Deze krijgen zij bedrukt en gesorteerd per 
medewerker afgeleverd.”
www.ronalddeurloo.nl

Alle kleedkamers nalo-
pen, afvalcontainers le-

gen, grasranden maaien, tribu-
ne schoonmaken, de stoeltjes 
afnemen, het hoofdveld blad-
vrij maken, zwerfvuil oprui-
men, onderhoud van de tegel-

paden, een paar keer per jaar de 
reclameborden schoonmaken. 
Zomaar enkele taken van het 
achtkoppige onderhoudsteam 
dat elke vrijdagochtend het 
hele complex naloopt. “Er is al-
tijd wat te doen”, vertelt Rinus 

van der Neut. “Ons doel is te 
zorgen dat alles er weer goed bij 
ligt als we op zaterdag weer 
veel gasten op ons sportpark 
ontvangen. Soms is het zelfs 
nodig een extra ochtend in de 
week erbij te pakken.” 

Het onderhouds-
team bestaat uit 
Rinus van der 
Neut, Joop Uyl, 
Cor Wiltenburg, 
Kees Jonker, 
Henk Nieuw-
koop, Diet den 
Boer, Jan Boot 
en Hans de 
Haan.

Een klein gebaar met een grote impact.

om tweehonderd potrozen. Dit 
doen we met een aantal jeugd-
leden en hun ouders. En met 
kerst versieren we in dezelfde 
instellingen de tafels met ama-
ryllissen.” De bloemen worden 
enthousiast ontvangen. 

MZC volgt Martin op afstand. 
“Zaterdag werk ik en verder is 
het druk met onze dochter Lin-
zey en zoon. Sinds zijn 11e gaat 
Zenya weliswaar per openbaar 
vervoer naar Rotterdam, maar 
toch reizen we ook regelmatig 
zelf daar naartoe. Sinds kort zit 
hij twee dagen per week in een 
appartement van Feyenoord.”

Zelf sport de 41-jarige bedrijfs-
leider niet in clubverband, 
maar loopt hij regelmatig hard. 
“Ik wil fit blijven. Ik moet na-
tuurlijk wel de kleding passen 
die ik verkoop.”  Wat die kle-
ding is? “We hebben een breed 
assortiment, van maatpak tot 
jeans, van dames- tot heren-
kleding. Ronald Deurloo Mode 
heeft een sterke eigen identi-
teit ten opzichte van de grote 
ketens. Onze kracht is de ser-
vice en klantgerichtheid.” Dat 
laatste heeft MZC al mogen on-
dervinden. 
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De dinsdag na de eerste  
competitiezege (3-2 winst op 
Klundert) spreken we hoofd-

trainer en CIOS-docent Arie van 
der Zouwen uit Kortgene. 
Gepassioneerd vertelt de 

ex-trainer van Barendrecht, 
Dongen, ASWH en VVGZ over 
het groeiproces bij MZC. “Het 
gaat er mij niet om we 2e, 3e of 
4e worden. We moeten beter 

worden, voor de rest niks.”

barry hage

‘Mijn lol is de dingen in elkaar te laten passen’

mzc presentatiegids 2017-2018

        Arie      van der Zouwen

KEUZE VOOR MZC
“Ik heb met MZC voor een club in de 
buurt gekozen. Leidend was de afstand 
en de zaterdag. Nou, Kloetinge heb ik 
getraind, Hoek was bezet, Vlissingen 
en Goes spelen op zondag. Daarna zit 
je in Zeeland al snel op tweede klasse 
niveau en dan vind ik MZC een prima 
keuze. De eerste maanden bevallen 
goed. Ik heb het hier echt naar mijn 
zin. 
Als ik mijn zwakste punt moet aange-
ven, dan is dat sociaal. Ik heb weleens 
de neiging om al mijn vakmanschap in 
trainingen, de bespreking en de wed-
strijd neer te leggen en daarna van een 
afstandje toe te kijken. Dat heb ik nu 
helemaal niet. Ik zit regelmatig in de 
kleedkamer bij de jongens, mee gei-
nen. Bij de ene groep ontstaat dat zo en 
bij de ander niet. Op de een of andere 
manier vind ik het leuk, het is niet ge-
forceerd. Daar waar spelers wel betaald 
worden, krijg je misschien inderdaad 
sneller een professionelere afstand.”

NIEUWE GROEP
“De groep was nieuw voor me. Sven 
Heij boer heb ik op het CIOS als leerling 
gehad. En als toeschouwer heb ik Jaco 
van der Schee zien keepen bij Kloetin-
ge. Vorig seizoen heb ik twee keer met 
Kloetinge tegen MZC gespeeld, maar 
dan ben ik vooral met mijn team bezig. 
Kortom: ik kende de spelers dus niet zo 
goed. Ook nu nog zie ik steeds nieuwe 
dingen. Neem Rick Bevelander. Ik weet 
dat die ooit ‘op 10’ heeft gespeeld, 
maar bij mij staat die aan de linker-
kant. Ik zie dat hij het moment van 
binnendoor kruipen bij de back steeds 
vaker goed doet. Als onze spits Masoud 
Osmanie dan in de bal komt en Rick 
snijdt dan achterlangs… Dat soort din-

gen sla ik allemaal op om uiteindelijk 
het plaatje compleet te krijgen.”

OPSTELLING
“Zaterdag tegen Klundert heb ik veel 
positionele veranderingen doorge-
voerd. Martijn van Grunsven en Rody 
Vermue waren eerst de centrale verde-
digers. Jesse van der Linde was links-
back en Freek Torensma rechtshalf. 
Tegen Klundert stond Martijn ‘op 10’ 

en ging Rody ook naar het middenveld. 
Jesse ging weer naar zijn oude centrale 
positie. Alle wijzigingen vielen tegen 
Klundert goed. Freek was geblesseerd, 
maar die wordt ook weer centrale ver-
dediger. 
Had ik dat eerder moeten zien? Nee, je 
begint ergens. Rody Vermue was rech-
ter centrale verdediger en heeft dat ook 
eerder gespeeld. Maar we komen po-
wer op het middenveld te kort, dus is 
hij naar het middenveld gezet. Zo ben 
je steeds aan het puzzelen. Je kunt zeg-
gen dat de voorbereiding te kort is om 
alles al goed neer te zetten. Bij Kloe-
tinge heb ik er driekwart jaar over ge-
daan voordat de achterhoede naar 
mijn zin was. Dus als de defensie nu zo 
blijft bij MZC, dan vind ik dat nog vrij 
vlot. 
Het moet namelijk wel míjn keus zijn. 
Het maakt me niet uit waar spelers 
vroeger hebben gespeeld, mijn eigen 
waarneming is leidend. Sven Heijboer 
staat nu bijvoorbeeld rechtsbuiten. Hij 
speelde hier linkshalf maar daarover 
had ik al van tevoren twijfels. Ik kende 
hem van het CIOS en wist dat hij scha-
kelend naar verdediging niet zo goed 
is. Dan kijk ik samen met mijn assis-
tent Edwin Kriens naar wat voor hem 
een betere positie zou zijn. En sinds de 
wedstrijd tegen De Jonge Spartaan wa-
ren we daar meteen al heel tevreden 
over. Sven is een speler die het liefst de 
bal in de voeten heeft. Wat hij nog 
moet leren, is dat als een back dicht op 
hem speelt om dan wel diep te gaan.”

DE TACTIEK
“We zijn in de voorbereiding begonnen 
met zone-verdedigen. Dan zie je wie 
dat wel en niet oppakken. Dan krijg ik 
brokjes informatie en komt de beslis-

Hoofdtrainer Van 
der Zouwen wijst 

Martijn van 
Grunsven de weg. 
“Mijn vertrouwen 
is dat ik zoveel zie, 

dat ik het 
uiteindelijk wel 

passend en 
kloppend maak.”

“Alleen  
mijn eigen 

waarneming is 
leidend.”

hoofdtrainer
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sing: zet ik het door of niet? Dat is met 
het storen door de aanvallers precies 
hetzelfde. We zijn met de spelers ‘9’ en 
‘10’ met storen begonnen. 
Ik wist dat Klundert veel via de centra-
le verdedigers wilde voetballen. Daar-
om stoorden we die wedstrijd met 
Sven als rechtsbuiten richting het cen-
trum. Masoud zette hun rechter cen-
trale verdediger snel vast en Sven 
moest zorgen dat die andere centrale 
verdediger wel aangespeeld kon wor-
den, maar niet open kon draaien. Rody 
moest vanaf het middenveld klaar-
staan om door te dekken op de back, 
mocht die toch aangespeeld worden. 
Sven kan goed inschatten of hij bij die 
speler kan komen of niet. Hij is redelijk 
snel. Dat zijn bij elkaar een aantal 
stappen en daar moeten spelers coach-
baar voor zijn. Lukt het wel of niet? Dat 
is het proces.
Het pakte goed uit. Bij Masoud moet 
dat wel nog beter. Heeft hij de tijd, pri-
ma. Maar op het moment dat de bal 
een keer heen en weer gaat en hij komt 
tien meter van die centrale verdediger 
te staan, en hij moet weer druk zetten, 
dan is hij regelmatig te laat. Hij moet 
leren niet in een rouwmoment te blij-
ven hangen als iets niet lukt. Dat komt 
doordat hij vrij veel kansen heeft ge-
mist en dat gaat in zijn hoofd zitten. 
Dat heeft gevolgen voor het druk zet-
ten. Maar dat is het leuke van het pro-
ces… de dingen in elkaar laten passen. 
Dat is mijn lol. Dat is niet of we 2e, 3e 
of 4e worden, maar dat het beter gaat.”

EERSTE VERBETERINGEN
“Het storen en zone-verdedigen gaat 
een stuk beter dan in het begin. En 
voetballend, als we de tijd en ruimte 
krijgen, vind ik het redelijk. Dat vind ik 
het sterkste van deze jongens. Maar de 
mindere punten zijn duels aangaan, de 
omschakelingen, het conditionele en 
ook het makkelijke. Zo van ‘als het 
maar leuk voetbalt’. Daar moeten we 
echt nog grote stappen maken. Daar-
om is Rody Vermue ook naar het mid-
denveld. Ik ben ook heel tevreden over 
Jesse Kalwij, want die kan er ook aardig 
inkletsen. Voetballend valt hij de laat-
ste twintig minuten vaak wel terug, 
maar dat is logisch als je nog maar zes-
tien jaar bent.”

TEGENDOELPUNTEN
“We hebben pas drie wedstrijden ge-
speeld. Tegen Oostkapelle hadden wij 
onze restverdediging niet op orde. We 
hadden te veel verdedigers bij hun ene 
spits, waardoor we op het middenveld 
te kort kwamen. Bovendien stonden 
onze middenvelders te ver uit elkaar. 
Als we aanvielen deden ze allebei mee 

en met een onderlinge afstand van 
dertig meter. De zone voor de verdedi-
ging is dan dus nooit bezet bij balver-
lies. Dan heb je Sjoerd Verhulst bij 
Oostkapelle,  nou dat is hoofdklasseni-
veau. Als hij eenmaal met zijn gezicht 
naar onze goal staat en niet onder druk 
wordt gezet, houdt niemand hem te-
gen.
Of we dat vanaf de kant niet konden 
bijsturen? Ik durfde geen centrale ver-
dediger door te sturen. De middenvel-
ders hebben we meerdere keren ge-
coacht, maar toch gebeurde het niet. 
Achteraf had ik een directe opdracht 
moeten geven. Ik had tegen een cen-
trale verdediger moeten zeggen: ‘Stap 
maar door als de bal bij ons voorin is. 
Zoek contact met hun diepste midden-
velder.’ Dat is duidelijker dan zeggen: 
‘Er moet iemand van de middenvelders 
met de punt terugdraaien’. Iemand? Ja, 
wie dan? Dan is het niet persoonlijk ge-
noeg. Daar had ik meer mee kunnen 
helpen. In de nabespreking heb ik aan-
gegeven wat mis is gegaan en wat de 
oplossing is.”

DOCEREN
“De meerwaarde van het ook docent 
zijn, zit hem in het lesgeven, het dur-

ven stopzetten, het stellen van vragen 
om bewustwording te creëren, het na-
spelen van situaties. Het bekende: 
praatje, plaatje, daadje. Dat klinkt sim-
pel, maar dat is lang niet iedereen ge-
geven en is geen a-b-c’tje. Daarin moet 
je geschoold zijn. Maar de combinatie 
docent/trainerschap werkt niet altijd. 
Niet elke voetballer pruimt de docen-
tenmanier.”

WEDSTRIJDVOORBEREIDING
“Vroeger ging de zoektocht naar de 
juiste samenstelling de hele week door. 
Dat is nu minder en zijn het gewoon 
bepaalde momenten dat ik daarmee 
bezig ben. Woensdag geef ik TC2-trai-
ning met Diederik Hiensch. Als trainer 
van Terneuzense Boys speelt hij altijd 
tegen onze volgende tegenstander. 
Dan spreek ik hem een half uurtje 
daarover. Ik doe de wedstrijdbespre-
king altijd op donderdagavond, dus het 
voorbereidingsproces gaat donderdag 
overdag door omdat ik dan de bespre-
king klaar moet hebben.
Mensen vergissen zich wel in het gees-
telijke aspect. Bezig zijn met je team, 
met de tegenstander… dat vergt best 
veel energie. Dan zit ik thuis op de 
bank met een kop thee en schets ik si-

Hoofd trainer  
Arie van der 

Zouwen:
“Voetballend 

vind ik het, 
als we de tijd 

en ruimte 
krijgen, 

redelijk.” 
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tuaties. Dan borrelt er wat… Zelf maak 
ik tijdens wedstrijden ook aantekenin-
gen over de tegenstander. Een bepaal-
de vrije trap, de lopende mensen, de 
formatie. Dat deel ik met andere trai-
ners, maar is ook handig voor als je 
weer tegen die ploeg moet.”

DOELSTELLING
“We moeten beter worden, voor de rest 
niks. Met het bestuur is dat ook hele-
maal niet aan de orde geweest. Er zijn 
zoveel clubs die van alles roepen, maar 
waar is het op gebaseerd? Tuurlijk is er 
de ambitie kampioen te worden, maar 
om dat voor de bühne te roepen, vind 

ik onzin. Kom naar mijn bespreking 
luisteren, kijk een training, luister in de 
rust... Is er sprake van vakmanschap 
en wordt dat overgebracht? Dat is de 
kern. En natuurlijk heb je als groep en 
trainer de punten keihard nodig, want 
je moet wel de schwung erin houden.
Verwachtingen hebben invloed. Na de 
eerste twee verloren wedstrijden heb 
ik een gesprek gehad met Jesse van der 
Linde. Ik zag in zijn uitstraling dat iets 
hem dwars zat. Toen kwam naar voren 
dat zijn verwachting was dat we wel 
even bovenin zouden meedraaien. Je 
komt per slot van rekening uit de 1e 
klasse. Als je dan met 2-4 en 5-1 ver-
liest… Hij kreeg zoiets van: wat is dit? 
Komt het nog wel goed? Dan gaat de 
verwachting in de weg zitten van zijn 
prestatie. Loopt hij met zijn kop naar 
beneden. Kortom: de verwachting 
moet reëel zijn.
Ook na de eerste nederlagen was ik 
niet onrustig. Mijn vertrouwen is dat ik 
zoveel zie, dat ik het uiteindelijk wel 
passend en kloppend maak. Maar ik 
weet ook uit ervaring dat zoiets niet  
te lang moet duren, want dan keert  
het zich tegen je. Dan kun je er nog zo-
veel verstand van hebben, dan is het 
klaar.” 

van a(peldoorn)  
tot z(ierikzee)
Als jeugdspeler van CSV Apeldoorn belandde 
Arie van der Zouwen bij Go Ahead Eagles en 
later Vitesse. Hij zat er in een team met Peter 
Boeve en Henk ten Cate. Hoe hij als speler was, 
heeft hem mede gevormd als trainer. “Ik stond 
rechtsbuiten of ‘op 10’. Ik was een type dat 
wilde jagen, de bal afpakken. Dat heeft bepaald 
hoe ik nu aankijk tegen het drukzetten.”
Een zware knieblessure betekent het einde. “Al 
denk ik dat ik sowieso niet goed genoeg was 
geweest voor het profvoetbal.” 

Feyenoord
Treuren doet hij niet. Als eerstejaars student 
op de sportacademie stort hij zich in het 
studentenleven van Arnhem. “Bijzonder leuk.” 
Hij volgt de cursus TC1 met trainers als Hans 
Westerhof en Pim Verbeek. Al op zijn 25ste 
behaalt hij het diploma. Zijn eerste club is 
Feyenoord B1 én C1. Hij traint er de jonge Peter 
Barendse.
Als amateurtrainer maakt hij snel naam met 
diverse promoties bij VVGZ, ASWH en Strijen. 
“Met Strijen degradeerden we en daarna 
promoveerden we meteen weer naar de 
hoofdklasse. Een topprestatie voor zo’n 
boerenclubje, want de hoofdklasse was toen 
nog de hoogste amateurafdeling van Neder-
land.”

Bondscoach Hongkong
Van der Zouwen behaalt het diploma Coach 
Betaald Voetbal, maar zijn ambities liggen niet 
bij een Top Oss of Dordrecht. Toch zegt hij het 
amateurvoetbal even vaarwel. Hij kiest voor het 
buitenland en wordt in 2001 bondscoach van 
Hongkong. Zijn assistent wordt oud-internati-
onal Pieter Huistra. “Dat was één groot 
avontuur, maar voetballend stelde het niet veel 
voor. Niveau FC Dordrecht. Stonden er op de 
eerste training vier man! De eigenaar van de 
landskampioen had ruzie met de bond en wilde 
geen spelers afstaan. Toen wist ik meteen hoe 
de verhoudingen lagen. De prestaties vielen 
tegen dus het was maar goed dat ik geen 
kranten kon lezen. Want dat werkt hetzelfde als 
hier in Nederland. Het reizen was leuk: India, 
China, Saudi-Arabië...” 
“Daarna ben ik een jaar naar Abu Dabi geweest 
met Jo Bonfrère. Die was Olympisch kampioen 
met Nigeria geworden, maar van de oude 
stempel. Zeg maar gerust: slecht geschoold. Jo 
is ook wantrouwend en asociaal. (lachend) In 
vergelijking met hem ben ik nog héél sociaal. 
We hebben het professioneel volgemaakt, 
maar onze samenwerking was geen succes.”

Buitenlanddocent
Van der Zouwen ziet als buitenlanddocent van 
de KNVB nog veel meer van de wereld: Burkina 
Faso, Zambia, Suriname, Singapore, de VS... 
Kloetinge wordt zijn eerste Zeeuwse club, 
waarna hij belandt in Zierikzee, bij MZC.

“Doelstelling? 
We moeten 
niks. Alleen  

beter worden.”

Observerend vanuit de dug-out. 
Ondanks de regen op Den 
Hogen Blok schijnt tegen 

Klundert toch de zon: 3-2 winst.

mzc presentatiegids 2017-2018
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MZC 2
Ruud van der Linde, Farid Saïf, Sander de Vries, Jasper Maaskant, Shinto van Ham, Thomas van der Linde, John op 't Hof, Dani de Vlieger, 
Niels Ritzen, Derk van der Doel, Nino van der Niet, Rick Ganzeman, Jelle de Vries, Rehan Saíf, Bart van der Wouden en Jerome Enser.
Staf: Dennis Kemper (trainer), Frank Kristelijn (speler-trainer), Ralph Ranshuijsen (leider) en Guus van der Linde (materiaalman).
Competitie: Reserve hoofdklasse

Kozakken Boys, LRC, VVGZ, 
Hoek, Kloetinge, ASWH... Het 

zijn prachtige clubs die reserve 
hoofdklasser MZC 2 treft. Toch valt er 
vooralsnog dit seizoen weinig te ge-
nieten voor de ploeg van trainer Den-
nis Kemper. 

Vier wedstrijden, vier nederlagen. 
Twee goals voor en 26 tegen. Het is 
duidelijk dat het 2e een loodzwaar sei-
zoen tegemoet gaat. Trainer Dennis 
Kemper: “We hebben momenteel te 
maken met meerdere blessures. Dan 
zijn er ook diverse spelers die stude-
ren en er doordeweeks niet zijn. Dat 
was vorig jaar ook zo, maar toen was 
de groep bij 1 en 2 groter, en had je nog 
genoeg mensen om goed te kunnen 
trainen.”
Kemper mikt nu op minimaal de een 
na laatste plaats. “Er gaat er één direct 
uit en twee ploegen spelen nacompe-
titie. Dat wordt nog een hele klus, 
want er zitten niet veel zwakke ploe-
gen in onze competitie.” 

Loodzware opgave voor MZC 2

Trainer Dennis Kemper kampt met de nodige personele problemen.

Solumet Nederland Beheer is gespecialiseerd in de aankoop en 
verhuur van vastgoed. Onze diensten bestaan uit beheer en het 
ontwikkelen en verhuren van bedrijfs- en woonruimtes.
 
Solumet Nederland Beheer onderneemt vanuit passie vòòr en  
betrokkenheid bij Zierikzee. We geven unieke panden een 
kwaliteits impuls. Belangrijke pijlers daarbij zijn: sociaal  
ondernemerschap en verantwoordelijkheid voelen voor de direc-
te leefomgeving. 

Verhuur van bedrijfs- en woonruimtes in  
de historische binnenstad van Zierikzee

Aankoop & verhuur van vastgoed

www.solumetbeheer.nl

Meelstraat 21 
4301 EA Zierikzee

06-20 35 12 70
06-12 31 43 99

info@solumetbeheer.nl
www.solumetbeheer.nl

Benelux

info@fieldturfbenelux.com� +31�(0)88�284�86�30

LEVERANCIER�VAN��
HET�KUNSTGRASVELD��

BIJ�S.V.�MZC’11
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MZC 4
Martin van der Schee, Marc van der Linde,  Bas Schiettekatte, Adriaan Wandel, Cees Kraaijenbrink, Erdo Yok,  Daniël Lodders,  Jacco 
Heijboer, Rob Canters, Ruben Jumelet, Erik-Jan Kort, Harry Heun, Daan Ruitenbeek, Rik van den Ouden, Patrick Verkaart, Michiel Tamerus, 
Matthijs Heeres, Gebrand Verton, Frank van der Helm, Robin de Oude, Thijs Ravia, Tom van de Meer, Martijn Folmer en Ammer de Zwart.
Staf: Wouter Kok (speler/leider)
Competitie: Reserve 4e klasse

MZC 5
Ercan Ayaz, Ramazan Ayaz, Tim van Beveren, Erwin Bos, Collin van den Bos, Erik van den Bos, Jan-Huibert Bouwman, Luuk Douw,  
Dylan de Feijter, Jacco Folmer, Jari Goudswaard, Stefan Heeg, Vincent Jonker, Martijn Kik, Wim Kooijman, Thijs Krijger, Peter Legemaate, 
Nick Mulders, Tomas van Oosterom, Florus van der Paauw, Quinten van der Reest, Lars Rombouts, Rinus Roon, Kevin Schot, Wilco Schot, 
Arne Schults, Dick Schults, Kasimier Snoek, Martin Steegmans, Martin Timmerman, Lourus Verton en Musa.
Staf: Martin Steegmans (speler/leider)
Competitie: Reserve 5e klasse

MZC 3
Maurits Borghouts, Davy van den Hummel, Joost Jumelet, Max de Graaf, Jaco Juffermans, Quincy Romijn, Denny Snijders, Jamy Rass,  
Ricky de Bil, Stefan Jumelet, Roy Snijders, Jeffry Janson, Luc de Reus, Jens Koks, Ricardo Engel, Lennert Quant, Jan Kees de Leeuw,  
Tom Quant, Steven Bal en Robbert Hillebrand.
Staf: Gert de Jonge en Robin in ‘t Hout.
Competitie: Reserve 3e klasse

Coenen B.V. uw partner 
voor vastgoedonderhoud

www.coenen.nl

Coenen B.V.
Valkenierstraat 38 • 2984 AZ Ridderkerk • Telefoon: 0180 - 48 68 66 • E-mail: info@coenen.nl

> AFDICHTINGEN

> BRANDWERENDE DOORVOERINGEN

> GEVELTECHNIEK

> NA-ISOLEREN

> VASTGOEDZORG
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VR1
Emmelie Verhoek, Daniek Lafeber, Stella van Trierum, Franka Verwest, Pam Goudzwaard, Nicole Heikamp, Mirjam Dieho, Ellen Bijzet, Romy 
Messemaker, Jetske Meintema, Joëlle Bakker, Zola van der Zwart, Judith Zweistra, Anouk Verwest, Luna Xausa en Ilja Manni.
Trainers/leiders: Adri Franke, Jan de Boed en Johan Heikamp.
Competitie: 3e klasse

VR2
Daniëlle Boogert, Crétiënne Bakker, Sanne Tamerus, Bianca van der Helm, Annieke den Boer, Ilse Hof, Vera Muste, Mirthe Berrevoets, Merel 
Kraaijenbrink, Nicole Dekker, Paula Meganck, Esmee Provoost, Nelleke Neele, Ilse Kloet, Michèle de Jonge, Suzanne Vogel, Manon van de 
Sande en Jaimy van Beveren.
Trainers/leiders: Kees Verwest en Hans Schreurs.
Competitie: 4e klasse

K R A A K V E R S  U I T  D E  Z I L T E  Z E E

Openingstijden zie website
Zondag gesloten

Proef Zeeland | Neeltje Jans Mosselen
Faelweg 1 (nabij Deltapark)
Vrouwenpolder (Stormvloedkering)
Telefoon 0111-653451
www.proefzeeland.nl

6 dagen per

week geopend
Kibbeling

100% kabeljauw

Verse BBQ
schotelsVerse VisMosselen en veel meer...

Vers mee te nemen of bereid terwijl u wacht

Verse VisVerse Vis

Kibbeling

100% kabeljauw

Verse Vis

Kibbeling

100%

Verse Vis
Verse

Zeeuwse
frites

week geopend

Mosselen en 

week geopend
week geopend6 dagen per

of bereid terwijl u wacht

Openingstijden zie website

Hollandse

Nieuwe
Wij wensen MZC’11 

een opbouwend seizoen toe

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

 

Hallo. 
Ik ben Joost.

hallojoost.nl
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Doe een gratis taxatie van je huidige auto op 
autokievit.nl

de plek voor uw nieuwe Renault of Dacia
en een groot aanbod top occasions

AutoKievit

Zierikzee | Goes | Hellevoetsluis | Bergen op Zoom | Ro� erdam
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vrouwenvrouwen

Hoe verloopt je sportcarrière tot 
nu toe?

Nicole: “Ik speel al sinds mijn vijftien-
de bij Vrouwen 1. Toen ik 12 jaar was 
begon ik in de D’tjes. Daarna speelde 
ik bij de C’s en maakte vervolgens de 
overstap naar de A’s, omdat die te 
weinig speelsters hadden. Toen die 
groep naar de senioren gingen, ben ik 
nog één seizoen teruggegaan naar de 
B’s. Voordat ik begon met voetballen, 
heb ik nog op handbal en streetdance 
gezeten.”

Vorig seizoen als 2e eindigen  
en nu na 4 wedstrijden nog maar 
1 punt.

“Vorig seizoen waren wij als team heel 
erg sterk. De start van dit seizoen gaat 
niet zoals we gehoopt hadden. We zijn 
allemaal nog een beetje zoekende, ook 
omdat we een iets ander team hebben 
met andere posities.”

Wat is het doel en waarin moet het 
team beter worden? 

“De doelstelling is eigenlijk ieder jaar 
wel hetzelfde: een stap hogerop ma-
ken. Ik vind dat het team beter kan 
worden in positiviteit naar elkaar, 
maar ook in het spel. We trainen voor-
namelijk op het inspelen en partijvor-
men.”

Wat zijn jullie sterkste punten?
“Iedereen geeft volle 100 procent in-
zet. We helpen elkaar waar nodig en 
iedereen voldoet haar taak.”

Wat moet beter aan jouw spel?
“Sneller omschakelen en ik moet 
meer durven, zoals schieten en naar 
voor spelen.”

Wat zie je als sterkste punten van 
Jetske?

“Jetske is een heel vaardige speelster. 
Ze heeft veel techniek en ziet dingen 
snel. En ze is ook wel de persoon die 
weet hoe je een bal in het net moet 
krijgen.”

Hoe kijk je aan tegen het eeuwige 
gedoe rondom mannen- en vrou-
wenvoetbal? Jullie trainer oppert 

dat een aparte damesvereniging in 
Zeeland zijn ideaal is.

“Ik vind dat mannen nog steeds voor-
rang krijgen in het voetbal. Ook bij MZC 
en dat vind ik wel eens jammer. Super-
leuk als er een eigen damesvereniging 
zou komen, maar ik vind het niet rea-
listisch. Hoe moeten die meiden daar 
komen? Wie gaat dat betalen?”

Hoe kijk je aan tegen de vereni-
ging MZC?

“Het is altijd gezellig, al zijn er altijd 
wel verbeterpunten. Jammer dat Vrou-
wen 3 weg is gevallen. Het bestuur 
doet er alles aan dat iedereen voetbal-
plezier heeft.”

Bij Zeelandia-Middelburg is een 
apart kleedgebouw voor dames, 
compleet met föhns. Goed idee?

“Ik vind dat niet erg belangrijk. Ik hoef 
niet per se een föhn. We hebben altijd 
gewoon een nette kleedkamer, ieder-
een maakt het schoon. Ik vind het wel 
prima zo.”

Hoe heb je het afgelopen  
EK Vrouwen beleefd? 

“Dat heb ik van het begin tot het einde 
gevolgd. Thuis op de bank. Mijn favo-
riete spelers waren Lieke Martens en 
Jackie Groenen.”  

Was het EK een extra stimulans 
voor je als speelster?

“Nee hoor. Ik wil altijd graag voetbal-
len en het beste uit mezelf halen.”

Je bent trainster bij MO15-1. Hoe 
bevalt het? 

“Dat doel ik samen met Zola van der 
Zwart. Hartstikke leuk. Het zijn alle-
maal leuke meiden en ik zie talenten 
die eraan komen.” 

Hoe verloopt je sportcarrière tot 
nu toe?

Jetske: “Voordat ik in 2011 ging voet-
ballen heb ik geturnd. Altijd wilde ik al 
graag op voetbal, maar dit was niet te 
combineren met het turnen. Mede 
door een knieblessure ben ik gestopt 
en op voetbal gegaan. Ik kwam halver-
wege het seizoen bij Nicole in de D’s. 
Vervolgens stroomden we samen door 
naar de C’s. C1 en MA1 werden toen 
samengevoegd. Als 14-jarige mocht ik 
een keer meespelen met VR1. Het sei-
zoen erna kwam ik bij de selectie. We 
speelden tweede klasse. De overstap 
van de jeugd naar de senioren was pit-
tig, maar het was een mooie uitdaging 
om mijzelf te ontwikkelen.”

Vorig seizoen als 2e eindigen  
en nu na 4 wedstrijden nog maar 
1 punt.

“Onze keepster Emmelie Verhoek 
heeft een blessure. Mede hierdoor 
hebben we een moeizame competitie-
start. Toch creëren we veel kansen, 
maar belonen we onszelf niet.”

Wat is het doel en waarin moet het 
team beter worden? 

“Met veel nieuwe speelsters moeten 
we een team worden. Allemaal 100 
procent inzet en een stapje extra voor 
elkaar willen zetten. De trainingen 
gaan met name over het 3-4-3 sys-
teem.”

Wat zijn jullie sterkste punten?
“Ik ben van mening dat je sterke pun-
ten per linie moet hebben, hierdoor 
word je sterk als team. Achterin kun-
nen de speelsters goed de rust bewa-
ren en opbouwen, op het middelveld 
het spel verdelen, en voorin de bal 
vasthouden en de snelle speelsters die 

we aan de zijkant hebben een actie la-
ten maken.”

Wat moet beter aan jouw spel?
“Ik zou balvaster willen zijn en met 
meer zekerheid durven voetballen.”

Wat zie je als sterkste punten van 
Nicole?

“Nicole is heel technisch. Ze heeft een 
goede balcontrole. Op het middenveld 
verdeelt zij het spel.”

Hoe kijk je aan tegen het eeuwige 
gedoe rondom mannen- en vrou-
wenvoetbal? Jullie trainer oppert 
dat een aparte damesvereniging in 
Zeeland zijn ideaal is.

“Ik ben het niet eens met Adri Franke. 
Vrouwen willen juist gelijkstaan aan 
mannen. De vooroordelen over vrou-
wen die voetballen de wereld uithel-
pen en niet meer vergeleken worden 
met de mannen. Dan is voor mij een 
aparte damesvereniging geen oplos-
sing.”

Hoe kijk je aan tegen de vereni-
ging MZC?

“MZC is een gezellige vereniging en ik 
voetbal er met veel plezier. De vrou-
wentak is bij MZC groeiende, maar 
binnen het bestuur mag daar dan ook 
meer aandacht aan besteed mag wor-
den.”

Bij Zeelandia-Middelburg is een 
apart kleedgebouw voor dames, 
compleet met föhns. Goed idee?

“Haha, ja, dat zou natuurlijk supergaaf 
zijn.”

Hoe heb je het afgelopen  
EK Vrouwen beleefd? 

“Dat was natuurlijk geweldig voor het 
vrouwenvoetbal in Nederland. Helaas 
heb ik zelf geen wedstrijd kunnen be-
zoeken.”

Was het EK een extra stimulans 
voor je als speelster?

“Lieke Martens was natuurlijk heel 
gaaf om naar te kijken. Ik denk dat ie-
dere vrouw of meisje die zelf voetbalt 
haar als voorbeeld heeft.” 

Nicole & Jetske
Heikamp Meintema

De ambitie van Vrouwen 1 is 
weer terugkeren naar de 2e 

klasse. Maar na een fraaie 2e 
plek vorig seizoen kent de ploeg 

nu een valse start. 

Een dubbelinterview met de 
talenten Nicole Heikamp  
(17 jaar) en Jetske Meintema  
(18 jaar), die al sinds de D’s bij 
elkaar spelen.

paspoort
Geboren: 15 november 1999 in Goes
Woonplaats: Zierikzee
Studie / werk: CIOS Goes en 
werkzaam bij Eetcafé de Banjaard
Gezin: Thuiswonend met vader, 
moeder en zus. Vader Johan heeft 
gevoetbald, maar door knieblessures 
gaat dat niet meer. Hij doet aan 
wielrennen en is hersteltrainer bij VR1.
Moeder sport bij Laco en haar zus 
handbalt bij HV Deltasport.
Favoriete club / speler: Feyenoord en 
favoriete speler is El Ahmadi
Voetbal op tv: Kijkt alleen naar 
Feyenoord. Verder vindt ze het niet zo 
leuk voetbal te kijken. “Ik doe het liever 
zelf.”
Voetbalgamer: Nee. “Dat is meer voor 
jongens.”
Positie bij VR1: Rechtshalf

paspoort
Geboren: 26 april 1999 in Goes
Woonplaats: Zierikzee 
Studie / werk: In het weekend en de 
vakanties werkt ze bij de pizzeria in 
Zierikzee. Daarnaast studeert ze aan 
het CIOS. “Ik zit bij Nicole in de klas.”
Gezin: Thuiswonend. In het weekend 
is haar zus thuis (“Doordeweeks zit zij 
bij Defensie”). Haar oudste zus woont 
in Friesland. “Mijn vader heeft altijd 
gevoetbald, dus ik heb niet van een 
vreemde.”
Favoriete club / speler: Ajax. “Een 
goede speler vind ik Justin Kluivert. Hij 
is nog niet een van de grote spelers, 
maar ik heb respect dat hij al bij Ajax 1 
speelt, terwijl hij ook nog maar 18 jaar 
oud is.”
Voetbal op tv: “Ik kijk naar Ajax en de 
Champions League.”
Voetbalgamer: “Nee, ik vind het veel 
leuker om in het echt te voetballen.”
Positie bij VR1: Aanvaller
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junioren

jo19-1
Mike Kafoe, Roemer Bij de Vaate, Mike Bouterse, Skip Reijnen, Dylon Oosterboer, Danny Erkelens, Sander Backx, Fabian Boekholt,  
Vincent van Maurik, Conner Canters, Thijs Rombouts, Elyjah van der Ham, Donny van Dongen, Joost van den Doel en Michiel de Vries.
Trainers/leiders: Leen Koster, Marc Bij de Vaate en John Reynen.
Competitie: Hoofdklasse

Na vier wedstrijden en 
negen punten, kent 

JO19-1 een voortvarende sei-
zoenstart in de hoofdklasse. 
“We behoren tot de meest 
voetballende ploegen”, stelt 
trainer Leen Koster.

Vorig seizoen werd JO19-1 kam-
pioen in de 1e klasse. Koster 
formuleert de doelstelling van 
de promovendus voorzichtig: 
“Erin blijven.” Toch verwacht 
hij dat er een grotere rol voor 
zijn team is weggelegd. “Ik 
denk dat we bij de top-4 kun-
nen eindigen. TSC, Unitas en 
MZC zijn de meest voetballen-
de ploegen, zoals ik het tot nu 
toe heb kunnen beoordelen.”

Nieuwe formatie
Van de kampioensploeg van 
vorig seizoen bleef ongeveer de 

‘Plek in top-4 moet kunnen’ 

helft over. Coen Dalebout en 
Tim de Looze sloten aan bij de 
1e selectie. Anderen kwamen 
in een van de overige senioren-
teams terecht. 
Er moest dus gewerkt worden 
aan een nieuwe formatie. Best 
lastig, omdat een aantal JO19-
spelers meetrainden bij de 1e 
selectie. Koster: “Ja, de voorbe-
reiding was wat rommelig. 
Sander Backx, Jesse Kalwij en 
Mike Kafoe trainden bij 1 mee. 

Pas in de week voor de beker 
was de groep compleet. Jesse is 
bij het eerste gebleven. Sander 
en Mike hebben de draad weer 
bij ons opgepakt.”

Omschakeling
De omschakeling van balbezit 
naar balverlies en andersom, 
ziet Koster als zwak punt van 
zijn ploeg. “Dat vind ik sowieso 
bij veel teams van MZC. Luie 

Trainer Leen Koster (JO19-1):

voetballers. Ze willen alles in 
de voeten, terwijl lopende spe-
lers het moeilijkste te verdedi-
gen zijn”, is Koster kritisch. “Ze 
denken ‘als de bal op links is, 
hoef ik op rechts niets te doen’. 
Ik wil er meer beweging in krij-
gen, het moet dynamischer.”

Bij de Vaate
In dat proces wordt hij onder-
steunt door assistent Marc Bij 
de Vaate en leider John Reijnen. 
“Samen discussiëren we over 
voetbal.” Bij de Vaate trainde 
vorig seizoen Bruse Boys C1 en 
werd door Koster zelf benadert. 
“Ik ben in de vijftig en Marc is 
half de twintig. Het is goed om 
ook een jonge jongen bij deze 
groep te hebben. Op maandag 
leidt Marc de training en ik 
donderdag”, legt Koster de 
taakverdeling uit. 

Er zijn te 
veel luie 

voetballers 
bij MZC
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22 vrienden van mzc

DE VRIENDEN VAN MZC

WAT WIL MZC BEREIKEN?
Doel van de vereniging is het 1e elftal in de zaterdag  
1e klasse te laten uitkomen. Dit zonder het individueel 
betalen van spelers. Om dit mogelijk te maken zullen 
goede secundaire voorwaarden gecreërd worden  
voor het 1e elftal. Ook moet de jeugdopleiding verder 
verbeterd worden, zodat er een goede doorstroming is 
naar de 1e selectie. 
Verder wil MZC sterk maatschappelijk betrokken zijn. 
Ook hiervoor maken ‘De Vrienden van MZC’ zich sterk.

MEER INFORMATIE
Ga voor meer info naar www.mzc11.nl/de-vrienden-
van-mzc. Sluit u ook aan als Vriend van MZC.

Janine Heijboer-Hubregtse
Telefoon: 06-24 66 47 81 
E-mail: commercielezaken@mzc11.nl

Sportvereniging MZC’11 – kortweg MZC – is de grootste sportclub van Schouwen-Duiveland. 
In 2011 bundelden v.v. Zierikzee en v.v. Mevo de krachten. En zo groeide de fusieclub MZC uit 
tot een sterke vereniging die in alle leeftijdscategorieën – zowel bij de heren als de dames 
– goed is vertegenwoordigd. Word ook lid van ‘De Vrienden van MZC’ en draag bij aan het 
uitbouwen van een prachtige vereniging.

doelstelling:
1e klasse

korte termijn:
goede secundaire

voorwaarden 1e elftal

middenlange termijn:
gekwalificeerde  
jeugdopleiding

 

HANDKOKKELVISSERIJ 
J.C. SCHOT BV

Mts. P. Legemate
Handel en agrarische producten

J. HUIJER HOLDING

J.A.M Vermue
Noordgouwe

Leen Koster: 
“We behoren 
tot de meest 
voetballende 
ploegen.”
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j017-1
Kevin Avdic, Nick Kafoe, Mark Kodde, Jesper Kriens, Jaimy Matthews, Max Ridderhof, Juan Schot, Michiel Theijssen, Thomas van de Zande, 
Raymond van den Bos, Tristan van der Maas, Jelle van der Valk, Sten van der Vliet, Ian van Essen, Jahmel van Ham en Ryan van Tiggelhoven.
Trainers/leiders: Robert Smaling en Iman Padmos.
Competitie: Hoofdklasse

j017-2
Mortaza Ashoori, , Tim Bakx, Mick Blom, Duncan Canters, Julian Duinhouwer, Bo Francke, Stef Koster, Sahin Kurt, Owen Monster,  
Mees Oosterwaal, Nick Ravia, Stijn Ravia, Owen Schouls, Leroy van den Hummel, Rick van der Wekken, Lennert van Splunder,  
Rafael van Vossen, Rico Vrijland en Ruben Wijsman.
Trainers/leiders: Jacco Juffermans, Quincy Romeijn, Ronnie Koster en Wim Ravia.
Competitie: 3e klasse

j017-3
Hamdi Abdelgader Ali, Sven Arkenbout, Stijn Bakkenes, Evert Bin, Joel Bottemanne, Bjorn Bouwman, Rick Braal,  
Sammy Da Silva Fernandes, Collin de Ram, Shahrog Hosseinzieba, Abraham Kahase, Lars Luiting, Tom Meerdink, Ruben Talen,  
Thijs van Beveren, Kees Jan van der Wekken, Olaf van Oosterom en Niek Wijsman.
Trainers/leiders: Martin Steegmans en Peter Talen.
Competitie: 4e klasse
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opAchterste rij: Tim de Looze, Melchior Coolbergen, Masoud Osmanie, Rody Vermue, Coen Dalebout en Jesse van der Linde.

Middelste rij: Ron van Putten (materiaalman), Kees Verkaart (assistent-scheidsrechter), Rick Bevelander, Kyle van Tiggelhoven, Jeroen de Ruiter, Arne Holm, 
Sven Heijboer, Ingmar Quist, Walter de Jonge (elftalleider) en Dennis Koole (fysiotherapeut).

Voorste rij: Remco Lafeber, Sander Backx, Robin Dekker, Arie van der Zouwen (hoofdtrainer), Jaco van der Schee, Freek Torensma en Martijn van Grunsven. 

zierikzee

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2017-2018 - 2e klasse 

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2017-2018 - 2e klasse 
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j015-1
Sajad Ashoori, Jasper Bij de Vaate, Jamie Buyl, Brett de Vos, Justin Doeleman, Ricardo Duinhouwer, Jenson Johannisse, Niels Noordijk,  
Tim Suur, Lucas van Beveren, Sem van der Linden, Niels van der Maas, Jesse van der Vlies, Sebas Winkels en Naeb Haile.
Trainers/leiders: Sven Heijboer, Jesse van der Linde en Michel Winkels. 
Competitie: 1e klasse

j015-3
Milan Bos, Mac de Kruijf, Robin Duinhouwer, Koen Groenevelt, Mathijs Heeg, Elham Nasseri, Efraïm Pronk, Mohamed Saidimohamed, 
Noël Sy, Jarno van den Hove, Jip van der Hulle, Your  van der Klooster, Tygo van der Linde, Dylan van der Reest, Ian van der Sluis,
Nick van Splunder, Tristan van Zantenen Philip Visser.
Trainers/leiders: Lars Rombouts 
Competitie: 4e klasse

j015-2
Christon Ainabe, Roy Boer, Sem de Graaf, Yoran de Koning, Robbie Dekker, Dylan Franke, Luuk Ganzeman, Delano Giele, Justin Groen, 
Freek Hoogenboom, Ruben Jumelet, Tigo Kort, Dean Otte, Damian Ranshuijsen, Lex van der Vliet, Luuk Vroegindeweij en Vito Xausa.
Trainer/leider: Erik-Jan Kort en Ruben Jumelet. 
Competitie: 3e klasse

j015-4
Daniel Afewerki, Marijn Baan, Karel Bartels, Joep Droppert, Girmawi Kahase, Berend Klein Hesselink, Quinten Nooy, Dante Punt, Jamie 
Slokkers, Robin Struijk, Tristan Tolhoek, Guido van der Werf en Sayidnur Yasin Hussen Muse.
Trainers/leiders: Johan Overweel en René Slokkers. 
Competitie: 5e klasse

presentatiegids 2016-2017
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actueel

De club heeft een nieu-
we grasmaaier aange-

schaft. Bolkenbaas Mechani-
satie uit Kerkwerve rekende 
een schappelijke prijs.

De gemeente maait de wed-
strijdvelden. Al het andere gras 
neemt Leo Fonteine voor zijn 
rekening. Tevens verzorgt hij 
het kalken van de lijnen. Fon-
teine krijgt hiervoor een vrij-
willigersvergoeding.

Altijd het laatste nieuws? Ga naar www.mzc11.nl

Nieuwe grasmaaier
Over de werkzaamheden van 
de gemeente is bestuurslid Rob 
Droppert niet te spreken. “We 
betalen elk jaar meer, maar de 
dienstverlening neemt alleen 
maar af. De bereidheid en flexi-
biliteit om écht onderhoud te 
plegen is slecht. De kwaliteit 
van het maaiwerk dendert ach-
teruit. Hoe kunnen we zo wei-
nig mogelijk uitgeven en ieder-
een net tevreden houden, lijken 
ze te denken. Heel armoedig.” 

KO
RT

Leo Fonteine  
op de nieuwe 
grasmaaier  
van de club.

Nieuwe omheining op veld 2

Vermue en Verhoek  
‘Spelers van het Jaar’

Rody Vermue is door de technische staf 
van de 1e selectie verkozen tot Speler van 
het Seizoen. Bij Vrouwen 1 werd dat 
Emmelie Verhoek.
Vermue ontving de bijbehorende bokaal. 
Deze prijs wordt al ruim twintig seizoenen 
uitgereikt; ooit begon het bij v.v. Zierikzee.
Sinds enkele jaren is er ook een publieks-
prijs (Boaz Bokaal). Toeschouwers van de 
thuiswedstrijden kennen punten toe aan 
spelers. Ook daar kwam Vermue als 
winnaar naar boven. Bij afwezigheid van 
de speler namen zijn ouders de prijzen in 
ontvangst: dinerbon en grote actiefoto.

Puntenpakker
Bij Vrouwen 1 werd Emmelie Verhoek 
twee jaar geleden ook al uitgeroepen tot 
Speelster van het Jaar. De keepster is een 
echte ‘puntenpakker’. De trainingen moet 
ze tegenwoordig laten schieten vanwege 
haar studie diergeneeskunde in Antwer-
pen. En op dit moment zit wedstrijden 
keepen er ook niet in. In de voorbereiding 
heeft ze twee vingers gebroken. 

Parkeren bij MZC
Het is regelmatig druk op het parkeerter-
rein van Den Hogen Blok. Om onveilige 
situaties te voorkomen, verzoekt het 
bestuur iedereen netjes in de vakken te 
parkeren. Mocht er geen plek zijn, is Laco 
een alternatief. Op zaterdag is het 
toegangshek van Laco naar Den Hogen 
Blok geopend.

Gezonde snack
Ook dit jaar kun je op zaterdag genieten 
van heerlijke appels bij MZC. Landwinkel 
De Zelke in Zierikzee voorziet de vereni-
ging elk weekend van deze gezonde 
snack. Want een appel bij MZC, daar scoor 
je mee!

Op veld 2 mogen sinds dit sei-
zoen wedstrijden uit de A-cate-

gorie gespeeld worden. Dit komt door 
de nieuwe omheining. Tijdens de zo-
merstop is door het klusteam gereali-
seerd. 

In samenwerking met Loonbedrijf van 
der Maas is bij veld 2 tevens een pad 
neergelegd. “Dat bedrijf heeft geen fac-
tuur gestuurd, maar serieus werk gele-
verd”, is bestuurslid facilitaire zaken Rob 
Droppert content.
In de voetballoze periode is het ook al-

tijd voor de grote jaarlijkse schoonmaak. 
Daarnaast worden alle materialen, zoals 
kleding, ballen, ballenhokken, in orde 
gemaakt. Verder is de waterhuishouding 
aangepast. Droppert: “Er waren veel 
klachten over te weinig druk en over de 
temperatuur.”

Opstap staantribune
Het was best een opgave: de staantribu-
ne op het hoofdveld betreden. Daarom is 
er een handige opstap gerealiseerd. Tim-
merman Henk Nieuwkoop maakte een 
mal, waarna er beton in werd gestort. 

Door de omheining mogen er nu ook op veld 2 
wedstrijden uit de A-categorie gespeeld worden.

Naast de presentatiegids (‘een 
betaalde opdracht’) verzorgt Hage 
ook andere uitingen voor MZC.  
“Dat doe ik als sponsoring. De club 
een beetje ondersteunen”, aldus de 
oud-speler. Ruim twintig seizoenen 
was hij actief voor het 1e van v.v. 
Zierikzee en later MZC. “Het was leuk 
om een bijdrage te hebben geleverd 
aan het eerste kampioenschap van de 
nieuwe vereniging.”
Sinds 2 jaar is hij weer in MZC-
trainingspak op Den Hogen Blok 
actief. Samen met Pieter van der 
Neut traint hij het JO9-team van zijn 
dochter Milou. “Erg leuk. De interesse 
voor het trainerschap is zeker 
gewekt. Maar gezien mijn freelance-
werkzaamheden kan ik daar niet 
meer tijd aan besteden.”

Hoewel Hage als freelancer een 
breed pakket biedt, bestaat het 
grootste deel van de opdrachten 

uit redactionele publicaties, zoals 
(digitale) magazines, (digitale) 
nieuwsbrieven, kranten en 
advertorials. De klantenkring 
varieert van uitgeverijen en pr-
bureaus tot commerciële bedrijven 
en zzp’ers. “In de 5 jaar dat ik volledig 
zelfstandig ben, is dat denk ik wel de 
belangrijkste ontwikkeling geweest: 
de enorme veelzijdigheid aan 
opdrachtgevers, waarmee ik ook nog 
eens een relatie heb voor langere tijd.”

De opdrachtgevers bevinden 
zich in de regio, maar ook buiten 
Zeeland. Hage: “Dat is het grote 
voordeel van het digitale tijdperk. Zo 
werkt de redactie van een vakblad 
in Brabant aan artikelen die ik 
vervolgens in het magazine thuis op 
mijn scherm zie verschijnen. Maar 
bij andere opdrachtgevers, zoals 
NT Publishers uit Rotterdam, zit ik 
juist weer op locatie. De variëteit is 

alleen maar mooi. Het ene moment 
een lokaal bedrijf, daarna weer een 
onderneming als Munt Hypotheken 
of brancheorganisatie ABU.”

De werkzaamheden beperken 
zich overigens niet uitsluitend tot 
vormgeving. “Voor verschillende 
klanten verzorg ik ook artikelen, 
interviews en nieuwsberichten. 
Dat is het voordeel van mijn 
journalistiekstudie.” Taalgevoel is 
sowieso een meerwaarde richting 
klanten, merkt Hage.

Creativiteit, zorgvuldigheid en 
flexibiliteit vormen zijn kracht. 
Hage: “De eigenaar van een uitgeverij 
omschreef het laatst als volgt: ‘In 
het spectrum van vormgevers heb 
je aan de ene kant art directors die 
alleen de grote lijnen schetsen, 
en aan de andere kant dtp’ers die 
puur uitvoerend zijn. Barry zit 
daartussenin: creatief, meedenkend, 
maar tegelijkertijd ook kunnen 
doorpakken.’ In die omschrijving kan 
ik mij uitstekend vinden.”

OUD-SPELER EN SPONSOR 
BARRY HAGE:

‘Band met  
MZC is altijd 
gebleven’

foto: michèle giebing

Al enkele artikelen uit deze presentatiegids gelezen? Met 

plezier het magazine doorgebladerd? Dan heeft Barry Hage 

zijn doel bereikt. Als freelance grafisch vormgever wil hij 

mooie én functionele dingen maken. “De boodschap van de 

opdrachtgever moet op een goede manier bij de lezers of 

klanten komen.”

www.barryhage.nl

GRAFISCHE
 VORMGEVING

GRAFISCHE
 VORMGEVING

GRAFISCHE
 VORMGEVING

GRAFISCHE
 VORMGEVING
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m017-1
Yaïza Berrevoets, May-Britt Berrevoets, Miranda Berrevoets, Julia Bos, Kim Bouterse, Audrey de Bruine, Elaine Fertoute, Marit Hendrikse, 
Daphne Jasperse, Elke Lievense, Kris Papeveld, Gerlieze Schot, Carolijn Visser en Britt Vroegh.
Trainers/leiders: Erik ‘t Mannetje, Marc Berrevoets en Miranda Berrevoets.  
Competitie: Hoofdklasse

m017-2
Isabel de Broekert, Tessa de Haas, Sterre Hof, Nienke in ‘t Anker, Indy Kristalijn, Fabiënne Nooy, Kiki Otte, Luna Pekaar, Fleur Schults,  
Lucy Schults, Myrthe Soeters, Yara Tolhoek, Ninah van der Vliet, Yoëlle van Dongen en Indya van Oeveren.
Trainers/leiders: Robin de Oude, Jacco van Dongen en Abco in ‘t Anker.   
Competitie: 2e klasse

m015-1
Fleur Bakker, Karin den Toom, Leila Kordic, Anouk Koster, Femke Krijgsman, Alysha Nieuwenhuize, Britt Roggeband, Mira Roks, Destiny 
Salcedo, Julia Sanderse, Djenti Tiggelman, Senna van Aken, Veerle van de Vijver en Bente van der Valk.
Trainers/leiders: Nicole Heikamp, Zola van der Zwart en Karin den Toom.
Competitie: 1e klasse

m013-1
Isa Berrevoets, Femke Berrevoets, Femke Brouwer, Evi de Bruin, Femke de Looze, Samantha Gordeau, Suzanne IJzelenberg,  
Ezra Stoutjesdijk, Luna van Gelder en Quinty van Nieuwenhuize.
Trainers/leiders: Nicole Dekker, Paula Meganck en Luna Xausa. 
Competitie: 3e klasse
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‘t Oliegeultje
‘t Optiek Opticiën 

10 uur Communicatie
Accountants- en Adviesgroep Rijkse

Administratiekantoor De Looze
Afval Service Zeeland

Agrimarkt
Airpack Nederland

Albert Heijn
Auto De Nobelpoort

Auto Kievit
Autobedrijf Legemaate

Bakker Tweewielers
BDL Schilder

Beheermij W.K. Schot
Bever Innovations

Bijdevaate Makelaardij

Bijdevaate Verzekeringen
Bij Sluis Damesmode
Blakenburg Passie voor Wonen
Bloempje Sluis
Bolkenbaas Mechanisatie Kerkwerve
Boskalis International
Bouman KantoorTotaal
Bouwbedrijf Quant
Bouwkundig Teken- en Ontwerpburo 
AvdL
Brasserie Maritime
Buro 111
Café De Gekroonde Suikerbiet
Campbell Finance
Camping Julianahoeve
Coca Cola Enterprises
Coenen BV

Comgoed BV
Coolbergen Vastgoed

CS Telecom
DA Kik

De Blauwe Winkel
De Koffieboer

De Haven van Renesse
De Vlaam Koeltechniek

De Zeeuwse Gasten
De Zeeuwse Kust

De Zonnehoed
Deco Home

Delta Dak
Delta Makelaardij

Driekleur Verzekeringen
Duinhouwer Lastechniek

Eetcafé De Banjaard

Eetcafé ’t Centrum
Erik van den Bos Architecten
Evertse Sport
Evides
Feestcafé de Zoom
Fieldturf
Fietsoutlet Zeeland
Fioole Auto’s
Glazenwasserij Helder
Goedbloed Auto’s
Grandcafé De Werf
Hage Grafische Vormgeving
Handkokkelvisserij J.C. Schot
Installatiebedrijf Steutel
Installatiebedrijf Deurloo
Intersport Zierikzee
Intertoys

JANS Office Support
J. Huijer Holding

JMC Signmakers
Jonker Funsports

Jumpzz Bruinisse
Juwelier Postma

Kapper Martin Hair
Kees Krijger Catering

Kibeo
Klaassen Mondzorg

Klaassen Notarissen
Kooijman Makelaardij

Koole Bouwservice
Kort Autoschade

Kraanverhuur Anton Mol
Kuub Makelaars Zierikzee

Landal Port Greve

Landwinkel De Zelke
Lematech
Loonbedrijf Van der Maas
Mol Schuddebeurs
Mondragusto
Mts. P. Legemaate
Neeltje Jans Mosselen
Nemag
Omoda
Ons Wooneiland
Ornée Bolier, Uw Slager
Proconnect Networks
Profile Car & Tyreservice Rinus Roon
Rabobank Oosterschelde
Restaurant De Wildeman
Ronald Deurloo Mode
Saman Groep

Schults Schilders / SPR Coatings
Solumet Nederland Beheer

Sound Delight
Sturm Makelaars
Stoutjesdijk Bouw
Syntess Software

Tamerus Motorservice
Thermecon E Project

Timmerman Natuursteen
Traas Ongediertebestrijding

Unito Sportswear
Uw Groene Vakwinkel

Van den Ouden Makerlaardij
Van der Have Tankstation

Van der Pauw Beheer
Verkeersschool De Bogerd

J.A.M Vermue

Van Oeveren Busreizen
Verton Verkaart
VHC Kreko Groep
Vivars
Vizo Folmer Service
Vleesboerderij Boot
Walhout Woonpromenade
WEA Zuid-West/Joost
Weekra Schoonmaak
Werkkleding Totaal
Your Surprise.com
Zeelandia BV
Zuiver Financieel

Kijk op www.mzc11.nl/ 
samen-scoren of mail naar 
commercielezaken@mzc11.nl

Ook de vereniging steunen?

MZC DANKT  

AL HAAR  

SPONSORS
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pupillen

j013-1
Lars Arkenbout, Jerre Bakker, Sjors Blom, Mees de Graaf, Bram de Jonge, Jasper Dhont, Levi Doeleman, Sinodos Haile, Tim Hendrikse, 
Nure Krijgsman, Efe Kurt, Alec Nieuwendijk, Sven Pennings, Hashim Saidimohamed, Mark Samson en Sem van Gent.
Trainers/leiders: Martijn Fonteine en Erwin Fonteine. 
Competitie: 1e klasse

j013-3
Ismail Airashid, Gabriël Bartels, Jesse Buijl, Senna Commandeur, Lucas de Jong, Matthijs de Keijzer, Fernando Duinhouwer,  
Aram Haji Koushkar, Kris Herwijnen Duarte, Rico Jonker, Floris Jonker, Pim Klink, Leon Lich, Ruben Magalingam,  
Merhawi Mebrahtu Nuguse, Rob Pols en Kay Schot.
Trainers/leiders: Peter Buijl en Jamie Buijl. 
Competitie: 5e klasse

j013-2
Ditmar Bijl, Milan Brussé, Alex Dalebout, Bas de Keijzer, Remy de Koning, Charlie de Vaan, Kaya Delfgaauw, Tygo Goudzwaard, Joshua 
Hakkenberg, Robin Kalf, Tijn Oxener, Glenn Steenkist, Daniek van der Wekken, Giovanni van Dreven, Zhong Lu van Eerten, George van 
Heukelom en Milan Verton
Trainers/leiders: Arjan ‘t Jong, Pascal Berrevoets en Jan van Dreven. 
Competitie: 2e klasse

36 pupillen

HAVENPLEIN 25, ZIERIKZEE, 
0111 451378
WWW.DEWILDEMANVANZIERIKZEE.NL

HOTEL - GRANDCAFÉ - RESTAURANT

Mr S. Lettinga, notaris
Mevr. Mr N. E. Soeters-Schot, notaris

Havenpark 40, 4301 CE  Zierikzee
Postbus 187, 4300 AD  Zierikzee

Telefoon 0111 69 81 81
Telefax 0111 69 81 91

www.klaassennotarissen.nl

Uitslagen, standen, programma van alle teams

Beschikbaar voor Android en iOS 

download 
gratis de 

mzc-clupapp

download 
gratis de 

mzc-clupapp

Zo  weet  iedereen 
wat  er  speelt
Zo  weet  iedereen 

wat  er  speelt

mzc presentatiegids 2017-2018
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pupillen

j011-1
Kyran Blakenburg, Benjamin Dhont, Liam IJsseldijk, Mels Kloet, Finley Staal, Jamie Stol, Pim van der Hulle, Xavi van der Linde,  
Ted van der Werf, Jochem van Dijke en Finn Winkels.
Trainers/leiders: Kyle van Tiggelhoven en Ricardo Engel. 
Competitie: 1e klasse

j011-2
Zaid Darwish, Tommie Flikweert, Fedde Hoek, Jesse Hof, Vinny Huijer, Mex Renger, Dani Schoenmakers, Sem Smid, 
Sergio van Dreven, Sem Wassermann en Bram Widt.
Trainers/leiders: Edwin Hof, Hans Smid en Ronald Hoek.
Competitie: 3e klasse

Nieuwe Haven 23, Zierikzee / 0111-412 528
www.eetcafedebanjaard.nl

Eetcafé-de-Banjaard        @Banjaardje

Airpack Nederland is leverancier van “custom made” 
compressoren, drogers en stikstof generators voor de 
wereldwijde olie- en gasindustrie. Deze worden samen met 

locale toeleveranciers ontwikkeld en gebouwd in Zierikzee. De installaties 

zijn van topkwaliteit en kunnen de meest extreme situaties aan. Zo kunt 

u Airpack tegenkomen in het hete zand van de Sahara. Maar ook diep 

in Rusland of op volle zee. Airpack levert overal.

JAARGroeneweegje 19-25  |  4301 RN Zierikzee

T 0111 - 415 455  |  www.airpack.nl

van zeeland tot zandland

In the middle of the process

Wij geven 
uw afval 
weer een 
2e leven

T. 0111-463626  |  www.afvalservicezeeland.nl

voor al uw bloemen 

planten 
bloemstukken 

rouw bloemwerk 
trouw bloemwerk 
woonaccessmres 

mzc presentatiegids 2017-2018
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pupillenpupillen40

j011-5
Ermiyas Kahase, Sil Knoot, Senay Mebrahtu Nuguse, Lucas Nelissen, Florian Poots, Phileine Poots, Rebecca Struijk, Gijs van Steenis,  
Dani van Vliet en Lukas Verkerke.
Trainers/leiders: Erwin Nelissen, Collin Bos, Thomas van Oosterom en Francois Le Croix.  
Competitie: 6e klasse

w w w. a u t o s c h a d e t e a m . n l

Kom ook gezellig landwinkelen,
een pure beleving

Landwinkel De Zelke 
Julianastraat 27, Zierikzee 
06-51 23 59 53
www.landwinkeldezelke.nl

Openingstijden:
din t/m vrij 9.00-17.30 uur
 zaterdag 9.00-17.00 uur

Proef het landleven

j011-3
Rustam Amerian, Marijn de Glopper, Tycho Delfgaauw, Lazare Gleuher-Kroesbeek, Davy Lenssen, Caetlin Rode, Eva Spahiu, Bryan Tasak, 
Piet van den Ouden en Tom Viergever.
Trainers/leiders: Jesse Kalwij, Owen Schouls en Ryan van Tiggelhoven. 
Competitie: 4e klasse

j011-4
Sanne Hendrikse, Aaron Lagendijk, Hamza Mohamed, Elyas Nasseri, Samuel Nnorom, Thomas Nootenboom,  
Abdulrahman Saidimohamed, Lukas Verhoek en Marijn Vrolijk.
Trainers/leiders: Thijs Krijger, Kevin Schot en Edward Nootenboom. 
Competitie: 5e klasse
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pupillen

jo9-1
Spelers: Kevin Brouwer, 
Kerim Kurt, Isaac Nnorom, 
Thijmen Nuyens, Valentijn 
Poots, Jason Snijders, 
Sebastian Takken en  
Xavi van Dantzig.
Trainers/leiders:  
Denny Snijders en  
Erik Takken.  
Competitie: 1e klasse

jo9-2
Spelers: Gjin Gojani,  
Zenawi Haile, Mehretab 
Kahase, Boris-Jan Pahnke, 
Alex Safaryan, Nahom  
Simon Tesfamariam,  
Sem van Batenburg en 
Marnix van Kampen.
Trainers/leiders:  
Robin Duinhouwer, Justin 
Groen, Tristan Tolhoek en 
Martin van Kampen. 
Competitie: 3e klasse

jo9-3
Spelers: Tané Bakker,  
Milou Hage, Liam Kok,  
Thijs van der Neut, Leeroy 
Timmers, Brent Neijenhuis 
en Ylldrit Zenuni.
Trainers/leiders:  
Pieter van der Neut en  
Barry Hage. 
Competitie: 4e klasse

Grevelingenstraat 11, 4301 XZ Zierikzee, tel.: 0111 - 45 11 20,
www.decohomezierikzee.nl

verf  behang 

raamdecoratie  gordijnen 

vloeren  sleutels

Alles onder 
één dak!

Grevelingenstraat 11, 4301 XZ Zierikzee, tel.: 0111 - 45 11 20,
www.decohomezierikzee.nl

gratis parkeren

MZC'II 
speelt 
met BAS

MZC'II 
speelt 
met BAS

www.debasstichting.nl

UW BELASTING- EN ADMINISTRATIECONSULENT VOOR

l Financiële Administratie

l Loonadministratie

l Belastingaangiften

l Bedrijfsadvies en -begeleiding

l Financiële planning

l Mediation
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Een rondgang langs en-
kele trainers bij de jong-

ste jeugd levert een overwe-
gend positief beeld op. Barry 
Schoute (JO8-1): “Het bevalt 
prima.” Ook Erik Takken (JO9-1) 
ziet dat de nieuwe spelregels 
aanslaan. “Het is hartstikke 
leuk. Het spel gaat snel op en 
neer.” Martin van Aken (JO9-2): 
“Ja, het spel is sneller en ze le-
ren meer techniek.” Pieter van 
der Neut (JO9-3) deelt die me-
ning. “Spelers hebben meer de 
bal. Het vorige veld was te 
groot. Soms konden ze de 2e 
helft de andere goal niet meer 
bereiken. Ook de time-out is 
prettig. Dat is een goed rustmo-
mentje.” Collega-trainer Barry 
Hage (JO9-3): “Het indribbelen 
bij een uitbal deden we vorig 
seizoen ook al op trainingen. 
Goed ingooien en de bal daarna 
ook nog goed controleren, is 
nog te moeilijk.”

Kanttekeningen
Toch worden ook enkele kant-
tekeningen geplaatst. Ex-trai-
ner Patrick Renger maakte vo-
rig seizoen als trainer van JO9-1 
de pilot mee bij MZC. Het 
maakte hem destijds maar ge-
matigd enthousiast. “We had-
den het net voor elkaar dat spe-
lers meer uit elkaar speelden. 
Door het kleinere veld kruipen 
ze juist weer naar elkaar toe.” 
Renger zag nog een grote ver-
andering: “Spelers die boven de 
andere uitsteken, kunnen nog 
meer hun stempel op het spel 
drukken. Door de kleinere veld-
afmetingen zitten ze overal 
dichterbij.” 
Wouter van Marle (JO8-1) be-
aamt dat. “De verschillen die er 
zijn, komen meteen in doel-

punten tot uiting. Twintig goals 
is geen uitzondering.” Martin 
van Aken (JO9-2) vult hem aan: 
“Laatst verloren we met 11-3, 
maar dat weerspiegelde niet de 
krachtsverhouding in het veld. 
Er waren er gewoon een paar 
bij die hard en ver konden trap-
pen en zo eenvoudig konden 
scoren.” Takken: “Uitblinkers 
kunnen nu alles zelf belopen. 
Die maken dan echt het ver-
schil.”

Onduidelijkheid
Scoren vanaf de aftrap, het mag 
én kan ook door de afmetingen. 
Erik Takken (JO9-1): “In de be-
ker hadden we zo een tegen-

‘Het spel is veel  sneller’
Trainers positief over nieuwe wedstrijdvorm bij jongste  jeugd

“Twintig 
goals in een 

wedstrijd  
is geen uit-
zondering.”

goal. Later tegen HVV’24 scoor-
den wij zo, maar werd-ie 
afgekeurd. Iemand van de te-
genpartij heeft het opgezocht 
en ontdekte dat het mag.”

Niet elke club blijkt de nieuwe 
regels altijd goed toe te passen. 
Barry Schoute (JO8-1): “Laatst 
had een club niet de juiste af-
metingen aangehouden.” 
“Of hadden we opeens een 
scheidsrechter die floot voor 
uitballen”, vult Van Marle aan. 
Barry Hage (JO9-3): “Laatst ver-
scheen er bij ons ook een 
scheidsrechter, terwijl de be-
doeling is de spelers onderling 
het te laten regelen. Pas als de 
regels niet goed toegepast wor-
den, grijpt de spelbegeleider 
in.”
Erik Takken (JO9-1) is juist 
voorstander van een scheids-
rechter: “De spelbegeleider 

44

Dit seizoen zijn door de 
KNVB nieuwe wedstrijd-
vormen geïntroduceerd 
bij de O.8- en O.9-pupil-
len. Het uitgangspunt is 
eenvoudig: middels een 
kleiner veld en minder 
spelers komen spelers 
vaker aan de bal en 
kunnen ze meer scoren.

Marnix van Kampen omzeilt zijn tegenstander.

Fraaie balcontrole bij Isaac Nnorom.

Jason Snijders 
ziet hoe zijn 
ploegmaat 
Valentijn 
Poots zijn 
tegenstander 
passeert.

Brent Neijenhuis probeert de bal af te schermen. Liam Kok kijkt toe.

nieuwe regels
• Er wordt geen klassement getoond.
•  Er is een spelbegeleider die alleen ingrijpt als 

spelers de regels onjuist toepassen.
• Veldafmeting is 42,5 x 30 meter.
• Er wordt 6 tegen 6 gespeeld.
•  Wedstrijd bestaat uit 2 x 20 minuten met een 

time-out om de 10 minuten.
•  Hoekschop, uitbal en vrije bal mogen 

ingedribbeld worden.

staat langs de lijn soms te ver 
weg om situaties goed te beoor-
delen. En straks krijgen ze toch 
ook te maken met een scheids-
rechter.” 
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jo7-1 / kabouters
Spelers: Yoëll Smit, Tim van 
Batenburg, Hidde van 
Westenbrugge, Xavi van 
Gent, Jord Deurloo, Sam 
Parlevliet, Jivano Totté, Joep 
Bolier, Isa Kok, Annes Yasin 
Hussen, Labelle Sami 
Kerene, Giovanni van der 
Niet, Yessin Belhadji en
Solveig Meerman.
Trainers/leiders: Jan 
Willem van Gent, Jantiene 
van Gent, Julien Totté, Niels 
Parlevliet, Arjan van 
Westenbrugge, André ’t 
Jong, Jolanda ’t Jong en 
Mark Kodde.
Competitie: JO7-1 speelt  
wel competitie (eilandelijk), 
de Kabouters niet. 

jo8-1
Spelers: Bas Bouman, Yente 
Eijzenga, Quinn van Marle, 
Luuk Hamelink, Bram 
Oxener, Sepp Schipper, 
Mitchell Schoute en Joeri 
van Kooperen.
Trainers/leiders: 
Barry Schoute en  
Wouter van Marle.  
Competitie: 3e klasse

jo8-2
Spelers: Ahmed Darwish, 
Marvin de Bruijne, Solaiman 
Hajikoushkar, Hanad 
Mohamed, Fithawi Okubay 
Tesfamariam, Finn van Aken,
Tygo van Herpen en Ayub 
Yasin Hussen.
Trainers/leiders:  
Jaap de Bruijne en  
Christian van Dreumel.  
Competitie: 3e klasse

jo8-3
Spelers: Wouter Berrevoets, 
Kay Blakenburg, Cas 
Wasserman, Faris Dzinalic, 
Demi Groenendijk, Renger 
Kloet, Lars Koppelaar,  
Bas van Boven en Tomas 
Verhoek.
Trainers/leiders:  
Ronald Viergever en  
Oliver Wasserman. 
Competitie: 3e klasse

Annita van den Ouden
St. Joostmeet 3
4301 JS Zierikzee

Als u niet aan uw echte werk toekomt...

0111-416 906
06-239 348 61
annita@jansofficesupport.nl
www.jansofficesupport.nl

WERKKLEDINGTOTAAL.NL

WERKKLEDING TOTAAL KROMME ELLEBOOG 8  4301 EJ 
ZIERIKZEE - T 0111 450751 - E INFO@WERKKLEDINGTOTAAL.NL

Do t/m Vr van 10:00 tot 17:30 / Za van 09:30 tot 16:00 

TEXTIEL
BEDRUKKING

EN
BORDUREN

Beroepskleding en schoenen voor o.a.
BOUW      HORECA      ZORG SECTOR

STOUTJESDIJKBOUW.NL

0111 82 02 02 ZIERIKZEE
INFO@STOUTJESDIJKBOUW.NL
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De fotograaf gefotografeerd
Dit is hem, clubfotograaf Kees Bin. Zelden gaat hij ‘ongewapend’ op pad. Zijn camera 
vereeuwigt al jaren het clubleven. Daarbij heeft hij oog voor de wedstrijd, maar zeker ook 
voor hetgeen eromheen afspeelt. “Fotografie is al lang een hobby van me. Toen mijn oudste 
zoon Peter bij Mevo ging voetballen, ben ik begonnen met beelden te schieten op de voetbal. 
Peter is inmiddels gestopt, maar Evert speelt bij MZC JO 17-3”, legt Kees uit hoe het allemaal 
begon.
Alle foto’s van Kees staan in de cloud en zijn voor iedereen toegankelijk. “Ze worden goed 
bekeken. Dat kan ik elke keer aflezen. Daarnaast gebruikt de club ze voor promotie. Kijk, ik 
kan geen training geven, maar op deze manier kan ik als ouder toch een bijdrage leveren 
aan de club.”
Inmiddels moet hij toch wel meer dan duizend foto’s hebben geschoten? 
Bin (lachend): “Duizend? Tot nu toe bij MZC al zo’n 24.000 stuks.”

https://elektron.smugmug.com/mzc11
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Contributie
(leeftijds)categorie bedrag per  

half jaar

5 t/m 11 jaar    € 46,25

12 t/m 15 jaar    € 53,25

16 t/m 17 jaar    € 60,25

18 jaar en ouder    € 77,50

Niet-spelende leden    € 30,–

Lid worden
Uiteraard ben je van harte welkom bij MZC! 
Bij www.mzc11.nl/lidmaatschap vind je een 
inschrijvingsformulier. Dat formulier kun je 
inleveren bij secretaris Annita van den Ouden, 
St. Joostmeet 3, 4301 JS  Zierikzee.

Opzeggen lidmaatschap
Bij het opzeggen van het lidmaatschap tijdens 
het seizoen (1 juli t/m 30 juni) blijft u tot het 
einde van het seizoen verplicht de contributie 
te betalen. 
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden 
doorgegeven via het uitschrijf formulier op de 
website. Dit formulier kan worden gestuurd 
naar: Secretariaat MZC, Annita van den  
Ouden, St. Joostmeet 3, 4301 JS  Zierikzee.

•  Spelende leden die tevens jeugd leider/ 
trainer zijn betalen 50% van de contributie. 

• Contributie ereleden nihil.
•  De KNVB-bijdrage voor jeugd leiders/-

trainers die niet spelen, wordt betaald door 
de vereniging.

•  De contributie wordt bij de halfjaarlijkse  
vooruitbetaling geïncasseerd door automa-
tische afschrijving van uw bankrekening.

*Deze actie is geldig van 14 november 2017 t/m 31 december 2017

Club in cijfers

• De vereniging telde per 1 september 2017  677  leden.

 

• Er zijn 153 senioren, waarvan 123 man en 30 vrouw.

•  Deze senioren voetballen niet allemaal. Er zijn namelijk 41zogenoemde  

‘verenigingsleden’. Dit zijn bijvoorbeeld biljarters, donateurs of vrijwilligers  

die geen trainer / leider zijn.

•  De jeugd bestaat uit  352 spelers: 282 jongens en 70 meiden.

• Tot slot zijn er ook nog eens 172 niet-spelende leden.

mzc presentatiegids 2017-2018

Bestuur
•   VACATURE, voorzitter
•  Rory Verstraeten, penningmeester; 

penningmeester@mzc11.nl, 06-51 68 32 22
•  Annita van den Ouden, secretaris; 

secretaris@mzc11.nl, 06-23 93 48 61
•  Camiel van Tiggelhoven, technische zaken; 

cvtiggel@zeelandnet.nl, 06-14 61 04 26
•  Janine Heijboer-Hubregtse, commerciële zaken; 

commercielezaken@mzc11.nl,  
06-24 66 47 81

•  Werner Kafoe, jeugdzaken; 
jeugdzaken@mzc11.nl, 06-23 76 16 65

•  Rob Droppert, facilitaire zaken;  
facilitairezaken@mzc11.nl, 06-20 35 12 70

Technische Commissie
Senioren: Camiel van Tiggelhoven, Marcel Duin-
houwer, Kees Hagesteijn, Peter Goedegebure, 
Werner Kafoe
Vrouwen/Meiden: VACATURE, Camiel van Tig-
gelhoven (ad interim), Werner Kafoe (ad interim)
Junioren: Werner Kafoe, Perry van der Werf  
(Co. JO17/19), Rob Canters (Sc. JO17/19),  
Peter Buijl, (Co. JO15), Erik Jan Kort (Sc. JO15)
Pupillen: Werner Kafoe, Jack Hoogenboom (Co.
JO9), Ronald Hoek (Co. JO11),  Toine Tiggelman 
(Co./Sc. JO13)
Scouting senioren: Peter Goedegebuure, Marcel 
Duinhouwer, Kees Hagesteijn
Scouting jeugd: Werner Kafoe, Toine Tiggel-
man (JO13), Erik Jan Kort (JO15), Rob Canters 
(JO17/19)

Wedstrijdcommissie
André ’t Jong (algemeen en senioren;  
wedstrijdsecretariaat@mzc11.nl),  Hans  
Wijzenbroek (A t/m F), Hans Schreurs (dames)

Scheidsrechterzaken
Cor Kuijpers

Activiteitencommissie
Wilma Kodde, Leo ‘t Mannetje, Mirjam van  
Tiggelhoven, Jacinta Bos (Pupillen van de  
Week)

Medische staf
Dennis Koole (fysiotherapeut) en Lisanne  
Westerberg (sportverzorger)

Vrijwilligerscommissie
Anique Volkeri, Manon Torensma,  
Vivian Bommeljé

Financiële commissie
Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)

Kascommissie
Rinus van der Neut, Leo ‘t Mannetje,  
Erik-Jan Kort, Tonny Hage (reserve)

Horecacommissie
Toon van Tiggelhoven, Rein in ‘t Hout

Sponsorcommissie
Janine Heijboer, Saskia van Velthoven,  
Theo van Hekke

Facilitaire Zaken
Technisch onderhoud: Rob Droppert, Barry van 
Genderen, Alfred Dalebout, Cor Groen Hans 
Beijer, Tonny Hage, Leo ‘t Mannetje, Rini Noor-
dijk, Hans de Glopper, Johnny Verkaart, Rob van 
den Ouden, Marcel Duinhouwer
Facilitair Onderhoud: Natascha van Genderen, 
Corry Vreugdenhil, Maria Muller, Rinus van der 
Neut, Joop Uyl, Diet den Boet, Cor Wiltenburg, 
Kees Jonker, Henk Nieuwkoop, Jan Boot, Hans 
de Haan
Materiaalbeheer: Wilma Kodde
Kalken/ maaien: Leo Fonteine
Entree: Tonny Hage

Gastvrouwen/-heer
Saar Torensma, Marian ‘t Jong, Miriam  
Wijzenbroek, Theo van Hekke (speaker)

Redactie / webbeheer
Iman Padmos (webmaster@mzc11.nl),  
Kees Bin (fotograaf)



Doelgericht en daadkrachtig. Individuele talenten  

gecombineerd met goed teamwork. Dat is de basis 

voor succes. Want alleen samen boek je resultaten. 

Daarom ondersteunt de Saman Groep sportvereniging 

MZC’11 graag. Want wij geloven in lokale inspanningen 

en in lokale energie. 

 I NSTALLATI E
 ELEKTRA
 CONSTRUCTI E

DUU RZAME EN ERGI E
SERVIC E EN ON DER HOU D

EN ERGIQ

GOUWEPOORT 1

4301 RZ ZIERIKZEE

0111 412 647

INFO@SAMANGROEP.NL

WWW.SAMANGROEP.NL  

WWW.SAMANENERGIQ.NL

De Saman Groep is een  
toonaangevend en veelzijdig  

constructie- en installatie bedrijf. 
Naast de traditionele  

diensten en producten van een 
installatiebedrijf zijn wij als één 

van de grotere spelers op  
het gebied van duurzame energie 

en huis- en gebouw-
automatisering actief in  

Zuidwest-Nederland.

SUPPORTER
VAN LOKALE
ENERGIE


