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Als u dit leest is het seizoen in volle 
gang. Een seizoen waarin extra wordt 
benadrukt hoe belangrijk onze jeugd 
is. Na het vertrek van enkele routi-
niers worden de vacante plekken in 
ons eerste team volledig opgevuld 
door talentvolle spelers uit onze 
eigen jeugd. En daar mogen we trots 
op zijn. Spelers van buitenaf zijn 
altijd welkom, maar hoewel er binnen 
MZC’11 verschillende meningen bestaan, zijn we het over één ding 
eens: we bouwen een eerste team met eigen jeugd en zonder 
betaalde spelers. Zo krijg je een herkenbaar elftal met een grote 
betrokkenheid binnen de vereniging. 

Die jeugd komt er niet zomaar. We hebben een onderbouwd plan 
betreffende de opleiding van jonge spelers. Op prestatief niveau 
wordt steeds gezocht naar gekwalificeerde trainers. En er loopt 
veel talent! Daar kunnen we nog veel van verwachten. 
Ook bij de dameselftallen gaat het goed. We hadden afgelopen 
seizoen zelfs een Zeeuwse nominatie voor Speelster van het Jaar. 
De uitdaging is om het aantal voetballende meisjes te laten 
toenemen, zodat we ook hier de toekomst hebben. 

In totaal hebben we 34 spelende teams en die zijn allemaal 
belangrijk. Ik vind het prachtig om te zien als alle velden vol zijn. 
Eén en al bedrijvigheid en speelplezier, mogelijk gemaakt door vele 
vrijwilligers. Honderden mensen zijn betrokken: als speler, ouder, 
vlagger, scheidsrechter, ga zo maar door. Het wedstrijdsecretariaat 
heeft er zijn handen vol aan, maar alles draait prima. De kantine 
moet bevoorraad en bemand worden en ook dat lukt steeds. De 
onderhoudsploeg is wekelijks bezig de velden, gebouwen, bossa-
ges, kantine en wat niet meer netjes te houden, en dat kun je dus 
ook zien. Door onze commissie commerciële zaken is dit alles ook 
financieel mogelijk; dat lukt niet met contributie alleen. 

Vele handen maken licht werk. Het is makkelijk gezegd, maar nog 
niet iedereen doet mee. Ik nodig daarom iedereen uit iets te doen 
voor de club. Dat hoeft niet direct een functie te zijn, maar 
misschien een tijdelijke klus (denk aan IT, organisatie evenement, 
onderhoud, bardienst, etc.). Laten we er met z’n allen iets moois 
van maken. Word behalve lid ook fan van je club, want ‘samen zijn 
we MZC’11’ 

Met dank aan onze sponsoren, vrijwilligers en een ieder die zich 
inzet voor deze mooie club, wens ik u veel leesplezier in wat weer 
een mooie presentatiegids is geworden,

roland backx
voorzitter

Samen zijn we MZC

cover: Sander Backx 
foto: kees bin
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De tekeningen voor een 
nieuw clubgebouw en 

negen kleedkamers liggen op 
tafel. “Daaraan moet nu een 
prijs gekoppeld worden, zodat 
we kunnen onderzoeken of 
het financieel haalbaar is”, al-
dus Rob Droppert, bestuurslid 
facilitaire zaken.

De afgelopen periode zijn de 
wensen vanuit de club in de 
bouwtekeningen verwerkt, zo-
dat er nu een ideaalplaatje ligt.   

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

Plannen voor nieuw club gebouw
Jurgen Schoen makers, werk-
zaam bij Kort Geytenbeek Ar-
chitecten uit Zierikzee én ex-
doelman van MZC, heeft het 
eerste ontwerp van architect 
Erik van den Bos uitgewerkt.
Met de bouwcommissie, waar-
in Stoutjesdijk Bouw, Quant, 
Saman Groep, WEA en archi-
tect Erik van den Bos zijn verte-
genwoordigd, zal bekeken wor-
den wat het kostenplaatje is en 
of dat haalbaar is voor de club.
Het nieuwe gebouw zou in het 

verlengde van de huidige tri-
bune moeten komen. Rob 
Droppert: “Vanaf de tribune 
wordt dan richting trainings-
veld gebouwd.” Het plan is ver-
der als volgt: beneden kleedka-
mers, het  wedstrijdsecretariaat, 
opslag van materialen en een 
ruimte voor fysiotherapie en 
EHBO. Verder voorzien de teke-
ningen in een inpandige door-
loop naar de kantine op de eer-
ste verdieping. Daar zal ook 
een bestuurskamer en busi-

De sponsorcommissie is 
er wederom in geslaagd 

een klinkende naam naar Zie-
rikzee te halen. Oud-prof en 
voetbalanalist René van der 
Gijp is tijdens het business-
event op woensdag 14 novem-
ber de gastspreker. Hij zal wor-
den geïnterviewd door Jan-Dirk 
Stouten. Het evenement vindt 

plaats in het distributiecen-
trum van Zeelandia.
Van der Gijp speelde voor  
Sparta, Lokeren, PSV, Neuchâtel 
Xamax, FC Aarau en sc Heeren-
veen. Hij kwam vijftien keer uit 
voor het Nederlands Elftal. Na 
zijn spelersloopbaan verwierf 
de Dordtenaar bekendheid als 
vaste sidekick in het tv-pro-

gramma Voetbal Inside. De bio-
grafie Gijp (2012), geschreven 
door Michel van Egmond, werd 
een bestseller en won de NS Pu-
blieksprijs. Zijn voetbalkennis, 
aanstekelijke lach en vele anek-
dotes zijn een garantie voor een 
topavond. 
De businessavond is exclusief 
voor sponsoren. 

Tot grote frustratie van 
de vereniging doet de ge-

meente weinig aan het onder-
houd rondom de velden. “De 
volle bosjes betekenen dat bal-
len zoekraken en kleding kapot-
gaat”, verwoordt bestuurslid 
facilitaire zaken Rob Droppert 
de onvrede. 

Paadjes
Het onderhoudsteam pakt nu, 
na vele vergeefse verzoeken bij 
de gemeente om te snoeien, 
zelf maar de snoeischaar ter 
hand. Opzet is om genoeg bos-
jes te laten staan, maar wel 
ruimte en paadjes te maken om 
makkelijker en zonder kleer-
scheuren te kunnen zoeken 
naar kwijtgeraakte ballen. 
Droppert: “We zijn als vereni-
ging helaas nog niet zo goed dat 
we helemaal geen ballen meer 
in de bosjes schieten.”
De maandenlange arbeid heeft 
naast de nodige zweetdruppels 
ook al enkele teruggevonden 
ballen opgeleverd. 

René van der Gijp naar MZC
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Theo van Hekke en Cor Wiltenburg pakken de bossages aan. 

Klusteam  druk met snoeien bosjes

KO
RT

Aanstaande  
bestuurswisselingen
Op de algemene ledenvergadering van 
maandag 19 november zullen, mits de ALV 
daarmee instemt, Ronald Hoek en Eva van 
de Have toetreden tot het bestuur. Zij zul-
len respectievelijk jeugdzaken en het se-
cretariaat op zich nemen. Na jaren trouwe 
dienst treden Annita den Ouden en Werner 
Kafoe af. 

Rabobank ondersteunt  
vrijwilligersbeleid MZC

‘Bestuur wil verplichte vrijwilligersbij-
drage’ kopte de presentatiegids van vorig 
seizoen. Inmiddels heeft het bestuur 
andere plannen. Bestuurslid Rob Drop-
pert: “We zagen dat het bij andere clubs 
niet het gewenste resultaat had. Die 
kregen wel extra geld binnen omdat 
mensen het afkochten, maar niet de 
gewenste extra vrijwilligers.” 
Met de Rabobank en NOC*NSF is MZC een 
traject begonnen het vrijwilligersbeleid op 
poten te zetten. Voorzitter Roland Backx: 
“Dat is een nieuw soort sponsoring. We 
hebben een procesbegeleider vanuit 
NOC*NSF toegewezen gekregen en samen 
met hem gaan we bekijken hoe we het 
vrijwilligerswerk handen en voeten 
kunnen geven.”
Eind oktober was er een bijeenkomst op 
de club waarbij een dwarsdoorsnede van 
de vereniging aanwezig was. Daar werd 
het vrijwilligersplan uitgerold. 
Mark van der Kaay is vanuit de Rabobank 
en NOC*NSF aangewezen als verenigings-
ondersteuner voor dit proces.

Samenwerking met Kibeo
Kibeo heeft sinds het einde van de zomer 
een buitenschoolse opvang (bso) bij MZC, 
namelijk in het gebouw waar het wed-
strijdsecretariaat zit. De voorziening is 
bedoeld voor kinderen tussen de 9 en 12 
jaar oud, die graag sporten en zelfstandig 
naar de locatie toe kunnen komen.  
Het is een sport-bso, waarmee Kibeo 
probeert kinderen te stimuleren meer te 
bewegen. Vaste medewerkers van de 
kinderopvang-organisatie worden 
bijgestaan door stagiairs van sportoplei-
dingen CIOS en het Albeda College. De 
kinderen krijgen diverse sporten aangebo-
den. 
MZC verhuurt de locatie, maar buiten het 
financiële voordeel toont de vereniging zo 
ook haar maatschappelijke betrokken-
heid.

Wim Kieft werd tijdens het vorige business-event geïnterviewd door Jan-Dirk Stouten. 

Van der Gijp

Ontwerptekening 
van het nieuwe 

clubgebouw dat in 
het verlengde van 
de huidige tribune 

zou moeten komen.

Aanzicht van het dakterras dat uitzicht biedt op alle velden.

Vereniging begint haalbaarheidsonderzoek

nessruimte moeten komen. 
Pronkstukje is het dakterras 
aan de kopse kant. “Daar kun je 
alle velden van het sportpark 
zien. Er komt een dubbele trap 
buiten, dat wordt de hoofdin-
gang.” Er is ook een wens voor 
een lift.
Mochten de plannen doorgaan, 
zullen de oude kantine, het 
huidige wedstrijdsecretariaat 
en het ballenhok verdwijnen. 
De huidige kleedkamers blijven 
wel. 
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sponsors

Zoals de meeste lezers 
van dit blad weten heeft 

MZC’11 als visie een toonaan-
gevende voetbalvereniging te 
zijn in heel Zeeland op diverse 
gebieden. Op de site van 
MZC’11 kunt u precies lezen op 
welke gebieden ze dat willen.
Wij als Albert Heijn hebben 
ook een visie: ‘Het meest geliefde 
en gezonde bedrijf van en voor 
Nederland. Onze Albert Heijn.’

Lokaal betrokken
Het meest geliefde bedrijf 
worden vullen wij in door 
onder andere lokaal betrokken 
te zijn bij de buurt. We hopen 
dan ook werkelijk wat te 
kunnen betekenen voor 
Zierikzee en omgeving. Zo 
hebben onze klanten al een 
mooi bedrag bijeengebracht 
door hun statiegeld te doneren 
voor bijvoorbeeld de Bas 
Stichting. Er staat permanent 
een statiegeldzuil voor deze 
stichting. Het doel van de 
tweede statiegeldzuil wisselt 
regelmatig en ook die proberen 
we voor regionale doelen te 
houden. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het Ellen Parkinson 
Project.
Regelmatig sponsoren we ook 

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

Ook een wedstrijd,  maar dan in de supermarkt

De Rijke Veiligheid   helpt MZC met veilige sportomgeving

sponsors6

luc de reus 
speler mzc 3
Naast de zakelijke relatie 
heeft Luc de Reus ook op 
een andere manier met MZC 
te maken: hij speelt namelijk 
in het derde. Hij is bezig aan 
zijn derde seizoen bij de 
club. “Vroeger heb ik in de 
jeugd van Dreischor en 
SKNWK gespeeld. Ik ben 
gestopt toen ik last kreeg 
van blessures. Maar een 
paar jaar geleden ging ik het 
voetbalspel en het sociale 
aspect ervan missen en ben 
ik weer begonnen.”

MZC heeft De Rijke Vei-
ligheid uit Nieuwerkerk 

ingeschakeld om een veiliger 
sportomgeving te creëren.

Eind oktober werd bij MZC een 
reanimatiecursus gegeven voor 
zo’n twintig vrijwilligers. Janine 
Heijboer, bestuurslid commer-
ciële zaken: “Hoe meer mensen 
op de club kunnen reanimeren, 
des te beter dat natuurlijk is.”
Maar daar blijft het niet bij. De 
Rijke Veiligheid gaat als spon-
soring alle veiligheidsmiddelen 
onderhouden. “Denk aan blus-
middelen, AED, noodverlichting 
en EHBO-middelen”, aldus me-
dewerker Luc de Reus.
De Rijke Veiligheid bestaat uit 
twee bedrijfstakken: de oplei-

dingen, verzorgd door eigenaar 
André de Rijke, en de verkoop 
en het onderhoud van veilig-
heidsmiddelen, waarvoor De 
Reus verantwoordelijk is. “Toen 
MZC ons benaderde voor de re-
animatiecursus hebben we 
aangegeven dat we op veilig-
heidsgebied een totaalpakket 
aanbieden”, legt De Reus uit. En 
dat is precies waarmee het be-
drijf zich onderscheid in een 
markt waar veel aanbieders ac-
tief zijn. “Ik kom weleens bij be-
drijven waar ze met vier ver-
schillende onderhoudspartijen 
werken. Wij bieden alles en dat 
is wel zo handig.” Opdrachtge-
vers zitten in Zuidwest-Neder-
land en voor opleidingen zelfs 
in heel Nederland. 

Luc de Reus (l) 
en André de Rijke 
in actie bij MZC.

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
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diverse goede doelen in de 
buurt zoals de voedselbank, 
Huis van Sinterklaas, Dorcas, 
maar natuurlijk ook MZC’11 
kan op onze steun rekenen. Zo 
hebben we al diverse keren 
een lunch verzorgd. 
Veel van onze jeugdige 

medewerkers voetballen ook 
bij MZC’11. Wij vinden het leuk 
te zien dat ze sportief bezig 
zijn en stimuleren ze om op 
deze manier gezond te leven. 
Doordat medewerkers elkaar 
via de sport kennen, bevordert 
dit ook het teamgevoel in het 

werk bij Albert Heijn. Als er 
echter belangrijke voetbalwed-
strijden gespeeld worden 
willen de ‘voetballers’ uit de 
vulploeg die natuurlijk volgen. 
Op dat moment wordt het voor 
ons juist een uitdaging om de 
personeelsplanning zo te 

krijgen dat de schappen op tijd 
gevuld worden en de klant in 
alle rust zijn boodschappen 
kan afrekenen.
Wij hebben op dit moment 
rond de 150 personeelsleden 
en eigenlijk speelt iedere 
medewerker bij Albert Heijn 

elke dag een wedstrijd, 
namelijk de klant zo goed 
mogelijk te kunnen helpen en 
ervoor te zorgen dat de klant 
dit een fijne winkel vindt en 
graag terugkomt. 

arno siereveld, albert heijn

Arno Siereveld van Albert Heijn. Veel van de jeugdige medewerkers spelen bij MZC.
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interview

Wanneer ben je bij de club 
betrokken geraakt?

“Dat was als vader in 2015. Mijn 
zoon Sander ging van SKNWK 
naar de B’s (JO17) van MZC. 
Maart dit jaar ben ik aangetre-
den als voorzitter. Tijdens de 
nieuwjaarsborrel en de wedstrijd 
tegen FC Lienden werd door be-
stuurslid Camiel van Tiggel-
hoven een balletje opgegooid. 
Mijn eerste reactie was dat ik het 
te druk had, maar het is toch 
gaan gisten. Later heb ik hem ge-
beld en zei: ‘Ik wil het doen’.”

Ondanks je drukke baan als 
huisarts?

“Ja, huisarts én daarbij een apo-
theek. Bovendien zit ik in een 
aantal bandjes als trompettist 
of contrabassist. Maar aan de 
andere kant, de kinderen zijn 
ouder, zodat je makkelijker ’s 
avonds kunt afspreken. Ik hoef 
ze niet meer op bed te leggen of 
voor te lezen.”

Waarom ‘ja’ gezegd?
“In mijn studententijd had ik 
bestuursfuncties in de studen-
tenvereniging. Als er in de fa-
milie een bruiloft was, was ik 
ceremoniemeester. En ik heb 
net wat jaren in het bestuur 
van de huisartsenvereniging en 
de zorggroep achter de rug. 
Dingen regelen vind ik leuk.”

Wat is de voornaamste 
uitdaging bij MZC?

“Voor de club zijn het nieuwe 
clubgebouw en een tweede 

Voorzitter Roland 
Backx uit Nieuwer-
kerk: “Dingen regelen 
vind ik leuk.”

kunstgrasveld natuurlijk grote 
uitdagingen, waarvoor ik ook 
mijn best zal doen en mijn rol 
zal gaan spelen, maar ik con-
centreer me met name op het 
organiseren van hapklare brok-
jes vrijwilligerstaken. We heb-
ben zo’n zevenhonderd leden 
en velen zullen bepaalde kwali-
teiten hebben, maar bang zijn 
een hele functie te vervullen. 
Die willen misschien wel een 

deeltaak doen. Als we taken 
opsplitsen, denk ik dat je er 
makkelijker mensen voor kunt 
vinden. Neem het wedstrijdse-
cretariaat waar André ’t Jong is 
gestopt. We hebben zijn taken 
opgesplitst en dat werkt. Ie-
mand wil niet heel het wed-
strijdsecretariaat doen, maar 
bijvoorbeeld wel alleen het da-
mesdeel.”

Dat is je belangrijkste taak?
“Kijken hoe je dat voor elkaar 
kunt krijgen, ja. Maar de belang-
rijkste taak als voorzitter is – 

‘Wees lid én fan 
van de club’

Voorzitter Roland Backx:

Door taken 
op te split-
sen, kun je 

er makkelij-
ker mensen 
voor vinden

De club is 
veel groter 
dan alleen 

de prestaties 
van het  

eerste

een cliché – dat iedereen bij de 
club het naar z’n zin heeft, want 
het is voor iedereen hobby.”

Over dat vrijwilligerswerk, 
de club is een traject gestart 
met de Rabobank.

“Resultaat moet zijn dat men-
sen niet alleen lid zijn, maar 
ook fan worden van de club. 
Veel mensen betalen geld aan 
een instantie en verwachten 
een product. Net als bij de bio-
scoop. En als de film kraakt, 
klaag je. Maar wij zijn geen be-
drijf, maar een vereniging. Als 
bij ons ‘de film kraakt’, kun je 
er misschien zelf wat aan doen 
of weet je iemand die het kan 
helpen oplossen. Soms zeggen 
mensen: ‘Ze’ moeten eens dit 
en dat. Maar wie zijn ‘ze’ dan? 
Daar hoor je zelf ook bij!”

De betrokkenheid bij de 
club dus vergroten?

“Ja, en we moeten daarbij ook 
out-of-the-box denken. We 
hebben een FIFA-gametoernooi 
gehad. Misschien zijn er die 
niet voetballen, maar dat wel 
heel leuk vinden. Dat kunnen 
ze dan ook bij een club doen. 
Het is meer dan alleen voetbal-
len. Het gaat ook om gezellig-
heid of leuke feesten. De pub-
quiz is daar ook een voorbeeld 
van. Kijk, dat oude verenigings-
gevoel van vroeger zal er niet 
meer zijn – daarvoor is er in de 
huidige tijd overal en altijd wat 
te doen – maar je kunt het wel 
bevorderen.”

Het clubgevoel 2.0.
“Ja, dat zou mooi zijn. We gaan 
naar het jubileumjaar toe, een 
uitgelezen moment om ‘het 
leuk hebben op de vereniging’ 
meer te ventileren. Er is bij de 
voetbal altijd veel gaande rond 
het eerste en dat is logisch. Ik 
vind wel dat de sfeer en gezel-
ligheid te veel hand in hand 
lopen met de prestaties van het 
eerste, terwijl de club veel gro-
ter is dan dat. Het is ook het 
balletje gehakt eten, het biertje 
doen na afloop, het zijn ook de 
velden 2, 3, 4 en 5 waar de hele 
dag door gevoetbald wordt. Er 
lopen mensen zaterdag blij 
rond omdat hun dochter in B2 
gewonnen heeft en een mooi 
doelpunt heeft gemaakt. Als je 
je dan als club te veel richt op 
het eerste, zal je die gewenste 
betrokkenheid nooit krijgen.”

En die prestaties vielen  
tegen.

“Dat is sport. Dan moet je meer 
scoren dan je tegenstander. Als 
het goed gaat bij het eerste 
klopt er veel en als het minder 
gaat, kloppen diezelfde dingen 
opeens niet meer. Dat is raar. 

Op één van mijn eerste zater-
dagen als voorzitter zei ie-
mand: ‘Het gaat niet goed met 
de club.’ Hij had het over het 
vertrek van spelers bij het eer-
ste. Ik zei: ‘Kijk om je heen!’ Vijf 
velden waren bezet. Er waren 
scheidsrechters, ouders, kinde-
ren aan het voetballen, de zon 
scheen… Ja, er gingen spelers 
weg bij het eerste en dat is niet 
fijn, maar dat betekent niet dat 
het met ‘de club’ slecht gaat.”

Hoe staat de club ervoor?
“We hebben zevenhonderd le-

interview8

Sinds maart dit jaar is Roland Backx (54 jaar) uit Nieuwerkerk voorzitter van MZC. 
Zijn introductie bij MZC is naar eigen zeggen nu wel achter de rug. Tijd om de 
balans op te maken en vooruit te kijken naar de vele uitdagingen die de vereniging 
met zich meebrengt. “We moeten als club meer uitdragen wat we allemaal goed 
doen.”

barry hage
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den en zijn financieel gezond. 
We hebben op elk elftal een 
trainer en een leider. Dat heeft 
moeite gekost en veel mensen 
hebben daar hard aan gewerkt. 
Alle teams hebben we goed 
kunnen indelen en dat is elk 
jaar weer een enorme puzzel. 
Ik heb veel waardering voor de 
mensen die dat hebben gere-
geld. De organisatie staat. De 
technische commissie is ver-
zwaard, wat nodig was. Vrijwil-
ligerstaken zijn grotendeels in-
gevuld.” 

Die positieve dingen komen  
te weinig naar voren?

“Als bedrijfsarts heb ik kwali-
teitstrajecten bij bedrijven ge-
daan. Kwaliteit is ook laten 
zien wat je goed doet. Je kunt 
wel heel veel dingen goed 
doen, maar als niemand dat 
weet of ziet. Pas zag ik een arti-
kel in de krant over een club 
met de kop: ‘Onderweg naar 
energieneutraal’. En een artikel 
over een club die als enige zijn 
vrijwilligers op orde zou heb-
ben. Nou, dat geldt voor MZC 
ook allemaal! Ik probeer bij 
kranten toch iets meer aan-
dacht te krijgen voor de groot-
ste club van Schouwen-Dui-
veland.”

Terug naar het Rabobank-
project. Hoe gaat dat nu 
verder?

“In mei is er een hulpvraag op-
gesteld: Hoe krijgen we men-
sen meer betrokken bij de club? 
Als dat verbetert, zul je ook 
makkelijker vrijwilligers vin-
den, is de gedachte. In een ver-
volgbijeenkomst is die vraag 
verder uitgewerkt. Het bieden 
van deeltaken is daar onder-
deel van. Zodra iemand iets 
doet voor een club voelt die 
zich automatisch meer betrok-
ken. Dat kan een fijn gevoel 
zijn. Het is de brandstof van 
onze onderhoudsploeg. Er ont-
staat een vriendenclub, een 
soort praathuis, een wekelijks 
dagje-uit-gevoel, terwijl je ook 
iets voor de club doet. Mensen 
voelen zich er lekker bij, ze 
voelen zich betrokken. Als er 
dan zaterdags gescoord wordt, 
scoren zij ook een beetje. Neem 
materiaalman Ron van Putten, 
hoe die zich betrokken voelt… 
prachtig. En hij wordt gewaar-
deerd. Nou, dat gevoel gunnen 

hofleverancier hoofdmacht?
Je weet nooit hoe het loopt in de voetballerij, maar het zou zomaar 
het toekomstbeeld van MZC kunnen zijn: drie broers Backx in het 
1e. Sander maakt al deel uit van de hoofdmacht. Tim zit bij MZC in 
JO17-1 en is in aantocht. Martijn speelde bij Bruse Boys en is al 
enige tijd uit de roulatie vanwege schouderblessures. Hij is 
momenteel herstellende van een operatie, waarna hij ongetwijfeld 
weer de voetbalkicksen aantrekt en gaat spelen bij...

we iedereen, dus wordt vrijwil-
liger!” 

In de vorige presentatiegids 
stond: iedereen handen uit 
de mouwen.

“Niet iedereen zal die omslag 
kunnen maken, maar een deel 
wel. Verplichten werkt niet, je 
bent de hele week al dingen 
verplicht. Maar we spreken 
mensen onvoldoende aan op 

Driekleur
tackelt
uw  
financiële 
risico’s!

 
 

 
Zierikzee

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

Eetcafé-de-Banjaard        @Banjaardje

Na iedere inspanning   
    even lekker ontspannen?

BIJ WALHOUT ZIT JE GOED

Maandag t/m woensdag op afspraak  /  Donderdag 10.00-21.00 uur
Vrijdag 10.00-17.30 uur  /  Zaterdag 10.00-17.00 uur

Grevelingenstraat 33, Zierikzee  -  Tel 0111 454 000
www.walhoutwonen.nl

U vindt bij ons een heel breed assortiment aan relaxfauteuils al vanaf € 765,-

hun kwaliteiten. Misschien wil 
iemand best vlaggen, maar 
denkt die persoon dat hij daar-
mee een ander in de weg zit.”

Is het een pluspunt als 
bestuurder dat je huisarts 
bent?

“Huisarts of pak ‘m beet aard-
appelteler maakt niet uit. Ik 
ben een mensen-mens. Daar-
om ben ik huisarts geworden 
en vind ik het leuk bestuurder 
te zijn. Ik ben geïnteresseerd in 
wat mensen bezighoudt.”

Zelf gevoetbald?
“Tot en met de A’s (JO19) heb ik 
bij SSS in Klaaswaal gevoet-
bald. Toen ik ging studeren, 
kon ik niet meer twee keer in 
de week trainen. Nog jaren heb 
ik in SSS 3 en Capelle a/d IJssel 
3 gevoetbald. Ik heb ook nog bij 
SKNWK 4 gespeeld. Van daaruit 
is het 40+ team opgericht. Van-
wege blessures ben ik gestopt. 

“Zodra iemand 
iets doet voor 
een vereniging 
voelt die zich 
automatisch 
meer betrok-
ken.”

Ik heb altijd gesport: judo, ka-
rate, jiujitsu, tennis,…  en afge-
lopen jaren zwemmen en fit-
ness. Tegenwoordig wandelen 
mijn vrouw en ik veel, ook op 
vakanties. Maar voetballen is 
toch wel dé sport. Heel mijn le-
ven kom ik op voetbalvereni-
gingen. Alle zonen – Jeroen (25), 
Martijn (24), Sander (18) en Tim 
(16) – voetballen of hebben ge-
voetbald. Zodra mijn oudste 
zoon bij de jongste jeugd 
kwam, werd ik trainer. En toen 
Martijn naar JVOZ ging, ging ik 
altijd mee. Schreef ik oefenin-
gen op die ik zelf weer bij mijn 
teampje deed. Bij ons thuis 
schuiven we regelmatig met 
zoutvaatjes en glazen op tafel 
en bespreken voetbalsituaties. 
Dat is altijd zo geweest.”

Nog een slotopmerking?
“Dit vind ik nog wel belangrijk: 
net als bij de Heren heeft ook 
Vrouwen 1 een eigen budget 
gekregen. En ook de prijs Speel-
ster van het Jaar is vanaf nu ge-
sponsord. We kunnen als be-
stuur wel zeggen dat we da-
mesvoetbal belangrijk vinden, 
maar dan moet je er ook wat 
aan doen. Toen Luna Xausa ge-
nomineerd was voor de Zeeuw-
se Voetbal Awards ben ik als 
bestuurder daar naartoe ge-
gaan. Om te laten zien dat we 
trots op haar waren.” 

Thuis 
schuiven we 

regelmatig 
met zout-
vaatjes en 

glazen over 
tafel 



13

mzc presentatiegids 2018-2019  mzc presentatiegids 2018-2019

senioren

MZC 2
Bart van der Wouden, Farid Saïf, Remco Lafeber, Jasper Maaskant, Leon Tournier, Jerome Enser, Skip Reijnen, Donny van Dongen,  
Derk van den Doel, Jorick de Vries, Thomas van der Linde, Davey van Essen, Jelle de Vries, Joost van den Doel, Dani de Vlieger
Staf: Dennis Kemper (trainer), Frank Kristelijn (assistent-trainer/leider)
Competitie: Reserve 1e klasse

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

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

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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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

STOUTJESDIJKBOUW.NL

0111 82 02 02 ZIERIKZEE
INFO@STOUTJESDIJKBOUW.NL

MZC 4
 Marc van de Linde,  Bas Schiettekatte,  Adriaan Wandel, Cees Kraaijenbrink, Erdo Yok,  Daniël Lodders,  Jacco Heijboer, Rob Canters,  
Ruben Jumelet, Erik-Jan Kort, Harry Heun, Rick van de Ouden, Patrick Verkaart, Michiel Tamerus, Matthijs Heeres, Gebrand Verton, Thijs 
Ravia, Tom van de Meer, Martijn Folmer
Staf: Martin van der Schee (speler/leider) en Wouter Kok (speler/leider)
Competitie: Reserve 4e klasse

MZC 5
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, Martijn Kik, Thijs Krijger, Peter Legemaate, Nick Mulders, Florus van der Paauw, Lars Rombouts, Rinus Roon, 
Kevin Schot, Wilco Schot, Dick Schults, Kasimier Snoek, Martin Steegmans, Martin Timmerman, Lourus Verton, Musa
Competitie: Reserve 5e klasse
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Staand: Erik ‘t Mannetje (assistent-trainer), Alinda van Beveren (verzorgster),  
Jan de Boed (leider), Franka Verwest, Paula Meganck, Luna Xausa,  

Ellen Bijzet, Jetske Meintema, Whitney Visser, Mirjam Dieho,  
Ismaïl Issi Farah (assistent-scheidsrechter), Kees Verwest (trainer)

s.v. MZ C’11 VR1
seizoen 2018 -2019 - 3e klasse   

Zittend: Daniek Lafeber, Tessa van de Velde, May-Britt Berrevoets,  
Pam Goudzwaard, Cretiënne Bakker, Daphne Jasperse,  
Romy Messemaker, Stella van Trierum, Nicole Dekker,  
Anouk Verwest
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18 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
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

 J. HUIJER HOLDING

J.A.M Vermue
Noordgouwe

VR2
Ellen Boot-Schreurs, Merel Kraaijenbrink, Jaimy van Beveren, Bianca Kloet- van der Helm, Suzanne Boot, Nelleke Neele-Romijn, Sanne 
Tamerus, Annieke den Boer, Daniëlle Boogert, Mirthe Berrevoets, Vera Muste, Ilse Hof, Nicole Heijkamp, Ilja Manni, Michelle de Jonge, 
Judith Zweistra
Trainers/leiders: Cees Kraaijenbrink, Hans Schreurs
Competitie: 4e klasse

AFÉEETC
DE

Lunch    Diner

HOOGENBOOMLAAN 38 RENESSE

Verwarmd Terras • Zonnige Serre
Kinderspeelplaats

w w w. a u t o s c h a d e t e a m . n l
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De jonge hoofdmacht weet dat het een pittig seizoen zal worden. 
Na een serie zonder punten volgden twee overwinningen op rij. 
Jesse van der Linde en Jesse Kalwij zijn overtuigd van de kwalitei-
ten van de groep. 

barry hage

Jesse
Jesse

Jesse en Jesse, wie van jullie heeft 
een bijnaam in de groep?

Jesse van der Linde: “Mij noemen ze 
gewoon Jesse en hij heet Kallie.”
Jesse Kalwij (Kallie): “Dat is begonnen 
op een vakantie met een vrienden-
groep, zo’n vijf jaar geleden.” 

MZC 1 kende een zware start met 
drie nederlagen op rij. Dragen jul-
lie een wedstrijd lang met je mee?

Jesse: “Wakker lig ik er niet van, maar 
na bijvoorbeeld tegen SSV’65 had ik er 
echt de pest in. Tot het avondeten was 
ik flink chagrijnig. Dan haal ik steeds 
situaties terug waar de tegendoelpun-
ten uit komen. Daarna gaat het wel 
weer en kijk je uit naar de volgende 
wedstrijd.”
Kallie: “Met een grote groep van het 
team gaan we regelmatig zaterdagmid-
dag uit eten en ’s avonds stappen. Dan 
hebben we het er wel over wat fout 
ging en wat beter moet.”

Hoe kijken jullie terug op de 
eerste duels? Het was een zwaar 
programma met onder andere 
Arnemuiden en FC Axel.

Jesse: “Dat zijn wel ploegen die in het 
linkerrijtje gaan eindigen. Wij moeten 
elke week met 100 procent inzet pun-
ten sprokkelen. Handhaving is het 
doel.”
Kallie: “We wisten dat we het zwaar 
zouden krijgen als jong team. En dat 
bleek ook uit de eerste wedstrijden. Ar-
nemuiden is kampioenskandidaat, 
maar daarna ook dik verliezen van 
Axel… dan zie je dat de kopjes gaan 
hangen en dat er vraagtekens komen.”

links centraal in de verdediging. Dat is 
mijn favoriete plek. Daar stond ik ook 
in mijn eerste jaar bij de senioren.”
Kallie: “In het begin stond ik dus in de 
spits. De eerste wedstrijd tegen SSS 
scoorde ik een hattrick, maar toch voel 
ik me daar niet fijn. Ik ben van nature 
geen aanvaller. In de jeugd heb ik altijd 
in de verdediging gespeeld, als opko-
mende back. In de loop van de jaren 
ben ik steeds aanvallender gaan spe-
len.”

Hoe beoordelen jullie je eigen 
prestaties?

Jesse: “Als je de eerste zes officiële 
wedstrijden van het seizoen hebt ge-
speeld en verloren, ben je niet tevre-
den. Maar als centrale verdediger voel 
ik me beter dan op het middenveld, 
want dan kan ik een betere bijdrage 
aan het team leveren.”
Kallie: “Ik ben nog niet tevreden. Men-
taal moet het beter, want ik laat bij een 
achterstand te snel mijn kop hangen. 

Jesse van der 
Linde en 

Jesse Kalwij: 
“We wisten 
dat we het 

zwaar 
zouden 

krijgen als 
jong team.” 

“Aan de bal 
kunnen we één 

van de betere 
teams zijn.  

Dat moet  
er gewoon uit 

komen”

Zien jullie progressie? 
Jesse: “In de eerste twee wedstrijden 
tegen Arnemuiden en Axel werden we 
de eerste helft weggetikt en pakten we 
het na rust beter op. Tegen SSV’65 wa-
ren we de eerste helft gelijkwaardig, 
maar geven we de tweede helft de te-
gengoals knullig weg. Ik zie zeker pro-
gressie, maar op dat soort momenten 
missen we de ervaring. De meeste bij 

ons komen net kijken in het senioren-
voetbal. Oudere spelers zijn vaak net 
wat slimmer.”
Kallie: “Ja, dat blijkt wel uit de wed-
strijd tegen NSVV (2-0 winst). Toen zijn 
wat posities gewisseld. Ik stond eerst 
in de spits en nu op het middenveld. 
Daar voel ik me het fijnst. Ik snap wel 
dat de trainer het probeerde, want 
Massoud is geblesseerd en Martijn van 
Grunsven is gestopt.”

Waarom gaat MZC zich gewoon 
handhaven?

Jesse: “We hebben een jonge ploeg en 
missen ervaring om wedstrijden zoals 
tegen SSV’65 over de streep te trekken. 
Maar kwaliteit hebben we zeker.” 
Kallie: “We kunnen goed voetballen. 
Aan de bal kunnen we één van de be-
tere teams zijn. Dat moet er gewoon uit 
komen.”

‘Staat’ het team of is het nog zoe-
ken voor de trainers? 

Jesse: “Als je geen punten pakt, begrijp 

ik wel dat de trainer gaat schuiven. De 
eerste twee wedstrijden hadden we 
dezelfde opstelling, maar tegen SSV’65 
is er wel wat veranderd.”
Kallie: “Ja, het staat steeds beter. Maar 
dat moet vooral ook blijken uit een se-
rie goede wedstrijden. Dat kun je niet 
na één zege al zeggen.”

Wat is jullie eigen favoriete posi-
tie? Sta je daar ook?

Jesse: “Tegen SSV’65 stond ik weer 

dubbelportret
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De trainer, maar vooral ook mijn vader 
geeft dat aan. Ik denk dat elke vader 
die van voetbal houdt kritisch op z’n 
zoon is. En ik weet zelf ook dat dat be-
ter moet.”

Ondanks de nederlagen, blijft de 
beleving in de groep oké? Ofwel, 
hoe staat het met het incasse-
ringsvermogen?

Jesse: “Na verloren wedstrijden is het 
flink balen, maar dan drink je samen 
een biertje, gaan we regelmatig met 
een groep uit eten en praten over de 
wedstrijd.”
Kallie: “We blijven met z’n allen posi-
tief. We weten dat we beter kunnen. 
Zeker na de eerste twee overwinnin-
gen is die overtuiging er.”

MZC 1 is jong. Waarin zit het 
voornaamste probleem van een 
jonge groep?

Jesse: “Zonde dat best veel spelers weg 
zijn. Ik heb echt veel geleerd van spe-

lers als Corné Schilperoort, Freek To-
rensma en Mathijs Hage. Jongens die er 
nu pas bij zijn gekomen, naar wie moe-
ten zij nu opkijken?”
Kallie: “Het probleem van een jonge 
groep... dat vind ik moeilijk aan te ge-
ven, maar het zit hem in slimmigheid-
jes. De duels winnen als je ze ook écht 
moet winnen. De eerste tien minuten 
moet je er staan! Laten zien dat je er 
bent. Dat is bij ons soms net iets te 
slap.”

jesse van der linde (21 jaar)
Geboren: Scharendijke; Thuissituatie: Thuiswonend met vader, 
moeder en broer Sem. “Die speelt in MZC B2”; Vriendin: Britt van 
Liere; Opleiding: Sport en Beweging in Rotterdam. “Ik ben nu 
derdejaars.”; Eerdere clubs: Jeugd ZSC en MZC. “Als tweedejaars 
C ben ik naar MZC gegaan, dat was in 2011, het oprichtingsjaar.”;
Herinnering aan een trainer: “Bill Hillebrand. Die gaf me in de 
B’s het vertrouwen en ik ben me in die periode enorm gaan 
ontwikkelen. Belangrijk was ook Alexander van Keulen. Die heeft 
me laten debuteren bij het eerste en me er niet meer uitgehaald. Ik 
draaide een redelijk succesvol seizoen.”; Hoogte- en dieptepun-
ten: “De promotie met MZC naar de 1e klasse natuurlijk. En een 
dieptepunt? De degradatie uit de 1e klasse is dat niet echt, want 
daar hadden we ook wel een beetje rekening mee gehouden. 
Misschien dat dat dieptepunt nog moet komen. Degradatie uit de 
2e klasse zou dat in elk geval zeker zijn!”

jesse kalwij (18 jaar)
Geboren: “Goes, in het ziekenhuis, maar ik heb er niks mee. Ik 
ben een stoepenschieter.”; Thuissituatie: Thuiswonend in 
Zierikzee met vader, moeder en zus Fleur; Vriendin: Tessa van 
der Cingel; Opleiding: Dit jaar ben ik gestopt met sportmarketing 
en management. Ik zoek nog een studie. Momenteel werk ik bij 
Yachtservice Van Swaay; Eerdere clubs: v.v. Zierikzee en JVOZ. 
“Daar heb ik t/m B’s gezeten en ben toen terug naar MZC gegaan. 
Vorig jaar was mijn eerste jaar bij de senioren.”; Herinnering aan 
een trainer: “Dat was John Karelse bij JVOZ B1. We speelden mee 
om de titel, maar stonden tegen Quick Boys bij rust met 3-0 
achter. Hij schoot een volle ballenzak door de kleedkamer. Zo 
pepte hij ons op. Die wedstrijd hebben we niet meer gewonnen, 
maar hij toonde hiermee wel het ‘willen winnen’ aan. Die 
competitie zijn we eerste geworden.”; Hoogte- en dieptepun-
ten: “De titel met JVOZ B1 was een hoogtepunt. Een dieptepunt 
was mijn knieblessure, waaraan ik ook geopereerd ben.”

Wie moeten nu vooral de kar trek-
ken?

Jesse: “Sven Heijboer, Rody Vermue en 
ik zijn dat wel. Wij moeten proberen 
iedereen scherp te houden.”
Kallie: “Ja, Sven. Al klinkt dat raar, want 
hij is ook nog maar 23 jaar. Maar hij is 
onze meest ervaren speler. En verder 
inderdaad Jesse en Rody, die hebben de 
meeste wedstrijden in het eerste ge-
speeld.”

Wat wordt de sleutel tot succes, 
handhaving dus. 

Jesse: “We zijn jong en talentvol, maar 
hebben niemand die in z’n eentje een 
wedstrijd kan openbreken. Daarom 
moeten we met onze groep – het is een 
cliché – elke week 100 procent inzet to-
nen.”
Kallie: “We moeten geloven in onszelf. 
Voetballen kunnen we in de 2e klasse 
als één van de beste. En met die over-
tuiging ga je sterker in je schoenen 
staan.” 

Wij geven 
uw afval 
weer een 
2e leven

T. 0111-463626  |  www.afvalservicezeeland.nl

✔   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

Jesse blokt 
succesvol zijn 
tegenstander.

Kallie in duel 
met een 

speler van 
SSV’65 

“Wij moeten 
elke week met 

100 procent  
inzet punten 
sprokkelen”
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JUBILEUMPROGRAMMA

jubileum jubileum

MZC’11 viert in 2019 het 
honderdjarig bestaan. 

Dat gehele jaar zal in het te-
ken staan van dit jubileum.

Honderd jaar? Ja, v.v. MEVO en 
v.v. Zierikzee zijn weliswaar in 
2011 gefuseerd, maar voor de 
KNVB is bepalend dat de oud-
ste vereniging, v.v. Zierikzee, in 
bestaansjaren de leeftijd van 
de fusieclub is. v.v. Zierikzee 
werd op 8 oktober 1919 opge-
richt.
Om dit jubileum groots te vie-

MZC wordt 100 jaar
ren is er een jubileumcommis-
sie samengesteld, bestaande 
uit Leo ‘t Mannetje, Theo van 
Hekke, Toon van Tiggelhoven, 
Huib Smits, Rinus van der 
Neut, Saskia van Velthoven, 
Manon Torensma en Barry 
Hage. Deze wordt ondersteund 
door de activiteitencommissie.
Zij zijn al geruime tijd bezig 
voorbereidingen te treffen en 
een gevarieerd programma sa-
men te stellen.
Een belangrijk onderdeel van 
het programma is een grote ju-

Jubileumjaar vol speciale activiteiten

Vrijdag 4 januari 19.00–22.00 uur  Oliebollentoernooi

Zaterdag 5 januari 10.00–13.00 uur Boardingvoetbal op het Havenplein
 12.30–13.00 uur ‘Liever ier as tuus’ op het Havenplein
  14.00–14.45 uur  Oefenwedstrijd MZC 1 met voor de wedstrijd  

en in de rust optreden van ‘Liever ier as tuus ’
  16.30–19.00 uur Nieuwjaarsreceptie en start verkoop jubileumloten

Vrijdag 1 maart 19.00–21.30 uur Kinderdisco vanaf 6 jaar

Zaterdag 16 maart 19.30–22.30 uur Game avond vanaf 12 jaar

Zaterdag 6 april 19.30–22.00 uur Bingo-avond van 7 t/m 11 jaar

Zaterdag 13 april  20.00–24.00 uur Pubquiz voor volwassenen

Woensdag 1 mei 10.00–15.00 uur Clinic voor alle jeugd van Schouwen-Duiveland (6 t/m 17 jaar)

Woensdag 22 mei  Penaltybokaalfinale 

Vrijdag 14 juni 19.00 - 01.00 uur  Bedrijventoernooi

Zaterdag 15 juni 10.00–14.00 uur Mixtoernooi
 14.00–16.30 uur Reünietoernooi
 10.00–16.30 uur Springkussen
 16.30–17.30 uur ‘Liever ier as tuus’
 17.30–19.00 uur Buffet
 18.30–01.00 uur Livemuziek
  19.30–21.00 uur Receptie, presentatie historisch boek en trekking verloting

Woensdag 14 augustus 14.00–17.00 uur  Clinic Skills and Control voor MZC-jeugd (8 t/m/15 jaar)

Zaterdag 24 augustus KNVB-jeugdtoernooi

September Bezoek eredivisiewedstrijd

Zaterdag 5 oktober Alle seniorenelftallen spelen thuis

November  Businessavond met sprekers en genodigden; afsluiting jubileumjaar

bileumverloting. “We hebben 
een prachtig prijzenaanbod”, 
aldus Theo van Hekke, die de 
verloting samen met Rinus van 
der Neut oppakt. De lotenver-
koop zal op 5 januari 2019 be-
ginnen. De trekking is zaterdag 
15 juni op de grote feestdag. Die 
dag is er ook een mixtoernooi, 
reünietoernooi, groot buffet en 
livemuziek.

Reünietoernooi
Aan het reünietoernooi kun-
nen oud-leden van Zierikzee, 

Mevo en MZC meedoen. Diver-
se mensen zijn al bezig met het 
samenstellen van een team uit 
vervlogen tijden. Ook mee-
doen? Geef je op via het mail-
adres: jubileum@mzc11.nl.

Boek
Honderd jaar voetbal betekent 
vele herinneringen, hoogte- en 
dieptepunten, bijzondere ver-
halen en veel mooie foto’s. De 
club wil daarom een historisch 
boek samenstellen. Deze zal te 
koop worden aangeboden. 

Heeft u nog oude foto’s of andere  
historische materialen? Stuur een e-mail  
naar jubileum@mzc11.nl

Meedoen aan het reünietoernooi? Stel een team 
samen (7-tegen-7) of schrijf je individeel in via  
jubileum@mzc11.nl
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Staand: Kees Verkaart (assistent-scheidsrechter), Edwin Kriens (assistent-trainer), Arie van der Zouwen (hoofdtrainer), Nino van der Niet, Jesse van der Linde, Tom Quant, Tim de Looze,  
Coen Dalebout, Rody Vermue, Sander Backx,  Melchior Coolbergen, Sven Heijboer, Dennis Koole (fysiotherapeut), Ron van Putten (materiaalman)

Zittend: Michiel de Vries, Danny Erkelens, Roemer Bij de Vaate, Mike Kafoe, Thijs Rombouts, Mike Bakker, Rick Ganzeman, Fabian Boekholt, Kyle van Tiggelhoven, Jesse Kalwij

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

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2018-2019 - 2e klasse 
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junioren

jo19-1
Mortaza Ashoori, Nick Kafoe, Mark Kodde, Jesper Kriens, Jaimy Matthews, Dylon Oosterboer, Max Ridderhof, Juan Schot, Michiel Theijssen, 
Tristan van der Maas, Ian van Essen, Jahmel van Ham, Elyjah van Ham, Vincent van Mourik, Lennert van Splunder, Ryan van Tiggelhoven 
Trainers/leiders: Leen Koster, Mathijs van Damme (inmiddels gestopt en vervangen door Joan Theijssen), Simone van Tiggelhoven
Competitie: Hoofdklasse

WEA Zuid-West is al jaren een bekende naam in en om  

Schouwen-Duiveland en ver daar buiten. Een aantal jaar geleden 

werd gestart met de methode “Joost” en dat heeft WEA Zuid-West 

en haar klanten in de tussentijd geen windeieren gelegd.

Joost is een methode, waar actief gekeken wordt naar de financiële 

prestaties van een onderneming en daarvoor wordt gebruik  

gemaakt van verschillende online tools. Met de inzet van deze 

tools wordt het mogelijk om de ondernemer snel te voorzien van 

actuele cijfers. Cijfers waarmee de ondernemer weet of het goed 

of juist minder gaat en wat er in de toekomst financieel staat te  

gebeuren zodat daarop geanticipeerd kan worden. Al die informa-

tie wordt als rapportage beschikbaar gesteld in een online portal 

die 24/7 beschikbaar is.

“Vooruitkijken is ons sleutelwoord. Met Joost hanteren we de  

Volgend Jaarrekening. We kijken samen met de ondernemer 

naar de financiële toekomst van de onderneming. We maken 

een prognose waarvoor we verschillende soorten informatie  

gebruiken, waaronder actuele prestaties en prestaties uit het  

verleden, lopende of aankomende opdrachten, activiteiten en  

ontwikkelingen in de branche van de onderneming en alle  

ontwikkelingen en trends binnen de sector. Al deze informatie 

gebruiken we om van te leren en bij te sturen zodat de onderne-

mer uiteindelijk nog beter presteert” vertelt Theun van der Have, 

accountant en partner bij WEA Zuid-West. 

De ondernemer krijgt online tools om ervoor te zorgen dat deze infor-

matie bij WEA Zuid-West komt en bepaalt zelf wat ze administratief 

doen en wat door WEA Zuid-West wordt uitgevoerd. Die vrijheid van  

werken en zekerheid van de kennis en kunde, maakt WEA Zuid-

West de accountant van de toekomst.

WEA Zierikzee, Grevelingenstraat 10-A, 4301 XX Zierikzee

0111 453 700, info@weazuidwest.nl

Clientbox

Eén van de tools waarvan WEA Zuid-West gebruik maakt is het 

CRM-pakket Clientbox, een pakket waarmee de ondernemer 

zijn relaties beheert, offertes en facturen maakt, abonnementen  

registreert en inkoopfacturen verzamelt en boekt. 

De mensen achter Clientbox zoeken actief de samenwerking op 

met financiële partijen als WEA Zuid-West. “We luisteren naar de 

gebruikers en financiële partijen zoals accountants- en boekhoud-

kantoren. Zo maken we ons pakket beter en snappen we beter 

waar een ondernemer tools voor nodig heeft en wat de financiële 

mensen aan informatie willen hebben. Zo ontwikkelen we wat 

er écht nodig is en niet wat wij denken dat nodig is” vertelt Kees 

Verspoor, bedenker van het CRM-pakket.

WEA Zuid-West is één van die partijen die gebruik maakt van de  

accountants omgeving. Hiermee is het voor de accountant  

mogelijk om klanten in te richtten en te beheren. Wanneer een 

klant zijn factuur verstuurd of inkoopfactuur boekt wordt deze  

direct verwerkt in de boekhouding. De klant kan de accoun-

tant mee laten kijken in de openstaande offertes en het pakket  

berekent het algemene slagingspercentage van de offertes waarop 

een omzetprognose ontstaat. Deze informatie kan mee genomen 

worden in de prognose en daardoor wordt de stuurinformatie nog 

nauwkeuriger.

Daarnaast kan de gebruiker van Clientbox bepalen wat de accoun-

tant wel en niet mag zien, dus de controle blijft aan de kant van 

de klant.

Je kunt Clientbox 14 dagen gratis proberen op www.clientbox.nl

Dashboard

ACTIEF KIJKEN NAAR DE FINANCIËLE PRESTATIES

Vooruitkijken is ons sleutelwoord

j017-1
Tim Backx, Mick Blom, Hamza Djakusic, Justin Doeleman, Julian Duinhouwer, Naeb Haile, Sahin Kurt, Owen Monster, Stijn Ravia,  
Nick Ravia, Thomas van de Zande, Raymond van den Bos, Jesse van der Vlies, Rafael van Vossen, Rico Vrijland
Trainers/leiders: Johnson Owolabi, Rik Verwest, Wim Ravia
Competitie: hoofdklasse
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Varkens.nl 11

Bouwen aan onderzoekslandschap | THEO DUTEWEERD | PAG. 10 

PRRS aanpakken met app | PAG. 14 

Meer big door betere vetvertering | PAG. 24

Toekomst in groei
René Schepers brengt biggen groot met secuur bijvoeren

NOVEMBER 2018 | THEMA VOEDING
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j017-3
Hamdi Abdelgader Ali, Henok Abraha Meles, Stijn Bakkenes, Evert Bin, Bjorn Bouwman, Rick Braal, Mohamed Hasan, Abraham Kahase, 
Kaj Schiewold, Ruben Talen, Thijs van Beveren, Marcus van der Cingel, Rick van der Wekken, Mika van Strien
Trainers/leiders: Martin Steegmans
Competitie: 5e klasse

j017-4
Marijn Baan, Roy Boer, Mac de Kruijf, Ian Dekker, Joep Droppert, Robin Duinhouwer, Justin Groen, Koen Groenevelt, Efraïm Pronk,  
Dante Punt, Mohamed Saidimohamed, Jamie Slokkers, Pepijn Smits, Tristan Tolhoek, Ian van der Sluis, Lex van der Vliet
Trainers/leiders: Johan Groenevelt, John Smits, Rob Droppert
Competitie: 5e klasse

j017-2
Jamie Buyl, Sem de Graaf, Yoran de Koning, Robbie Dekker, Ricardo Duinhouwer, Dylan Franke, Janko Klompe, Niels Noordijk, Mees 
Oosterwaal, Damian Ranshuijsen, Lucas an Beveren, Leroy van den Hummel, Sem van der Linden, Ruben Wijsman, Sebas Winkels, Vito 
Xausa
Trainers/leiders: Misha Mes, Ralph Ranshuysen, Jasper Bij de Vaate
Competitie: 2e klasse

KRACHTIG COMMUNICEREN

JU
LI 2018

250 biggen 
extra

Agressieve E. coli aangepakt

EN VERDER
Tijdperk na Zinkoxide:  
Totaalaanpak diarree cruciaal

beter
BIG

SPECIAL VOOR DE VARKENSHOUDERIJ

K
raam

staldiarree

ARBEIDSMIGRANTEN.

WHITEPAPER

VAN GROOT BELANG 
VOOR NEDERLAND. 

voor al uw publicaties>

print & digitaal>

www.barryhage.nl>
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j015-3
Daniel Afewerki, Shuaib Al Ubaidi, Karel Bartels, Thomas Boot, Jesse Buijl, Lucas de Jong, Bas de Keijzer, Matthijs de Keijzer,  
Sebastiaan de Swart, Tygo Goudzwaard, Tim Groenendijk, Alan Hasan, Kris Herwijnen Duarte, Girmawi Kahase, Rob Pols,  
Guido van der Werf, Nick van Splunder, Milan Verton
Trainers/leiders: Peter Buijl, Jamie Buijl  
Competitie: 5e klasse

j015-1
Christon Ainabe, Sajad Ashoori, Jerre Bakker, Sjors Blom, Micca Bouwman, Bram de Jonge, Brett de Vos, Levi Doeleman, Luuk Ganzeman, 
Tim Hendrikse, Freek Hoogenboom,Jenson Johannisse, Hashim Saidimohamed, Tim Suur, Sem van Gent, Luuk Vroegindeweij, 
Trainers/leiders: Erwin Fonteine, Martijn Fonteine  
Competitie: 1e klasse

j015-2
Daan Boonman, Jasper Dhont, Delano Giele, Mathijs Heeg, Berend Klein Hesselink, Elham Nasseri, Alec Nieuwendijk, Dean Otte,  
Glenn Steenkist, Noël Sy, Jarno van den Hove, Jip van der Hulle, Youri van der Klooster, Tygo van der Linde, Dylan van der Reest,  
Giovanni van Dreven, George van Heukelom, Tristan van Zanten, Philip Visser
Trainers/leiders: Pascal Berrevoets, Arjan ‘t Jong 
Competitie: 4e klasse

j013-1
Lars Arkenbout, Kyran Blakenburg, Alex Dalebout, Mees de Graaf, Kaya Delfgaauw, Benjamin Dhont, Sinodos Haile, Nure Krijgsman,  
Efe Kurt, Sven Pennings, Mark Samson, Xavi van der Linde, Daniek van der Wekken, Levi Verbraak
Trainers/leiders: Kyle van Tiggelhoven, Luuk van Vossen
Competitie: 1e klasse

presentatiegids 2016-2017
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clubfotograafjunioren34

j013-2
Milan Brussé, Tycho Delfgaauw, Joshua Hakkenberg, Jesse Hof, Pim Klink, Leon Lich, Merhawi Mebrahtu Nuguse, Tijn Oxener, Kay Schot
Finley Staal, Ted van der Werf, Zhong Lu van Eerten
Trainers/leiders: Fabia Boekholt, Tristan van der Maas, Perry van de Werf, Remko Delfgaauw 
Competitie: 3e klasse

j013-3
Gabriël Bartels, Fernando Duinhouwer, Aram Haji Koushkar, Ermiyas Kahase, Hamza Mohamed, Elyas Nasseri, Rutger Nieuwenhuyse
Abdulrahman Saidimohamed, Sem Smid, Levi van der Klooster, Rens van der Meer, Sergio van Dreven, Marijn Vrolijk, Bram Widt
Trainers/leiders: Hans Smid, Jan van Dreven
Competitie:5e klasse

Dit bin Kees zijn mooiste foto’s
Clubfotograaf Kees Bin schoot al ongeveer 35.000 foto’s van MZC. Zijn camera vereeuwigt al jaren 
wedstrijden, de teamfoto’s – zoals ze in deze presentatiegids verschijnen – én het clubleven. Alle 
foto’s van Kees staan in de cloud en zijn voor iedereen toegankelijk. De foto’s zijn te bekijken via 
https://elektron.smugmug.com/MZC11. Op verzoek van de redactie maakte hij een selectie van wat 
hij door de jaren heen zijn beste foto’s vond. En van die selectie stelden we een top-5 samen.

Prachtige zweefduik

Als skiërs door de knieën

Met alle kracht uithalen

Gelukzalige blik naar de bal

Synchroon-voetballen

1

2

3

4

5
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m017-1
Fleur Bakker, Yaïza Berrevoets, Mariëtte Boonman, Kim Bouterse, Audrey de Bruine, Elaine Fertoute, Marit Hendrikse, Leila Kordic,  
Anouk Koster, Femke Krijgsman, Indy Kristalijn, Elke Lievense, Gerlieze Schot, Noa Verbraak, Britt Vroegh
Trainers/leiders: Marc Berrevoets, Luciën Vroegh, Miranda Berrevoets  
Competitie: 1e klasse

m017-2
Isa Berrevoets, Hirmiala Ermias Abraha, Samantha Gordeau, Destiny Hamminga, Sterre Hof, Amy Menten, Fabiënne Nooy, Kiki Otte,  
Luna Pekaar, Britt Roggeband, Mira Roks, Lucy Schults, Senna van Aken, Bente van der Valk, Yoëlle van Dongen, Rubie van Rossenberg
Trainers/leiders: Linda Kristalijn, Chris Dreumel 
Competitie: 2e klasse

m013-1
Femke Berrevoets, Joëlle Biesma, Femke Brouwer, Evi de Bruin, Femke de Looze, Sanne Hendrikse, Lieke Koppelaar, Micaela Louwes, Kyra 
Menten, Phileine Poots, Eva Spahiu, Ezra Stoutjesdijk, Rebecca Struijk, Nova van Aken, Noor van Heukelom, Quinty van Nieuwenhuize
Trainers/leiders: Nicole Dekker, Erik ‘t Mannetje
Competitie: 2e klasse

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

Altijd het laatste nieuws? 
Ga naar www.mzc11.nl
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10 uur communicatie
Aannemersbedrijf Zeeland

AAR Rijkse
Agrimarkt

Airpack Nederland
Albert Heijn

Auto de Nobelpoort BV
Auto Kievit Zierikzee

Autobedrijf Legemaate
BakkerTweewielers

Beheermij W.K. Schot
Bever Innovations BV

Bij Sluis
Bijdevaate Makelaardij

Bijdevaate Verzekeringen
Blakenburg - passie voor wonen

Bloempje Sluis

Boskalis Internationale BV
Bouman Kantoor Totaal
Bouwbedrijf Quant
Bouwkundig tekenburo Aart v.d. Linde
Brasserie de Kaoie
Brasserie Maritime
Brasserie Zeelust
Buro 111
Café De Gekroonde Suikerbiet
Camping De Julianahoeve
Cator Fotografie
Coca Cola Enterprises
Coenen BV
Comgoed BV
CS Telecom
DA Kik
De Blauwe Winkel

De Haven van Renesse
De Koffieboer

De Rijke Veiligheid
De Vlaam Koeltechniek

De Wildeman van Zierikzee
De Zeeuwse Gasten

De Zeeuwse Kust
De Zonnehoed

Deco home
Delta Dak

Delta Makelaardij
Driekleur Verzekeringen

Duinhouwer Lastechniek
Eetcafé De Banjaard

Eetcafé De Loze Visser
Eetcafe ‘t Centrum

Evertse Sport

Feestcafé De Zoom
Fieldturf
Fietsoutlet Zeeland
Fioole Auto’s
Glazenwasserij Helder
Goedbloed Auto’s
Grandcafé De Werf
Grenzeloos Coaching
Hage Grafische Vormgeving
Intersport Zierikzee
Intertoys
J. Huijer Holding
J.A.M Vermue
JANS Office Support
JMC Signmakers
Jumpzz Bruinisse
Juwelier Postma

Kees Krijger Catering
Kibeo

Klaassen Mondzorg Zierikzee
Klaassen Notarissen

Koole Bouwservice
Kort Autoschade

Kraanverhuur Anton Mol
Kuub Makelaars Zierikzee

Landal Port Greve
Landwinkel De Zelke

Lematech
Loonbedrijf vd. Maas

Marijke Berrevoets Makelaardij
Martin Hair

Mol Schuddebeurs
Mondragusto

MTS P. Legemaate

Nemag
Omoda Schoenen
Ons Wooneiland
Opticiens ‘t Optiek
Ortolanda Coolbergen
PayFix
Peet ICT
Proconnect Networks BV
Profile Car & Tyreservice
Rabobank Oosterschelde
Renewi
Ronald Deurloo Mode
Saman Groep
Schults Schilders/SPR Coatings
Solumet Vastgoed
Sound Delight
Stoutjesdijk Bouw

Strandpaviljoen De Haven van Renesse
Sturm Makelaars

Syntess Software BV
‘t Oliegeultje

Thermecon Eco 2 project
Timmerman Natuursteen

Traas Ongediertebestrijding
Unito Sportswear

Uw Groene Vakwinkel
Uw Slager Ornee Bolier

Van den Oude Makelaardij
Van der Have Tankstation

Van der Pauw Beheer BV
Verkeersschool  De Bogerd

VHC Kreko Groep
Viskwekerij Neeltje Jans

Vivars

Vizo Folmer Service
Vleesboerderij Boot
Walhout Woonpromenade
WEA/ Joost
Weekra Schoonmaak
Werkkleding Totaal
Wies Horeca Service
Your Surprise.com
Zeelandia BV

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

jo11-1
Spelers: Tommie Flikweert, 
Fedde Hoek, Vinny Huijer, 
Mels Kloet, Valentijn Poots, 
Mex Renger, Dani Schoen-
makers, Jamie Stol, Pim van 
der Hulle, Jochem van Dijke, 
Sem Wassermann, Finn 
Winkels
Trainers/leiders:  
Dylon Oosterboer,  
Ryan van Tiggelhoven
Competitie: 3e klasse

jo11-2
Spelers: Rustam Amerian, 
Marijn de Glopper, Sil Knoot, 
Aaron Lagendijk, Senay 
Mebrahtu Nuguse, Samuel 
Nnorom, Thomas Nooten-
boom, Florian Poots, Bryan 
Tasak, Lukas Verhoek, Lukas 
Verkerke, Tom Viergever
Trainers/leiders:  
Thijs Krijger, Kevin Schot, 
Edward Nootenboom
Competitie: 4e klasse

pupillen40

jo10-1
Spelers: Kevin Brouwer, Gjin Gojani, Kerim Kurt, Isaac Nnorom, 
Thijmen Nuyens, Jason Snijders, Sebastian Takken,  
Xavi van Dantzig
Trainers/leiders: Denny Snijders, Erik Takken 
Competitie: 1e klasse

jo10-2
Spelers: Tané Bakker, Dustin Erades, Zenawi Haile,  
Mehretab Kahase, Nahom Simon Tesfamariam, Leeroy Timmers, 
Marnix van Kampen
Trainers/leiders: Jesse van der Vlies, Martin van Kampen,  
Saskia Bakker 
Competitie: 1e klasse

Eind oktober heeft MZC JO10-1 een bekerwedstrijd gespeeld tegen 
 RBC JO10-1. In een écht voetbalstadion. Een verslag van trainer Erik 
Takken over een bijzondere dag:
“In de tweede ronde van de beker werden we gekoppeld aan 
hoofdklasser RBC JO10-1. Het was een uitwedstrijd, zodat we in het 
stadion van RBC mochten spelen. We vertrokken om 7.30 uur met 
een bus van Van Oeveren naar Roosendaal. Een stadion... wat was 
dat ongelooflijk spannend. Gauw omkleden en warmlopen. Vijf 
minuten voor de wedstrijd werd de muziek gestart en mochten de 

jongens het stadion in. Netjes in een rij staan en zwaaien naar de 
meegereisde fans op de tribune. De wedstrijd begint en de eerste 10 
minuten zijn voor MZC, maar we weten helaas niet te scoren. RBC 
komt meer en meer in de wedstrijd en scoort in de eerste helft 6x.
Toch scoort MZC! Vijf minuten voor rust maakt Gjin Gojani een 
fraaie goal met een geweldig afstandsschot. 
Na de rust loopt RBC verder uit en wint het uiteindelijk met 11-1.
Dat mocht de pret niet drukken voor de meegereisde fans en onze 
spelers. Het was een groot feest en een hele mooie ervaring.”

Bijzondere ervaring 
voor JO10-1

MZC heeft in samenwerking met Skills 
& Controlls een interne trainerscursus 
opgezet voor de jeugdtrainers: ‘Train de 
Trainer’. Werner Kafoe, bestuurslid 
jeugdzaken: “Zo krijgen beginnende trai-
ners handvaten aangereikt voor hun 
trainingen. Als club willen we zo ook 
meer uniformiteit aanbrengen in de 
manier van training geven.” 
Er worden zes bijeenkomsten gehouden; 
drie vóór en drie na de winterstop. De 
bijeenkomst bestaat uit een theorie- en 
een praktijkdeel. Skills & Controls gaat 

in op speelwijze, coaching, oefenstof en 
teambuilding. Kafoe: “Momenteel 
nemen elf jeugdtrainers deel aan deze 
interne sessies. We hopen uiteraard dat 
er de komende tijd meer zullen volgen. 
De kosten voor de trainingen worden 
door de vereniging betaald.”
Eerder verzorgde Skills & Controlls al 
clinics voor de MZC-jeugd. Dat smaakte 
naar meer. Kafoe: “We hebben als club 
onze wensen aangegeven en vervolgens 
hebben zij een programma op maat 
opgesteld.”

De trainers van Skills & Controls hebben 
op het hoogste amateur- en zelfs 
profniveau gevoetbald. Ook zijn zij 
ervaren in het trainersvak, zowel voor 
de jongste als oudste jeugdteams. De 
trainers zijn Gert-Jan van Leiden, 
Reguillo Vandepitte, Giovanni Siereveld 
en Rogier Veenstra.
 Deelnemers zijn Edward Nootenboom, 
Johan Groenevelt, André ‘t Jong, Marc 
Berrevoets, Luciën Vroegh, Hans Smid, 
Jaap de Bruijne, Remko Delfgauw, 
Ronald Hoek en Kevin Schot.

Interne cursus: ‘Train de trainer’

mzc presentatiegids 2018-2019
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pupillen

jo9-1
Spelers: Kay Blakenburg, Dani de Mendonça, Luuk Hamelink, 
Bram Oxener, Mitchell Schoute, Kirubel Tessema Abate,  
Joeri van Kooperen, Quinn van Marle
Trainers/leiders: 
Barry Schoute en Wouter van Marle 
Competitie: 1e klasse

jo9-3
Spelers: Bas Bouman, Marvin de Bruijne, Solaiman Hajikoushkar, 
Hanad Mohamed, Fithawi Okubay Tesfamariam, Finn van Aken, 
Tygo van Herpen, Lex van Herwijnen, Max van Herwijnen,  
Ayub Yasin Hussen
Trainers/leiders: Jaap de Bruijne, Chris Dreumel  
Competitie: 3e klasse

jo9-2
Spelers: Amanuel Afewerki, Loïs Deurloo, Jenthe Eijzenga,  
Milou Hage, Liam Kok, Brent Neijenhuis, Thijs van der Neut,  
Sepp Schipper, Sem van Batenburg, Ylldrit Zenuni
Trainers/leiders: Barry Hage, Pieter van der Neut 
Competitie: 3e klasse

jo9-4
Spelers: Wouter Berrevoets, Faris Dzinalic, Demi Groenendijk, 
Renger Kloet, Lars Koppelaar, Bas van Boven, Sem van Welt, 
Tomas Verhoek, Cas Wasserman
Trainers/leiders: Ronald Viergever, Oliver Wasserman
Competitie:4e klasse

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

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

                  
            

kwaliteit
is geen kwestie

van toeval

0111 413400 
www.bouwbedrijfquant.nl

mzc presentatiegids 2018-2019
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pupillenpupillen44

kabouters
Spelers: Jens Boot, Jip Janoe de 
Looff, Dani Spoormans, Sem Smits, 
Jent Westhoeve, Daley Sinke,  
Sil de Leeuw
Trainers/leiders:  
André ’t Jong, Mark Kodde,  
Jolanda ‘t Jong
Competitie: Kabouters spelen  
geen competitie 

jo8-1
Spelers: Jado (Jihan) Badr,  
Luuk de Knegt, Junior Huges,
Pelle Jol, Hugo Manschot,  
Storm Poots, Thijmen Schot,
Jivano Totte, Demy van der Wielen, 
Xavi van Gent, Annes (Abdiasis) 
Yasin Hussen
Trainers/leiders: 
Julien Totte, Jan Willem van Gent, 
Jantiene van Gent 
Competitie: 2e klasse

jo8-2
Spelers: Julian de Jonge,  
Jord Deurloo, Steijn Lodewijk,  
Aram Mohamad, Sam Parlevliet, 
Thomas Sinnema, Dim van 
Heukelom, Jaime Venegas
Trainers/leiders:  
Lars Holm, Niels Parlevliet 
Competitie: 3e klasse

jo7-1
Spelers: Joep Bolier, Thomas de 
Vlaam, Mats de Vlieger, Mick Hage, 
Isa Kok, Yoell Smit, Kai van Dijk, 
Mees Vos
Trainers/leiders:  
John Hage, Thomas Vos
Competitie: regionale wedstrijden

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
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MZC dankt al haar  vrijwilligers
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49in beeldin beeld48

MZC: meer dan  voetbal
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contact

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 de ledenadministrateur Jolanda 
Noordijk, Vlakestraat 54, 4301 XL Zierikzee of 
via ledenadministratie@mzc11.nl

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 uitschrijfformulier op de 
website. Dit formulier kan worden gestuurd 
naar: ledenadministratie MZC, Jolanda Noor-
dijk, Vlakestraat 54, 4301 XL Zierikzee of via 
ledenadministratie@mzc11.nl

•  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.

mzc presentatiegids 2017-2018

Bestuur
•  Roland Backx, voorzitter, voorzitter@mzc11.nl, 

06-10927214
•  Rory Verstraeten, penningmeester; 

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

secretaris@mzc11.nl, 06-23 93 48 61  
(per 19 november 2018 Eva van der Have)

•  Camiel van Tiggelhoven, technische zaken; 
cvtiggel@zeelandnet.nl, 06-14 61 04 26

•  Janine Heijboer-Hubregtse, commerciële zaken; 
commercielezaken@mzc11.nl

•  Werner Kafoe, jeugdzaken; 
jeugdzaken@mzc11.nl, 06-23 76 16 65  
(per 19 november 2018 Ronald Hoek)

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

Technische Commissies
TC: Camiel van Tiggelhoven, Marcel Duinhouwer, 
Peter Goedegebure, Werner Kafoe, Yuri Vogelzang
Senioren: Camiel van Tiggelhoven, Marcel Duin-
houwer, Peter Goedegebure
Scouting senioren: Peter Goedegebuure
Vrouwen/Meiden: Yuri Vogelzang, VACATURE
Junioren: Werner Kafoe, Peter Buyl (JO15),  
VACATURE (JO17, JO19)
Pupillen: Werner Kafoe, Ronald Hoek (JO11), 
VACATURE (JO9), Toine Tiggelman (JO13) 

Wedstrijdcommissie
Hans Wijzenbroek (algemeen, senioren, junioren 
en pupillen: wedstrijdsecretariaat@mzc11.nl), 
Hans Schreurs (Vrouwen), Miranda Berrevoets 
(meisjes)

Scheidsrechterzaken
Lennaert de Looze

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

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

Financiële commissie
Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)

Kascommissie
Leo ’t Mannetje, Sylvia Duinhouwer,  
John Vroegindewei, Kees Verkaart (reserve)

Horecacommissie
Toon van Tiggelhoven, Rein in ‘t Hout

Sponsorcommissie
Janine Heijboer, Saskia van Velthoven, 

Facilitaire Zaken
Technisch onderhoud: Rob Droppert, Barry van 
Genderen, Alfred Dalebout, Cor Groen Hans 
Beijer, Tonny Hage, Leo ‘t Mannetje, Hans de 
Glopper, Johnny Verkaart, Rob van den Ouden, 
Marcel Duinhouwer, Rini Noordijk
Facilitair Onderhoud: Natascha van Genderen, 
Corry Vreugdenhil, Rinus van der Neut, Joop Uyl, 
Diet den Boet, Cor Wiltenburg, Kees Jonker, 
Henk Nieuwkoop, Jan Boot, Hans de Haan, 
Theo van Hekke
Materiaalbeheer: Wilma Kodde
Kalken/ maaien: Leo Fonteine
Entree: Tonny Hage
Kantine: Evelien van Beveren, Sylvia  Duinhouwer
Miranda Ravia, Kees in ‘t Veld, Rein in ‘t Hout, 
Anja de Jonge, Korrie  Hilleman, Hanny  Kraayen-
brink, Janine Heijboer, Karel de Keijzer, Kees van 
Splunter, Saar Torensma, Wim  Overweel, Marcel 
Muller, Leontine  Visser, Anique  Volkeri,Nathalie 
Flikweert, Patricia  Bakker, Jacqueline Borghouts,            
René  Borghouts, Lennie Backx, Sandra Vermue, 
Margot  Dalebout, Petra Dalebout, Mirthe Beze-
mer, Mirjam van Tiggelhoven, Karin van Dienst, 
Wendy Tolhoek en Toon van Tiggelhoven. 

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

Redactie / webbeheer
Jolanda Noordijk (webmaster@mzc11.nl),  
Kees Bin (fotograaf)



SUPPORTER VAN LOKALE ENERGIE
We onderscheiden ons door te investeren in de toekomst en elke dag te kijken wat we beter 
kunnen doen. Hoe we dit bereiken? Door ons met trots, passie en vol energie in te zetten. 

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. 

INSTALLATIE
 ELEKTRA
 CONSTRUCTIE

DUURZAME ENERGIE
SERVICE EN ONDERHOUD

ENERGIQ

GOUWEPOORT 1  
4301 RZ ZIERIKZEE
0111  -  412 647
INFO@SAMANGROEP.NL
WWW.SAMANGROEP.NL
WWW.SAMANENERGIQ.NL #WIJGEVENENERGIE


