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Welkom in ons nieuwe presentatiemagazine dat wederom met veel 
aandacht en zorg voor onze club is samengesteld. Een magazine boor-
devol informatie. Uiteraard zijn van alle teams weer foto’s gemaakt. Er is 
ook aandacht voor de andere ‘teams’ in de club, namelijk die van de vele 
vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn onmisbare schakels in de vereniging. Zij dragen zorg 
voor de uitvoering van alle taken en werkzaamheden, en bewaken de 
afspraken die wij met z’n allen hebben gemaakt. Tevens initiëren zij 
nieuwe ideeën. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar leden of (nog) 
niet-leden om de diverse commissies te versterken. U kunt zich altijd 
aanmelden via vrijwilligers@mzc11.nl, er is altijd wel iets passends voor 
u bij. 

Een nieuw presentatiemagazine betekent automatisch dat het nieuwe 
seizoen weer in volle gang is. Als dit net zo’n mooi en geslaagd seizoen 
mag worden als het afgelopen seizoen, zal dit zeker naar ieders tevre-
denheid zijn. Wat was het fantastisch. Er zijn veel mooie en positieve 
dingen gebeurd, zoals een aantal kampioenschappen bij de jeugd (zowel 
jongens als meisjes), maar ook van onze 1e en 2e selectie. En met als 
kers op de taart ook nog uitgekozen worden tot Zeeuwse Club van het 
Jaar. Een prestatie waar wij met z’n allen erg trots op mogen zijn.   

Naar verwachting wordt het weer een zeer interessant seizoen met  
8 seniorenteams (5 mannen, 3 vrouwen) en 29 jeugdteams. Nieuw voor 
dit seizoen is dat wij een samenwerking met WIK’57 zijn aangegaan. Zij 
hadden te weinig meiden voor één team en wij hadden juist weer te veel 
meiden voor één team. Dit combinatieteam zal de naam “ST MZC’11/
WIK’57 MO17-2” krijgen.   
Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar de prestaties van alle teams, maar 
het allerbelangrijkste blijft toch dat we weer met z’n allen veel plezier 
gaan beleven! Tot later!

niels meintema 
voorzitter@mzc11.nl
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De complete werkplek

www.boumankantoortotaal.nl

Bouman KantoorTotaal heeft 
alles wat een werkplek 
compleet maakt. Naast het 
uitgebreide productaanbod 
biedt Bouman KantoorTotaal 
serviceverlening en logistieke 
ondersteuning. Kortom, wij 
zorgen ervoor dat u prettig 
kunt werken.

RelatiegeschenkenKantoorartikelen Kantoormeubilair Documentsystemen Facilitaire producten Handyman service Logistiek ontzorgen

DEN HAAG   |   GOES   |   MIDDELHARNIS   |   ROOSENDAAL   |   TERNEUZEN   |   VEENENDAAL   |   VLISSINGEN

Driekleur
tackelt
uw  
financiële 
risico’s!

 
 

 
Zierikzee

cover: Freek Torensma  foto: eelco janse
presentatiegids 2016-2017presentatiegids 2016-2017



54

presentatiegids 2016-2017 presentatiegids 2016-2017

actueel actueel

Afgelopen zomer zijn alle honderd blauwe stoeltjes op de hoofd
tribune vervangen door rode en oranje exemplaren. Het onder
houdsteam plaatste ook nieuwe stoeltjes op de tribune (65 stuks) 

Liefst 67 zonne panelen 
zijn afgelopen zomer ge

plaatst door de facilitaire com
missie. Daarmee realiseert 
MZC een aanzienlijke energie
besparing. Bestuurslid Rob 
Droppert: “We hebben de pane
len aangeschaft via de club
actie van onze hoofdsponsor  
Saman Groep. En we hebben 
gebruikgemaakt van een subsi
dieregeling. We verwachten 
deze investering in 5 à 6 jaar 
terug te kunnen verdienen.” 
Op het instructielokaal liggen 
vijftig panelen en op de kantine 
nog eens zeventien.

MZC staat er goed op. 
Na 5 jaar fusie leeft de 

club volop. Als beloning ont
ving MZC eind vorig seizoen 
tijdens de Zeeuwse Voetbal
awards de titel Voetbalclub 
van het Jaar.

“Dé ultieme bekroning voor 
heel de vereniging”, benadrukt 
voorzitter Niels Meintema. 
“Het is fantastisch wat we hier 
met z’n allen hebben neerge
zet.” Meest in het oog springt 
natuurlijk de prestatie van de 
hoofdmacht. In de vijf jaren als 
fusieclub promoveerde MZC in 
rap tempo van de 3e naar de 1e 
klasse. Ten tijde van de eerste 
fusiegesprekken waren Zierik
zee en Mevo beide vierde
klasser.

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

Kees Jansma komt  
naar MZC
De sponsorcommissie is druk bezig met 
een nieuwe businessavond. Vorig jaar was 
er een bijeenkomst voor sponsoren bij 
Your Surprise. Toen was John de Wolf te 
gast. Nu heeft MZC sportpresentator Kees 
Jansma weten te strikken. Hij komt samen 
met sportjournalist JanDirk Stouten op 
dinsdag 22 november naar Zierikzee. De 
bijeenkomst is bij Saman Groep.

Gratis entree thuisduels
Daar waar bij de meeste verenigingen 
entree wordt gevraagd, doet MZC dat niet. 
“Velen dachten dat dit verplicht zou zijn 
in de 1e klasse, maar na navraag bij de 
KNVB blijkt dat niet zo te zijn,” legt 
secretaris Annita den Ouden uit. 
Wèl entree heffen zou behoorlijke 
investeringen vergen. Zo zouden er liefst 
twee recettehokjes moeten komen, 
namelijk ook één bij de entree via het 

parkeerterrein van Laco. En er zou ook een 
pasjessysteem voor de eigen leden 
moeten komen. Annita: “Dat is niet 
rendabel. Lootjes verkopen tijdens de 
wedstrijden van het eerste elftal vinden 
wij als bestuur een ludieke manier om 
toch inkomsten te genereren.”

Jeu-de-boules-banen 
Deze zomer zijn vijf jeudeboulesbanen 
aangelegd aan een zijde van het grote 

KO
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Sportpark kleurt 
rood-oranje

Wie is wie?
Sinds jaar en dag spelen in 
Zierikzee spelers van buitenaf. 
Dan kwamen er wel spelers van 
‘de overkant’, maar die hadden 
dan al een verleden in Zierikzee. 
Dit seizoen kwamen vier spelers 
zonder Schouwse achtergrond.

Besparen met 
zonnepanelenNieuwe kantine  

als grote wens

trainingsveld. Dit is mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage van 
MZC. Als sportvereniging faciliteert MZC 
niet alleen de jeudeboulesclub, maar 
ook een kaart en biljartvereniging.

Gezonde hapjes van  
De Vitamineschuur
Bij de thuiswedstrijden van het eerste 
elftal worden gezonde hapjes geserveerd 
van De Vitamineschuur en Ornée Bolier, 

Uw Slager uit Zierikzee. “Sponsoring in 
gezelligheid noemen we dat,” aldus 
Janine Heijboer, bestuurslid commerciële 
zaken. Landwinkel De Zelke voorziet 
MZC, net als vorig seizoen, van appels. 

Clubsjaal MZC
Je club écht supporteren? Koop een 
clubsjaal! Deze zijn voor 10 euro verkrijg
baar bij het wedstrijdsecretariaat. En je 
loopt er ’s winters meteen warmpjes bij.

Commotie over kunstgras
Er is afgelopen maand veel commotie 
ontstaan omtrent het gebruik van 
rubberen korrels als toplaag op kunst
grasvelden. Een bepaalde stof daarin zou 
kankerverwekkend zijn. Bij MZC is de 
toplaag van het hoofdveld echter van 
kurk. Door de speciale samenstelling van 
de infill met een toplaag van kurk geeft 
ons kunstgrasveld geen geur en schade
lijke stoffen af. 

“Maar de titel Voetbalclub 
van het Jaar is voor het totaal
plaatje: prestatie, accommoda
tie, de grote groep vrijwilligers”, 
haast Meintema te zeggen. 

Een brede organisatie, een 
goed jeugd en vrijwilligers
beleid, het vormt in de ogen 
van de Zierikzeese preses mede 
de basis van het succes van de 
club. Meintema: “Een goede be
zetting bij al onze teams heeft 
permanente aandacht nodig.  
Dat is en blijft elk jaar een grote 
uitdaging. Op dit moment heb
ben we vooral bij de vrouwen 
trainers nodig.”  

Wens
Hoewel het op de verschillende 
fronten voorspoedig verloopt, 
heeft het bestuur nog voldoen

de wensen. Eén daarvan is de 
realisatie van een nieuwe kan
tine met daarbij kleedkamers. 
In september heeft een groep, 
met verschillende sponsoren 
met bouw expertise, naar de 
schetsen gekeken. Het bestuur 
benadrukt dat alles ‘nog in de 
kinderschoenen staat’. 

Haalbaarheid
Rob Droppert, bestuurslid faci
litaire zaken: “Als bestuur heb
ben we uitgesproken dat we 
een jaar als voorbereiding uit
trekken. Er moet een business
plan komen en een begroting. 
Dan gaan we de boer op rich
ting politiek, sponsoren, de le
den... Dan pas zullen we in
zicht krijgen in de eventuele 
haalbaarheid.”

Bestuur onderzoekt haalbaarheid

aan de Blokwegzijde en in de dugouts op het hoofdveld. Het 
sportpark kleurde helemaal roodoranje, want (bijna) alle deu
ren zijn in de clubkleuren geverfd. O ja, ook zwartwit zijn onze 

kleuren. Middels een bijdrage uit de Clubvan50, de leden ervan 
bepalen een bestemming voor hun financiële steun, werden alle 
cornervlaggen vervangen door zwartwitte exemplaren.

SOFYAN AZZAGARI 
(GOES)

ROB SCHALKOORT 
(GOES)

NIELS ZOUTEWELLE 
(GOES)

JEROEN DE WILD
(KLOETINGE)

Zelfs de kratjes zijn rood en oranje...
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Niet alleen de hoofd
sponsor prijkt op het 

tenue van de 1e selectie. Sinds 
dit seizoen staat Stoutjesdijk 
Bouw vermeld op de broek en 
op de rug. Een nadere kennis
making met sponsor Hans 
Stoutjesdijk.

Hoe is MZC met jou in  
contact gekomen? 

“Ik was bij de frietboer toen 
Theo van Hekke, een goede 
vriend van mijn ouders, bin
nenstapte. We maakten een 
praatje en ik vroeg hem naar 
zijn activiteiten bij MZC’11. Hij 
vertelde vol enthousiasme over 
de club en gaf direct aan dat ze 
nog een rugsponsor zochten 
voor het nieuwe seizoen. Ik heb 
toen met de sponsorcommissie 
gesproken en was erg enthou
siast over de ontwikkeling van 

MZC maakt voor de opti
malisering van de jeugd

opleiding vanaf dit seizoen 
gebruik van het online speler
volgsysteem, Talento. 
Na een testperiode vorig sei
zoen is er besloten om voor vijf 
seizoenen een samenwerking 
aan te gaan met Talento. Dit 
systeem is een eenvoudig hulp
middel voor het jeugdkader,  
coördinatoren, scouts, trainers 
en leiders, die hiermee hun 

teamorganisatie kunnen plan
nen en informatie over de ont
wikkeling van de spelers en het 
team kunnen bijhouden. Wer
ner Kafoe, bestuurslid jeugdza
ken: “Het grote  voordeel is dat 
alles automatisch wordt opge
slagen en voor andere jeugdka
derleden toegankelijk is. Met 
behulp van een Trainersapp 
kunnen de trainers trainingen 
voorbereiden, opstellingen ma
ken en wedstrijdstatistieken 

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

Stoutjesdijk Bouw 
rug- en broeksponsor

Online spelervolgsysteem  bij MZC

Cheque voor  
Manege Balans
Liefst 48 teams deden in mei aan het 
Rabobank Oosterschelde Bedrijventoer
nooi. Ook deze editie werd gespeeld voor 
een goed doel. Uit handen van bestuurslid 
Janine Heijboer ontving Manege Balans 
een cheque ter waarde van 500 euro. Na 
het laatste fluitsignaal werd het, mede 
door dj Sven, nog een lange en drukke 
avond. 

FC Dordrecht wint  
jubileumduel
“Een geslaagd en positief evenement”, zo 
blikt bestuurslid Janine Heijboer terug op 
de wedstrijd tussen het Zeeuws Elftal en 
FC Dordrecht (02). Het duel, dat zo’n 450 
toeschouwers trok, werd georganiseerd 
naar aanleiding van het vijfjarig bestaan 
van MZC. Heijboer: “Erg blij zijn we ook 
met de donatie van Stichting Renesse.” 
Na afloop waren er heerlijke mosselen.

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. Joost
meet 3, 4301 JS  Zierikzee.

Ik had gehoord dat je uit de 
wielrenhoek kwam.
“Op m’n zestiende ben ik gaan 
wielrennen. Eerst voor de lol, 
maar al snel kwam de presta
tiedrang weer. Ik heb me aan
gesloten bij een vereniging en 
ben wedstrijdjes gaan rijden. 

Eerst op een wat lager niveau 
en later heb ik bij de amateurs 
klassiekers door het hele land 
en België gereden. Dit vergt da
gelijkse en lange trainingen 
wat ik op mijn 21ste niet meer 
wilde combineren toen ik bij 
Bouwbedrijf Quant ging wer

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

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

alleen met atletiek verder te 
gaan. Ik heb nog enkele mooie 
prestaties behaald, zoals een 
aantal Zeeuwse records. Daar
van zijn er nog altijd twee niet 
overtroffen in de afgelopen 21 
jaar: de 60 meter sprint en 
hoogspringen.”

Ereleden benoemd  
tijdens MZC Clubdag
Tijdens de MZC Clubdag heeft de 
vereniging Toon van Tiggelhoven, 
Rinus van der Neut en Nico Timmer
man tot erelid benoemd. Toon en 
Rinus zetten zich allebei al jaren in 
voor MZC, en daarvoor ook al voor  
v.v. Zierikzee en v.v. Mevo. Nico 
Timmerman was jarenlang secretaris 
van v.v. Zierikzee. 

bijhouden.” In de loop van het 
seizoen wordt het systeem uit
gebreid met een Speler/Ouder
app waarop trainers de moge
lijkheid hebben om de spelers 
en ouders via de app te infor
meren over teamafspraken, zo
als rij en wasschema’s, aan
vangstijden. Door de vereniging 
wordt er oefenstof geupload, 
waartoe alle trainers beschik
king hebben ter ondersteuning 
bij de trainingen. 

de vereniging. Erg leuk om te 
zien wat er de afgelopen jaren 
bereikt is.”

Het sprak dusdanig aan dat 
je ook wilde sponsoren?

“Ja, aan de groei van de vereni
ging kan ik ook een steentje bij
dragen. Sport is voor mij altijd 
erg belangrijk geweest en ik 
ben nog steeds groot fan van 
diverse sporten. Door MZC te 
steunen kan ik een klein stukje 
bijdragen aan het plezier van 
heel veel leden. En dat is leuk!”
 

MZC was een grote onbe-
kende voor je?   

“MZC is mij niet onbekend. 
Vroeger heb ik bij de jeugd van 
Mevo gevoetbald. Erg leuk, 
maar ik deed ook aan atletiek 
en mocht daar vaak op het 
hoogste treetje staan. Ik be
sloot met voetbal te stoppen en 

Noviteit voor MZC

ken, een bouwval kocht en een 
avondopleiding tot aannemer 
erbij deed. Ik heb de fiets aan 
de kant gezet en ben me gaan 
richten op het verbouwen van 
m’n huis en m’n toekomst in 
de bouw. 

Nu heb je je eigen bouwbedrijf.
“Ja, in 2009 besloot ik – crisis of 
geen crisis – m’n prestatie
drang in de bouw vorm te ge
ven door een eigen bouwbedrijf 
te beginnen. Deze bestaat tot 
op heden uit negen fulltime 
werknemers, één administra
tief medewerker en één stagi
air. Samen vormen we dus al 
een ‘eerste elftal’ wat als team 
streeft op het hoogste niveau 
actief te kunnen zijn.” 

En het sporten?
“Door het opbouwen van m’n 
bedrijf is het sporten de laatste 
jaren er wat bij ingeschoten. Ik 
speel zo nu en dan een potje 
zaalvoetbal en heb nog altijd 
m’n racefiets waar ik af en toe 
een rondje op rijd.”  barry hage   

Hans Stoutjesdijk: “Erg leuk om te 
zien wat er de afgelopen jaren bij 
MZC bereikt is.”

UW BELASTING- EN ADMINISTRATIECONSULENT VOOR

l Financiële Administratie

l Loonadministratie

l Belastingaangiften

l Bedrijfsadvies en -begeleiding

l Financiële planning

l Mediation

advertentie
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ABN AMRO Bank

Accountants- en Adviesgroep Rijkse
Administratiekantoor De Looze

Afval Service Zeeland
Agrimarkt

Airpack Nederland
Auto De Nobelpoort

Auto Kievit
Autobedrijf Legemaate

Albert Heijn
Bakker Tweewielers

BDL Schilder
Beheermij W.K. Schot

Bever Innovations
Bijdevaate Makelaardij

Bijdevaate Verzekeringen
Bloempje Sluis

Blakenburg Passie voor Wonen
Boskalis International

Bouman KantoorTotaal
Bouwbedrijf Quant

Bouwkundig Teken- en Ontwerpburo AvdL
Brasserie Maritime

Buro 111
Café De Biet

Camping Julianahoeve
Coca Cola Enterprises

Coenen BV
Comgoed BV

10 uur Communicatie
Coolbergen Vastgoed

CS Telecom
DA Kik
De Blauwe Winkel
De Koffieboer
De Vitamineschuur
De Vlaam Koeltechniek
De Zeeuwse Gasten
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
Goedbloed Auto’s
Grandcafé De Werf
Hage Grafische Vormgeving
Handkokkelvisserij J.C. Schot
Installatiebedrijf Steutel
Installatiebedrijf Deurloo
Intersport Zierikzee
Intertoys
JANS Office Support

JMC Signmakers
Jonker Funsports
Jumpzz Bruinisse
Juwelier Postma

Kees Krijger Catering
Kibeo

Klaassen Notarissen
Kooiman Makelaardij

Koole Bouwservice
Kort Autoschade

Kraanverhuur Anton Mol
Kuub Makelaars Zierikzee

Landal Port Greve
Landwinkel De Zelke

Lematech
Mol Schuddebeurs
Mts. P. Legemaate

Neeltje Jans Mosselen
Nemag
Omoda

Ornée Bolier, Uw Slager
‘T Oliegeultje

‘t Optiek Opticiën
Proconnect Networks

Profile Car & Tyreservice Rinus Roon
Rabobank Oosterschelde

Saman Groep
Schults Schilders / SPR Coatings

Sluis Mode
Solumet Nederland Beheer

Sound Delight

Sturm Makelaars
Stoutjesdijk Bouw
Syntess Software
Tamerus Motorservice
Thermecon E Project
Timmerman Natuursteen
Traas Ongediertebestrijding
Uw Groene Vakwinkel
Van den Ouden Makerlaardij
Van der Have Tankstation
Van der Pauw Beheer
Verkeersschool De Bogerd
J.A.M Vermue
Verton Verkaart
VHC Kreko Groep
Vivars
Vizo Folmer Service
Vleesboerderij Boot
Walhout Woonpromenade
WEA Zuid-West/Joost
Weekra Schoonmaak
Werkkleding Totaal
Yachtservice van Swaay
Your Surprise.com
Zeelandia BV
Zuiver Financieel

Ook de vereniging steunen? 
Kijk op www.mzc11.nl/ 
samen-scoren
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Lekker getraind?
“Ja, de trainingen gaan goed. De op
komst is ook prima.”

Is het moeilijk je steeds weer op te 
laden na een nederlaag?

“Vorig jaar ging ik wel een stuk mak
kelijker naar de trainingen toe. Nu 
moet ik echt de knop even omzetten. 
Op dinsdagen evalueren we altijd de 
wedstrijd. Vorig seizoen ging het over 
de kansen die je had gehad en dat 
praatte natuurlijk leuker. Nu gaat het 
over de dingen die fout gingen. Hoe 
ontstonden de tegengoals? Hoe kun
nen we dat voorkomen? De jaren hier
voor ging alles bergopwaarts en nu 
hebben we voor het eerst echt met te
genslagen te maken.”

Hoe is het enthousiasme in de 
groep?

“Na acht nederlagen is dat iets minder, 
maar de onderlinge sfeer is gelukkig 
goed. Soms is het, onbewust mis
schien, wel net iets minder fanatiek. 
Spelers twijfelen eerder aan zichzelf. Ik 
ook. Zo speeldden we bijvoorbeeld te
gen GRC’14 best een redelijke wed
strijd, maar ik was wel betrokken bij 
twee tegendoelpunten... Dat zit dan 
toch in je gedachte. ’s Maandags wil ik 
het dan ook zo weinig mogelijk over 
voetbal hebben.”

Lig je wakker van nederlagen?
“Nee, dat niet. Na de wedstrijd speelt 
het allemaal door mijn hoofd, is het 
nog vers. Verder ben ik er natuurlijk 
wel veel mee bezig. Ik bedoel: we wis
ten dat het heel moeilijk zou worden, 
maar na achtz wedstrijden had ik toch 
wel gehoopt dat we wat punten zou
den hebben gepakt.”

Waarop trainen jullie voorname-
lijk om dat te keren?

“Vooral op positiespel. Hoe moeten we 
staan in bepaalde situaties. En ook 
dode spelmomenten komen terug.”

Maar ligt de nadruk op goals voor-
komen of juist maken?

“In de voorbereiding trainden we meer 
op het voorkomen, zakten we meer in 
om zo weinig mogelijk kansen weg te 
geven. Dat is niet zo gek als je een klas
se hoger gaat spelen. Maar gaandeweg 
het seizoen hebben we wel gemerkt 
dat we ons daar niet zo lekker bij voe

len. We gingen inzakken en gaven toch 
ook kansen en goals weg. Toen ont
stond zoiets van: we moeten meer 
gaan voetballen omdat dat ook onze 
kracht was vorig seizoen. Meer van de 
goal afspelen.”

Maar sommige competitiewed-
strijden is het juist wel heel verde-
digend geweest.

“Dat hangt af van de tegenstander. Kij
ken waar de mogelijkheden liggen. 
Soms is het een bewuste keuze om in 
te zakken. Tegen LRC hielden we er nog 
bijna een punt aan over. Ze scoorden 
pas na 80 minuten en daarvoor kregen 
we nog een paar mogelijkheden. Maar 
zoals tegen GRC’14 hebben we wel 
druk gezet, durven voetballen, en dan 
zie je dat dat ons beter ligt. Dan komen 
we beter in de wedstrijd.”

En tegen GRC’14 waren er ook 
weer kansen om op voorsprong te 
komen?

“Ja, we hadden met 02 voorsprong 
kunnen rusten, maar gaan met 10 
achterstand de rust in. In wedstrijden 

Acht wedstrijden, nul punten. 
Vijf goals voor en zevenentwin-

tig tegen. Het eerste elftal 
beleeft zware tijden in de eerste 

klasse. “Als we alleen maar 
inzakken, wordt het er niet 

beter van. We moeten durven 
voetballen, lef tonen,” aldus 
Freek Torensma, aanvoerder 

van MZC 1.

barry hage

‘We doen het in fases al beter dan begin dit seizoen’

presentatiegids 2013-2014

          Freek
       Torensma
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waar we punten konden pakken, heeft 
het nog niet echt meegezeten.”

Dat doet een beroep op je incas-
seringsvermogen. Is het geloof in 
een goede afloop er nog?

“Als we 20 achterkomen, merk ik 
soms wel een soort berusting. Dat 
komt omdat we tot nu toe nog niet zo
veel goals hebben gemaakt. Als je dan 
20 achter komt te staan… Ik hoop dat 
we de nacompetitie nog kunnen ha
len.”

Zijn jullie te afhankelijk van  
Ramon Janson?

“Elke ploeg met een spelers als Ramon 
Janson is natuurlijk sterker. Hij kan in
dividueel wat creëren. Ook in wedstrij
den waar we zwaar onder druk staan, 
is Ramon een speler die ons heel erg 
kan helpen. Hij is snel en kan makke
lijk scoren. Een cruciale speler. Tegen
standers hebben soms, bij wijze van 
spreken, wel drie Ramon Jansons lo
pen.”

Wanneer is hij terug?
“Hij traint weer mee met de groep. Eind 
november zou hij weer kunnen spelen. 
Hij kan de ploeg een nieuwe impuls ge
ven. En ook met Osmanie, na de win
terstop, hebben we er straks weer twee 
goede aanvallers bij.”

En daar klampt de ploeg zich aan 
vast?

“Ja, deels wel. Maar vooral hoop ik dat 
we als ploeg groeien en leren van de 
fouten in de voorgaande wedstrijden. 
Nu komen we allemaal onbekende 

ploegen tegen en weet je niet wat je 
kunt verwachten. Straks kom je ze 
voor de tweede keer tegen. Weet je 
meer van hun sterktes en zwaktes. 
Tuurlijk wint de trainer wel informatie 
in, maar het is toch anders als je er al 
tegen gespeeld hebt.”

Zie je nu ook al groei ten opzichte 
van de eerste wedstrijden?

“Ja, we doen het in fases echt al beter. 
We zijn ook meer aan het voetballen. 
In het begin speelden we meer verde

digend, maar gaven we ook kansen en 
goals weg. Als we alleen maar inzak
ken, wordt het er niet beter van. Loop 
je alleen maar achteruit, terwijl dat 
soms helemaal niet nodig is. Voetbal
len, lef tonen... Dat is soms moeilijk, 
maar daar liggen wel onze mogelijkhe
den.”

Is het voordeel van kunstgras 
weg? Tegenstanders zijn nu, in 
tegenstelling tot de 2e klasse, ook 
allemaal technisch.

“Ja, dat klopt. Het verschil tussen de 1e 
en 2e klasse is sowieso heel groot. Ploe
gen die van de 3e naar de 2e klasse 
gaan, draaien meestal meteen bovenin 
mee. Dat verschil is niet zo groot. In de 
1e klasse zie je toch echt anders voet
bal. De effectiviteit is erg groot. Er lo
pen slimmere spelers.”

Jullie hebben eigenlijk geen ploeg 
voor degradatievoetbal, vecht-
voetbal?

“Dat klopt. Dat maakt het lastig.”

Bruse Boys had iets van 30 punten 
en degradeerde uiteindelijk. Daar 
moet je maar niet te veel aan 
denken.

“Dat zijn echt veel punten. Vorig sei
zoen dacht ik al: als wij dat moeten ha
len, wordt het lastig. En nu, na acht 

In actie 
tegen VVGZ.  
“We hebben 
nu voor het 

eerst in jaren 
echt met 

tegen slagen 
te maken.”

Voor hetzelfde 
geld had het bij 

ons iets meer 
meegezeten en 

hadden we  
4 of 5 punten

freek torensma
Gevraagd naar zijn hoogtepunten hoeft Freek niet lang 
na te denken: “De twee kampioenschappen met MZC. 
Jammer dat ik nooit met v.v. Zierikzee kampioen ben 
geworden. Wel heb ik ook fijne herinneringen aan de 
eerste twee jaar met trainer Marco Groeneveld. Toen 
hadden we ook een hele goede ploeg, speelden leuk 
voetbal. We werden twee keer tweede. Vlissingen en 
Goes werden die jaren kampioen. Dat was een hele 
goede tijd.” Freek debuteerde op 18-jarige leeftijd bij v.v. 
Zierikzee in de zondag 2e klasse. “Dat was op het 
middenveld. Ergens in Brabant. Rutger Kooman scoorde 
en we speelden ons veilig.” 
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wedstrijden en nul punten, al hele
maal. Maar ik ben niet met dat punten
aantal bezig hoor. Heb ook niet één 
keer naar de stand gekeken. Ik weet 
dat we nul punten hebben. Laten we 
eerst maar eens een paar punten pak
ken.”

Heeft Bruse Boys een betere mix 
tussen werkers en spelers die het 
verschil kunnen maken?

“Dat weet ik niet. Ze hadden wel ver
schillende spelers die al op eersteklas
niveau hadden gespeeld. Dat scheelt 
wel. Kijk, voor hetzelfde geld had het 
bij ons iets meer meegezeten en had
den we misschien 4 of 5 punten. Dat 
had gewoon gekund.”

Drie ploegen vliegen er direct uit. 
Leeft dat in de ploeg?

“Nee, dat soort geluiden hoor ik niet. 
We hebben meer zoiets van dat we 
niks te verliezen hebben.”

Zit er een patroon in de tegen-
goals?

“Het zijn veel dode spelmomenten. 
Daar hadden we in voorgaande jaren 
ook al moeite mee. Bij corners moeten 
we beter het duel durven aangaan. Ver
der moeten we weten wanneer we ab
soluut geen balverlies mogen lijden. Of 
stomme overtredingen vermijden.”

Hoe is je eigen spel?
“Voor verdedigers is dit seizoen een 
goede test. Vorig jaar waren we bijna 
altijd de bovenliggende partij. Nu heeft 
de verdediging het elke wedstrijd 
zwaar, want je speelt tegen sterkere, 
slimmere en snellere spelers.”

En dan heb je ook nog een behoor-
lijk jonge defensie met de tieners 
Jesse van der Linde en Rody 
Vermue?

“Ja, maar dat speelt verder geen rol. De 
jonge jongens doen het echt heel goed. 
Ze spelen volwassen. Natuurlijk twijfe
len ze soms aan zichzelf, maar dat is 

logisch. Jesse kwam vorig seizoen op
eens in het team en is niet meer ver
dwenen. Alles was hosanna, we had
den eigenlijk geen tegenslag. Ja, dan is 
dit seizoen een heel andere ervaring. Ik 
ben al eens gedegradeerd, in de zondag 
2e klasse. Dan ga je twijfelen aan jezelf, 
aan het systeem, staan de juiste men
sen op de juiste plek…”

Hoe houd je die twijfel weg?
“Door goed te trainen en lekker te voet
ballen. Zaterdags moeten we de inten
tie hebben om echt te gaan voetballen. 
Daarvan word je sterker. Achteruit blij
ven lopen en de bal naar voren ram

men, werkt demotiverend. Dat ver
sterkt alleen het gevoel van: we kunnen 
het niet aan. Je moet proberen mee te 
gaan in het voetbal, de strijd aangaan.”

Kom je als meest ervaren speler 
wel aan coachen toe?

“Moeilijk. Ik heb zelf ook alles nodig. 
Daarnaast ben ik geen echte prater in 
het veld. Natuurlijk wordt er wel ge
coacht in het veld, maar het kan altijd 
beter en meer. Bij alle spelers, want ie
dereen kan elkaar helpen middels coa
ching. Ook die jonge gasten pakken dat 
steeds beter op. Dat is echt nodig tegen 
sterke en beweeglijke tegenstanders.”KO

RT
Speler van het Seizoen 
2015-2016
Al enkele decennia wordt door de 
hoofdtrainer van het 1e de Speler van het 
Seizoen gekozen. Net als vorig seizoen 
ging Ramon Janson met de eretitel aan de 
haal. Voor het eerst was er vorig seizoen 
de Brasserie Maritime Publieksprijs. 
Toeschouwers gaven de spelers cijfers. 
Ook in die ‘competitie’ kwam Ramon als 
winnaar naar voren. 

Afscheidscadeau  
Hage en Verwest
Na afloop van het thuisduel tegen 
NieuwLekkerland hebben de gestopte 
spelers Benjamin Verwest en Mathijs 
Hage een afscheidscadeau gehad van de 
1e selectie. Inmiddels wordt het een 
traditie: ook nu ontvingen de oudspelers 
een ingelijste cartoon. Benjamin is dit 
seizoen overigens actief als assistent
trainer bij de hoofdmacht. 

“Nu heeft de 
verdediging 

het elke 
wedstrijd 

zwaar, want 
je speelt 

tegen 
sterkere, 

slimmere en 
snellere 
spelers.”

Wij wensen MZC’11 
een opbouwend seizoen toe

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

 

Duinzoom 7 - 4325 HA Renesse  - 0111 46 36 26 

info@afvalservicezeeland.nl - afvalservicezeeland.nl

Gewoon 
opgeruimd.

• Rolcontainerservice 

• Afzetcontainers 

• Semi-ondergrondse containers

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

Grevelingenstraat 1        Zierikzee       autokievit.nl

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

presentatiegids 2016-2017
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senioren

Even voorstellen... alle MZC-teams
In deze Presentatiegids een overzicht van alle MZC-teams met een elftalfoto. Van de 1e selectie van de heren en 
dames tot en met onze Kabouters. 

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 Rass, Ricky de Bil, Stefan Jumelet, Roy Snijders, Jeffry Janson, Luc de Reus, Jens Koks, Lennert Qant, 
Jan Kees van Leeuwen, Robin in ‘t Hout.
Trainer: Walter de Jonge Leider: Gert de Jonge Competitie: reserve 3e klasse

mzc 2
Bart van der Wouden, Remco Lafeber, Sander De Vries, Tom Quant, Shinto van Ham, Reggie van Ham, Jorick de Vries, Nino van der Niet, 
Derk van den Doel, Thomas van der Linden, Rehan Saïf, Jeroen de Ruijter, Jasper Maaskant, Ricardo Engel.
Trainer: Dennis Kemper Leider: Ralph Ranshuijsen Competitie reserve 1e klasse

Waarom verder 
zoeken?
WebhostNow is dé partner voor 
professioneel netwerkbeheer.

Cloud Managed omgevingen

Aanleggen en onderhouden van 
bedrade en draadloze netwerken

T: 0111 - 700 508 — KvK: 64957713
WebhostNow.nl

Site Surveys

Benelux

Met trots verzorgden wij in opdracht van 
hoofdaannemer Traas en Ovaa Sport BV 
de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld 
van s.v. MZC’11 in Zierikzee.

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

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

presentatiegids 2016-2017
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mzc 5
Arco Schot, Alex Jonker, Daan ten Rouwelaar, Dick Schults, Floris van de Pauw, Jacco Folmer, Jan Huibert Bouwman, Wim Kooyman,  
Lou Verton, Marco Saman, Martin Timmerman, Rinus Roon, Ramazan Ayaz, Peter Legemaate.
Leider: Arco Schot Competitie: reserve 5e klasse

mzc 4
Martin van der Schee,  Kevin Onderdijk, Wouter Kok,  Marc van der Linde,  Bas Schiettekatte,  Adriaan Wandel, Cees Kraaijenbrink,  
Erdo Yok, Daniël Lodders,  Jacco Heijboer, Leon Sinke, Rob Canters, Ruben Jumelet, Erik-Jan Kort, Harry Heun, Daan Ruitenbeek,  
Owen de Vlieger, Patrick Verkaart, Robin van Welt, Michiel Tamerus, Matthijs Heeres,  Gebrand Verton, Frank van der Helm.
Leider: Wouter Kok Competitie reserve 4e klasse
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vrouwenvrouwen18

vrouwen 1
Ellen Bijzet, Stella van Trierum, Daniëlle Boogert, Emmelie Verhoek, Romy Messemaker, Jetske Meintema, 
Samantha Hoogendoorn, Franka Verwest, Mirthe Berrevoets, Zola van der Zwart, Daniek Lafeber, Nicole 
Heikamp, Mirjam Dieho, Cretiënne Bakker, Joëlle Bakker, Judith Zweistra, Sanne Tamerus.
Trainer: Adri FrankeLeider: - Competitie: 3e klasse

vrouwen 2
Annieke den Boer, Anouk Verwest, Bianca van der Helm, Nelleke Neele, Marjolein Verhoek, Ilse Kloet, Charlotte van der Velde, Amy de 
Vlieger, Nicole Dekker, Ilse Hof, Paula Meganck, Merel Kraaijenbrink, Pam Goudzwaard, Vera Muste, Iris Heijboer, Cynthia Boogert.
Trainer: - Leider: Hans Schreurs Competitie: 4e klasse

vrouwen 3
Lise Quant, Joyce Versteeg, Jaimy van Leersum, Wendel van Moort, Gwenda Jochem, Michèle de Jonge, Jolien Berghout, Sonja Knoester, 
Linda den Ouden, Inga van Leeuwen, Manon van der Sande, Raquel Rijkers, Michelle Brondgeest, Maxime de Vries, Joyce Brand, Esmee 
Provoost, Sanne Kostense, Femke Ennenga.
Trainer: - Leider: - Competitie: 5e 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

Vrouwen 1 met 
Kees Verspoor 

(uiterst links) en 
Corné Flikweert 

(uiterst rechts) van 
sponsor Vivars. 
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bestuurbestuur 2120

Met de toetreding van 
Camiel van Tiggelhoven 
als bestuurslid techni-
sche zaken is het bestuur 
dit seizoen voltallig. De 
overige leden zijn 
inmiddels ruim ander-
half jaar actief. Hoog tijd 
voor een nadere kennis-
making.

niels  
meintema
voorzitter

camiel  
van tiggelhoven
technische zaken

rory  
verstraeten

penningmeester

janine 
heijboer

commerciële zaken

annita  
van den ouden

secretaris

werner
kafoe

jeugdzaken

rob
droppert

facilitaire zaken

5 
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Is de functie wat je ervan 
verwachtte? Wat is een 
onderdeel waarbij je vooraf 
niet had stilgestaan?

Vertel eens over je eigen 
sportverleden? 

Wat heb je reeds bereikt als 
bestuurslid en/of als 
bestuur? Waar ben je het 
meest tevreden over? 

Wat zie je nog graag 
gerealiseerd?

Wat zie je als grote kracht 
van dit bestuur? 

Qua voetbal heb ik alleen in de 
zaal gevoetbald. Tegenwoordig 

loop ik hard bij Delta Sport en in 
de zomer zit ik op de racefiets. 
Tenminste, als er tijd over is...

Ik heb gevoetbald (Colijnsplaatse 
Boys, Zierikzee, MEVO, Drei-

schor), getennist (LTC Zierikzee), 
getafeltennist (TTV Scaldina) en 

geschaakt (SV Zierikzee). Ook 
fietsen vind ik leuk. 

Ik was zeker op de hoogte wat de 
functie in hield; ik was al eerder 
werkzaam geweest in eenzelfde 
functie. Dat het veel werk ging 
worden, wist ik... maar het was 
flink wat meer. We hebben nu 

gelukkig alles op de rit en 
kunnen stapje voor stapje dat 

uitbouwen.

In het begin deed ik Technische 
Zaken én het voorzitterschap. 
Dat was intensief, vooral ook 

omdat we allen nieuw waren in 
het bestuur. Eerlijk gezegd wist 

ik niet wat ik ervan kon 
verwachten en ben er met de 

beste intenties ingestapt. 
Gelukkig kwam er snel een zesde 

bestuurslid bij. Ook vanuit de 
club kregen wij vanaf het begin 

veel support.

 Natuurlijk zie ik graag een 
nieuwe kantine. En een toename 

van het aantal vrijwilligers. 
Wensen zijn er nog te over, maar 

stukje bij beetje gaan we ook 
daar aan werken.

Een nieuwe kantine en nieuwe 
kleedkamers. Dat is wel de  

grootste wens van het bestuur, 
en misschien ook wel van de 

meeste leden. We zitten daarmee  
op dit moment nog in de 

beginfase. Maar ideeën zijn er 
volop en de wil is ook aanwezig.

Gediplomeerde jeugdtrainers op 
elftallen buiten de selectieteams, 

zodat we op alle niveaus een 
stapje hoger kunnen doen. Op 

termijn willen wij met alle 
selectieteams minimaal in de 
hoofdklasse uitkomen. Verder 
willen we techniektrainingen 
verzorgen voor onze pupillen.

We moeten doorgaan op de 
ingeslagen weg qua transparan-
tie. Daarnaast moeten we verder 

professionaliseren, waarbij de 
teams zich blijven ontwikkelen, 

met voldoende aanwas van 
(jeugd)spelers en vrijwilligers. 
MZC als middelpunt van het 

eiland met een voorbeeldfunctie. 

Ondanks dat wij al veel vrijwil-
ligers hebben, zijn meer mensen 
altijd welkom. Zo ben ik blij met 
Cor Kuijpers als scheidrechters-

coördinator. Veel jongens hebben  
de cursus pupillenscheidsrechter 

gevolgd. Het zou mooi zijn  
als we hen kunnen blijven 

begeleiden, zodat zij er plezier in 
blijven houden.

Het zou heel mooi zijn een 
stabiele eersteklasser te worden 
met alleen zelf opgeleide jeugd. 

Dat we doorgroeien naar de 
duizend leden, waarbij wel alle 
ploegen dubbel bezet zijn qua 

leiding en we het allemaal 
kunnen faciliteren. 

Een nog grotere betrokkenheid 
van leden en ouders. Allemaal 
een stapje extra doen om de 
kwantiteit en de kwaliteit te 

vergroten. En een nieuwe 
kantine is een grote wens.

Het is een jong en dynamisch 
team. En het is een team dat écht 

vooruit wil.

De betrokkenheid bij de club en 
de wil en inzet om er iets moois 
van te maken. We gaan altijd het 

gesprek aan met iedereen. 
Zolang je in gesprek blijft, is er 

altijd een positieve uitkomst 
mogelijk voor alle partijen.

We hebben hetzelfde idee over 
hoe wij de club geleidelijk en 

verantwoord kunnen laten 
groeien. Daarbij is elk lid, ouder, 

vrijwilliger of team voor ons 
even belangrijk.

Allemaal mensen die er vol voor 
willen gaan. We zijn een 

geweldig team waarin ieder z’n 
eigen expertise heeft en elkaar 
goed aanvult. En daarnaast zijn 

wij heel erg goed in kort 
vergaderen.

We durven te investeren in 
zaken die we belangrijk vinden. 

Daarnaast zijn we een goede mix 
van karakters en kunnen we het 

goed met elkaar vinden.

De grote kracht van dit bestuur  
is dat we heel enthousiast zijn. 

We proberen ook heel  
transparant te zijn en alles goed 

te onderbouwen met het 
beleidsplan als leidraad.

De verjonging. We zijn ook niet 
bang zaken te veranderen. We 
kijken met een frisse blik naar 

alles.

Voor commerciële zaken hebben 
we een systeem aangeschaft 

waar we alles in kwijt kunnen en 
dat ons helpt herinneren als er 
iets verloopt of als we op een 
andere manier actie moeten 

ondernemen. Dat geeft een rustig 
gevoel. Daarnaast is ons 

sponsorbestand flink toegeno-
men. Iets om trots op te zijn. 
Sponsors zijn hard nodig. Het 
meest tevreden ben ik over de 

positieve sfeer in de vereniging. 
Zo hoort het te zijn.

Wanneer heb je iets bereikt als 
bestuurslid? Als er teams 

kampioen zijn geworden of als je 
veel sponsoren hebt binnenge-
haald? Ik denk dat we er best 

trots op mogen zijn dat we een 
prachtig sportpark hebben waar 

iedereen zijn hobby kan 
uitoefenen en dat we er veel blije 

mensen in en rondom het veld 
staan iedere week. Ik denk ook 

dat er inmiddels een soort 
wij-gevoel is gecreëerd: MZC, een 

club om trots op te zijn.

Ik heb gevoetbald bij DVO in 
Vlaardingen, SV Dreischor, en 

één jaar in v.v. Zierikzee A1. Na 
Zierikzee heb ik nog 3 jaar bij 

ASV Brouwershaven gevoetbald. 
Op mijn 21e moest ik helaas 

stoppen na twee herniaoperaties. 
Wel tennis ik nog steeds.

Ik kom uit Hoofdplaat en heb in 
de jeugd gevoetbald bij v.v. 

Hoofdplaat en het 2e. Later ben 
ik gaan tennissen. Eerst bij TC 

SJEF in Aardenburg, later in 
Nieuwerkerk en sinds 4 jaar 

tennis ik in Zierikzee. 

Ik heb tot mijn 21ste gekorfbald 
bij All Ready. Toen heb ik mijn 

voorste kruisband gescheurd en 
later bleek dat ik reuma artritis 
had. Toen ben ik gestopt. Als ik 

tijd heb en mijn gezondheid laat 
het toe, doe ik wel eens een 

rondje op de racefiets.

Ik heb alle selectieteams van v.v. 
Zierikzee doorlopen. Door een 

kruisbandblessure op mijn 22ste 
heb ik nooit meer mijn niveau 

kunnen halen. Ik heb altijd 
tussen het 1e en 2e in gezeten. Ik 
voetbal nu nog bij SC Zierikzee.

Ik heb op voetbal, hockey en 
tennis gezeten. Eerst in Berkel 
en Rodenrijs, later in Zierikzee. 
Heb  tot de A’s bij v.v. Zierikzee 
gezeten en nog heel even bij de 

senioren.

Ik heb me wel verkeken op de 
hoeveelheid tijd. Het is bijna een 

tweede baan erbij. Het is een 
behoorlijke organisatie met 29 
jeugdteams die elk jaar weer 

moeten worden samengesteld. 
Dat gebeurt zorgvuldig, volgens 
een duidelijk beleid, in overleg 

met commissies en trainers, 
maar toch kun je het bijna nooit 
goed doen in de ogen van veel 

spelers en ouders. 

Financiën zijn me bekend, maar 
binnen de vereniging is veel 

meer gaande dan alleen dat. Dat 
maakt het veelzijdig! Je moet met 

ontzettend veel verschillende 
zaken rekening houden. De 

digitalisering van de administra-
tie en overstap van de ABN naar 

de Rabobank heeft veel tijd 
gekost waar ik vooraf te weinig 
rekening mee had gehouden.

Ja, het is wat ik ervan  
verwachtte. Dat komt ook omdat 

ik eerder al met André ’t Jong 
had gesproken over de functie. 

Het is echt heel veel werk, maar 
daar had André me ook voor 

gewaarschuwd.

Dat is moeilijk te zeggen omdat 
ik nog maar net bezig ben. 

Maar tot op heden bevalt het 
prima. 

Ik was al actief in de facilitaire 
groep, dus wist wat erbij kwam 

kijken. Op dit moment is die 
groep zo ruim bezet en 

functioneert die zo goed, dat ik 
daar niet altijd meer bij hoef te 

zijn. Daarom kan ik veel 
aanwezig zijn op trainings- en 
wedstrijddagen om waar nodig 

te ondersteunen.

Het meest tevreden ben ik met 
de enthousiaste jeugdtrainers en 
-leiders die het mogelijk maken 

dat de kinderen met plezier 
kunnen voetballen. In het 

algemeen heb ik het gevoel dat 
wij als bestuur de vereniging een 
positieve impuls hebben gegeven 

door onze frisse blik, benader-
baarheid en transparante beleid. 

Mede hierdoor zijn er veel 
enthousiaste vrijwilligers 

bijgekomen. Daarnaast hebben 
we de accommodatie een 

behoorlijke upgrade gegeven. 

Digitalisering van de administra-
tie en de overstap van bank. Dit 
moet onder meer zorgen voor 
meer transparantie. Waar ik 
meest tevreden over ben? De 

stappen die gemaakt zijn in de 
verdere professionalisering van 

de club. Denk daarbij aan 
zonnepanelen, verschillende 
acties, nieuwe geluid, nieuwe 
stoeltjes, ... en natuurlijk het 

prachtige kunstgrasveld.

Als bestuur zijn we echt één 
geheel en we hebben inmiddels 
een prachtig sportpark waar we 
met zijn allen trots op kunnen 
zijn. Daarnaast ben ik erg trots 
op alle vrijwilligers die ervoor 

zorgen dat alle teams elke week 
kunnen spelen. En daar zorgen 
niet alleen trainers/leiders voor, 

maar alle vrijwilligers op elk 
vlak. Want we zijn tenslotte 
samen de vereniging, met en 

voor elkaar.

Ik ben dus nog maar net 
begonnen als bestuurslid. 
Officieel ben ik dit seizoen 

toegetreden, maar ik loop al 
sinds februari/maart mee met de 
vergaderingen als proefperiode.

Belangrijkste is dat wij zo 
transparant mogelijk de 

vereniging willen leiden met het 
beleidsplan als rode draad.

Ik zie voor het grootste deel 
tevreden mensen. Iedereen 
heeft alles om de sport zo 

optimaal mogelijk te kunnen 
uitoefenen. De club is wel 

steeds groter aan het worden. 
Daarbij zijn wij afhankelijk van 
leden en ouders om te zorgen 
voor voldoende teambegelei-

ding.
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Achterste rij: Arne Holm, Lars Holm, Sven Heijboer, Huib Smits (elftalleider), Kyle van Tiggelhoven, Frank Kristelijn en Rick Bevelander.
Middelste rij: Daniël Lodders (hoofdsponsor), René van den Hummel (verzorger), Dennis Koole (fysiotherapeut), Ingmar Quist, Ramon Janson, Sofyan Azzagari:, Benjamin Verwest (assistent-trainer), 

Jaco van der Schee (keeperstrainer), Rob Schalkoort, Jesse van der Linde, Dennis Dekker, Kees Verkaart (assistent-scheidsrechter), en Ron van Putten (materiaalman). 
Corné Schilperoort, Wesley Goud, Martijn van Grunsven, Melchior Coolbergen, Jurgen Schoenmakers, Alexander van Keulen (hoofdtrainer), 

Niels Zoutewelle, Freek Torensma, Jeroen de Wild, Mike de Voogd en Jerome Enser.

zierikzee

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2016-2017 - 1e klasse 

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2016-2017 - 1e klasse 
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Degradatie naar de 3e klasse 
werd niet heel erg gevonden. 
Een niveau lager kun je beter een 
nieuwe ploeg opbouwen, kom je 
meer aan voetballen toe, zo was de 
gedachte.

“We speelden in de 2e klasse altijd on
derin. Dan ben je meer bezig met de 
tegenstander tegenhouden en kom je 
zelf weinig aan voetballen toe. We wis
ten dat enkele ouderen gingen stoppen 
en jonge speelsters van 15 à 16 jaar 
door zouden komen. Dan is het inder
daad beter om een stapje terug te doen, 
al wil je natuurlijk altijd zo hoog moge
lijk spelen.”

Toch speelden jullie vorig seizoen 
al nacompetitie voor promotie 
naar de 2e klasse.

“Ja, maar promoveren was te vroeg ge
weest. Dat soort wedstrijden zijn wel 
altijd bijzonder en heel leerzaam. Je 
speelt tegen sterke tegenstanders.”

Wat is dit seizoen het doel?
“Promotie. Dat is door de trainer ook 
wel genoemd, maar volgens mij niet 
breeduit voor de groep... Dat is ook ge
vaarlijk, want het zorgt voor druk. En 
de jongere meiden zijn vaak nog wat 
wisselvalliger. Ook de nieuwe speel
sters moeten hun draai nog vinden.”

Maar bovenin meedraaien moet 
kunnen?

“Ja, we horen sowieso in de top3. De 
meiden van 16 jaar hebben inmiddels 
een jaar kunnen wennen, vooral aan 
het fysieke. Het is wel belangrijk dat 
we een fit team houden. Momenteel 
hebben we best veel blessures. In de 
breedte is het beter dan vorig seizoen, 
maar nog niet voldoende.”

Je noemde de nieuwe speelsters. 
Er kwamen twee speelsters van 
Smerdiek en een van Wolfaarts-
dijk. Maak je met deze nieuwelin-
gen meer kans op promotie?

“Ja. Mirjam Dieho scoort makkelijk. Ze 
is ongeveer van mijn leeftijd en heeft al 
eerder onder Adri Franke getraind, dus 
zij kent het systeem al. De zussen Cré
tienne en Joëlle Bakker zijn nog wat 
meer zoekende, iets wisselvalliger, 
maar goede speelsters. Ze zijn ook net 
wat ouder dan de jongste meiden in de 
groep.”

Hoe wil de trainer spelen?
“Voetballen! Het voetbal wint. Met al
leen maar ballen wegperen, daar win je 
niet mee, zegt hij. Geen lange halen 
dus, maar een verzorgde opbouw. Het 
liefst wil hij ook spelen met een door
geschoven centrale verdediger, maar 
dat moeten we nog leren als team. We 
proberen het af en toe, maar dan raken 
we in de war, omdat er mensen op an
dere posities komen.”

Wat is het grootste verschil toen 
jij begon met voetbal en de situ-
atie nu?

“Toen was er één team en speelden we 
4e klasse. Het is nu serieuzer gewor
den. Het vrouwenvoetbal heeft zich 
ontwikkeld. Vanuit de vereniging is er 
ook meer aandacht. Er is een trainer 
gekomen als Adri Franke die net weer 
meer eisen heeft. Ik merk ook dat voor
zitter Niels Meintema echt zijn best 
voor het vrouwenvoetbal doet. Hij 
komt kijken, ook omdat zijn nichtje 
Jetske bij ons speelt. Aan het begin van 
het seizoen hielp hij Adri nog bij trai
ningen.”

Na jaren in de 2e klasse acteert 
Vrouwen 1 nu voor het tweede 
seizoen op rij in de 3e klasse. 
Een ‘vernieuwde’ ploeg wordt 
klaargestoomd om weer een 

stapje terug omhoog te doen. 
Aanvoerder en oudgediende 
Stella van Trierum (29 jaar)  

is vol vertrouwen: “We gaan 
voor promotie.”

barry hage

‘Promotie was vorig seizoen te vroeg geweest’

presentatiegids 2013-2014

          Stella
       Van Trierum

presentatiegids 2016-2017

Steeds meer meiden gaan op voet-
bal. Wanneer begon jij?

“Als 16jarige kwam ik bij v.v. Zierik
zee. Als klein meisje vond ik het altijd 
al superleuk om op een grasveldje in 
de buurt te voetballen. Maar ik kende 
geen meisjes die op voetbal zaten. Op 
de middelbare school ontmoette ik 
Sanne Tamerus, tegenwoordig Sanne 
Timmerman, en die nam me mee. 
Daarna ben ik nooit meer weggegaan.”

En Sanne voetbalt ook nog steeds.
“Ja, nu weer in Vrouwen 1. Vorig sei
zoen is ze bevallen en heeft ze een jaar 
in het tweede gespeeld. Samen met El
len Bijzet zijn we de drie oudgedien
den.”

Meisjes beginnen tegenwoordig 
eerder met voetbal. Merk je dat de 
jonge speelsters van nu al verder 
zijn dan jij vroeger?

“Ja, zeker. De meiden die doorkomen 
vanuit de B’s die zijn 15, 16 jaar en die 
voetballen dan al een aantal jaren. Als 
je nog nooit gevoetbald hebt, weet je 
bijvoorbeeld helemaal niet dat je aan 
de binnenkant moet verdedigen, wat 
buitenspel is… Maar ook het passen en 
trappen is beter.”

Wat is de kracht van het huidige 
team?

“Adri ziet misschien nog niet altijd het 

stella van trierum
Stella begon als 16-jarige en speelt nu 
inmiddels dertien seizoenen in Vrouwen 1. 
Hoogtepunt was het kampioenschap met v.v. 
Zierikzee in de 4e klasse in het seizoen 
2005-2006. Het enige echte kampioenschap 
tot nu toe. Een ander hoogtepunt was de 
promotie van de 3e naar de 2e klasse via de 
nacompetitie. “Dat vierden we net als een 
kampioenschap.” In 2015 degradeerde 
Vrouwen 1 naar de 3e klasse. Dit seizoen 
probeert MZC weer een gooi te doen naar het 
tweedeklasserschap.

voetbal wat die zou willen, maar als 
team werken we altijd hard voor el
kaar. Adri is soms ook wel erg kritisch… 
Dan zegt hij: Dit was geen beste wed
strijd. Zeggen wij: Ja, maar we hebben 
wel 50 gewonnen (hahaha). In het veld 
beleef je een wedstrijd soms sowieso 
heel anders dan langs de kant.”

Hij is kritisch om jullie te blijven 
prikkelen?

“Ja, hij wil de boel scherp houden. Bang 
om complimenten te geven, omdat we 
dan zouden denken dat we er al zijn. 
Dat is op zich wel goed.”

De trainer zei vorig seizoen in 
een interview dat moeders die 
doorgaan met voetbal goud waard 
zijn. Meestal stoppen ze dan, maar 
juist zij hebben de ervaring. Hoe-

veel moeders hebben jullie nu?
“Alleen Sanne en ik. En dan hebben we 
dus ook de ervaring van Ellen nog. De 
ouderen geven vaak het goede voor
beeld. Dat als we sprintjes doen, niet 
alleen de trainer oplet dat er niet afge
sneden wordt. Snap ik trouwens niets 
van. Je doet zoiets niet voor de trainer, 
maar om zelf beter te worden.”

En dan corrigeren jullie?
“Ja, maar niet altijd hoor. Ik bedoel: ik 
ben overdag al moeder, dat wil je op de 
training dan niet ook nog eens zijn (ha
haha).”

Wat moet echt beter als team 
om inderdaad voor promotie te 
spelen? 

“De omschakeling van aanval naar ver
dediging. En de hele wedstrijd scherp 
zijn.”

Hoe is de leeftijdsmix in jullie 
team. Drie wat ouderen en dan?

“Een hoop speelsters onder de 20 jaar.”

Qua belevingswereld zitten jong 
en oud bij mannen dichter bij 
elkaar, zeggen ze. Bij dames is die 
kloof wat groter.

“Nou, dat gaat verrassend vaak goed 
hoor. Maar meiden die doorstromen 
van de B’s zeggen soms: dat wil ik niet, 
die praten over luiers en kinders. Soms 

Captain 
Stella van 
Trierum 

ontdoet zich 
van haar 

tegenstan-
der.

Geen beste 
wedstrijd? 

Ja, maar we 
hebben wel 50 

gewonnen 
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is het ook lachen hoor. Hebben we het 
bijvoorbeeld over de gulden en kijken 
ze je verbaasd aan. Sta je dan niet bij 
stil, maar sommigen zijn van na die 
tijd. Zij hebben het weer over verhalen 
uit Renesse. Maar het gaat hartstikke 
goed samen hoor.”

Wat voor jonge talenten zijn door-
gestroomd naar de selectie?

“Daniek is een hele goede verdedigster. 
Daar komt eigenlijk niemand voorbij. 
Ze moet alleen nog leren daarnaast 
meer te gaan voetballen. Nicole zal in 
de toekomst midmid worden, waar ik 
nu nog sta. Die heeft het voetbalin
zicht. Ik loop veel en werk hard, maar 
zij is meer een midmid. Jetske werkt 
hard en heeft een hele goede traptech
niek. Wel wil ze soms nog te veel doen 
en loopt dan zichzelf voorbij. Zij kun
nen nog jaren in Vrouwen 1 blijven. Als 

je ziet wat zij nu al kunnen, terwijl ik 
dat als zestienjarige allemaal nog 
moest leren. Elke week trainen er ook 
speelsters van de B’s mee. Er zitten ook 
weer nieuwe talenten aan te komen.”

Hoe zie je je eigen toekomst? 
“Ik ga nog steeds met heel veel plezier 
naar de voetbal. Hoe druk ik soms ook 
ben met mijn kleine en werk, ik krijg er 
altijd heel veel energie van. En het 
team is ook erg gezellig. Ik speel het 
liefst zo hoog en zoveel mogelijk. Zo 
lang dat gaat, en ik niet uit het team 
gespeeld wordt, wil ik het zo lang mo
gelijk volhouden.”

Word je nog beter als speler? 
Hoe is het fysiek, vooral ook na je 
zwangerschap?

“Adri heeft me op het middenveld ge
zet en daar leer ik ook weer veel van. 

Na mijn zwangerschap ben ik snel te
ruggekomen. Ik trainde toen ik zwan
ger was niet mee om geen bal in mijn 
buik te krijgen, maar bleef rondjes lo
pen. Op 18 augustus ben ik bevallen. Al 
na vier weken trainde ik mee, en na zes 
weken was de eerste wedstrijd.”

Wat zie je als speciale rol als aan-
voerder?

“Een voorbeeldrol. Bij conditieoefenin
gen vooroplopen. Nou ben ik sowieso 
al een loper. Maar ook na de training 
erop letten dat de spullen opgeruimd 
worden; niet zomaar van het veld aflo
pen. Op trainingen aangeven wanneer 
het sneller en scherper moet… Maar 
ook de andere oudere speelsters geven 
het voorbeeld. Ellen is stiller, maar is er 
altijd en is zo een voorbeeld. Ze geeft in 
wedstrijden ook alles. En Sanne coacht 
weer meer.”

✔   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

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

Eetcafé-de-Banjaard        @Banjaardje

Intelligente LED Luifelverlichting

• Tot 90% besparing op uw energiekosten

• Lange levensduur: 100.000 uur*

• Elke lamp is volledig draadloos instelbaar

• Snelle en eenvoudige installatie

• Past in iedere luifel

• Korte terugverdientijd

* B10/L70 bij 25°C constante omgevingstemperatuur en constant vol vermogen

Hallo. 
Ik ben Joost.

hallojoost.nl
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Extra parkeerruimte
 
Wie op zaterdag wel eens op het sport
park komt, zal gemerkt hebben dat het 
regelmatig erg druk is met auto’s en 
fietsen. Bij een volle parkeerplaats wordt 
geadviseerd een plekje bij sportcentrum 
Laco te zoeken. Vanaf dat terrein is er een 
doorgang naar het sportpark van MZC, 
namelijk in de hoek van het hoofdveld. 
Op wedstrijddagen is het hek daar 
geopend.

Speelster van het Seizoen 
2015-2016
Stella van Trierum is eind vorig seizoen 
verkozen tot Speelster van het Seizoen 
van Vrouwen 1. Het is alweer de vierde 
keer dat zij deze prijs in de wacht 
sleepte. “Toch was het nu extra bijzonder, 
omdat het de eerste na mijn zwanger
schap was. Heel gaaf”, aldus de aan
voerdster van Vrouwen 1. Bij Vrouwen 2 
kreeg Sanne Timmerman deze beker.

“Hoe druk ik 
soms ook 
ben met 

mijn kleine 
en werk, ik 
krijg altijd 
heel veel 

energie van 
wedstrijden 

en trai-
ningen.”
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jo19-1
Sander Backx; Tim Bezemer, 
Coen Dalebout; Dion de 
Jonge, Jelle de Vries; Danny 
Erkelens, Rick Ganzeman; 
Mike Kafoe, Tim Looze; Skip 
Reynen, Farid Saif, Tim van 
Beveren, Joost van den Doel, 
Tom van der Meer, Davey 
van Essen, Rody Vermue, 
Dani Vlieger.
Trainers: Leen Koster, 
Marcel Duin houwer 
Vlagger: John Reynen
Competitie: 1e klasse

jo19-2
Rutger Berger, Robin de 
Oude, Martijn Folmer, 
Vincent Jonker, Calvin 
Kramer, Thijs Krijger, Thijs 
Ravia, Lars Rombouts, Kevin 
Schot, Daan ten Rouwelaar, 
Rik van den Ouden, Quinten 
van der Reest, Tim van der 
Spek, Max Verton.
Trainer: Jacco Folmer, 
Thomas van der Linde 
Competitie: 3e klasse

jo17-1
Roemer Bij de Vaate, Fabian 
Boekholt, Mike Bouterse, 
Conner Canters, Michiel de 
Vries, Nick Kafoe, Mark 
Kodde, Jaimy Matthews, 
Dylon Oosterboer, Thijs 
Rombouts, Thomas van de 
Zande, Tristan van der Maas, 
Jelle van der Valk, Elyjah van 
Ham, Jahmel van Ham, Ryan 
van Tiggelhoven.
Trainers: Robert Smaling, 
Rob Canters, Robert 
Hillebrand 
Competitie: hoofdklasse

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 HeijboerHubregtse
Telefoon: 0624 66 47 81 
Email: 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:
structureel 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.A.M Vermue
Noordgouwe
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jo15-2
Evert Bin, Roy Boer, Robbie 
Dekker, Justin Doeleman, 
Dylan Franke, Sahin Kurt, 
Mees Oosterwaal, Damian 
Ranshuijsen, Ruben Talen, 
Leroy van den Hummel, Lex 
van der Vliet, Rick van der 
Wekken, Ruben Wijsman, 
Sebas Winkels, Vito Xausa.
Trainer: Ruben Jumelet, 
Michel Winkels Leider: 
Peter Talen Competitie: 
3e klasse

j017-2
Julius Bremer, Jeffrey Buyl, 
Bo Francke, Jari Goud-
zwaard, Jesper Kriens, Juan 
Schot, Owen Schouls, Arne 
Schults, Gijs van der Sluis, 
Sten van der Vliet, Ammer 
van der Zwart, Ian van 
Essen, Vincent van Mourik, 
Lennert van Splunder.
Trainers: Davey van den 
Hummel, Perry van der 
Werf Competitie:  
3e klasse

jo17-3
Hamdi Abdelgader Ali, 
Mortaza Ashoori, Stijn 
Boerma, Collin Bos, Joel 
Bottemanne, Dylan de 
Feiter, Ruben Franke, Arne 
Ganzeman, Noh Haile, 
Mohamed Hasan, Stefan 
Heeg, Wael Mastoo, Tom 
Meerdink, Kees Jan van der 
Wekken, Tomas van 
Oosterom.
Trainers: Machiel 
Bottemanne, Martin 
Steegmans Leider: Nardi 
Krabben  Competitie: 
4e klasse

jo15-1
Jasper Bijdevaate, Mick 
Blom, Duncan Canters, 
Sem de Graaf, Ricardo 
Duinhouwer, Julian 
Duinhouwer, Stef Koster, 
Niels Noordijk, Nick Ravia, 
Stijn Ravia, Lucas van 
Beveren, Sem van der 
Linden, Jesse van der Vlies, 
Rafael van Vossen, Rico 
Vrijland.
Trainers: Sven Heijboer, 
Misha Mes Competitie:  
1e klasse

jo15-3
Sven Arkenbout, Stijn 
Bakkenes, Michael Bentvel-
zen, Bjorn Bouwman, Rick 
Braal, Jamie Buyl, Collin de 
Ram, Lars Luiting, Roy 
Noppert, Jamy Rossen, 
Mohamed Saidimohamed, 
Thijs van Beveren, Emar van 
Dijke, Matthijs van Mourik, 
Olaf van Oosterom, Niek 
Wijsman.
Trainer: Peter Buyl 
Competitie: 4e klasse

jo15-4
Marijn Baan, Shevan Booij, 
Sammy Da Silva Fernandes,
Joep Droppert, Robin 
Duinhouwer, Justin Groen, 
Koen Groenevelt, Naeb 
Haile, Therry Overweel, 
Efraïm Pronk, Jamie 
Slokkers, Robin Struijk, 
Tristan Tolhoek, Ian van der 
Sluis, Robin van Genderen, 
Sayidnur YasinHussenMuse.
Trainers: Johan Overweel, 
René Slokkers
Competitie: 5e klasse
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mo17-1
May-Britt Berrevoets, Julia Bos, Audrey de Bruine, Ilana de Klepper, Noa de Vlieger, Amy Johnson, Elke 
Lievense, Kris Papeveld, Tess Ruijtenberg, Gerlieze Schot, Neneth Sy, Yara Tolhoek, Anne van de Oosterkamp, 
Indya van Oeveren, Britt Vroegh, Gaby Wagenaar, Luna Xausa.
Trainers: Marc Berrevoets, Erik ‘t Mannetje Leider: Miranda Berrevoets Competitie: 1e klasse

st mzc’11/
wik’57 mo17-2
Dit is een 
combinatie team 
van MZC en WIK’57 
uit Kerkwerve. Het 
eerste halfjaar 
wordt gespeeld bij 
MZC (in zwart/wit) 
en het tweede 
halfjaar bij WIK’57 
(in groen/wit). Alle 
trainingen vinden 
plaats bij MZC. Het 
team bestaat uit 
speelsters van WIK 
aangevuld met 
speelsters uit 
MO17-1 en MO15-2. 
Het team, dat 
uitkomt in de 1e 
klasse, staat onder 
leiding van Steef 
van de Wekken van 
WIK‘57.

mo15-1
Yaïza Berrevoets, Kim 
Bouterse, Isabel de Broekert, 
Elaine Fertoute, Nicole 
Hoek, Nienke in 't Anker, 
Leila Kordic, Anouk Koster, 
Femke Krijgsman, Indy 
Kristalijn, Alysha Nieuwen-
huize, Destiny Salcedo, 
Veerle van de Vijver, Lynn 
van Splunder, 
Carolijn Visser.
Trainer: Ahmed Jaouad 
Fertoute Leider: Abco in ‘t 
Anker Competitie: 
hoofdklasse

mo15-2
Annabel Damme, Tessa de 
Haas, Sanne de Keijzer, Anna 
de Keijzer, Kyra Droppers, 
Indra Droppers, Sam Jonker, 
Elise Kemper, Fabiënne 
Nooy, Kiki Otte, Luna 
Pekaar, Fleur Schults, Lucy 
Schults, Myrthe Soeters, 
Robyn Timmer, Ninah van 
der Vliet, Yoëlle van Dongen, 
Chantal Wagenaar.
Trainer: Jacco van Dongen, 
Roy Snijders
Leider: Gerda Melse 
Competitie: 2e klasse

mo13-1
Sennah Baptist, Isa Berrevoets, Femke Brouwer, Suzanne 
IJzelenberg, Britt Roggeband, Mira Roks, Julia Sanderse, Joy Stoel, 
Senna van Aken.
Trainer: Nicole den Dekker, Paula Meganck 
Competitie: 3 e 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

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
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pupillen

jo13-1
Spelers: Christon Ainabe, 
Sajad Ashoori, Sjors Blom, 
Brett de Vos, Levi Doeleman, 
Luuk Ganzeman, Delano 
Giele, Freek Hoogenboom, 
Jenson Johannisse, Tigo 
Kort, Dean Otte, Tim 
Suur, Sebastiaan Swart, 
Niels van der Maas, Luuk 
Vroegindeweij
Trainers: Mike de Voogd, 
Luuk van Vossen, Dennis 
Dekker  
Competitie: 1e klasse

jo13-2
Spelers: Fleur Bakker, Milan 
Bos, Mathijs Heeg, Tim 
Hendrikse, Elham Nasseri, 
Alec Nieuwendijk, Glenn 
Steenkist, Jip van der Hulle, 
Youri van der Klooster, Tygo 
van der Linde, Dylan van der 
Reest, Sem van Gent, Nick 
van Splunder, Philip Visser
Trainer: Martin Steenkist 
Leider: Jacinta Bos 
Competitie: 2e klasse

jo13-3
Spelers: Ditmar Bijl, Jesse 
Buijl, Bas de Keijzer, 
Matthijs de Keijzer, Charlie 
de Vaan, Tygo Goudzwaard, 
Berend Klein Hesselink, 
Quinten Nooy, Noël Sy, 
Jarno van den Hove, Guido 
van der Werf, Giovanni van 
Dreven, Tristan van Zanten, 
Milan Verton
Trainers: Arjan ‘t Jong,  
Jan van Dreven 
Competitie: 4e klasse

jo13-4
Spelers: Shuaib Al Ubaidi, 
Karel Bartels, Jaimy 
Bentvelzen, Pepijn Bril, Sami 
Bueno, Senna Commandeur, 
Lucas de Jong, Fernando 
Duinhouwer, Kris Herwijnen 
Duarte, Rob Pols, Hashim 
Saidimohamed, George van 
Heukelom.
Trainer: Luna Xausa  
Competitie: 4e klasse

MZC'II 
speelt 
met BAS

MZC'II 
speelt 
met BAS

Coenen Afdichtingsbedrijf BV en Coenen Geveltechniek BV: 

Valkenierstraat 38, 2984 AZ Ridderkerk, Telefoon: 0180 - 486 866, 

Fax: 0180 - 486 867, info@coenen.nl, www.coenen.nl 

HOOGSTAAND GEVELWERK...

AFDICHTINGS- EN 
GEVELTECHNIEK   

COENEN

Coenen is al jarenlang één van 
de toonaangevende bedrijven 
in de branche. 

Vandaag de dag zijn er continue ruim 
65 man bij Coenen werkzaam op 
het gebied van afdichtingstechniek, 
geveltechniek en -onderhoud. Coenen 
werkt in veel gevallen in onder-
aanneming voor de grote bouwers 
in Nederland of rechtstreeks voor 
woningbouwverenigingen en 
gemeenten. 

Kwaliteit staat hoog in het vaandel, 
Coenen is VCA en ISO gecertificeerd.

www.debasstichting.nl

pupillen34
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pupillen

jo11-1
Lars Arkenbout, Kyran 
Blakenburg, Milan Brussé, 
Mees de Graaf, Kaya 
Delfgaauw, Nure Krijgsman, 
Efe Kurt, Sven Pennings, 
Daniek van der Wekken, 
Zhong Lu van Eerten.
Trainers: Ricardo Engel, 
Kyle van Tiggelhoven 
Competitie: 2e klasse

jo11-2
Spelers: Ismail Airashid, 
Femke Berrevoets, Alex 
Dalebout, Zaid Darwish, 
Sinodos Haile, Floris Jonker, 
Merhawi Mebrahtu Nuguse, 
Tijn Oxener, Ezra Stoutjes-
dijk, Sergio van Dreven, 
Bram Widt.
Trainers: Rik van den 
Ouden, Farid Saif, Cretiënne 
Bakker (stagiare) 
Competitie: 2e klasse

jo11-3
Femke de Looze, Tycho 
Delfgaauw, Jesse Hof, Liam 
IJsseldijk, Davy Lenssen, 
Sem Smid, Pim van der 
Hulle, Xavi van der Linde, 
Ted van der Werf, Finn 
Winkels.
Trainers: Evan Neijenhuis, 
Peter van der Linde 
Competitie: 4e klasse

BOUWEN EN VERBOUWEN

Op maat!

BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?

INFO@STOUTJESDIJKBOUW.NL
WWW.STOUTJESDIJKBOUW.NL

ZIERIKZEE       T 0111 82 02 02

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

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
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pupillenpupillen

jo11-4
Gabriël Bartels, Evi de 
Bruin, Stefano de Jonge, 
Aram Haji Koushkar, Sanne 
Hendrikse, Rico Jonker, Leon 
Lich, Ruben Magalingam, 
Hamza Mohamed, Elyas 
Nasseri, Abdulrahman 
Saidimohamed, Quinty van 
Nieuwenhuize, Marijn 
Vrolijk.
Trainers: Fabian Boekholt, 
Ian van Essen Leiders: Piet 
van Mourik, Henri de Bruin 
Competitie: 
4e klasse

j09-2
Spelers: Rustam Amerian, Kevin Brouwer, Marijn de Glopper, 
Lazare Gleuher-Kroesbeek, Aaron Lagendijk, Eva Spahiu, Xavi van 
Dantzig, Piet van den Ouden, Lukas Verhoek, Tom Viergever.
Trainers: Oliver Wasserman, Ronald Viergever, Edwin Hof  
Competitie: 3e klasse

jo9-4
Spelers: Milou Hage, Zenawi Haile, Liam Kok, Senay Mebrahtu 
Nuguse, Thijs van der Neut, Fithawi Okubay Tesfamariam, Nikki 
van Os, Boris-Jan Pahnke, Valentijn Poots, Nahom Simon 
Tesfamariam, Rebecca Struijk. 
Trainers: Pieter van der Neut, Barry Hage Competitie: 5e klasse

jo7-1
Spelers: Bram Oxener, Hanad Mohamed, Ylldrit Zenuni, Mitchell 
Schoute, Brent Neijenhuis, Quinn van Marle, Yente IJzinga, Bas 
Bouman.
Trainers: Barry Schoute, Wouter van Marle

kabouters
Spelers: Xavi van Gent, Marvin de Bruijne, Jivano Totté, Tygo 
Merle, Lars Koppelaar, Demi Groenendijk, Kay Blakenburg, 
Wouter Berrevoets. 
Trainers: Jolanda ’t Jong, André ’t Jong, Mark Kodde

jo9-1
Trainers: Tommie Flikweert, 
Fedde Hoek, Vinny Huijer, 
Mels Kloet, Mex Renger, 
Dani Schoenmakers, Jamie 
Stol, Bryan Tasak, Jochem 
van Dijke, Sem Wassermann
Trainers: Jurgen Schoen-
makers, Emiel Huijer,  
Patrick Renger 
Competitie: 1e klasse

jo9-3
Spelers: Tané Bakker, Silas Hulsken, Sil Knoot, Kerim Kurt, 
Thomas Nootenboom, Caetlin Rode, Jason Snijders, 
Tabesh Gerami, Sebastian Takken, Leeroy Timmers.
Trainers: Denny Snijders, Erik Takken Competitie: 4e klasse 

j07-2
Spelers: Tygo van Herpen, Finn van Aken, Luuk Hamelink, Sepp 
Schipper, Marvin de Bruijne, Ahmed Darwish, Demi Groenendijk. 
Trainers: Jaap de Bruijne, Bas Hamelink

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

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

HOTEL - GRANDCAFÉ - RESTAURANT
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vrijwilligers vrijwilligers 41

Naast de verschillende voetbalteams zijn er binnen MZC ook andere 
‘teams’ actief: vrijwilligers die met vereende krachten de club op allerlei 
fronten ondersteunen.

Onze andere teams

presentatiegids 2016-2017

Dit is maar een klein deel van de vele vrijwilligers die actief zijn voor onze sportvereniging. Vrijwilligerswerk is niet alleen onmisbaar, maar vooral 
ook leuk om te doen. Wil jij ook je steentje bijdragen? Stuur een e-mail naar vrijwilligers@mzc11.nl

Bestuur
Wie zit er eigenlijk in ons 
bestuur? Deze foto helpt 
natuurlijk, maar sinds kort 
kun je de bestuursleden 
ook makkelijk herkennen 
op het sportveld. Ze 
dragen ofwel een grijze 
polo of een net all weather 
jack. Hiermee wil het 
bestuur de herkenbaarheid 
vergroten. De kleding is 
gesponsord door Intersport 
Zierikzee.

Wedstrijdsecretariaat
André ‘t Jong, Hans Wijzenbroek, 
Hans Schreurs en Cor Kuijpers (de 
nieuwe scheidsrechterscoördinator) 
verzorgen het wedstrijdsecretariaat. 
Ze zorgen dat alle competitie en 
oefenduels goed kunnen verlopen. 
Denk dan aan speelschema’s, veld en 
kleedkamerindeling, contact met de 
KNVB. 

Activiteitencommissie
Deze commissie, die bestaat uit Wilma 
Kodde, Jacinta Bos, Leo ‘t Mannetje, 
Jolanda Noordijk, Mirjam van Tiggelho
ven en Janine Heijboer, verzorgt 
activiteiten buiten het voetbal. Denk 
aan het Sinterklaasfeest, Nieuwjaars
toernooi voor de jeugd, de MZC Clubdag 
of de penaltybokaal. Ook worden acties 
georganiseerd om geld op te halen voor 
de club, zoals de recente speculaasactie.

Gastvrouwen
Bij thuiswedstrijden van het eerste 
verwelkomen Saar Torensma, Marian 
‘t Jong en Mirjam Wijzenbroek netjes 
de tegenpartij, scheidsrechters, pers 
en (ouders van) de Pupil van de Week. 

Geen zomerstop voor facilitaire commissie
Daar waar de voetballers de benen tijdens de zomerstop stilhielden, liet de 
facilitaire commissie juist de handen extra wapperen. Nieuwe stoelen op de 
tribune, heel veel schilderwerk, zonnepanelen plaatsen, realisatie van nieuwe 
ballenhokken,... Rob Droppert, bestuurslid facilitaire zaken, somt moeiteloos een 
lange lijst op. “Bijzonder was ook de grote schoonmaakdag. Met een grote groep 
hebben we op twee zaterdagen alle gebouwen onder handen genomen.”

Medische staf

René van den Hummel (sportmas
seur/verzorger) en Dennis Koole 
(fysiotherapeut) zijn aanwezig op 
dinsdag en donderdagavond. Van 
19.0020.00 uur is de behandelruimte 
gereserveerd voor spelers van het 1e 
en 2e. Spelers van andere teams 
kunnen op afspraak behandeld 
worden, afhankelijk van de beschik
baarheid Niet aan voetbal gerelateer
de blessures dienen eerst door de 
eigen huisarts gezien worden. 
Contact met René (0640 88 84 05) of 
Dennis (0642 16 68 52) kan gelegd 
worden via SMS of WhatsApp.

Jeugdcoördinatoren
De vereniging kent 
voor de verschil
lende leeftijdscate
gorieën jeugdcoör
dinatoren. Wat 
houdt die functie 
eigenlijk in? Jack 
Hoogenboom, 
coördinator van de 
jongste jeugd (JO7 en JO9) geeft uitleg.
“Ieder vult deze functie op zijn eigen 
manier in. Het belangrijkste is dat de 
voetballers, jongens en meisjes, ouders 
én trainers/leiders het naar hun zin 
hebben. Met plezier trainen en wedstrij
den voetballen. Hierbij werk ik zoveel 
mogelijk samen met de trainers en 
leiders. Per voetbalseizoen overleggen 
we circa vier keer met elkaar, waarbij 
het vooral gaat om de zaken zo plezierig 
mogelijk te regelen met elkaar. Mijn 
motto: als de sfeer goed is, komen de 
resultaten vanzelf.”
Minimaal drie keer per week is Jack op 
de voetbal, namelijk dinsdag, donderdag 

en zaterdag. Overleg is er vooral ook 
met André ‘t Jong. “Die krijgt de 
allerjongsten binnen. Hij weet wanneer 
spelers toe zijn aan de volgende stap: 
meetrainen met een hoger team.”
Met ouders heeft Jack met name aan het 
begin van het seizoen contact. “Dat is 
om af te stemmen in welk team hun 
kind het beste past. Dit gebeurt op basis 
van leeftijd, fysiek en sociale vaardig
heden.”
 De ‘collega’s’ van Jack zijn Toine 
Tiggelman, Peter Talen, Perry van der 
Werf en Erik ‘t Mannetje. “Mijn functie 
is vergelijkbaar met die van hun, in die 
zin dat we allemaal gericht zijn op een 
goede sfeer in de club en dat elke 
voetballer op zijn of haar niveau kan 
spelen en zich kan ontwikkelen. Er is 
ook een groot verschil: bij de F’jes (JO7 
en JO9) is het welbevinden van de 
spelers en de rol van de ouders veel 
groter dan bij de D’s of hoger. In die zin 
kunnen we bij de Fjes de basis leggen 
voor de normen en waarden binnen de 
club.”

Kantine
Voor een gemoedelijke familievereniging is vooral de derde helft van groot belang! Een ruime groep vrijwilligers zorgt ervoor dat 
de sporters en toeschouwers vóór, tijdens en na wedstrijden en trainingen consumpties kunnen nuttigen. De kantinecommissie 
wordt gerund door Toon van Tiggelhoven en Rein in ‘t Hout. Het kantineteam (inclusief reserves) wordt verder gevormd door: 
Karel de Keijzer, Marcel Muller, Maria Muller, Wim Overweel, Anja de Jonge, Korrie Hilleman, Hanny Kraayenbrink, Henriette de 
Vlieger, Kees van Splunter, Martin Quist, Saar Torensma, Miranda Ravia, Wendy Tolhoek, Evelien van Beveren, Leontine Visser, 
Monique Bouterse, Sylvia Duinhouwer, Nathalie Flikweert, Janine Heijboer, Kees in ‘t Veld, Rini Noordijk, Miranda van Dreven, 
Tamara van der Linde, Jan van Beveren, Wim Ravia, Ronnie Koster en Mirjam van Tiggel hoven.
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contact

Contributie
(leeftijds)categorie bedrag per jaar

5 t/m 11 jaar €   90,–

12 t/m 15 jaar €   104,–

16 t/m 17 jaar € 118,–

18 jaar en ouder € 150,–

Niet-spelende leden €   60,–

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.

Ledenaantal

•  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.

senioren

116 41

284 81
jeugd

Bestuur
•   Niels Meintema, voorzitter; 

voorzitter@mzc11.nl, 06-13 93 91 58
•  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; 

technischezaken@mzc11.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, Peter Goede-
gebuure, Marcel Duinhouwer, Kees Hagesteijn
Vrouwen: Niels Meintema, Werner Kafoe, Hans 
Schreurs, Yuri Vogelzang, Erik ’t Mannetje
Junioren: Werner Kafoe, Perry van der Werf (Co. 
JO17/19), Rob Canters (Sc. JO17/19), Peter Talen 
(Co. JO15), Erik Jan Kort (Sc. JO15),
Pupillen: Werner Kafoe, Peter Goedegebuure,  
Vacature (Co. JO11), Jack Hoogenboom (Co. 
JO9), Toine Tiggelman (Co. JO13)
Scouting senioren: Peter Goedegebuure, Marcel 
Duinhouwer, Kees Hagesteijn
Scouting jeugd: Werner Kafoe, Peter Goedege-
buure (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
Janine Heijboer, Wilma Kodde, Jacinta Bos, 
Jolanda Noordijk, Leo ‘t Mannetje, Mirjam van 
Tiggelhoven

Medische staf
Dennis Koole (fysiotherapeut), René van den 
Hummel (sportverzorger)

Vrijwilligerscommissie
Niels Meintema, Anique Volkeri,  
Manon Torensma, Vivian Bommeljé

Financiële commissie
Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)

Kascommissie
Hans Verkaart, Tonny Hage, Erik-Jan kort

Horecacommissie
Toon van Tiggelhoven, Rein in ‘t Hout

Sponsorcommissie
Janine Heijboer, Saskia van Velthoven, Theo van 
Hekke, Erik ‘t Mannetje

Facilitaire Zaken
Technisch onderhoud: Rob Droppert, Barry van 
Genderen, Alfred Dalebout, Cor Groen Hans 
Beijer, Tonny Hage, Martin Vogelzang, Leo ‘t 
Mannetje, Rini Noordijk, Erik ‘t Mannetje, 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, Cor Wiltenburg, Jan Schietekatte, 
Kees Jonker, Henk Nieuwkoop, Wijnand Wijsman
Materiaalbeheer: Wilma Kodde
Kalken/ maaien: Leo Fonteine
Entree: Joke Goud, Tonny Hage

Gastvrouwen
Saar Torensma, Marian ‘t Jong,  
Miriam Wijzenbroek

Redactie / webbeheer
Jurgen Schoenmakers (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


