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3voorwoord

Je hebt het nieuwe presentatiemagazine van onze vereniging in handen. 
Het is wederom gelukt een prachtig magazine samen te stellen vol 
informatie en wetenswaardigheden aangaande onze mooie club. Een 
vereniging en een magazine waar we trots op mogen zijn. Een vereniging 
die bestaat uit mensen die ieder seizoen weer de uitdaging aangaan op 
zowel sportief als organisatorisch gebied. 

In dit magazine staan alle MZC-teams vermeld. Ook komen onze nieuwe 
hoofdtrainers bij de heren en dames aan het woord. Uiteraard is er ook 
aandacht voor het sportpark dat de afgelopen maanden een ongekende 
metamorfose heeft ondergaan. Met man en macht is er door ons 
facilitaire team hard gewerkt om het gehele park weer klaar te maken 
voor het nieuwe seizoen. Een belangrijke verandering is natuurlijk het 
splinternieuwe hoofdveld, zowel kwalitatief maar ook logistiek een 
opsteker voor het functioneren en het aanzien van onze vereniging. 
Maar we zijn ook trots op ons nieuwe ballenhok; ieder team heeft nu 
zijn eigen ballenhok met eigen spullen. 

De sponsorcommisie heeft ook niet stilgezeten en is erin geslaagd om 
nog meer sponsoren te betrekken bij onze vereniging. Dit geeft meer 
mogelijkheden te investeren. Tevens is er een vrijwilligerscommsie in 
het leven geroepen. Dit heeft ook al zijn vruchten afgeworpen, want met 
name de kantinebezetting is aanzienlijk verbeterd. 

Ongetwijfeld vergeet ik nog een aantal zaken, maar we kunnen  
concluderen dat we goed bezig zijn! Hierbij wil ik, namens het bestuur, 
alle vrijwilligers bedanken voor hun enorme 
inzet. Zij zijn het kloppende hart van onze 
vereniging. Zij zijn het die het elke week 
weer mogelijk maken dat er gevoet-
bald kan worden. Tevens bedanken 
we alle sponsoren voor hun bijdrage. 
Zonder hun heeft onze vereniging 
geen bestaansrecht. Er rest mij verder 
niets meer dan jullie veel plezier met 
het magazine te wensen en uiteraard 
een aangenaam verblijf op onze 
sportaccommodatie.

niels meintema 
voorzitter
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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

GOES   |   MIDDELHARNIS   |   ROOSENDAAL   |   TERNEUZEN   |   VEENENDAAL   |   VLISSINGEN

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

Driekleur tackelt uw financiële risico’s!

Grevelingenstraat 10 E  Zierikzee        www.driekleur.nl

verzekeringen

cover: Corné Schilperoort  foto: kees bin
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Sinds dit seizoen is Theo 
Verkaart de nieuwe 

scheids rechterscoördinator. Hij 
neemt deze functie over van 
Rinus van der Neut. Verkaart is 
verantwoordelijk voor het toe-
wijzen van scheidsrechters aan 
wedstrijden waar de KNVB 
geen arbiter voor levert. “Dat 
loopt vanaf de D-junioren tot  
en met het 5e team”, aldus 
Theo.

Eind vorig seizoen werd 
Theo benaderd door voorzitter 
Niels Meintema en het bevalt 
uitstekend. “Het contact met 
de vaste clubscheidsrechters is 
goed. En de contacten met de 
leiders van de diverse teams 
gaat steeds beter”, legt Theo 
uit. Verkaart is al langere tijd  
zelf actief als arbiter. Blijft hij 
zelf nu nog wel wedstrijden 
fluiten? “Jazeker, daarvoor doe 
ik het veel te graag.”

Naast vaste clubarbiters 
fluiten ook alle seniorenteams 
wedstrijden. “Elk senioren-
team is ‘gekoppeld’ aan een 

jeugdteam. Dat werkt prima. 
Maar soms is  het wel eens las-
tig als de tijdstippen niet goed 
aansluiten. De senioren heb-
ben natuurlijk ook hun eigen 
wedstrijden.” Tot slot doet 
Theo nog een oproep: “Het zou 
welkom zijn als er nog twee à 
drie mensen erbij zouden ko-
men.”
Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij Theo: tcverkaart@
gmail.com

MZC kende afgelopen 
zomer een rustige ‘trans-

ferperiode’. Alleen de 22-jarige 
Mike de Voogd kwam over van 
ZSC. 

Hoe is het contact met MZC 
gelegd? 

“Enkele jaren geleden was dat 
er al, maar ben ik er niet op in-
gegaan. Na de degradatie met 
ZSC zag ik het niet zitten om 4e 
klasse te spelen. En ik wil kij-
ken hoe hoog de lat voor mij 
ligt. Ik heb een balletje opge-
gooid of er nog interesse was. 
MZC heb ik altijd al wel in de 
gaten gehouden doordat ik er 
veel spelers ken.”

Hoe bevalt het bij MZC?
“Elke training en wedstrijd ge-
niet ik van jongens die jaren-
lang hoog hebben gevoetbald. 
Ik leer elke training en heb veel 

meer gevoet-
bald dan ik in 
het begin had 
gedacht.” 
Moest je 
wennen?
“Ja. Het gaat 
allemaal een 
paar tandjes 
sneller dan 
in de lagere 

klasses. Ook is het even wen-
nen om nu linksback te spelen 
in plaats van aanvaller, zoals 
bij ZSC. Maar daar heb ik zelf 
voor gekozen.”

Waar ligt je kracht en wat 
moet nog beter?

“Ik voetbal graag mee en maak 
graag mijn meters over de lin-
kerflank. Ook ben ik  leergierig. 
Mijn handelingssnelheid mag 
nog beter en verdedigend moet 
ik nog een echte killer zijn.”

‘Zoek een plaatsje in de zon...’, luidt een pas-
sage in een bekend voetbalclublied. Het is 

toepasselijk voor de nieuwe stenen tribune op het 
geheel vernieuwde hoofdveld. Deze is geplaatst in 
het midden van de nieuwe wal aan de lange zijde 
tegenover de grote tribune. Een fraai plekje waar, ze-
ker als de zon schijnt, meteen al veel gebruik van is 
gemaakt.  

Naast een prachtig kunstgrasveld en de stenen 
tribune, werd het gehele aanzien enorm verbeterd. 
Zo zijn de paden rondom het hoofdveld voorzien 
van een laag asfalt wat het geheel een verzorgder 
aanzicht geeft. Er is nieuw hekwerk en het populaire 
staanplaatsgedeelte op het dijkje naast de ‘oude’ tri-
bune is voorzien van betonplaten. 

Maar vooral het kunstgrasveld heeft zijn dienst 
al meer dan bewezen. Want hoewel het seizoen nog 
maar kort bezig is, zijn er alweer regelmatig velden 
afgekeurd. Uitwijken voor trainingen naar het kunst-
grasveld is dan dé ideale oplossing.

Theo Verkaart nieuwe 
scheidsrechterscoördinator

Nieuweling Mike de Voogd:  
‘Ik geniet elke training’

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

Een appel bij MZC, 
daar scoor je mee
MZC heeft een gezonde spon-
sorovereenkomst gesloten. Elke 
zaterdag voorziet Landwinkel 
De Zelke de vereniging van ap-
pels. 

De appels worden in eerste 
instantie uitgedeeld aan de E- 
en F-teams, ook aan de bezoe-
kende ploegen. Omdat er waar-
schijnlijk genoeg appels zullen 
zijn, zullen ze ook in de kantine 
gezet worden zodat iedereen 
ervan kan genieten.

Wel zijn er een paar simpe-
le regels: pak je een appel, eet 
deze dan ook op. Het is zonde 
als je een appel maar voor de 
helft opeet. En gooi klokhuizen 
in de prullenbak. zo blijft het 
sportpark netjes.

Clubsjaal als 
ideaal cadeau
De vereniging gaat vanaf zater-
dag 21 november clubsjaals 
verkopen. Ze gaan 10 euro kos-
ten en zijn elke zaterdagmor-
gen tussen 9.00-12.00 uur te 
koop bij het wedstrijdsecretari-
aat. Een leuk cadeau voor de 
aankomende feestdagen.

Dit seizoen liefst 
vier keeperstrainers
Dit seizoen zijn er vier keepers-
trainers actief. Gerard Olijhoek 
en Ed de Reuver, die ook vorig 
seizoen al actief waren, hebben 
versterking gekregen van Jaco 
van der Schee en Ruud van der 
Linde.

Van der Schee gaat de kee-
pers van de 1e en 2e selectie 
trainen. Gerard Olijhoek neemt 
de keepers van VR1, VR2, A1, B1 
en B2 onder handen. Ed de Reu-
ver gaat aan de slag met alle C-
keepers, terwijl Ruud van der 
Linde de D-keepers gaat trai-
nen en de keepster van MC1. 

Spelers van het Jaar 
2013-2014
Al zeker twintig seizoenen 
wordt door de hoofdtrainer van 
het 1e de Speler van het Sei-
zoen gekozen. Een hele moei-
lijke keuze was het eind vorig 
seizoen niet voor hoofdtrainer 
Adriaan Nieuwenhuijse: Ra-
mon Janson. De rappe aanval-

En ineens  
hebben we er 
een  tribune bij

ler snelde voortdurend langs 
tegenstanders en scoorde ook 
volop. Ondanks de belangstel-
ling van andere clubs koos hij 
voor nog een seizoen MZC.

Ook de dames kennen in-
middels een lange historie met 
de Speelster van het Jaar. De 
bijbehorende beker wordt al 
sinds het seizoen 2002-2003 
uitgreikt. Eind vorig seizoen 
mocht Emmelie Verhoek die in 
ontvangst nemen.

Ondanks het zware seizoen 
en de degradatie haalde zij 
constant een hoog niveau. Ze-

ker  in een-op-een-situaties is 
Emmelie bijna niet te passeren.

Duinhouwer in TC
Marcel Duinhouwer versterkt 
sinds dit seizoen de Technische 
Commissie. Samen met Peter 
Goedegebuure is hij verant-
woordelijk voor de senioren. 

Nieuw: vrijwilligers-
commissie
De actie ‘Laat onze leeuw niet 
in z’n hempie staan’ van de 

kersverse vrijwilligerscommis-
sie is al snel een succes gewor-
den. Er meldden zich voldoen-
de mensen aan om te helpen in 
de kantine, zodat er nu op ie-
dere doordeweekse avond be-
zetting is vanaf 18.00 uur.

Niels Meintema, voorzitter 
en lid van de vrijwilligerscom-
missie: “We zoeken nog wel 
naar kantinevrijwilligers, met 
name voor de keukenbezetting 
op zaterdagmiddag.”

De vrijwilligerscommissie 
bestaat naast Meintema uit 
Anique Volkeri, Vivian Bom-

melje, Manon Torensma en Co-
linda Kort. Er zijn volop plan-
nen en ideeën. Meintema: “Zo 
zijn we bezig met het zoeken 
naar vrijwilligers die oudere 
mensen uit verzorgingshuizen 
kunnen begeleiden bij thuis-
wedstrijden.”
Wil je ook een steentje bijdragen, 
op welk vlak dan ook? Laat je 
horen: vrijwilligers@mzc11.nl

Cheque voor  
Hospice
Een recordaantal teams deed in 
juni mee aan het 10e MZC Be-
drijventoernooi. Traditioneel 
wordt gespeeld voor een goed 
doel; deze keer ontving Hospice 
Kaaskenshuis, uit handen van 
bestuurslid Janine Heijboer, een 
cheque ter waarde van 500 euro. 

Verder was er een verras-
sing voor organisator van het 
eerste uur, Leo Fonteine. Hij 
ontving als dank voor vele ja-
ren inzet een fotolijst met 
teamfoto’s van het bedrijven-
toernooi.
Ga naar www.mzc11.nl/2015/06/
geslaagd-bedrijventoernooi voor 
de foto’s.

Kleding wassen na 
spelen op kunstgras
Heeft uw kind op kunstgras ge-
speeld, klop dan de kleding al-
tijd goed uit voordat u deze 
gaat wassen. Deze waarschu-
wing geeft het bestuur. De kans 
is groot dat er anders nog kurk-
deeltjes in de kleding zitten en 
dit is schadelijk voor de was-
machine.

Overigens geldt dit advies 
altijd als er op kunstgras is ge-
speeld, ook als er rubberen 
deeltjes liggen. Kijk voor het hele interview op www.mzc11.nl
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isAfscheid
Als afscheids-
cadeau ontving  
Adriaan Nieuwen-
huijse eind vorig 
seizoen een 
prachtig schilderij. 
De scheidende 
spelers Ruud van 
der Linde, Fred van 
der Helm en Elmar 
Verhage ontvingen 
een ludieke 
karikatuur-
tekening.
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T rots. Ja, dat is de club 
absoluut op de ver-
nieuwde accommoda-
tie. Niet alleen op het 

nieuwe kunstgrasveld, maar 
ook de zaken rondom het 
hoofdveld zien er pico bello uit. 

Op zaterdag 5 september 
werd het kunstgrasveld offici-
eel geopend door oud-Feyen-
oorder Ben Wijnstekers en wet-
houder Ad Verseput. Zij namen 
de aftrap van de thuiswedstrijd 
van de hoofdmacht tegen Hel-
levoetsluis. MZC 1 won het 
openingsduel van de competi-
tie tegen Hellevoetsluis overi-
gens met 2-0. Na afloop was er 
voor alle aanwezigen een mos-
selmaaltijd. Zo werd de feeste-
lijke dag in stijl afgesloten.

Ballenhok
 Naast het hoofdveld was het 
sowieso een drukke zomer op 
facilitair gebied. Zo werd het 
ballenhok grondig aangepakt. 
Er zijn nieuwe ballenhokken 
gemaakt en alle ballen zijn aan 
een kritische keuring onder-
worpen. Dit betekende dat 
ruim de helft werd afgekeurd 
en werd vervangen voor nieu-
we ballen. Ieder team heeft nu 
zijn eigen ballenhok die voor-
zien is van nieuwe ballen, hes-
jes en bidons. Tevens heeft ie-
der hok een inventarislijst.

 Het facilitaire team heeft 
de buitenkant van het secreta-
riaat grondig onder handen ge-
nomen, zodat dit er nu ook 
weer representatief uitziet.

Op veld 2 zijn de oude dug-

outs gesloopt en vervangen 
voor de dug-outs die eerst op 
het hoofdveld stonden. Deze 
zijn geplaatst op een nieuwe 
betonnen fundering. De dug-
outs op veld 4 en 5 zijn ook ge-
repareerd en van een lik verf 
voorzien. En alle deuren wor-

den voorzien van een lik verf in 
de clubkleuren rood en oranje. 
Die kleuren komen ook terug in 
de dug-outs op het hoofdveld.

“Als club danken we de vrij-
willigers en sponsoren die dit 
alles mogelijk maakten. Zo 
kwam de metamorfose van het 

ballenhok mede tot stand door 
belangrijke bijdragen van Field-
turf Benelux, Intersport en het 
Nutsfonds. De schilderwerken 
zijn gesponsord door SPR Coa-
tings en Schults Schilders”, zo 
laat Rob Droppert, bestuurslid 
facilitaire zaken weten.

Peter Goedege-
buure vormt 
samen met Eric 
Ronkes, Kees 
Hagesteijn, 
Erik-Jan Kort, 
Hans Schreurs 
en Patrick de 
Broekert de 
technische 
commissie.

Metamorfose sportpark

presentatiegids 2015-2016

Feyenoord-icoon Ben Wijnstekers en wethouder Ad Verseput openen middels een aftrap het nieuwe hoofdveld. 

Het prachtige nieuwe ballenhok. Het wedstrijdsecretariaat kreeg in de zomerstop een opknapbeurt.

Bouwkundig 
Teken- en 
Ontwerpburo AvdL

Aart van der Linde
Korte Groendal 30
4301 CJ Zierikzee

0111-417 138

info@buro-avdl.nl
www.buro-avdl.nl

Aart van der Linde
Korte Groendal 30
4301 CJ Zierikzee

0111-417 138
info@buro-avdl.nl
www.buro-avdl.nl

Bouwkundig Teken-  
en Ontwerpburo AvdL

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

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

Computer traag? 
WiFi langzaam?
WebhostNow is dé oplossing 
voor computers, netwerken 
en websites!

T: 0111 - 700 508 — KvK: 20169256
WebhostNow.nl
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Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen: hoe bevalt het bij 
MZC?

“Goed. De omstandigheden zijn hier 
natuurlijk fantastisch. Nieuw kunst-
grasveld, nieuwe ballen, nieuwe hes-
jes... Wel merk ik dat het nog een jonge 
club is met een nieuw bestuur, nieuwe 
organisatie, nieuwe wetten en regels... 
dingen zijn wat minder vanzelfspre-
kend. Alles staat nog in de steigers. Dat 
merk je ook met betrekking tot de orga-
nisatie rond het elftal: het staat alle-
maal wel, maar het moet wel nog zijn 
weg vinden. Ze vragen eerder ‘Hoe wil 
jij het?’ dan ‘Zo doen we het’.”

Je bent voorstander van  
kunstgras?

“Ja, de faciliteiten zijn echt top. Dat was 
ook wel een van de redenen om voor 
MZC te kiezen. Vroeger had je veel 
meer aandacht vanuit de gemeente 
voor de velden, zodat de velden ook 
goed waren.”

Je zegt dat het meetelde met je 
keuze voor MZC.

“Dat telde zwaar mee. Ik heb de afgelo-
pen jaren vaak meegemaakt dat je op 
dinsdag voor de training een telefoon-
tje kreeg dat er niet op het veld ge-
traind mocht worden. ‘Zie maar wat je 
doet.’ Kijk, daar word je niet beter van. 
En dan hoor je dat andere clubs wel al-
lemaal lekker blijven trainen...”

Heb je eerder clubs gehad met 
kunstgras?

“Ja, bij RCS. Daar trainden we er alleen 
op. En bij SSV hadden we de keus. Op 
dinsdag trainden we dan vaak op 
kunstgras, en donderdag op het veld. Je 
kunt dan wel altijd trainen.”

Waren die velden vergelijkbaar 
met die van MZC?

“Nee, dit is beter. Je bent ook weer jaren 

verder in de ontwikkeling van kunst-
gras. Als het ging vriezen werd het veld 
bij SSV door de korrels een beetje glad. 
En RCS was een van de eerste kunst-
grasvelden... Maar je kon wel trainen! 
RCS was natuurlijk ook de ploeg van de 
techniek.”

En het kunstgras is ook in het  
voordeel van MZC ten opzichte 
van fysieke teams?

“Ja, MZC is wel vergelijkbaar met RCS. 
Al had je bij RCS wel veel meer jonger 
talent. De A-jeugd bleef daar maar ta-
lenten spuien. Maar ook bij MZC heb je 
die echte rasvoetballers. Zeker in de 1e 
selectie zitten best veel spelers met 
een verfijnde techniek. Dan is kunst-
gras ideaal.”

Welk beeld had je van MZC  
voordat je hier aan de slag ging?

“Als ik eerlijk ben is het voor mij nog 
een klein beetje Zierikzee... Maar het is 
een grote vereniging en een stadsclub. 
Dat ik nog bij ‘Bru’ zat, zeiden ze ook 
altijd ‘stad’ als ze het over Zierikzee 

hadden. Het ligt centraal op het eiland 
en is volgens mij ook redelijk groeien-
de. Ik weet nog dat ik bij ex-voorzitter 
Eric Ronkes kwam, ik wist niet wat ik 
zag joh, al die huizen. Verder heeft MZC 
een duidelijke maatschappelijke func-
tie.”

Hoe kijk je terug op de  
voorbereiding.

“Die was wisselend. We hebben hele 
goede wedstrijden gespeeld, zoals uit 
tegen Goes uit en ‘s-Heer Arendskerke. 
DBGC was een helft heel goed, maar 
daarna zag ik bijna een hele andere 
wedstrijd met kinderlijke tegendoel-
punten.”

Dat was vorig jaar ook een punt: 
veel scoren, maar ook veel tegen 
krijgen.

“Daar moet de winst gaan zitten: dat 
we achterin minder weggeven. Scoren 
doen we wel. Ik wil met vier man van 
achter spelen, minder frivool achterin 
zijn, en zakelijk op ‘de nul’ spelen. Nu 
kiezen we nog te vaak de voetballende 
oplossing of wordt er getreuzeld. Dan 
denk ik soms: schiet die bal maar ge-
woon weg.”

Je oude club Bruse Boys is vorig 
seizoen kampioen geworden. MZC 
zou voetballend niet minder zijn, 
maar wel gemakzuchtiger. Ligt dat 
in de cultuur van beide clubs?

“Bruse Boys is een club op zich. Zo is er 
maar één. Ze zijn wel meer met de tijd 
meegegaan en de trainingsomstandig-
heden zijn sterk verbeterd. Voorheen 
had je een veldje tussen twee lantaarn-
paaltjes en dat vonden ze zelf het beste 
veld van Zeeland, bij wijze van spre-
ken. Maar ja, dat is de charme van 
‘Bru’. Als ze een paarse kous hadden en 
een lichtpaarse deden ze daar niet 
moeilijk over.”

Na ruim vier seizoenen met 
Adriaan Nieuwenhuijse als 

hoofdtrainer, staat sinds deze 
voetbaljaargang Alexander van 

Keulen aan het roer bij de 1e 
selectie. “Top 5 als doelstelling 
is misschien heel voorzichtig, 
maar aan de andere kant: ik 

weet ook hoe het werkt. Je bent 
de te kloppen ploeg, je moet 
even zien hoe de ploeg zich 

ontwikkelt.”

barry hage

Hoofdtrainer Alexander van Keulen:

presentatiegids 2013-2014

‘Faciliteiten hier 
zijn echt top’

presentatiegids 2015-2016 presentatiegids 2015-2016

We moeten  
achterin zakelijker 

spelen, minder  
frivool
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Boeken ze daar niet enorme winst: 
qua karakter.

“Qua nuchterheid wel. Maar ze hebben 
nu ook gewoon een goede lichting 
hoor. Ook met ervaring.”

Maar kun je daar makkelijker een 
team creëren dan in ‘de stad’?

“Op dit moment qua samenstelling van 
het team wel. Kijk, wij hebben nu toch 
een paar gearriveerde jongens. Die 
hebben al meer meegemaakt en de 
vraag is of die nog het heilige vuur heb-
ben om echt nog alles van zichzelf te 
vragen of vinden die het gewoon leuk 
om op zaterdag een pot te voetballen.”

En wat is jouw indruk? Of andere 
vraag: hoe kun je dat prikkelen?

“Nou, daar ben ik nog wel zoekende 
naar. Hoe kun je dat soort jongens een 
prikkel geven, het juiste gevoel, zodat 
ze net dat beetje extra geven.”

Waar zie je de kracht van je team?
“Ons scorend vermogen. We krijgen al-
tijd kansen en scoren bijna elke wed-
strijd. Verdedigend moet het beter. Niet 
omdat we niet kunnen verdedigen, 
maar meer de manier waarop. Neem 
de tegengoal tegen Noad’67: balverlies, 
onze aanvaller blijft staan, een mid-
denvelder stapt naïef in en een verde-
diger laat zich verrassen... Dan verlies 
je de bal op het middenveld en met 
twee ballen staan ze voor onze goal en 
scoren ze. Dan zijn er drie, vier mo-
menten geweest om in te grijpen, te 
anticiperen.”

Haal je zo’n moment meteen terug 
als trainer richting spelers?

“Zeker. In dit geval al in de rust. Dit was 
een typerende goal voor MZC: balver-
lies op het middenveld, even een mo-
ment van ‘hè, er staan best veel men-
sen voor de bal’, en dan het te laat 
knijpen van de backs... Dat zijn alle ac-
centen die ik al vanaf het begin erin wil 
brengen. Daar train ik op. Backs moe-
ten continu meekantelen.”

Heb je een vaste aanpak als je 
begint bij een club. 

“Dat is per club verschillend. Vorig jaar 
speelde ik bij Terneuzense Boys bij-
voorbeeld met twee spitsen, omdat 
daar de selectie zich beter voor leende. 
Vorig jaar heb ik de nacompetitie van 
MZC gezien. Dan weet je met spelers 
als Ramon Janson, Dennis Dekker, Ing-
mar Quist, Wesley Goud en misschien 
nog wel mensen, dan zie je dat je met 
drie spitsen kan spelen. Keus genoeg.”

Na de keuze voor de speelwijze, 
hoe pak je het dan aan? Begin je 
met de laatste linie of juist van 
voren?

“In dit geval ben ik met de laatste linie 
begonnen, maar dat is per keer anders. 
Soms heb je een defensie die al jaren 
met elkaar speelt, dan hoef je daar 

minder aandacht aan te besteden. Nu 
ligt het accent daar wel: vier man ach-
terin, knijpende backs. Maar ik probeer 
er ook in te brengen dat ze voorin bij 
balverlies meteen druk zetten. Dat is 
wel iets waar een heel jaar overheen 
gaat.”

Is er wel een vaste lijn die bij elk 
team terugkomt?

“Zeker wel. Qua conditionele opbouw, 
qua trainingsopbouw, de wedstrijd-
voorbereiding.”

Hoe zie je jezelf als trainer? Druk 
sturend langs de lijn of juist niet?

“Ik merk dat ik rustiger ben geworden 
de laatste jaren. Vroeger vond ik het 
nog wel eens nodig om langs de kant te 
schreeuwen, ook tegen een scheids-
rechter. Maar inmiddels weet ik waar 
ik het wel en niet kan halen. En de tijd 

dat ik dacht dat ik het bij de scheids-
rechter of grensrechter kon halen, die 
is voorbij.”

En hoe omschrijf je je verder?
“Ik zit er als trainer vol in. Ik vraag veel 
van mijn spelers, ook qua beleving. 
Voordeel is dat het nu van twee kanten 
allemaal nieuw is. Het gaat erom dat 
dat ook zo is als we straks verder in het 
seizoen zijn. En het valt of staat, of je 
nu hoog of laag speelt, altijd met de re-
sultaten.”

Adriaan Nieuwenhuijse is vieren-
eenhalf jaar trainer hier geweest. 
Ben je een trainer van langere 
periodes?

“Ik heb vier jaar bij Kapelle gezeten, 
maar dat vond ik te lang. Met mijn ma-
nier van werken – ik ben best veelei-
send, confronterend, soms een beetje 
cynisch – daar zit een houdbaarheids-
datum aan. Ik wil het optimale eruit 
persen. Het is zo zonde dat voetballers 
goed kunnen voetballen, maar er niet 
het maximale uithalen. Soms zijn er 
omstandigheden zoals studie, maar 
soms is het ook gewoon gemakzucht.”

En dat accepteer je niet.
“Dat komt misschien ook omdat ik op 
mijn 25e moest stoppen als voetballer. 
En dan zie ik iemand die heel fit is, 

goed kan voetballen, en vervolgens zijn 
carrière weggooien. Ja, dan denk ik als 
voetballer en vind dat zonde.”

Wanneer merk je nog meer dat je 
soms meer als voetballer denkt 
dan als trainer?

“Het willen winnen! Dan bedoel ik de 
échte wil om te winnen. Je kan een 
duel aangaan om te winnen of om niet 
te verliezen. Daar zit wel degelijk een 
verschil in.”

Welke trainers zijn je inspiratie?
“Ik zie een nieuwe lichting met trainers 
als Daan Eikenhout, Hubert van den 
Hemel, Kees Westerweele, Thomas de 
Ridder, Ralph Zegers... Die stralen veel 
energie uit en dat houdt me wel scherp. 
Aan de andere kant: ik heb een drukke 
baan en ik vind het soms ook wel eens 
lekker om niet over voetbal te praten. 
Maar zodra ik bij MZC ben, geef ik me 
voor de volle 100 procent. Die jonge 
trainers zijn net 3, 4 jaar bezig, houd 
het ook maar eens twintig jaar vol...”

En heb je in het betaald voetbal 
trainers die je aanspreken?

“Ik hou wel van de no-nonsense trai-
ners, zoals bijvoorbeeld Henk de Jong, 
Ron Janson, Kalezic. Ze vertegenwoor-
digen de club correct. Daar heb ik meer 
mee dan bijvoorbeeld Van Gaal.”

Wat wil je als trainer nog  
bereiken? 

“Ik moet reëel zijn. Zitten top- en 
hoofdklassers op Alexander van Keu-
len te wachten? Dan mis ik toch een 
stuk voetbalverleden. En voor zo’n car-
rière moet je ook niet de verantwoor-
delijke baan hebben die ik nu heb.”

Wanneer besefte je waar je  
plafond lag?

“Dat merk je in de loop der jaren. Ik heb 
nu een jaar of vijf TCI, maar Kloetinge, 
Hoek of Vlissingen zullen mij niet bel-
len. Soms moet je ook wel een beetje 
het geluk hebben dat je ergens inrolt. 
Kijk komt het niet, komt het niet. Zo’n 
TCI-cursus heeft me wel verrijkt als 
trainer. Dat is toch een investering in je 
zelf.”

Maar qua clubs is het niet te  
plannen en is het maar wat op je 
pad komt?

“Ja, maar ik ben wel kritisch op wat er 
langskomt. Soms ga ik niet eens pra-
ten. Dat is niet omdat ik mezelf te groot 
voel, maar ik zie mezelf bij sommige 
clubs niet werken. Sta ik weer in die 
blubber te trainen, dat vind ik niks. Ik 
heb altijd vertrouwen dat er een goede 
club belt. Ik heb in de loop der jaren 
een stabiele naam opgebouwd. Niet 
extreem in de plus, niet extreem in de 
min, maar wel een betrouwbare trai-
ner. Een goed uithangbord van de club.”

Hoe kwam MZC op je pad?
“Ik trainde Terneuzense Boys en de 
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week voordat MZC tegen ons moest, 
werd bekend dat Adriaan Nieuwen-
huijse wegging. In die tijd heb ik een 
balletje opgegooid bij elftalleider Huib 
Smits: ‘Als je een opvolger zoekt, mag 
je aan me denken.’ Zo is het min of 
meer gegaan.”

Wat is de doelstelling met MZC? 
Het afgelopen seizoen overtreffen 
is niet makkelijk... dan blijft alleen 
plek 1 over.

“Het tweede jaar is altijd moeilijker. 
Het eerste jaar is alles nieuw, al lag er 
wel een verwachtingspatroon gezien 
de spelers die hoger gespeeld hebben, 
zoals Mathijs, Ben, Corné en Ingmar. 
En Ramon Janson heeft zich fantas-
tisch ontwikkeld natuurlijk. Maar het 
tweede jaar kent iedereen ze. Boven-
dien zijn die ‘gearriveerde’ spelers 
weer een jaartje ouder... hebben ze de-
zelfde drive nog, willen ze zichzelf nog 
één keer bewijzen. Als we vorig sei-
zoen kunnen evenaren, doe je het ge-
woon heel goed. En qua puntenaantal 
zou je zelfs denk ik spekkoper kunnen 
zijn...”

Durf je je hard uit te spreken over 
een doelstelling?

“Met zo’n ploeg moet je wel mee kun-
nen doen om een periodetitel. Top 5 is 

misschien heel voorzichtig, maar aan 
de andere kant: ik weet ook hoe het 
werkt. Je bent de te kloppen ploeg, je 
moet even zien hoe de ploeg zich ont-
wikkelt.”

Wat legt de club op?
“Het vorige bestuur wilde graag zo 
hoog mogelijk. Nu is het de tendens: 
we willen wel graag hogerop, maar we 
vinden de F2 en de E1 ook heel belang-
rijk. En ik snap ook dat je niet alles op 
je eerste elftal gooit. Dat is terecht. Je 
hebt een maatschappelijke functie. 
Vijf-, zeshonderd leden, dan is het wel 
heel fragiel om alles aan je eerste elftal 
op te hangen. Op termijn zou je die vi-
sie kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld 
met een stichting rondom het eerste 
om zo structureel op hoger niveau te 
kunnen spelen.”

Volg je de rest van de club?

“Via de site wel wat en ik zie wel eens 
wedstrijden van de A’s en het tweede. 
Ik probeer zaterdags daarom ook eer-
der te komen. Maar ik zeg altijd tegen 
clubs: ik kom voor het eerste elftal.”

Wat zie je verder voor talenten?
“Je hebt Ramon Janson, Sven Heijboer, 
Yorick de Vries, Arne Holm... En Tom 
Quant... dat zijn jongens die straks ook 
in MZC 1 kunnen spelen. Tuurlijk heb 
je nu een bak ervaring met Freek, Cor-
né, maar op termijn moeten die andere 
gasten toch klaarstaan.”

Ben je al bezig met het opbouwen 
van dat nieuwe MZC?

“Nee, dat is bijvangst. Ik ben nu bezig 
met het resultaat van nu. Tuurlijk, als 
ik een keuze moet maken tussen een 
gelijkwaardige speler die nog één jaar 
meegaat of nog tien jaar kan spelen, is 
de keuze helder.”

alexander van keulen
Zijn hele jeugd speelde hij bij Kloetinge in de hoogste elftallen en ook enkele 
wedstrijden in Kloetinge 1. Van 1991 tot 1995 kwam Van Keulen, depotmanager bij 
PostNL, uit voor Yerseke 1, waarna hij trainer werd van Bruse Boys. 
Een overzicht van zijn clubs en hoogte- en dieptepunten:
• 1995-1998 Bruse Boys; kampioen en degradatie
•  1998-2003: Kapelle; nacompetitie promotie; nacompetitie degradatie
• 2003: assistent-trainer Kloetinge
• 2004-2007: RCS; kampioen en 1x nacompetitie
• 2007-2009: Serooskerke; nacompetitie
• 2009- 2012: SSV’65; nacompetitie
• 2012-2013: Terneuzen
• 2013-2015: Terneuzense Boys; nacompetitie
• 2015: s.v. MZC’11

Ik ben best  
veeleisend,  

confronterend, 
soms cynisch... 

daar zit een 
houdbaarheids-

datum aan

De tijd dat ik 
dacht dat ik het 

bij de scheids-
rechter kon  

halen is voorbij
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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
Harry Heun, Nicky Koenen,Stefan Jumelet, Nick Mulders, Lennart Quant, Martijn Kik, Wouter Blommaert, Robin van Welt,  
Martin Steegmans, Michiel Tamerus, Arjan ‘t Jong, Robin in ‘t Hout, Luuk Douw, Patrick Verkaart, Matthijs Heeres, Owen de Vlieger,  
Daan Ruitenbeek.
Spelers/leiders: Martin van de Schee en Kevin Onderdijk Competitie: reserve 3e klasse Training: maandag 20.00 uur  
Thuiswedstrijden: zaterdag 12.00 uur

mzc 2
Sander de Vries, Jeroen de Ruyter, Rehan Saif, Niels Muller, Jerome Enser, Jeffrey Osseweijer, Steven Bal, Thomas van der Linde,  
Derk van der Doel, Rick de Bil, Niels Schot, Jeffrey Janson, Shinto van Ham, Reggie van Ham, Nino van der Niet, Kamil Alakbarov.
Trainer/coach: Dennis Kemper Assistent-trainer: Lee Mol Verzorger: Dennis Koole Vlagger: Roy Snijders Materiaalman: Guus van der 
Linden Competitie reserve 2e klasse Training: dinsdag en donderdag 20.00 uur Thuiswedstrijden: zaterdag 12.00 uur

Wij wensen MZC’11 
een opbouwend seizoen toe

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

 

Sint-Domusstraat 17  •  Zierikzee  •  0111 - 414222

Wij kunnen 

bloemen voor u

regelen in 

heel Nederland

planten

bloemstukken

rouwbloemwerk

trouwbloemwerk

woonaccessoires

streekproducten

voor al uw bloemen

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
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Schoenreparaties, tasreparaties en meer

Uitgebreid assortiment leren tassen en riemen

Sleutelduplicaties

Wandelstokken

Naambordjes

Zweedse muilen

SCHOENMAKERIJ
NELEMAN

WE STAAN VOOR U 
KLAAR OP:

DINSDAG T/M VRIJDAG 
9.30- 12.30 uur  

en 13.15-17.30 uur 

ZATERDAG 
9.30-14.00 uur

Dam 20, Zierikzee             0111-417 454

www.catorfotografie.nl 06-55337338

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

HOTEL - GRANDCAFÉ - RESTAURANT

mzc 5
Martin Timmerman, Florus van der Paauw, Lou Verton, Peter Legemaate, Jan Huibert Bouwman, Joachim van Leeuwen, Jacco Folmer, 
Denny Snijders, Roy Snijders, Marco Saman, Rinus Roon, Ramazan Ayaz, Roy van der Wekken, Pim Kaater, Dick Schults, Jaimi Ras,  
Arco Schot, Eric van den Bos.
Speler/leider: Arco Schot Competitie: reserve 5e klasse Training: maandag 20.00 uur  Thuiswedstrijden: zaterdag 14.30 uur

mzc 4
Adriaan Wandel, August de Jonge, Bas Schiettekatte, Bilal Al Ashqar, Cees Kraayenbrink, Daniël Lodders, Edwin Hof, Erdo Yok,  
Erik-Jan Kort, Frank van der Helm, Gerbrand Verton, Jacco Heijboer, Leon de Jonge, Leon Groenleer, Leon Sinke, Marc Berrevoets,  
Pascal Stoutjesdijk, Patrick Knijnenburg, Rob Canters, Ruben Jumelet.
Speler/leiders: Wouter Kok en Marc van der Linde Competitie reserve 4e klasse Training: maandag 20.00 uur   
Thuiswedstrijden: zaterdag 14.45 uur

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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Hoe bevalt het bij MZC?
“De sfeer is goed. En wat leuk is: het is 
zwart-wit en ik zeg altijd ‘Ik ben zwart-
wit geboren’, want ik kom van Veere. 
Verder is het wennen aan de nieuwe en 
vooral ook grote groep bij de dames. En 
er is een andere doelstelling dan puur 
presteren. Daarom heb ik ook voor 
MZC gekozen: omdat hier opgeleid kan 
worden. Ik ben meer een opleider.”

Hoe ziet een gemiddelde voetbal-
week er voor je uit?

“Alle dagen voetbal. Met het tv-pro-
gramma CTV Voetbal zijn we drie jaar 
geleden begonnen. Maandagmiddag 
wordt dat opgenomen, snel eten en 
dan naar MZC. Op dinsdag train ik bij 
drie verenigingen de trainers. Als 
KNVB-docent zag ik dat zodra trainers 
hun diploma hebben,  ze worden losge-
laten. Ik denk niet dat dat goed is. Ik 
ben hoofd jeugdopleiding geweest bij 
Zeelandia Middelburg en daar hadden 
we 53 teams met 123 vrijwilligers. Veel 
mensen waren gevraagd om te trainen, 

Meerdere aanbiedingen  
van herenteams liet hij schieten. 

Ook al valt daar meer te  
verdienen. Adri Franke uit Veere 

liet zijn hart spreken en koos 
voor de dames van MZC. “Ik ben 

een opleider en dat kan ik hier 
doen.” Niet alleen Vrouwen 1, 
maar ook het 2e en de gehele 
meidenopleiding krijgen zijn 
aandacht. “Qua kwantiteit is  
het goed, maar qua kwaliteit 
moet er nog veel gebeuren.”

barry hage

Adri Franke: ‘Ik ben zwart-wit geboren, dus dat komt mooi uit’

Voorvechter van  
het vrouwenvoetbal

maar die wisten niet goed wat ze 
moesten doen. Als je geen gevoel hebt 
met de oefenstof en de kinderen, is dat 
een probleem. Trainers branden af en 
vinden het niet leuk meer. Daarom heb 
ik een plan geschreven: train de trai-
ner. Dit om de kwaliteit van trainingen 
te verhogen en om trainers te helpen. 
Ik geef ze handvatten mee om het trai-
nen leuk te houden, voor de jeugd en 
voor henzelf. Heel zwart-wit gezegd: 
verenigingen nemen een dure trainer 
voor het 1e elftal en wat daaronder zit 
zoekt het maar uit. En die hoofdtrainer 
roept: ‘Dit en dat kunnen ze niet.’ Dan 
klopt er toch iets niet in je systeem?” 

Dus moet er een extra cursus 
komen vanuit de club, naast de 
pupillencursus van de KNVB?

“Nou, geen cursus. Het is geen doceren, 
want die mensen hebben geen zin om 
zestien weken een verhaal aan te ho-
ren. Nee, op het veld staan, naar elkaar 
kijken en van elkaar leren. Een pupil-
lencursus is voor sommigen al te hoog 

gegrepen. Daar gaat het al over voet-
balzaken als omschakelen... Sommi-
gen weten niet eens wat dat is. Laat 
staan dat ze weten op welk been je aan 
moet spelen, waar je moet staan...”

Dan hebben we de dinsdag gevuld.
“Dat doe ik dinsdag en donderdag. 
Woensdag ben ik weer bij MZC en vrij-
dag geef ik regelmatig cursus voor de 
KNVB. En één keer in de twee weken 
geef ik keeperstraining bij voetbal-
school Pro Goal.  Dan kom ik thuis en 
bereid ik de wedstrijd voor en zaterdag 
is het voetbaldag. En zondag kijk ik 
voetbal. Ik heb gelukkig een vrouw die 
voetbal ook leuk vindt...”

Door haar ben je bij het vrouwen-
voetbal betrokken geraakt?

“Ja, Veere was een van de eerste clubs 
met damesvoetbal. Ik heb haar ook nog 
getraind.”

Ging dat goed? 
“Ja, hoor. Zodra ze buiten de lijn was, 
kon ze het voetbal loslaten. Voor mij is 
dat even iets anders...”

vrouwen 1
Ellen Bijzet, Ellen Boot, Stella van Trierum, Daniëlle Boogert, Marjolein Verhoek, Charlotte van der Velde, Emmelie Verhoek, Romy 
Messemaker, Jetske Meintema, Nelleke Romijn, Nynke de Vries, Franka Verwest, Zola van der Zwart, Nicole Heikamp, Daniek Lafeber, 
Janis Hazebroek, Mirthe Berrevoets, Samantha Hoogendoorn.
Trainer: Adri Franke Leiders: Marleen Berrevoets en Judith Bruynooge Competitie: 3e klasse Training: maandag en woensdag 20.00 uur 
Thuiswedstrijden: zaterdag 14.30 uur

vrouwen 2
Bianca van der Helm, Jaimy van Leersum, Cynthia Boogert, Michèle de Jonge, Lily van ’t Westende, Amy de Vlieger, Suzanne Vogel, Gwenda 
Jochem, Evi Dalebout, Inga van Leeuwen, Sonja Knoester, Linda den Oude, Lise Quant, Judith Zweistra, Anouk Verwest, Annieke den Boer, 
Sanne Tamerus, Wendel van Moort, Ilse Kloet
Trainer: Wim Mulders Leider: Hans Schreurs Competitie: 4e klasse Training: maandag en woensdag 20.00 uur  
Thuiswedstrijden: zaterdag 14.00 uur

Adri Franke 
zwaait sinds 

dit seizoen de 
scepter bij 
Vrouwen 1.
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Nu MZC. Belangrijkste punt is dus 
het opleiden.

“Ja, dat was een reden om hier aan de 
slag te gaan. Na de degradatie uit de 2e 
klasse wil MZC bouwen aan een con-
sistente opleiding en doorstroming van 
jeugd naar de senioren. Er zijn vol-
doende meiden, er is voldoende jeugd, 
mensen die graag willen, een goede 2e 
trainer, Hans Schreurs die ik kende via 
het Schouws Elftal. Voor mij is verder 
het gevoel belangrijk. En dat was goed.”

En hoe is het nu?
“Er valt een heleboel te doen, maar dat 
is alleen maar mooi toch? Qua kwanti-
teit is het goed, maar qua kwaliteit 
moet er nog veel gebeuren.”

En dan kijk je puur naar de dames?
“Dat kun je ook wel breder trekken.
Overal waar ik gewerkt heb, kon ik 
nooit alleen maar met één ding bezig 
zijn. Ik zie altijd dingen, ik heb de ken-
nis en ik vind het nog steeds leuk om 
over te dragen... Dan zeg ik: je mag als 
club op een nette manier misbruik van 
me maken. Het zou dom zijn als je ie-
mand binnenhaalt die je betaalt – al 
kun je dat tussen aanhalingstekens 
zetten gezien de benzine kosten – om 
daar als club niets mee te doen.”

Dus help je mee een goede  
structuur neer te zetten?

“Ja, en dan maakt het op den duur niet 
meer uit of poppetje A of B voor de 
groep staat. Dan is er een visie, beleid.”

Verschilt MZC van andere clubs?
“Je komt overal dezelfde dingen tegen. 
Welwillende trainers die hun stinken-
de best doen, maar vastlopen omdat ze 
te veel met zichzelf en het team bezig 
zijn en niet met het opleiden. Opleiden 
betekent dingen die fout gaan verbete-
ren. Niet iedere week iets nieuws pro-
beren te bedenken, maar juist dezelfde 
oefenstof in heel veel vormen terug la-
ten komen. Trainers doen veel dingen 
onbewust en ik wil ze leren bewust 
dingen te doen. Clubs kabbelen maar 
wat voort als het om opleiden gaat. De 
beste trainers moeten niet bij de A’s of 
het 1e staan, want daar moeten spelers 

Ik had ze gebeld en gezegd: ‘We hebben 
talenten.” De keeper kon bij wijze van 
spreken meteen blijven! Stond het 
dorp op zijn kop: naar Ajax toe en er 
kon ook iemand blijven? Opeens is dat 
daar gaan leven joh, kwamen ouders 
kijken... Daarvan zeg ik tegen MZC: ik 
heb de kennis en contacten, en als ik 
zie dat we iets kunnen doen, wil ik 
daar best inspringen. Wat bij heren 
normaal is, daar moet je bij de dames 
iets extra’s voor doen. Qua voetbal-
niveau wordt het in elk geval steeds 
beter, omdat er meer meiden komen. Je 
krijgt meer een piramide, zoals ook bij 
de jongens. De meiden in Zierikzee zijn 
op een laag niveau ingestapt, zijn ge-
groeid, gegroeid, gefuseerd en gepro-
moveerd, maar daaronder zat niets.”

Dus eerst een stap terug om straks 
een paar stappen vooruit te zetten.

“Ik ben hiernaartoe gekomen om er 
iets moois van te maken. We moeten 
beginnen bij wat belangrijk is om te 
kunnen presteren en dat ontbrak: voet-
bal leren, het opleiden. Dan heb je bij 
dames ook nog het feit dat er veel afha-
ken als ze moeder worden. Ik heb er nu 
drie, vier die moeder zijn, maar door-
gaan met voetbal! Die zijn goud waard. 
Die hebben ervaring en zetten een 
voorbeeld neer richting de anderen.” 

Er is een groot leeftijdsverschil.
“Ja, je hebt meiden van 15 jaar die net 
aan een vriendje denken, en je hebt da-
mes die bezig zijn met kinderen. De 
overstap van meisjes naar dames is fy-
siek ook heel zwaar. Een A-junior bij de 
mannen is zelf al fysieker.”

Je noemt fysiek. Er zijn mensen 
die niet goed naar het Nederlands 
damesteam kunnen kijken, omdat 
je bijna geen fysieke duels ziet. 

“Nee, duels heb je bijna niet. Maar als je 

vergelijkbaar met andere clubs, 
maar wat zijn verschillen?

“Verschil zit hem bijvoorbeeld in het 
ballenhok. Dat is pas nieuw en ziet er 
fantastisch uit; ook met allemaal nieu-
we materialen. Complimenten. Alles is 
geregeld. Maar ik zie ook dat het een 
groeiende vereniging is en daarom te-
gen kleine problemen aanloopt. Dan 
gaan bepaalde dingen niet altijd even 
vlug als bij een kleine club. Je hebt met 
heel veel mensen te maken. Het zal 
ook nog wel even duren voordat ik 
weet wie wat precies doet.”

Wat zou beter moeten?
“Neem het eerste gesprek dat ik met 
MZC had. Als ik als hoofdtrainer wordt 
gevraagd bij heren zitten er bestuurle-
den, de spelersraad, iemand van de tc... 
Toen ik hier kwam had je alleen Hans 
Schreurs en de voorzitter. Toen reed ik 
naar huis en dacht ik: ‘Dit ga ik niet 
doen’. Het gaf geen goede indruk. Als je 
een trainer haalt voor de vrouwen, 
moet je daar ook serieus mee omgaan.”

Het vrouwenvoetbal dat achter het 
mannenvoetbal hobbelt.

“Ja, maar dat triggert mij dan wel. Zo 
van: dat zullen we eens gaan verande-
ren.” 

Maar het blijft toch bij de heren 
achterlopen?

“Dat niveau kun je niet halen, want je 
hebt veertig jaar achterstand. Maar als 
ik kijk naar mijn tijd bij de dames van 
Oostkapelle dat eredivisie speelde. 
Daar zijn dingen gebeurt waarvan nie-
mand had durven dromen. Ik haalde 
het Nederlands Dameselftal naar Oost-
kapelle. Zaten er 1100 mensen langs de 
kant. Dat was ondenkbaar voor dames-
voetbal. Ik wilde iets tegen dat negati-
visme doen. En met vier meiden van 
Wolfaartsdijk ben ik naar Ajax gereden. 

liefhebber bent en je houdt van combi-
neren, open en direct spel... Bij het na-
tionale dameselftal wordt een bal over 
40 meter gewoon aangenomen zonder 
dat iemand komt inglijden om iemand 
onderuit te halen. Bij mannen vinden 
we stoer gedrag normaal, maar bij 
vrouwen is dat nu eenmaal anders. Dat 
hebben we allemaal zo meegekregen. 
Vrouwen hebben ook een andere li-
chaamsbouw. Daarom ligt de hande-
lingssnelheid van vrouwen tussen de 
10 en 20 procent lager dan bij mannen.” 

Dus moet je het niet vergelijken?
“Nee, dat moet je niet doen. Als je van 
voetbal houdt, kijk dan naar voetbal en 
niet of het mannen of vrouwen zijn. 
Als je niet analyseert, maar puur ob-
serveert dan zie ik soms betere combi-
naties bij de vrouwen dan bij de man-
nen. Maar omdat het niet sneller en 
niet fysieker is, denken we dat het er 
minder goed uitziet”

Kunstgras. Als docent hoef ik niet 
te vragen wat je ervan vindt.

“Het is fantastisch om op te trainen. Ik 
ben al verwend bij Wolfaarstdijk met 
hetzelfde soort kunstgras. Maar als je 
het mij persoonlijk vraagt: dan voetbal 
ik het liefst op gras. We trainen nu één 
keer op kunstgras en één keer op het 
veld, omdat je in de competitie ook 
veel wedstrijden op gras speelt.”

Hoe kijk je terug op de  
voorbereiding?

“Het was matig. Dat komt omdat deze 
groep niet gewend was dat zaterdag 
voetbaldag is en dat je daar rekening 
mee moet houden. Ik probeer dat wel 
ietsjes te veranderen. Zo heb ik er nu al 
twee die hun werk verzetten. Het mooie 
is dat ze elkaar daar nu ook in corrige-
ren. Kijk, ik heb meteen aangegeven: ik 
kom van ver, ik kan ook kiezen voor he-
ren en dan verdien ik drie keer zoveel. 
Van een selectiespeler verlang ik dat ze 
er zaterdag zijn en niet naar bijvoor-
beeld een jarige tante gaan. Twee wil-
den dat. De rest ging ervoor.”

Zitten er ook uitzonderingen in de 
selectie?

“Ja. Bij de selectie van 19 zitten drie 
speelster die ik erbij houd voor het ni-
veau van de trainingen. Want van trai-
nen op niveau leert iedereen het meest. 

Eerste doel is dus meer voetbal 
erin krijgen?

“Ik had al binnen 30 seconden genaly-
seerd: als we geen baas zijn over de bal, 
kunnen we niet leren voetballen. Daar-
mee wil ik niet zeggen dat ze het hier-
voor allemaal niet goed hebben ge-
daan, maar ik denk dat als je dat 
overslaat, dat je wel kunt presteren, 
maar dan is dat maar voor de korte ter-
mijn. Fouten blijven fouten. En dan 
kun je wel wedstrijden winnen omdat 
de tegenstander minder is of door hard 
te werken, want dat kunnen ze hier 
wel: hard werken. Wat ik erin wil krij-
gen, is meer voetbal.”

Dan hebben ze hiervoor dus toch 
geen voetbal geleerd?

“Niet zoals ik denk dat voetbal ge-
speeld zou moeten worden. Dat begint 
bij baas zijn over de bal. Ik kijk ook veel 
naar lichaamstaal. Staan ze in het veld 
met afgezakte schouders. Wat denkt 
een tegenstander dan? Sta rechtop en 
lach. Ze hebben hier iets onderdanigs 
wat helemaal niet nodig is, want ze 
kunnen voetballen.”

Zelfvertrouwen uitstralen.
“Ja, er liepen hier spelers die hun zelf-
vertrouwen kwijt waren. Als er iets 
slecht is voor het spel dan is dat het 
wel. Dan word je een soldaatje. Moet ik 
een kastje kopen en ze gaan besturen. 
Maar zo werkt het niet. Ze moeten het 
zelf doen.”

Je noemde het Nederlands Dames-
elftal. Je was erbij betrokken.

“Ik heb stage gelopen bij Willem II. 
Daar was Andries Jonker coach en 
hoofd technische zaken. En hij is ook 
coach van het Nederlands Dameselftal 
geweest. Ik had drie spelers in het nati-
onale team dus ik ging regelmatig naar 
Zeist. Toen vroegen ze me te assisteren 
en van het een kwam het ander. Ik ben 
meegeweest naar Denemarken en 
Frankrijk. Dan staat jouw speler daar 
en wordt het Wilhelmus gespeeld.... 
dat zijn momenten die pikken ze je 
nooit meer af.”

Welke trainer geldt voor jou als 
inspiratiebron?

“Peter Bosz heb ik altijd een goede trai-
ner gevonden. Ooit zag ik een demon-
stratietraining van hem, geweldig. Hij 
kon zo ontzettend goed uitleggen wat 
hij wilde. En via Frans Hoek ben ik ooit 
bij Barcelona geweest. Louis van Gaal...
als je nou praat over iemand die kan 
inspireren... Die kan het zo goed over-
brengen, echt een grootheid. Maar dit 
moet je maar niet opschrijven hoor, is 
helemaal niet interessant.”

adri franke
Franke, in het dagelijks leven grafisch vormgever, is al sinds 1972 
actief als trainer. Ruim 23 jaar zat hij bij v.v. Veere en had daar haast 
alle elftallen onder zijn hoede. Hij was docent bij Frans Hoek Sport, 
keeper strainer, hoofdtrainer bij dames (Oostkapelle en Wolfaarts-
dijk) en bij heren (MZVC), technisch coördinator, hoofd jeugdoplei-
dingen... Franke is nog altijd KNVB-docent, bestuurslid van de 
VVON, actief in de organisatie van de keeperspromotiedagen en de 
KNVB Voetbaldagen. En elke week is hij te zien bij CTV Voetbal. Als 
actief voetballer speelde hij één jaar in het eerste elftal, maar de 
toenmalig hoofdtrainer Piet Lindenberg (drie keer landskampioen 
met Middelburg) zag in hem vooral een uitstekende (jeugd)trainer 
en spoorde hem aan daarin verder te gaan. Niet zonder succes.

het allemaal al goed 
kunnen. Nee, die moeten 
bij de D’s t/m de F’jes 
staan. Daar is het leer-
proces het grootst.”

Maar je eerste opdracht ligt bij de 
dames.

“Ja. De bedoeling is jongere speelsters 
in te passen, maar daarbij heb je ook 
ouderen nodig. En op een gegeven mo-

ment zijn die jongeren zo ver dat je 
grotere stappen kunt maken.”

Zie je veel van andere teams bij 
MZC?

“Ik ben een beelddenker. Alles wat ik 
zie, sla ik op en kan ik feilloos terugha-
len. Niet dat dingen per se verkeerd 
zijn, maar het kan zoveel beter. En ik 
leer ook! Van iedereen. Bij de VVON 
verzorg ik het onderdeel ‘Scholing en 
vorming’. Dan hebben we bijvoorbeeld 
een studiebijeenkomst bij PSV, Twente, 
of Baronie, Vlissingen... Daar zie ik oe-
fenstof waar zoveel inzit. Ik leer van de 
aanwijzingen, waar mensen moeten 
staan, waar de bal moet komen...”

Weer terug naar MZC. Veel is dus 

vrouwen18

Als je van  
voetbal houdt, 

kijk dan naar 
voetbal en niet 
of het mannen 

of vrouwen zijn

Al na 30 secon-
den zag ik: als 
we geen baas 

zijn over de bal, 
kunnen we niet 
leren voetballen
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Staand: Ron van Putten (materiaalman), René van den Hummel (verzorger), Melchior Coolbergen, Remco Lafeber, Freek Torensma, Dennis Dekker, Bart van der Wouden,  
Jurgen Schoenmakers, Benjamin Verwest, Wesley Goud, Tom Quant, Corné Schilperoort, Huib Smits (elftalleider) en Alexander van Keulen (hoofdtrainer).

Gehurkt: Mathijs Hage, Ramon Janson, Sven Heijboer, Ingmar Quist, Arne Holm, Frank Kristelijn, Rick Bevelander, Mike de Voogd en Lars Holm.
Op de foto ontbreken Jorick de Vries, Jaco van der Schee (keeperstrainer) en Kees Verkaart (assistent-scheidsrechter).
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a1
Ricardo Engel, Tim Bezemer, 
Tim de Vlieger, Farid Saif, 
Dion de Jonge, Jesse van der 
Linden, Coen Dalebout,  
Tim de Looze, Kyle van 
Tiggelhoven, Jelle de Vries, 
Dani de Vlieger, Rick 
Ganzeman, Davey van Essen, 
Simon van Dongen, Rody 
Vermue, Julio Schot.
Trainer/coach: Jeremy 
Hubregtse Assistent -
trainer: Marco Ganzeman
Vlagger: Erik-Jan van 
Dongen Competitie  
1e klasse Training: maandag 
en woensdag 20.00 uur   
Thuiswedstrijden: zaterdag 
12.00 uur

b1
Sander Bakx, Thijs Rom-
bouts, Mike Kafoe, Tom van 
der Meer, Tim van der Spek, 
Rik van den Ouden, Joost 
van den Doel, Skip Reijnen, 
Thijs Ravia, Conner Canters, 
Vincent van Mourik, Roemer 
Bij de Vaate, Michiel de 
Vries, Danny Erkelens, Julius 
Bremer.
Trainer: Leen Koster 
Trainer/coach: Robert 
Smaling Assistent-trainer: 
John Reynen Competitie 
hoofdklasse Training: 
maandag 20.00 uur en 
woensdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 12.00 uur

b2
Vincent Jonker, Jelle 
Vroeindeweij, Eliyah van 
Ham, Ronan de Broekert, 
Calvin Kramer, Max Verton, 
Ammer van der Zwart, Arne 
Schults, Mathijs van Dijk, 
Justin Schipper, Jeffrey Buyl, 
Quinten van der Reest, Tim 
van Beveren, Jari Goud-
zwaard, Thijs Krijger, Rutger 
Berger, Quinten de Fretes. 
Trainer: Perry van der Werf 
Coach: Fred Kramer Leider: 
Simone Berger Competitie 
3e klasse Training: maandag 
en woensdag 20.00 uur  
Thuiswedstrijden: zaterdag 
11.45 uur

ZIe www.mzc11.nl voor de foto met presentatiekleding van Joost.

DE VRIENDEN VAN MZC

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

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

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

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

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

Eetcafé-de-Banjaard        @Banjaardje

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

c2
Juan Schot, Mick Blom, 
Owen Schouls, Rick van der 
Wekken, Mathijs van 
Mourik, Jaimy Matthews, 
Jochem Punt, Stefan Heeg, 
Nick Ravia, Hamdi Abdel-
gader, Lennert van Splunder, 
Arne Ganzeman,  Ruben 
Talen, Julian Duinhouwer, 
Kees Jan van der Wekken, 
Duncan Canters.
Trainer: Iman Padmos 
Assistent-trainer: Bart van 
der Wouden Leiders: Peter 
Talen en Yvonne Ganzeman 
Competitie 2e klasse 
Training: dinsdag en 
donderdag 18.30 uur   
Thuiswedstrijden: 9.30 uur

c1
Mark Kodde, Sten van der 
Vliet, Mike Bouterse, Dylon 
Oosterboer, Lucas van 
Doorne, Bo Francke, Sahin 
Kurt, Tristan van der Maas, 
Nick Kafoe, Didi van Ham, 
Rafael van Vossen, Jelle 
van de Valk, Gijs van der 
Sluijs, Ryan van Tiggel-
hoven, Omar Tahirovic.
Coach: Camiel van 
Tiggelhoven Trainer:  
Sven Heijboer Assistent-
trainer: Ramon Janson 
Competitie 1e klasse 
Training: dinsdag en 
donderdag 18.30 uur   
Thuiswedstrijden: 
zaterdag 10.00 uur

c3
Collin Bos, Stijn Ravia, Dylan 
de Feiter, Mortaza Ashoori, 
Tomas van Oosterom, Stijn 
Boerma, Damiën de Hilster, 
Shahrog Hosseinzieba,  
Joël Bottemanne, Olaf van 
Oosterom, Ruben Franke, 
Sven Kleppe, Stef Koster, 
Leroy van den Hummel.
Coach: Jaap Boerma 
Trainer: Machiel Bottemanne 
Assistent-trainer: Victor 
van Oosterom Competitie  
3e klasse Training:  
maandag en woensdag 18.30 
uur  Thuiswedstrijden: 
zaterdag 11.30 uur

c4
Thijs van Beveren, Ruben 
Wijsman, Rick de Braal, Niek 
Wijsman, Stijn Bakkenes, 
Justin Groen, Jamie Buyl, 
Lars Luiting, Michael 
Bentvelzen, Tom Meerdink, 
Bjorn Bouwman, Roy Boer, 
Emar van Dijke, Mees 
Oosterwaal, Evert Bin.
Trainer: Rob Vente 
Leider: Reinier Bakkenes 
Competitie 4e klasse 
Training: maandag en 
woensdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 11.45 uur

Je wedstrijdverslag of ander 
teamnieuws op www.mzc11.nl? 

Mail naar 
redactie@mzc11.nl
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UW BELASTING- EN 
ADMINISTRATIECONSULENT

VOOR:

REGISTER
BELASTINGADVISEURS

NEDERLANDSE
ORDE VAN

ADMINISTRATIE- EN
BELASTINGDESKUNDIGEN

• Financiële administratie

• Loonadministratie

• Belastingaangiften

• Bedrijfsadvies en -begeleiding

• Mediation

• Financiële planning

Bogerdweg 33 
4315 CB Dreischor 

www.loozede.nl
loozede@zeelandnet.nl

0111-406060
06-51427142

junioren

mb1
Amy Johnson, Nicole 
Dekker, Iris Heijboer, Ilse 
Hof, Anne van den 
Oosterkamp, Vera Muste, 
Stacey van der Linde, Puk 
de Looze, Paula Meganck, 
Kayleigh Bul, Britt Vroegh, 
Merel Kraaijenbrink, Anne 
Ravia, Noa de Vlieger, 
Neneth Sy, Elke Lievense, 
Ilana de Klepper.
Trainer: Jacco Heijboer 
Assistent-trainer: Cees 
Kraaijenbrink Competitie 
1e klasse Training: dinsdag 
en donderdag 20.00 uur   
Thuiswedstrijden: 
zaterdag 11.00 uur

mc1
Luna Xausa, Audrey de 
Bruine, Leila Kordic, Gerlieze 
Schot, Kim Bouterse, Naomi 
Houtzager, Julia Bos, Isabel 
de Broekert, Elaine Fertoute, 
Maybritt Berrevoets, Yara 
Tolhoek, Kris Papevelt, 
Nienke in ‘t Anker en Femke 
Groenevelt, Kayleigh Bul, 
Femke Groenevelt.
Trainer: Erik ‘t Mannetje 
Leider:  Abco in ‘t Anker 
Competitie 1e klasse 
Training: woensdag en 
vrijdag 18.30 uur   
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 9.30 uur

mc2
Yoëlle van Dongen, Kyra 
Droppers, Anna de Keizer, 
Indy Kristalijn, Fabiënne 
Nooij, Indya van Oeveren, 
Tess Ruijtenberg, Myrthe 
Soeters, Carolijn Visser, 
Ninah van Vliet, Chantal  
Wagenaar. 
Trainer: Erik ‘t Mannetje
Leider/coach: Jacco van 
Dongen Competitie 3e 
klasse Training: woensdag 
en vrijdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden: 
zaterdag 11.30 uur

md1
Sanne de Keijzer, Nicole van 
Hoek, Yaïza Berrevoets, Lucy 
Schults, Lynn van Splunder, 
Destiny Saldeco, Femke 
Krijgsman, Mira Roks, Elaine 
Fertoute, Anouk Koster, 
Indra Droppers, Elise 
Kemper, Veerle van de Vijver, 
Alysha van Nieuwehuize, 
Annabel van Damme, Julia 
Sanderse, Senna van Aken, 
Sennah Baptist. 
Trainer: Jouad Fertoute 
Assistent-trainer: Jetske 
Meintema Leider: Gerda de 
Keijzer Competitie 1e klasse 
Training: maandag en 
woensdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden: 
zaterdag 9.30 uurvanaf zaterdag 21 november voor 10 euro te koop bij het wedstrijdsecretariaatClubsjaal
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Xavi 
van der Linde

Ryan 
van Tiggelhoven

Dani 
de Vlieger

Owen 
Schouls

Rafael 
van Vossen

Dani werd op 26 januari 1998 geboren in 
Serooskerke. Ook in huize De Vlieger 
ademen ze voetbal, en zo werd ook deze 
MZC-speler vernoemd naar een voetballer. 
In de zwangerschapsperiode voetbalde bij 
Ajax ene Daniel da Cruz Carvalho, oftewel 
Dani. Net als bij Xavi was het opvallende 
genoeg de moeder die met de naam 
aankwam. Vader Maurice, Feyenoorder, 
was het hiermee in eerste instantie niet 
helemaal eens, maar moeder Lisette wist 
hem te overtuigen. Dani was immers een 
goed uitziende... uhh goede voetballer.
Dani was niet echt fan van zijn naamge-
noot. “Toen hij bij Ajax voetbalde, was ik 
nog maar net geboren!” Wel kent hij hem 
van filmpjes en het terugkijken van oude 
wedstrijden van Ajax. Niet echt fan? Maar 
hij heeft wel een shirt én een sjaal van de 
voormalig Ajacied. 
Dani speelt in A1 op het middenveld. Als 
hij tijd heeft naast zijn bijbaan en studie, 
wil hij nog wel eens een balletje trappen 
met vrienden. Zijn doel voor dit seizoen is 
voornamelijk beter worden en zoveel 
mogelijk minuten maken in A1. “Daar-
naast zou het wel heel mooi zijn om met 
A1 kampioen te worden, of te kunnen 
promoveren,” voegt hij eraan toe. Verder 
hoopt hij dat Ajax kampioen wordt. 
En ook voor Dani geldt: “Voetbal is mijn 
favoriete sport, de mooiste sport die er is. 
Niet alleen om zelf te doen, maar ook om 
naar te kijken.” 

Xavi van der Linde werd op 28 juli 2007 
geboren in het ziekenhuis te Goes. Tijdens 
de zwangerschap keek vader Peter als 
trouwe fan regelmatig naar een wedstrijd 
van Barcelona. Xavi Hernandez was toen 
niet alleen een bepalende factor voor 
Barcelona, maar ook voor de naam die 
hun zoon uiteindelijk zou krijgen. 
Uiteindelijk was het niet vader Peter, maar 
moeder Sandra die met de naam kwam!
‘Onze’ Xavi speelt in F1 en speelt daar net 
als de grote Xavi op het middenveld. Als 
het ook maar even kan voetbalt hij op 
school, het trapveldje of gewoon tegen 
een muurtje. 
Als je dezelfde naam hebt als een prof, 
ben je daar dan ook fan van? In Xavi zijn 
geval wel, alleen is het wel “heel jammer 
dat zijn naamgenoot nu niet meer bij 
Barcelona speelt!”
Als doel voor dit seizoen gaat Xavi 
proberen met zijn team kampioen te 
worden, en als hij later wat groter is, wil 
hij profvoetballer worden. Als dat niet lukt 
dan gaat hij bij de politie.
Op de vraag wie er kampioen gaat worden 
antwoord Xavi direct: “Barcelona”. En in 
de eredivisie? “Feyenoord.” Een van de 
lastigste vragen was wat voetbal eigenlijk 
voor hem betekende... Met een beetje hulp 
van zijn vader vertelt Xavi: “Eigenlijk gaat 
en moet de bal overal mee naar toe.” 

Owen werd op 9 maart 2001 geboren in 
het ziekenhuis te Goes. Tijdens de 
zwangerschap waren zowel vader Marcel 
als moeder Monique enthousiast over de 
naam Owen. Zijn moeder heeft er 
eigenlijk nooit bij stilgestaan, en moet 
eerlijk toegeven dat ze zelfs nog nooit van 
de speler Michael Owen heeft gehoord! 
Vader daarentegen wel. Hij nam Owen 
afgelopen zomer mee op een reisje langs 
verschillende Engelse voetbalclubs. 
Misschien op zoek naar de bron van zijn 
naam? Michael Owen werd overigens in 
Owen zijn geboortejaar Europees Voetbal-
ler van het Jaar.. Toeval dat hij dan ook zo 
is genoemd?  Owen kent zijn ‘naamge-
noot’ voornamelijk uit de tijd dat hij bij 
Manchester United speelde.
Owen speelt bij MZC C2 en speelt daar de 
laatste tijd voornamelijk op het midden-
veld. Naast zijn trainingen en wedstrijden 
bij MZC voetbalt hij nog wel eens op 
school en in de voetbalkooi met vrienden.  
Ondanks dat het seizoen voor de C2 wat 
stroef begonnen is, heeft ook Owen hoge 
doelen voor zichzelf neergezet. “Ik wil dit 
seizoen zoveel mogelijk bereiken en laten 
zien dat ik bijvoorbeeld ook in een 
selectieteam mijn mannetje kan staan.”
Zelf kampioen worden, wordt wel heel 
lastig, dus moeten we maar goed naar 
Feyenoord blijven kijken, want die worden 
het volgens Owen dit seizoen wel.

Ryan Giggs? Nee, Ryan van Tiggelhoven! 
Ryan werd op 18 mei 2001 geboren in 
Goes. Net als bij Xavi zijn Ryan zijn ouders 
voetbalgek en bekijken zij regelmatig een 
voetbalwedstrijd. Tijdens de zwanger-
schap keken zij samen naar Manchester 
United, en in die wedstrijd viel hun één 
speler in het bijzonder op: Ryan Giggs! 
Giggs, die op dat moment al ruim vierhon-
derd wedstrijden had gespeeld voor de 
Mancunians, was dit keer niet alleen 
bepalend voor hetgeen er binnen de lijnen 
gebeurde, maar ook voor de naam!
Ryan speelt in C1 en voetbalt daar vooral 
in de spits. Heel af en toe maakt hij nog 
wel eens een panna of speelt hij een potje 
in de voetbalkooi, maar vanwege lichte 
blessuregevoeligheid door zijn snelle groei 
spaart hij zijn krachten voor de wedstrij-
den en trainingen. Net als Xavi was Ryan 
fan van zijn naamgenoot. “Maar toen was 
ik eigenlijk nog wel klein,” geeft hij toe. 
Doel voor dit seizoen is om met C1 een 
top-3 klassering te halen. In de toekomst 
hoopt hij spits van MZC 1 te worden. 
Wie wordt er kampioen? “Ik hoop wij met 
C1.” De goede competitiestart is er in elk 
geval. Wat betreft de eredivisie is er maar 
één club die kampioen kan worden: “Ajax.” 
Wie Ryan regelmatig op Den Hogen Blok 
ziet, weet wat voetbal voor hem betekent. 
“Ondanks blessures is voetbal mijn 
favoriete sport. Ik hoop het daarom ook 
nog lang te kunnen doen.”

Rafael werd op 25 februari 2002 geboren in 
het ziekenhuis te Goes. In tegenstelling 
tot de andere jongens is Rafael niet 
vernoemd naar een profvoetballer, zijn 
ouders vonden het gewoon een hele 
mooie naam. Uiteraard vind hij het zelf 
wel leuk dat er een profvoetballer is die 
hetzelfde heet. 
Rafael is niet zoals zijn naamgenoot een 
middenvelder, hij staat namelijk op doel 
bij C1. Hij voetbalt al zeven jaar, en als hij 
tijd over heeft dan wil hij nog wel eens 
een balletje trappen in een voetbalkooi, op 
pleintjes of op een trapveldje. 
Ondanks dat Rafael niet vernoemd is, was 
hij wel een hele grote fan van zijn 
naamgenoot. Van der Vaart speelde 
immers op dat moment nog bij Ajax, en 
laat dat nou net de favoriete club van 
onze Rafael zijn. 
Over zijn doelen hoeft hij niet lang na te 
denken. Hij hoopt net als teamgenoot 
Ryan dat ze zich met C1 in de top-3 van de 
1e klasse kunnen nestelen. Net als 
iedereen heeft ook Rafael zijn dromen, en 
werkt hij er hard aan om deze ook waar te 
kunnen maken: “In de toekomst wil ik 
graag bij het eerste keepen.” 
Zoals al eerder gezegd wordt er nog wel 
eens een balletje getrapt als hij wat tijd 
over heeft. “Zodra ik me verveel ga ik 
voetballen.. Voetbal is eigenlijk wel het 
leukste wat ik doe in mijn vrije tijd!” 
Mocht hij daarnaast nog af 
en toe wat tijd over 
hebben, dan kijkt hij 
maar al te graag de 
wedstrijden van Ajax 
want “Ajax wordt 
kampioen!”

We struinden de ledenlijst af op 
zoek naar voornamen van 

beroemde voetballers. Is de 
speler ernaar vernoemd of is 

het puur toeval? We kwamen 
overigens geen Xess Xava 

tegen. Het is ook meer zeer de 
vraag of deze naam ooit zo 

populair zal worden als 
 bijvoorbeeld Jari. Toen de Fin 

Jari Litmanen in 1994 doorbrak 
bij Ajax werden dat jaar meteen 

74 Jari’s geboren. En twee jaar 
later waren dat er maar liefst 

205! De naam werd door heel 
Nederland gegeven, ja,  

zelfs in Rotterdam.

met medewerking van 
iman padmos

Onze 
sterren

Feyenoord Kameraadje? 
Nee, Xavi werd op zijn 

tweede al een echte Socio. 
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Ook vernoemd naar een beroemde  
voetballer? Laat het ons weten:  

redactie@mzc11.nl 



s.v. MZC’11 dankt   haar sponsorss.v. MZC’11 dankt   haar sponsors
ABN AMRO Bank

Accon AVM
Accountants- en Adviesgroep Rijkse

Administratiekantoor De Looze
Afval Service Zeeland

Agrimarkt
Airpack Nederland

Auto Kievit
AvdL Bouwkundig Teken- en Ontwerpburo

BijdeVaate Makelaardij
Bijdevaate Verzekeringen

Bloempje Sluis
Bolle Dier & Tuin

Bouman KantoorTotaal
Bouwbedrijf Quant
Brasserie Maritime

Buro 111
Café De Biet

Camping Julianahoeve
Coenen BV

Comgoed BV
 10 uur Communicatie

De Blauwe Winkel

De Vitamineschuur
De Vlaam Koeltechniek
De Zeeuwse Gasten
Deco Home
Delta Dak
Delta Makelaardij
De Zonnehoed
Driekleur Verzekeringen
Eetcafé De Banjaard
Eetcafé ’t Centrum
Erik van den Bos Architecten
Evertse Sport
Evides
Fieldturf
Fietsoutlet Zeeland
Goedbloed Auto’s
Hage Grafische Vormgeving
Handkokkelvisserij J.C. Schot BV
Installatiebedrijf Steutel
Intersport Zierikzee
Intertoys
JANS Office Support
JMC Signmakers

Jonker Funsports
Jumpzz Bruinisse
Juwelier Postma

Kaashandel Biemond
Kees Krijger Catering
Klaassen Notarissen

Kooiman Makelaardij
Kort Autoschade

Kraanverhuur Anton Mol
Landal Port Greve

Mol Schuddebeurs
Mts. P. Legemaate

Neeltje Jans Mosselen
O’moda

‘t Optiek Opticien
Ornée Bolier, Uw Slager

Proconnect Networks
Profile Tyrecenter Rinus Roon

Rabobank Oosterschelde
Restaurant De Proeverij

Ronald Deurloo
Saman Groep

Sluis Mode

Solumet Nederland Beheer
Sound Delight
Studio 40 Kapsalon
Sturm Makelaars
Schults Schilders / SPR Coatings
Syntess Software
Tamerus Motorservice
Thermecon E Project
Timmerman Natuursteen
Uw Groene Vakwinkel
Van den Ouden Makerlaardij
Verkeersschool De Bogerd
Walhout Woonpromenade
VHC Kreko Groep
WEA Zeeland/Joost
Weekra Schoonmaak
Werkkleding Totaal
Your Surprise.com
Zeelandia BV
Zuiver Financieel

Ook de vereniging steunen? 
Kijk op www.mzc11.nl/ 
samen-scoren
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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 directe 
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

KENMERKEN VAN ONZE  
PROJECTEN ZIJN:
•  renoveren vanuit een  

langetermijnvisie, met 
hoge kwaliteit en gebruik 
van duurzame materialen

•  combinatie van commer-
ciële ruimte en wonen

•  daadwerkelijke duurzaam-
heid: een nieuwe functie 
geven aan historisch 
erfgoed

•  geen ‘harde’ commerciële 
drive, maar investeren in 
de directe leefomgeving 
vanuit een gemeenschap-
pelijk belang

•  samenwerken met lokale 
ondernemers

•  bij leegstand krijgen 
culturele non-profit-
organisaties de kans  
gebruik te maken van  
de panden

d1
Jasper Bij de Vaate, Robbie 
Dekker, Sem de Graaf, Sebas 
Winkels, Dylan Franke, 
Justin Doeleman, Sem van 
der Linden, Ricardo 
Duinhouwer, Lucas van 
Beveren, Luuk Vroeginde-
weij, Niels Noordijk, Jesse 
van Vlies, Brett de Vos, Vito 
Xuasa, Damian Ranshuijsen.
Trainers: Wilco Doeleman 
en Niels Muller Trainer/
leider:  Ralph Ranshuijsen  
Competitie 2e klasse 
Training: dinsdag en 
donderdag 18.30 uur   
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 10.15 uur

d2
Sajad Ashoori, Milan Bos, 
Luuk Ganzeman, Robin van 
Genderen, Delano Giele,  
Jip van der Hulle, Jenson 
Johannisse, Tigo Kort, 
Alham Nasseri, Dean Otte, 
Dylan van der Reest, Nick 
van Splunder, Philip Visser, 
Lex van der Vliet, Sayidnur 
YasinHussenMuse,  
Sebastiaan Zwart.
Trainer: Erik-Jan Kort 
Assistent-trainer: Martin 
Steenkist Leider: Jacinta Bos 
Competitie 3e klasse 
Training: dinsdag en 
donderdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 9.30 uur

d3
Brett Glerum, Jamie 
Slokkers, Shevan Booij,  
Jamy Rossen, Robin Struijk, 
Therry Overweel, Tygo van 
der Linde, Youri van der 
Klooster, Tim Suur, Efraim 
Pronk, Ian van de Sluis, Tim 
Theuns, Freek Hoogenboom, 
Joep Droppert, Koen 
Groenevelt.
Trainers: René Slokkers en 
Johan Overweel Competitie 
4e klasse Training: dinsdag 
en donderdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 11.30 uur
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www.debasstichting.nl

WERKKLEDINGTOTAAL.NL

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

 
Di 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

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

d4
Christon Ainabe, Marijn 
Baan, Jaimy Bentvelzen, 
Boris Droppert, Robin 
Duinhouwer, Jarno van den 
Hove, Tariq Kahn, Berend 
Klein Hesselink, Mac de 
Kruijff, Quinten Nooy, Noel 
Sy, Tristan Tolhoek, Guido 
van der Werf.
Trainer: Misha Mes 
Assistent-trainer: Dennis 
Dekker en Jesse van der 
Linde 
Competitie 5e klasse 
Training: dinsdag en 
donderdag 18.30 uur   
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 11.30 uur

e1
Lars Arkenbout,  
Jerre Bakker, Sjors Blom, 
Levi Doeleman, Sem van 
Gent, Mees de Graaf,  
Tim Hendrikse, Nino de 
Jonge, Glenn Steenkist.
Trainer: Luuk van Vossen 
Assistent-trainer: Roy 
Snijders Competitie 1e 
klasse Training: maandag 
en woensdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden: 
zaterdag 9.00 uur

e2
Ditmar van der Bijl, Milan 
Brussé, Kaya Delfgaauw, 
Zhong Lu van Eerten, Tygo 
Goudzwaard, Matthijs de 
Keijzer, Efe Kurt, Alec 
Nieuwendijk, Sven Pennings, 
Milan Verton.
Trainers: Rik van de Ouden 
en Farid Saif Competitie 3e 
klasse Training: maandag 
en woensdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden: zaterdag 
9.00 uur

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.

MZC'II 
speelt 
met BAS

MZC'II 
speelt 
met BAS
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e3
Bas den Adel, Ezra Stoutjes-
dijk, Fleur Bakker, Britt 
Roggeband, George van 
Heukelom, Kris van 
Herwijnen Duarte, Rob Pols, 
Shuaib Ayman, Floris Jonker, 
Yoran Vasseur, Bas de Keizer.
Trainers: Patrick Roggeband 
en Aby Bakker Competitie 
3e klasse Training: dinsdag 
en donderdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden: 
zaterdag 10.15 uur

f2
Sem Smid, Vinny Huijer, 
Tommie Flikweert,  
Ted van der Werf, Dani 
Schoenmakers, Mex Renger, 
Aaron Lagendijk, Stefan 
Brouwer, Marijn Vrolijk.
Trainers: Patrick Renger en 
Jurgen Schoenmakers 
Leider: Emiel Huijer 
Competitie 3e klasse 
Training: donderdag 18.30 
uur Thuiswedstrijden: 
zaterdag 9.15 uur

f4
Rustam Amerian, Evi de Bruin, Xavi van Dantzig, Sil Knoot,  
Sanne Hendrikse, Senay Mebratu Nuguse, Hamza Mohamed, 
Thomas Nooteboom, Caetlin Rode, Bryan Tasak.
Trainers: Jolanda van Vossen en Thomas van der Linde  
Competitie 5e klasse Training: woensdag 17.00 uur 
Thuiswedstrijden: zaterdag 10.30 uur

e4
Femke Berrevoets,  
Femke Brouwer, Jesse Buijl, 
Alex Dalebout, Giovanni  
van Dreven, Lucas de Jonge, 
Rico Jonker, Dyani Kahn, 
Merhawi Mebratu Nuguse, 
Tijn Oxener, Allessa van  
der Werf.
Trainers/leiders: Arjan ‘t 
Jong, Us Kahn, William Kik 
en Peter Buijl  Competitie 
4e klasse Training: dinsdag 
en donderdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 10.15 uur

f1
Liam van IJsseldijk, Pim van 
der Hulle, Nure Krijgsman, 
Xavi van der Linde, Finn 
Winkels, Elyas Nasseri,  
Bram de Widt, Jamie Stol, 
Sergio van Dreven.
Trainer: Peter van der Linde 
Assistent-trainer: Michel 
Winkels Leider: Evan 
Neijenhuis Competitie  
2e klasse Training: maandag 
en donderdag 18.30 uur 
Thuiswedstrijden:  
zaterdag 9.15 uur

f3
Jochem van Dijke, Lazare Kreuer-Kroesbeek, Marijn de Glopper, 
Fedde Hoek, Jesse Hof, Mels Kloet, Davy Lenssen, Lukas Verhoek, 
Tom Viergever, Sem Wasserman.
Trainers: Edwin Hof, Ronald Viergever en Oliver Wasserman 
Competitie 4e klasse Training: woensdag 18.30 uur  
Thuiswedstrijden: zaterdag 10.30 uur

f5
Tané Bakker, Kerim Kurt, Tijmen Nuijens, Jason Snijders, 
Sebastian Takken, Leeroy Timmers. Trainers: Denny Snijders en 
Erik Takken Competitie: onbekend Training: woensdag 18.30 uur

kabouters
Finn van Aken, Liam kok, Thijs Jonker, Thijs van der Neut, Bram 
Oxener, Fitawi, Dylan van Oosterhout. Trainer: André ’t Jong 
Competitie: geen Training: zaterdag 10.00 uur
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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
Als je lid wilt worden, ben je uiteraard van harte 
welkom! 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 automatische 
afschrijving van uw bankrekening.

Adidas  
X15.1 FG

€ 199,99
Adidas 

X15.3 FG-AG

€ 69,99
Nike

Tiempo Legancy FG

€ 89,99

Nike 
Mercurial Victory V FG

€ 54,99

©esmay.vansteenberge

20% korting 
op voetbalschoenen

deze bon is geldig van 15 december 2015 t/m 31 januari 2016

ZIERIKZ
EE

Grevelingenstraat 6, Zierikzee, tel: (0111) 411111

ZIERIKZEE
Grevelingenstraat 6, Zierikzee, tel: (0111) 411111

Grevelingenstraat 6, 4301 XX Zierikzee tel. (0111) - 41 1111

INTERSPORT 
ZIERIKZEE MZC’11 ZIERIKZEE

Grevelingenstraat 6, Zierikzee, tel: (0111) 411111

143
niet-spelend

senioren

115 36

229 106
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

Technische zaken: vacature

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: Niels Meintema, Peter Goedege-
buure, Marcel Duinhouwer
Vrouwen: Niels Meintema, Werner Kafoe, Hans 
Schreurs, Yuri Vogelzang, Eric ‘t Mannetje
Junioren: Werner Kafoe, Perry van der Werf 
(coördinator A/B), Peter Talen (coördinator C)
Pupillen: Werner Kafoe, Toine Tiggelman 
(coördinator D), Martin Steenkist (coördinator 
E), Jack Hoogenboom (coördinator F)
Scouting senioren: Peter Goedegebuure, 
Marcel Duinhouwer, Kees Hagesteijn
Scouting jeugd: Werner Kafoe, Peter Goedege-
buure, Rob Canters, Wim van der Maas, Marcel 
Duinhouwer

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

Scheidsrechterzaken
Theo Verkaart

Activiteitencommissie
Janine Heijboer, Wilma Kodde, Jacinta Bos, 
Annette Blom

Financiële commissie
Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)

Kascommissie
Rinus van der Neut, Marc van der Linde, Wim 
Overweel

Horecacommissie
Toon van Tiggelhoven, Rein in ‘t Hout

Sponsorcommissie
Janine Heijboer, Saskia van Velthoven, Corné 
Schilperoort, Hans Verkaart, Theo van Hekke, 
Daniël Lodders

Facilitaire Zaken
Technisch onderhoud: Rob Droppert, Barry 
van Genderen, Alfred Dalebout, Cor Groen 
Hans Beijer, Tonny Hage, Martin Vogelzang, 
Leo ‘t Mannetje, Rini Noordijk, Eric ‘t Mannetje, 
Hans de Glopper
Facilitair Onderhoud: Natascha van Genderen, 
Corry Vreugdenhil, Maria Muller, Rinus van der 
Neut, Joop Uyl, Cor Wiltenburg, Jan Schiete-
katte, Wijnand Wijsman 
Materiaalbeheer:Wilma Kodde
Kalken/ maaien: Leo Fonteine
Afsluit controle: Wijnand Wijsman

Gastvrouwen
Saar Torensma, Marian ‘t Jong, Miriam  
Wijzenbroek

Redactie / webbeheer
Barry Hage (redactie@mzc11.nl), Jurgen 
Schoenmakers (webmaster@mzc11.nl),  
Stella Vogelzang, Iman Padmos, Kees BIn 
(fotograaf)

GRAFISCHE
 VORMGEVING

voor al uw publicaties in print en online> > >

0111-41 06 66
06-307 559 85

info@barryhage.nl
www.barryhage.nl

DE KLEINE SCHORRE

Wijnfeest weer twee dagen

Het Zeeuws Wijnfeest kende 
vorig jaar een primeur: het 

culinaire evenement duurde 
twee  dagen. Dat is zo goed beval-
len, dat ook de aankomende edi-
tie zowel op vrijdag als zaterdag 
zal zijn. In tegenstelling tot vorig 
jaar is de vrijdag nu wel gratis, al 
is deze avond wel voor 18+. 
Vrijdag is er live-muziek van uit-

sluitend Zeeuwse bands. Er  
worden tevens heerlijke streek-
producten van de barbecue ge-
serveerd. Vrijdag is de laatste 
avond voor de wijnkoningin 
2014, want de volgende dag zal 
een nieuwe gekroond worden.
Zaterdag 1 augustus staat in het 
teken van Zeeuwse wijnen en al-
lerlei streekproducten. Er is live-

muziek en ook voor de kinderen 
is er volop te beleven, zoals een 
springkussen en ponyrijden. 
Nieuw is de beachbar in de paar-
denbak, waar men zich kan la-
ten verrassen door diverse heer-
lijke dranken. 
VRIJDAG (16.00 - 24.00 UUR) EN ZATERDAG 
(13.00 - 23.00 UUR):  ENTREE GRATIS
MEER INFO: WWW.ZEEUWS-WIJNFEEST.NL

ASSORTIMENT 
BOERDERIJWINKEL 
BLIJFT UITBREIDEN

DINEREN IN DE 
WIJNGAARD: VIS- 
EN KREEFTMENU

PROEFLOKAAL: 
WIJN EN ZILTE 
ZALIGHEDEN

CONTACT

Op Schouwen-D®uiveland, aan de rand van het ringdorp 
Dreischor, ligt een van de grootste wijngaarden van  
Nederland. In 2001 zag De Kleine Schorre het levenslicht. 
In samenwerking met het gerenommeerde Luxemburgse 
wijnbedrijf Cep d’Or groeide de wijngaard tot succesvol 
bedrijf. Er is tevens een boerderijwinkel en minicamping.

ZUIDDIJK 4  -  DREISCHOR  -  0111-40 15 50  -  WWW.DEKLEINESCHORRE.NL
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Mosselen, oesters, kreeft, 
Schouws lam, zeekraal, 

lamsoor... Zeeland heeft zeer 
veel te bieden. In het proeflokaal 
van De Kleine Schorre worden 
deze zilte zaligheden gecombi-
neerd met de Schouwse wijnen, 
die speciaal daarop zijn afge-
stemd. 
Het proef lokaal, gevestigd in de 
authentiek zwartgeteerde boe-
renschuur, beschikt over een 
professionele keuken, bar en 
fraaie ruimte binnen én buiten.
Het proeflokaal is geschikt voor 
groepen van 10 tot 200 perso-
nen. Door de unieke locatie en 
sfeer zijn er inmiddels een groot 
aantal evenementen en bijeen-
komsten geweest: vergaderin-
gen, presentaties, bedrijfsfees-
ten, familiediners, groepsuitjes, 
bruiloften en zelfs uitvaarten. 
OPENINGSTIJDEN: 
•  APRIL T/M OKTOBER  VAN WOENSDAG  

T/M ZATERDAG 11.00 - 17.30 UUR 
•  IN JULI EN AUGUSTUS OOK DINSDAG EN 

ZONDAG OPEN (11.00 - 17.30 UUR)
• ALLE FEESTDAGEN GEOPEND

Proeflokaal Zeeuwse Zilte Zaligheden

Genieten van al het goede dat Zeeland te bieden heeft.

www. .nlDE KLEINE SCHORRE

BUSINESSCLASS KLM

Topgerechten én 
Schouwse wijn  

KLM blijft trouw afnemer van 
de kwaliteitswijnen van De 
Kleine Schorre. Op intercon-
tinentale vluchten kunnen 

passagiers in de business class 
weer genieten van de wijnen 
van Zeeuwse bodem. De witte 
wijnen worden gecombineerd 
met gerechten van toprestau-
rant De Librije uit Zwolle.
KLM koopt voor het achtste 
jaar de Schouwse wijnen.

Culinair evenement op vrijdag 31 juli én zaterdag 1 augustus
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Het proeflokaal wordt opge-
sierd door een groot aantal 

schilderijen van kunstenares 
Marijke Koopman uit Zierikzee. 
Haar werken zijn bijzonder 
kleurrijk en tonen vooral men-
sen in al hun vormen van ‘zijn, 
uitdrukken en bewegen’. De 
expositie is nog het hele zomer-
seizoen. 
WWW.MARIJKEKOOPMAN.NL

Kunstexpositie in proeflokaal

WWW.SAMANGROEP.NL  

 I N S TA L L AT I E
 E L E K T R A
 C O N S T R U C T I E

D U U R Z A M E  E N E R G I E
S E R V I C E  E N  O N D E R H O U D

UW SPECIALIST 
IN DUURZAAM 
COMFORT

Neem je vrienden mee…

MENU
Vrienden In de Proeverij

VRIJHEID, 
RUST EN RUIMTE

De enige natuurcamping van Schouwen-Duiveland

• algehele rust tussen 23.00 - 7.00 uur
•  slagboom gesloten van 23.00 - 7.30 uur (blokkade van 10 minuten: 

in- en uitrijden binnen deze tijd is niet mogelijk)
• aankomst/inchecken vanaf 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur
• maximum snelheid van voertuigen 5 km
•  verplichte opstelling tent, caravan, camper, vouwwagen, zoals op 

de plattegrond van camping staat: langs de bomen
•  alle kampeervelden zijn autovrij
• bezoek dient zich te melden bij de receptie
• containers voor gescheiden afval bij de slagboom
•  uw hond, mits aangelijnd, is welkom;  

uitlaten buiten de camping

Terreininformatie

Landgoedcamping Hoeve Batenburg
Kuijerdamseweg 7
4326 LL Ellemeet
+31 (0)111 671 726
info@hoevebatenburg.nl
www.hoevebatenburg.nl
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Openingstijden 
receptie: 

• 10.00 - 12.00 uur
• 14.00 - 16.00 uur 
• 19.00 - 20.00 uur
Op zondagavond 

gesloten.
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1donderdag 10 t/m zaterdag 12 september 2015

muziek
monumentaal

20e editie vol  
verrassingen

Tour des Monuments

Tour de Chant

Thema Kunst  
& Ambacht

BEKIJK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSITE 
WWW.MUZIEKMONUMENTAAL.NL

In
 de ban

 van
 P

R
R

S

Amerikaans voorbeeld

PRRS onder 
controle

beter
BIG

SPECIAL VOOR DE VARKENSHOUDERIJ

Beter Big Special_augustus 2015.indd   1 03-09-15   17:10

ontmoet provimi

Effi ciënt 
gebruik van 

mineralen

Verbetering 
resultaten 
vleeskuikens ‘De klant is blij, 

daar doe ik het voor’

Tips & tricks: de 3 v’s van biest voeren

P.3

P.13

P.14

P.18

tips voor een 
goede berigheid5

P.10

P.4

Adriaan Smulders

‘Rol van kennis-
leverancier en 
partner uitbouwen’

Adriaan Smulders

Roy Klerks

‘Rol van kennis-
leverancier en 
partner uitbouwen’

Provimi NL.indd   1 30-10-14   12:32



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

JULIANASTRAAT 40

4301 NC ZIERIKZEE

0111 412 647

INFO@SAMANGROEP.NL

WWW.SAMANGROEP.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


