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HEB JE INTERESSE EN WIL JE MEER WETEN? 
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0234118.pdf   1 24-9-2019   14:35:18

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

COLIJNSPLAAT • Corstanje Assurantiën Colijnsplaat, Voorstraat 62, 0113-695748, colijnsplaat@corstanje.nl

GOES • H.P. Assurantiën en Financieringen BV, Voorstad 18, 0113-216777, www.hpassurantien.nl

HEINKENSZAND • Meulpolder Assurantiën Heinkenszand BV, Dorpsstraat 2, 0113-561595, www.meulpolder.com

KRABBENDIJKE • Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken, Dorpsstraat 48, 0113-503013, www.reimerswaalverzekeringen.nl

MIDDELBURG • Corstanje Assurantiën, Karel Doormanplein 30, 0118-639111, www.corstanje.nl

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

Corstanje Assurantien   V.O.F.
Karel Doormanplein 30
4335 GD MIDDELBURG
T (0118) 63 91 11
E assurantien@corstanje.nl
I www.corstanje.nl

RegioBank
juicht met u
mee 3

51 128
14

16 5En wenst alle leden van de voetbalclubs
veel succes.

0234603.pdf   1 7-10-2019   16:02:36

Livingstoneweg 2 
4462 GL  Goes 
tel. 0113-222000

Openingstijden:  

maandag t/m vrijdag: 7.30 - 17.30 uur    

zaterdag 7.30 - 12.00 uurwww.livingstonegoes.nl

* Bestrating voor uw tuin
* Aluminium veranda's 
* zand en grind
* Carport 

* Tuinhout zoals schuttingen en blokhutten
* Zonwering 
* Tuinverlichting
* Binnentegels

Livingstone Goes, voor al uw tuinmaterialen! 
U kunt bij ons terecht voor o.a.:

BESTRATING VERANDA BLOKHUTTEN TUINVERLICHTING ZONWERING
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29GOES • Doesburg biedt jeugd GOES een podium
Borssele • Bij VV Borssele draait het vooral om gezelligheid

Bij het verschijnen van deze editie 
hebben we ondertussen afgetrapt 
in het seizoen 2019-2020. Met het 
WK voor vrouwen achter de rug 
en de Europese voorrondes die al 
vroeg gespeeld werden kunnen 
we echter nauwelijks spreken van 
een echte zomerstop. Er gebeurt 
natuurlijk altijd een hoop in deze 
periode. Een aantal clubs hebben 
een nieuwe trainer, nieuwe spe-
lers en ook de materialen dienen 
weer op orde te zijn voor een fris-
se start van het nieuwe seizoen. 
Ondertussen zijn de bekerrondes 
zijn achter de rug en de eerste 
competitiewedstrijden reeds ge-
speeld. Voor u ligt de nieuwe editie 
van het VoetbalJournaal Beveland 
– Schouwen Duiveland met daarin 

alles over de clubs uit de regio. Het 
VoetbalJournaal is dé regionale 
voetbalkrant die zoals bekend 
twee keer per jaar verschijnt in 
de regio. Alle huishoudens op Be-
veland en Schouwen-Duiveland 
zullen de krant in de brievenbus 
ontvangen. Daarnaast zal de krant 
ook bij de voetbalclubs terug te 
vinden zijn in met name de kanti-
ne, zodat de krant voor iedereen 
leesbaar blijft.

De krant bevat alle verhalen over 
de amateurclubs uit de regio en 
elke club is op haar manier na-
tuurlijk bijzonder, dát willen we 
graag aan de lezer meegeven. Bij-
voorbeeld bij WIK’57 hadden we te 
maken met een toch wel bijzonder 

verhaal. We spraken met Jos Wes-
dorp die deze zomer terugkeerde 
bij de club uit Kerkwerve waar 
hij voorheen hoofdtrainer 
was van het vlaggenschip. 
Ook staat bij veel clubs de 
jeugd hoog in het vaandel, 
deze editie hebben we bij 
Luctor een mooi item over 
de jeugdopleiding 
van de club. Door 
in de loop der ja-
ren veel ener-
gie en tijd te 
steken in de 
deze afde-
ling is de 
fusieclub  
uit Hein-
kenszand de 

eerste Zeeuwse Lokale Jeugdop-
leiding, wat natuurlijk een unieke 

prestatie is. Na de succesvolle 
eindtoernooien van onze 
Oranjeleeuwinnen kunnen 
we er niet meer omheen en 
ook in deze editie laten we 
de vrouwen in het voetbal 

zeker niet achterwege. 
Bij De Bevelan-

ders hadden 
we een leuk 
gesprek met 
Laura Wilder-
om die zich 
met veel 
enthousi-
asme in-

zet voor de 
club uit Kam-

perland. Ze vertelt wat haar bezig 
houdt binnen de club en daarbui-
ten. Vanzelfsprekend hebben we 
in deze editie ook weer ruim de 
aandacht voor de verschillende 
prominente persoonlijkheden die 
op diverse fronten actief zijn bij 
de clubs. De altijd onmisbare vrij-
willigers, waar men altijd op kan 
rekenen, willen we ook graag weer 
in het zonnetje zetten. Zonder hen 
zou het een stuk moeilijker worden 
om alles vlekkeloos te laten verlo-
pen binnen de vereniging.

Graag willen we alle clubs succes 
en veel plezier wensen in de eerst 
helft van dit nieuwe seizoen. Na-
tuurlijk willen wij ook weer alle 
adverteerders bedanken die deze 

editie weer mede mogelijk hebben 
gemaakt. Mochten er opvallende 
of leuke items zijn waar wij in een 
volgende uitgave over kunnen 
schrijven horen we dat graag! Na-
tuurlijk is het ook mogelijk om te 
adverteren in een volgende uitga-
ve van het VoetbalJournaal. Hier-
over kunt u  vrijblijvend contact 
opnemen via 06-52793527.

Voor het laatste voetbalnieuws uit 
de regio verwijzen wij u graag door 
naar onze website en Facebook-
pagina. Uiteraard wensen wij u en 
jou veel leesplezier in deze uitgave 
en wellicht tot ziens in de regio!

Rik van Hoek
VoetbalJournaal

http://www.morefootballs.com/
http://s.com/
http://www.zpress.nl/
mailto:info@happy-point.nl
tel:+31 76 541 59 66
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Nelly’s Fashion is een 
trendy-hippe-stoere 
damesmode winkel met 

leuke musthaves.

�
De Zoom 8

4325 BG Renesse 

 

0234633.pdf   1 8-10-2019   12:31:02

L� �h�c�’s�& �i�k�e� 
i� �e� �e�a�l�a�e�e� 

l�e�-t�e�d�-h�p�e-s�o�r� 
B�b� �n�k�n�e�k�e�i�g�t�r�.

l�e�-t�e�d�-h�p�e-s�o�r� l�e�-t�e�d�-h�p�e-s�o�r� 
B�b� �n�k�n�e�k�e�i�g�t�r�.

D� �o�m�1� 
4�2� �G� �e�e�s�

0234634.pdf   1 8-10-2019   13:35:12

Dorpshuis de Burcht  
& de Jeugdhoeve

Sporthal  
de Zwake

Vergadercentrum  
de Stenge

Zwembad  
Stelleplas

www.sportfondsenborsele.nl
Tel: 0113-561865SPORTFONDSEN BORSELE 

Van alle markten thuis!
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Constant Klimaatservice
Uw airconditioning & CV-ketel-specialist

BEL 0187-663893

Boezemweg 14B • 3255 MC Oude Tonge • T 0187-663893
info@constantklimaatservice.nl
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Na een volledig voetbal jaar niks te hebben gedaan bij WIK’57 is 

de oefenmeester sinds begin van dit seizoen weer actief bij de 

ploeg uit Kerkwerve, maar niet als hoofdtrainer. 

Wesdorp is terug van weggeweest bij WIK’57

Oefenmeester Jos 

Wesdorp (59) werd 

vijf jaar geleden trai-

ner van het eerste 

elftal van de vierdeklasser WIK’57, 

maar loopt al heel wat jaren mee 

in het Zeeuwse amateurvoetbal.  

“Destijds werd ik gevraagd of ik 

deze klus zag zitten, hier heb ik met 

heel veel plezier en passie ge-

werkt”. 

Voordat hij trainer werd bij 

WIK’57 heeft de oefenmeester 

nog de touwtjes in handen ge-

had bij; SKNWK, ZSC, Dreischor, 

Bevelanders, Luctor en Apollo. 

In juni 2018 stopte hij als trai-

ner van het eerste elftal om 

vervolgens een heel jaar niks 

met voetbal te doen. “Destijds 

waren beide partijen het er 

over eens dat het na drieënhalf 

jaar genoeg was geweest. In 

het tussenjaar ben ik wel wat 

met verschillende clubs in ge-

sprek geweest maar het moet 

altijd van beide kanten goed 

voelen, dat is toen nooit het ge-

val geweest.”

Sinds afgelopen zomer is Wes-

dorp weer actief voor WIK’57, 

maar ditmaal niet als hoofdtrai-

ner. “Als assistent van hoofdtrai-

ner Wouter Zwackhalen ben ik er 

op de donderdagavonden bij om 

hem te helpen.” 

Clubicoon Huib Nortier:
“FC De Westhoek is op de goede weg”
Sinds de oprichting van FC De Westhoek komt de ploeg uit in de vierde klasse van het 

zaterdagvoetbal. Vorig seizoen eindigde de ploeg uit Schouwen-Duiveland op een knappe 

derde positie. Ook dit seizoen wil de ploeg hoge ogen gooien. 

Volgens clubicoon 

Huib Nortier wordt 

het kampioen-

schap echter een 

lastig verhaal. “Ik denk dat het doel 

moet zijn om een periodetitel bin-

nen te halen.” De inmiddels 46-ja-

rige Nortier is er sinds de fusie 

van nauw bij betrokken. “In eerste 

instantie zijn we gestart met een 

aantal jeugdteams en later hebben 

we doorgepakt met de senioren-

teams van Renesse en DFS.”

Nortier, inmiddels voorzitter van de 

senioren commissie, is tevreden 

over het verloop van de fusie. Des-

ondanks hoopt hij dat deze verder 

uitgebreid wordt. “We wachten nog 

op de fusie met ZSC’62, maar dat is 

slechts een kwestie van tijd. Er ligt 

nu al een samenwerkingsverband 

met ZSC’62 2 en FC De Westhoek 

2, waar spelers van Renesse, DFS 

en ZSC’62 in voetballen.”

De Westhoek staat niet alleen be-

kend om het voetbal, maar heeft 

een veel bredere functie. “De club 

heeft vooral een maatschappelijke 

functie. We zijn naast de voetbal-

tak ook actief in de breedtesport. 

Sporten als rugby, wandelsport, 

men running en lady running be-

horen bijvoorbeeld ook tot onze 

vereniging.”

De Westhoek is een belangrijk 

onderdeel van de leefbaarheid in 

de regio. “Dankzij de Westhoek 

heeft iedereen van elke leeftijd 

een kans om een sport te beoefe-

nen in de regio en hoef je hier niet 

voor naar Zierikzee te rijden. Het 

gaat ons vooral om de jeugd, dat 

kleine mannetje dat op zijn vijfde 

nog steeds naar het sportveld kan 

fi etsen om lekker te gaan trainen. 

Dat is voor ons van vitaal belang. “

Bij FC de Westhoek speelt de jeugd 

een cruciale rol in de continuïteit 

van de vereniging. Desondanks 

heeft de club dit niet altijd in eigen 

hand. “De hoeveelheid jeugdleden 

hebben we niet altijd zelf in de 

hand. Dit heeft vooral te maken 

met het beleid vanuit de gemeen-

te. Zolang er geen initiatieven zijn 

voor nieuwbouw in de vorm van 

starterswoningen, vestigen zich 

hier geen jonge gezinnen en is er 

dus minder jeugd.  Ik hoop dat de 

gemeente ons steunt.“

Dit is niet het enige wat Wes-

dorp doet, hij is ook keeper-

strainer bij de senioren. “Op 

zaterdagen ben ik natuurlijk 

altijd bij de eerste ploeg betrok-

ken, maar als het tweede thuis 

speelt coach ik deze ploeg. Dit is 

puur omdat dit mij goed bevalt 

en het trainerschap echt in mij 

zit.” 

Wesdorp zijn wens is niet om 

dit nog heel wat jaren te doen. 

“Mijn doel en wens is nog om 

een keer een eerste selectie 

te trainen en te coachen, dat is 

echt wat ik wil. Dus als er clubs 

zijn die nog een trainer zoeken 

kunnen ze mij altijd bellen.”

Moreno van 
Aerde zit op zijn 
plek bij Apollo’69

Apollo’69 ken-

de afgelopen 

jaar een teleur-

stellend sei-

zoen. De ploeg uit ’s-Graven-

polder eindigde op de twaalfde 

plaats in de vierde klasse van 

het zaterdagvoetbal, terwijl de 

ploeg een seizoen daarvoor 

tweede werd. 

Eén van de redenen van het 

mindere jaar was de afwe-

zigheid van blikvanger More-

no van Aerde. “Vorig seizoen 

moest ik halverwege het sei-

zoen noodgedwongen stop-

pen in verband met werk.”

Een andere belangrijke reden 

voor het mindere seizoen 

was het wegvallen van het ge-

vreesd aanvalskoppel Jean-

Paul Harthoorn en Dennis de 

Nooijer. “Dennis en J.P. waren 

verantwoordelijk voor tachtig 

doelpunten. Daarnaast viel 

ook is nog Gérard de Nooijer 

weg. Dat vang je als team niet 

zomaar even op.”

De 23-jarige van Aerde is be-

zig aan zijn derde seizoen bij 

Apollo’69 en kijkt met een 

positief gevoel vooruit. “De 

doelstelling is om bovenin 

mee te draaien. Mijn persoon-

lijke doelstelling is om zoveel 

mogelijk doelpunten te ma-

ken en belangrijk te zijn voor 

het team. Het liefst hoop ik 

dat we voor de titel kunnen 

spelen. Aan het eind van de 

rit zullen we dan zien waar we 

staan.”

Om het maximale uit zijn ei-

gen kunnen te halen, kijkt de 

aanvaller met een kritische 

blik naar zichzelf. “Ik moet 

vooral in de omschakeling 

nog stappen gaan maken. Ik 

moet verdedigend belangrij-

ker worden voor het team. 

Daarnaast heb ik af en toe 

een kort lontje in het veld. 

Dat moet er absoluut uit.”

Van Aerde heeft het ont-

zettend naar zijn zin bij de 

club en heeft niet de intentie 

om Apollo’69 te verlaten. 

“Ik heb in het verleden voor 

JVOZ, SSV’65 en GOES ge-

speeld. In die tijd heb ik met 

geweldige trainers en spe-

lers samen mogen werken. 

Maar uiteindelijk heb ik be-

sloten terug te keren bij mijn 

jeugdliefde. Ik miste vooral 

het plezier en dat heb ik bij 

Apollo’69 juist wel.”

STOP ARMOEDE 
IN NEDERLAND

Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

Deel je onze droom? 
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij kunt doen  
op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).  
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Onze droom voor nierpatiënten  
is nierziekten genezen.
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Je huis is toe 
aan een nieuwe kleur?
Bij ons heb je keuze uit honderden kleuren uit 
onze kleurenwaaiers en je ontvangt van ons een  
gratis kleuradvies! Ook leveren wij alleen de verf,  
de bijbehorende accessoires, klimmaterialen en  
behang, zodat je zelf aan de slag kunt.

BEL VOOR EEN OFFERTE!

T. 06 13610690 T. 06 12770404
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TEGEL- EN METSELWERKEN

DAKEN

DAKKAPELLEN

ONDERHOUD

AANBOUW

KOZIJNEN

KEES DE BRUINE
RIJKSSTRAATWEG 6
4311 RJ BRUINISSE

T: 06 54 966 450
E: INFO@TIMMERBEDRIJFDEBRUINE.NL
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De Vos is een publiekslieveling bij DWO’15

“Bij ‘Bru’ heb ik alles meegemaakt hè”

Die verkiezing 

is de laatste ja-

ren traditie bij de 

club uit Ovezan-

de. Supporters kunnen stem-

men op hun favoriet, tijdens de 

jaarlijkse afsluiting wordt de 

winnaar bekend gemaakt. Voor 

de Vos kwam het als een ver-

rassing. “Vrienden zeiden voor 

de grap al tegen mij dat ik niet 

naar die afsluiting hoefde te 

gaan, omdat ik toch nooit iets 

win. Ik had het niet verwacht, 

maar het is wel leuk dat je ge-

waardeerd wordt.”

NIEUWDORP
De Vos begint aan zijn derde 

seizoen bij DWO’15 en speel-

de daarvoor bij Nieuwdorp. Hij 

woont ook naast zijn oude club, 

maar besloot een paar jaar ge-

leden dus toch om de overstap 

te maken. Hij legt uit hoe dat 

komt. “Nieuwdorp wilde niet 

samen met Lewedorpse Boys, 

toen zag ik daar geen toe-

,,Vorig seizoen 

ben ik tussen-

door vijf weken 

op vakantie 

geweest, dat had ik vroeger 

nooit gedaan. Dat was toch 

wel hét teken dat ik minder 

fanatiek werd, terwijl ik het 

jaar ervoor zelfs al twijfelde 

om door te gaan. Ik viel ook 

af en toe ook net buiten de 

selectie en speelde dan met 

het tweede elftal mee. Bij dat 

team sluit ik nu ook aan.

De stap naar het nieuwe 

complex in 2013 was voor 

de club echt perfect, maar 

voor mij als wat oudere spe-

ler toch wat minder. Vroeger 

hadden we een klein en hob-

belig veldje, nu een fantas-

tisch complex, maar wel één 

met een hoofdveld met de 

maximale afmetingen…

Bij ‘Bru’ heb ik alles 

meegemaakt hè. Van de vierde 

tot de eerste klasse. Jammer 

dat we het op dat niveau tot 

drie keer toe niet hebben 

kunnen redden. En toch heb 

ik niet met de minste spelers 

DWO’15 kende vorig jaar een prima seizoen. De ploeg van Marvin 

Paauwe begon moeizaam aan het seizoen, maar herstelde 

zich uiteindelijk knap en wist via een overwinning op kampioen 

Duiveland zelfs een periode te pakken. Voor Pieter de Vos werd 

het nog mooier, de 27-jarige verdediger werd door de supporters 

verkozen tot speler van het jaar. 

Op zijn 35e stopte Marco Ketting bij tweedeklasser Bruse Boys uit Bruinisse. 

Vorig seizoen toonde hij dus zijn laatste kunststukje in het standaardvoetbal. Het 

Voetbaljournaal liet hem aan het woord. 

komst meer. Ook omdat ik tus-

sen het eerste en tweede elftal 

hing, daarom wilde ik graag er-

gens anders gaan spelen.” De 

keuze om in Ovezande te gaan 

voetballen was geen lastige. 

“Ik kende gasten van school die 

bij DWO’15 speelden, dat was 

de enige club voor mij om naar-

toe te gaan.” Die keuze heeft 

De Vos dus geen windeieren 

gelegd, want in zijn tweede sei-

zoen groeide hij uit tot steun-

pilaar. Voorheen was hij mid-

denvelder, via de rechtsback 

kwam hij uiteindelijk terecht in 

het centrum. Dat bevalt goed 

en leverde hem dus een onder-

scheiding op. “Ik ben een die-

nende speler. Probeer de bal 

af te pakken en lever hem dan 

weer in, daar ligt mijn kracht.”

VERWACHTINGEN
Vorig seizoen leverde dus een 

periodetitel op, maar die presta-

tie zorgt er niet voor dat De Vos 

gaat zweven. Integendeel juist. 

“We moeten gewoon met bei-

de benen op de grond blijven en 

onszelf niet te veel druk opleg-

gen. We willen zo hoog mogelijk 

eindigen, maar hebben ook een 

jonge groep.” Die jonge groep 

zorgt er tegelijkertijd wel weer 

voor dat er veel spelvreugde is 

en er samen met de trainer ge-

probeerd wordt om lekker te 

voetballen. Dat leverde volgens 

hem ook de periode op vorig jaar. 

“Toen we dachten dat de pe-

riode voorbij was, gingen we 

lekker voetballen. Niet meer 

aanpassen aan de tegenstan-

der, dat werkte goed.” Toch 

merkt hij dat de club steeds 

serieuzer wordt. “Het is wel 

de ambitie om ooit te promo-

veren, maar dat is nu nog niet 

realistisch. Het verschil tussen 

de derde en vierde klasse is 

nog best groot. Binnen de club 

wordt men fanatieker, je merkt 

dat DWO’15 steeds meer gaat 

leven.”

0223975.pdf   1 24-9-2019   11:46:33

samen mogen spelen. Mats 

Willemse, Tom Blomaard, 

Thomas Groeneveld; daar 

heb ik nooit over mogen 

klagen. Er was altijd genoeg 

aanvallende kwaliteit, en 

daarom ben ik op den duur 

ook vanuit het middenveld 

verhuisd naar de rechtsback.

Het is gewoon tijd voor wat 

anders nu. Ik was klaar met 

de verplichtingen van een 

eerste elftal, lichamelijke 

klachten heb ik gelukkig 

nooit gehad. Ik doe dit al 

vanaf m’n zestiende, dus 

ik heb het lang genoeg 

gedaan.

Ik ben ook achttien jaar lang 

jeugdtrainer geweest bij de 

club, maar eigenlijk vond ik 

daar niet heel erg veel aan. 

Maar goed, ik vind dat je 

altijd wat terug moet doen 

voor je vereniging. Nu wil ik 

meer gaan kijken naar m’n 

twee kinderen die ook bij 

‘Bru’ voetballen, en ik zit nog 

in de toernooicommissie. 

Ooit nog trainer worden 

sluit ik helemaal uit.”Fo
to
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VD ABEELESTRAAT 1
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INFO@JANPBOOGERT.NL
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Heeft u een vraag?

CONTACT
Telefoon
0111 641270

Adres
Rijksweg 6
4307 LG Oosterland

E-mail
info@wokvanzeeland.nl

WWW.WOKVANZEELAND.NL
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Autobedrijf H ten Rouwelaar
Nieuweweg 1-5
4315 PR Dreischor
0111-401361
autobedrijfrouwelaar@planet.nl
www.autobedrijfhtenrouwelaar.nl
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Contact Deltahaven 13, 3251 LC Stellendam 0187 492 489 info@ijtama.nl

Scheepstimmerbedrijf IJtama is de perfecte partner in het leveren 
en aanbrengen van complete scheepsbetimmeringen. 

Vanaf de isolatie tot aan de stoffering dragen 
wij de zorg voor de complete betimmering. 

Wat we zeggen, is wat we doen.

WIJ ZIJN IJTAMA

WWW.IJTAMA.NL SCHEEPSTIMMERBEDRIJF IJTAMA B.V.
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KORTE ACHTERWEG 10
4307 AK OOSTERLAND
TELEFOON: 0111 - 641 551
MOBIEL: 06 - 512 228 67
E-MAIL: INFO@WESDORP-SCHILDERS.NL

SCHILDERWERK

BEHANGWERK

GLASWERK

KORTE ACHTERWEG 10KORTE ACHTERWEG 10
4307 AK OOSTERLAND4307 AK OOSTERLAND

www.wesdorp-schilders.nl
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Sinke is al jaren 

betrokken bij SC 

Waarde en heeft 

de club dan ook 

hoog zitten. “Ik heb verschillen-

de functies binnen de vereniging 

bekleed. Zo ben ik trainer van 

dames 1 geweest, maar helaas is 

dit team ophouden met bestaan. 

Momenteel ben ik nog bestuurs-

lid en leider van de JO14 Waarde/

Kruiningen.  Daarnaast speel ik 

ook nog in het derde, een echt 

vriendenteam waar plezier het 

belangrijkste is. Ik geniet ieder 

moment dat ik bij de club aanwe-

hebben we een aantal hele goede 

voetballers voor deze klasse. Ik 

heb er alle vertrouwen in dat we in 

de subtop kunnen eindigen.”

Sinke is wel van mening dat het 

team op een aantal vlakken zeker 

nog stappen moet maken. “Indivi-

dueel hebben we sterke spelers, 

maar ons samenspel moet beter. 

Onder de nieuwe trainer wordt er 

hard getraind en ik zie het team 

ook stappen maken. Ik denk dat 

ieder team het lastig gaat krijgen 

tegen ons. We zijn voor niemand 

meer kanonnenvoer.”

zig kan zijn.” Plezier is een belang-

rijk begrip bij SC Waarde. “Ieder-

een wordt hier geaccepteerd en 

uiteindelijk ook geliefd. SC Waar-

de is één grote familie, waarbij 

de sfeer altijd goed is. Winnen of 

verliezen maakt voor ons geen 

verschil.”

De bestuurslid is positief gestemd 

over dit seizoen. “Met Bram Kot 

hebben we een nieuwe, ambitieu-

ze trainer. We hebben een jonge 

groep, die bereid is om strijd te 

leveren. Met spelers als Csiki Szi-

lard, Stefan Dijl en Davey Tolhoek 

Net als de voorgaande tien jaren komt SC Waarde ook dit seizoen 

uit in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Waar de club in de 

afgelopen jaren vaak in het rechterrijtje eindigde, wil de ploeg dit 

seizoen meer. Volgens bestuurslid Rien Sinke heeft het vlaggenschip 

genoeg kwaliteit. “Ik denk en hoop dat we met deze ploeg bij de 

eerste zes kunnen eindigen.”

“Ik denk en hoop dat we met deze
ploeg bij de eerste zes kunnen eindigen”

Steffan de Looff
wil meer bij Duiveland
Duiveland keert dit seizoen terug in de derde klasse. De ploeg van Rohan de Geus werd 

vorig jaar met overmacht kampioen in de vierde klasse, verloor in Joran Maliepaard zijn 

topscorer, maar heeft onder andere met de broers De Looff versterking in huis gehaald. 

De jongste van de 

twee, Steffan, is 

vol vertrouwen. 

“Spelen voor lijfs-

behoud? We moeten niet te 

laag inzetten, het linkerrijtje is 

gewoon mogelijk.” De afgelo-

pen jaren speelde Steffan de 

Looff samen met zijn oudere 

broer Danny in het eerste elf-

tal bij Colijnsplaatse Boys. Zijn 

voetbalopleiding genoot hij bij 

JVOZ, maar de 22-jarige ver-

dediger voelde dat het tijd was 

voor een nieuwe uitdaging. 

“Het was bij Colijn moeilijk om 

jezelf te motiveren en ook het 

plezier werd steeds minder. 

Rohan kende ik nog uit mijn pe-

riode bij JVOZ, zo begon het bal-

letje te rollen.” Zijn huidige trai-

ner bij Duiveland hoorde dat De 

Looff wel openstond voor een 

nieuwe club en dus werden de 

contacten gelegd. Uiteindelijk 

kwam ook zijn broer met hem 

mee, maar dat had niet veel ge-

scheeld. “Ze hadden zijn oude 

nummer, waardoor hij dacht 

dat ze hem niet wilden hebben. 

Het was vooraf niet de insteek 

om samen te gaan, maar het is 

natuurlijk wel lekker.”

UITDAGING
De eerste weken bevallen tot 

nu toe prima. “De sfeer is goed, 

ik ben goed opgevangen en ook 

het niveau is hoger.” Dat hoge-

re niveau is iets wat hij bij Co-

lijnsplaatse Boys nog wel eens 

miste. “Het grootste verschil is 

dat iedereen hier echt zijn best 

doet en graag wil. Dan trek je je 

aan elkaar op. Bij Colijn had je 

soms het idee dat alles van jou 

moest komen. Al was dat na-

tuurlijk niet zo.” 

De uitdaging en het plezier 

zijn weer terug en met het 

vertrouwen in een sterk 

seizoen zit het ook wel goed. 

“We hebben een smalle selectie, 

maar als het een beetje meezit 

kunnen we gewoon meespelen 

in de middenmoot.” Persoonlijk 

richt hij zich op een plek 

achterin, waar hij samen met 

Thijs Rentier, die hij nog kent 

van JVOZ, de ploeg probeert 

neer te zetten, maar vooral de 

‘0’ wil houden. Over wat ze van 

hem kunnen verwachten is hij 

duidelijk. “Ik heb een degelijke 

techniek, een beetje zoals 

Dirk Kuyt. Ik probeer simpel 

te spelen, je zal mij niet ineens 

zes man zien passeren. Het 

belangrijkste is dat we geen 

tegengoals krijgen.” Voorlopig 

DZC geeft niet op
Tien jaar geleden besloten 

VV Zonnemaire en VV Dreischor de 

handen ineen te slaan en te kiezen 

voor een onderlinge samenwerking. 

De fusieclub, 

DZC’09, be-

staat dit jaar 

tien jaar. Vol-

gens voorzitter Ton Tettero 

was de keuze toentertijd 

snel gemaakt. “De fusie was 

noodzakelijk, anders waren 

beide verenigingen aan hun 

einde gekomen.”

Tien jaar verder blijkt ook 

de fusie steeds moeizamer 

te verlopen. “De fusie heeft 

minder teweeg gebracht 

dan we voorheen gehoopt 

hadden. Bij de senioren heb-

ben nog maar één elftal en 

de jeugd wordt ook steeds 

minder. Met de oudere jeugd 

hebben we in het verleden 

samengewerkt met clubs 

als Ouwerkerk en SKNWK. 

Inmiddels zijn de meeste 

jeugdleden lid geworden 

van SKNWK, die helaas 

geen interesse meer had-

den in de samenwerking. 

Hierdoor hebben we geen 

jeugd meer boven de elf 

jaar bij ons. Ik vrees ervoor 

dat de senioren straks ook 

niet meer gevuld kunnen 

worden.”

heeft hij het dus naar zijn zin 

bij zijn nieuwe club, maar in de 

toekomst hoopt hij wellicht nog 

een stapje hogerop te kunnen 

maken. “Als ik het naar mijn zin 

heb, speel ik hier volgend jaar 

nog. Ik ga niet bedelen voor een 

club die hoger speelt, maar als 

er iets op je pad komt weet je 

het nooit.”

Ondanks het feit dat de 

fusieclub het steeds moei-

lijker krijgt, is het tienjarig 

bestaan optimaal gevierd. 

“We hebben in mei van dit 

kalenderjaar een groot ze-

ven tegen zeven toernooi 

georganiseerd. Hier deden 

maar liefst veertien teams 

aan mee. Na het toernooi 

hebben we een barbecue 

georganiseerd en afgeslo-

ten met een spetterende 

feestavond. 

Er kwamen 160 deelne-

mers op af.” Van opge-

ven willen DZC’09 en de 

57-jarige Tettero niets 

weten. “We houden het 

zo lang mogelijk vol. In het 

belang van de jeugd kij-

ken we naar indelingen op 

leeftijdsgroepen en daar 

zullen we nu en in de toe-

komst de samenwerking 

zoeken. Gezelligheid en 

vriendschap is belangrijk 

voor het dorpsleven. Met 

de jubileumscommissie 

hebben we afgesproken 

elke vijf jaar een feestje 

te geven. Als DZC vijftien 

jaar wordt, organiseren we 

weer een groot feest.” 

Steffen de Looff staat links

http://www.morefootballs.com/
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 'S-GRAVENSTRAAT 47
4431 AA 'S-GRAVENPOLDER
Tel. 0113 313 266

WWW.PARADIJSVOGEL.INFO
INFO@PARADIJSVOGEL.INFO

Openingstijden:
Ma, wo, do van 16:00 - 21:00 uur
Vr, za, zo en feestdagen van 12.00 - 22:00 uur
Met uitzondering van feestdagen zijn wij op 
dinsdag gesloten

A la carte, buffet, afhalen en bezorgen
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STUKADOREN, SPACKSPUITEN EN SIERPLEISTER

Ridderweg 4  |  4327 SK  Serooskerke Schouwen  |  Tel: 06-13099601/06-22480857
E-mail: info@siereveld.eu  |  Website: www.siereveld.eu

VOOR EEN SPETTEREND RESULTAAT!
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KWS Infra, de verbindende factor 
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0113-502188
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Brouwershaven start voor het derde opeenvolgende jaar in de 

vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Waar de ploeg vorig 

jaar op de laatste plaats eindigde, heeft de ploeg uit Schouwen-

Duiveland voor dit seizoen als doel het beter te doen. 

Het waren afgelopen seizoen niet alleen spannende weken 

voor Pim Bruins en zijn spelers, maar ook Nels Rijvers, de 

nieuwe trainer van Krabbendijke, volgde de nacompetitie met 

bovenmatige interesse. 

Colijnsplaatse Boys komt voor het derde opeenvolgende seizoen uit 

in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Waar de ploeg uit Noord-

Beveland vorig seizoen in de middenmoot eindigde, wil de vereniging 

vooral op clubniveau stappen maken. Eén van deze stappen is 

volgens voorzitter Thijs ’t Hart het verbeteren van de faciliteiten. 

Brouwershaven wil het beter doen dan vorig jaar

Trainer Nels Rijvers
stond te trappelen

Colijnsplaatse Boys 
timmert aan de weg

Volgens de talent-

volle Brian van Mou-

rik heeft zijn team 

voldoende potentie. 

“Als we geconcentreerder gaan 

voetballen, zullen we ook minder 

tegengoals krijgen en uiteindelijk 

ook meer gaan winnen.”

Brouwershaven kwam tussen 

2013 en 2018 uit in de reserveklas-

se en is nu sinds drie seizoenen 

weer actief in de standaardklasse 

van het amateurvoetbal. Voor de 

16-jarige aanvaller een belangrijke 

ontwikkeling. “Ik speel al vanaf mijn 

zesde voor deze mooie club. Ik ben 

blij dat ik mij kan laten zien in de 

vierde klasse. De tegenstanders 

zijn van een aardig niveau. In de re-

serveklasse is het niveau uiteraard 

heel wat minder.”

Vorig seizoen haalde ploeg slechts 

vier punten. Volgens van Mourik is 

er genoeg kwaliteit om het beter te 

doen dan het afgelopen seizoen. 

“We hebben met mijn broer Ro-

bin van Mourik, Martijn Dalebout 

en doelman Max van Prooijen een 

aantal goede spelers in de selectie. 

Het is voor ons vooral belangrijk 

minder tegengoals te krijgen. In 

mijn ogen begint dat bij ons vaak 

al bij de concentratie. Daarnaast 

moeten wij veel meer communice-

ren in het veld.” Ook op persoonlijk 

vlak wil de jonge van Mourik nog 

stappen maken. “Ik verwacht een 

pittige competitie en moet zelf dan 

ook sterker worden. Ik moet meer 

duels gaan winnen en sterker aan 

de bal worden. Als ik mij op deze 

punten kan verbeteren, zal ik auto-

matisch meer doelpunten maken 

en kunnen we als team ook meer 

wedstrijden winnen.”

Ondanks de vele verliespartijen 

in het afgelopen seizoen heeft de 

aanvaller het enorm naar zijn zin 

bij de club. “Het is altijd gezellig bij 

Brouwershaven. De saamhorig-

heid binnen de groep is goed.”

Zijn nieuwe club 

handhaafde zich 

uiteindelijk niet, 

waardoor het na 

één seizoen in de tweede klas-

se terug is in de derde klasse. 

“Iedereen liep op de toppen van 

zijn kunnen. Nu kunnen we iets 

opbouwen en weer plezier krij-

gen door meer te winnen dan te 

verliezen.”

De 49-jarige Rijvers is zeker 

geen onbekende als trainer in 

het Zeeuwse voetbal. Tussen 

2012 en 2017 was hij werkzaam 

bij Luctor’88 en Wemeldinge, 

maar de afgelopen twee seizoe-

nen was hij iets minder nadruk-

kelijk in beeld. “Bij het zaalvoet-

ballen raakte ik geblesseerd aan 

mijn knie, dat heeft twee jaar 

lang gespeeld. Daarnaast was 

het lastig te combineren met 

mijn toenmalige werk voor het 

CIOS.” Twee jaar lang had hij dus 

geen club onder zijn hoede, maar 

dat betekent niet dat Rijvers stil 

heeft gezeten. Zo was hij tus-

sendoor jeugdtrainer, maakte hij 

een uitstapje naar hockey, maar 

keek hij vooral bij veel trainingen 

en wedstrijden van andere clubs. 

“Ik heb veel gekeken naar Rogier 

Veenstra, hij doet het echt an-

ders. Bij CIOS werkte ik samen 

met mannen als Dolf Roks, Die-

derik Hiensch en Arie van der 

Zouwen, daar steek je natuurlijk 

veel van op.”

PLEZIER
Na twee seizoenen zonder club 

begon het weer aardig te kriebelen 

en zijn ambitie om ooit nog eens 

trainer te zijn bij een tweede-of 

derdeklasser bestond nog steeds. 

Toen Krabbendijke hem belde, 

hoefde hij dan ook niet lang na te 

denken. “Ik wil weer lekker met die 

jongens bezig zijn en samen een 

speelwijze ontwikkelen. We heb-

ben een leuke groep, die ook nog 

eens hard voor elkaar wil werken.” 

Door de degradatie naar de derde 

klasse zullen veel mensen Krab-

bendijke zien als favoriet voor de 

titel, maar Rijvers ziet dat toch an-

ders. “Het is niet realistisch om dat 

meteen weer te verwachten. We 

hebben een kleine groep en zet-

ten in op het laten doorstromen 

van de jeugd. Na vorig seizoen is 

het vooral belangrijk om het ple-

zier weer terug te brengen.” In de 

eerste weken merkt hij dat het 

basisniveau goed is, volgens hem 

zeker een verdienste van Bruins, 

maar de speelwijze zal iets an-

ders worden. “Vorig jaar stonden 

ze vaak onder druk, nu zullen we 

meer de bal hebben.” Rijvers kan 

in ieder geval niet wachten. “Die 

spanning van wedstrijden, daar 

heb ik weer heel veel zin in!”

“We hebben 

sinds kort een 

vezelversterkt 

veld aangelegd. 

Hierdoor kunnen we een heel 

jaar trainen en voetballen en 

blijft het veld goed”, vertelt ’t 

Hart. In tegenstelling tot vele 

andere verenigingen heeft de 

club dus niet gekozen voor een 

kunstgrasveld. “Onze velden 

waren al niet slecht en dat wordt 

nu alleen nog maar beter. We 

hebben er bewust voor gekozen 

geen kunstgrasveld te nemen. 

Een kunstgrasveld is toch net 

iets anders dan een normale 

grasmat en wij denken dat we 

met ons vezelversterkt veld ook 

een goede mat kunnen hebben. 

Tot nu toe zien de velden er pri-

ma uit.” Een ander belangrijk 

aspect binnen de vereniging is 
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de ontwikkeling van de jeugd. “Onze 

jeugd is één van de speerpunten 

van de club. In ons eerste elftal lo-

pen genoeg jongens rond die vanuit 

de jeugd zijn doorgestroomd. Wij 

hopen dat de goede staat van de 

velden bij gaat dragen aan het ple-

zier en de kwaliteit van onze jeugd.” 

Nu de velden er prima bij liggen, wil 

de vereniging zich blijven ontwik-

kelen. “We zijn bezig om nieuwe 

kleedkamers op te zetten. We ho-

pen dit in de komende jaren te kun-

nen realiseren.”

Voor de voorzitter speelt Colijns-

plaatse Boys een belangrijke rol 

in zijn leven. “Ik ben vijf jaar gele-

den voorzitter geworden van deze 

mooie vereniging. “Colijnsplaatse 

Boys is één van de kloppende har-

ten van het dorp en omgeving.  De 

school en het bejaardenhuis zijn bij-

voorbeeld  ook van die kloppen-

de harten. Een gemeenschap 

drijft op deze instituties. Heel 

veel mensen zijn verbonden aan 

deze organisaties als vrijwilliger 

of als gebruiker. Dit maakt het 

ook waard om op Noord-Beve-

land te wonen.”

Links Robin van Mourik, rechts Brian van Mourik
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Voor lunch en diner kunt u in onze Zee-eterij à la carte genieten 
van o.a. vis- en mosselmaaltijden, oesters, kreeft, vissalades. 
Ook voor koffie met gebak bent u bij ons aan het juiste adres.

Om thuis van te genieten vindt u in onze Viscounter o.a.

• Mosselen • Oesters • Verse vis 
• Haring • Kreeften • Stokvis 
• Garnalen • Kibbeling • Verse frites 

Kijk voor een overzicht van onze 

befaamde rijkelijk gevulde, vis-, 

vlees- en gourmetschotels op onze 

website www.pietvanoost.nl

De afhaalbalie is het hele jaar door 
dagelijks geopend tot 19.00 uur! 

PRO
EF & BELEEF

Zeker     zeeuws™

Z e e l a n d

Gastheeri
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Ten Houtenstraat 38 - 4401 KV Yerseke

Telefoon: 06 14777981 - www.gijzelbouw.nl
Ambachtsherenlaan 29 - 4401 JP Yerseke

Telefoon: 06 14777981 - www.gijzelbouw.nl
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Steketee Computers
 advies    reparatie    verkoop

PC
Laptop
Tablet

Printer
Etc.

Persoonlijke 

service 

op maat

Goed, snel 

en betaalbaar

Neem 
vrijblijvend
contact op!

Lepelstraat 7, Yerseke  |  Tel. 06 50 57 13 27

E-mail: info@steketeecomputers.nl  |  www.steketeecomputers.nl
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…doet alles
voor uw tuin!

www.hbmolendijk.nl06 - 51 66 25 94 /  info@hbmolendijk.nl

Tel. 0113-576080 | www.zoetewey-yerseke.nl

Voor al uw zonweringen, 
rolluiken en zuilen.
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Jaap van Langevelde is al meer dan twintig jaar voorzitter van 

VV Kruiningen. Hij werkt er hard aan om de club in goede banen 

te leiden. Hij heeft dan ook een duidelijke visie met de club. 

Vanaf 1994, toen Jari Litmanen een basisplaats in het eerste elftal had veroverd als 

opvolger van Dennis Bergkamp, merkten de zwangere Ajax-fans hem op. Zo werden er in 

1995 maar liefst 195 Jari’s in Nederland geboren, terwijl die naam hier voorheen nauwelijks 

voor kwam. Eén van hen: Jari Christiaanse (25). Net als ‘de echte Jari’ een nummer 10.

VV Kruiningen groeit in meerdere opzichten

Ook bij vv Yerseke een Jari op 10

“Voetbal is meer 

dan alleen te-

gen een balletje 

trappen. Voetbal 

is vooral met anderen samen 

iets doen, in een team samen 

iets zien te bereiken. Om voor 

de jeugd sociale vaardigheden 

te ontwikkelen. Onze jeugd-

commissie, leiders en trainers 

zijn hier ook van bewust. Laten 

we bij iedere wedstrijd weer 

bedenken dat het gewoon om 

voetbal gaat onder leiding van 

scheids- en grensrechters. 

Voetbal is emotie en dat mag”, 

vertelt Van Langevelde.

De voorzitter zet zich hard in 

om de club te laten groeien. Met 

drie senioren elftallen, waar-

van het eerste elftal in de vier-

de klasse uitkomt, twee dames 

elftallen en heel wat jeugd is 

dit een fl inke uitdaging. “Voet-

ballen bij VV Kruiningen is dus 

mogelijke voor alle leeftijdsca-

tegorieën. Wij trachten dit te 

bereiken door te werken met 

gediplomeerde trainers. Afge-

lopen zomer zijn er fl yers in de 

regio verspreid. Mede hierdoor 

zijn er afgelopen weken veel 

jeugdspelers bij gekomen. Dit 

vinden wij als club natuurlijk 

hartstikke leuk en daarom heb-

ben we een extra ploegje kun-

nen inschrijven voor de start 

van de competitie.” Niet alleen 

in de jeugd wil VV Kruiningen 

groeien maar ze willen ook iets 

nieuws gaan organiseren. Het 

35+ voetbal staat op de plan-

ning, maar dit moet nog hele-

maal opgestart worden. 

Naast het feit dat de club groeit 

door middel van leden groeit 

het ook door de uitbouw en ver-

bouwing van de kleedkamers. 

De afgelopen zomer is er hard 

gewerkt binnen de vereniging 

om dit mogelijk te maken. “Er 

zijn twee nieuwe kleedkamers 

bij en de vier andere zijn ge-

renoveerd. Daarnaast is de 

En net als de Fin 

vindt de Jari van 

VV Yerseke het fi jn 

om de bal aan te 

voet te hebben, en niet te veel te 

moeten lopen. ,,Ik geef de balle-

tjes liever dan dat ik erachter aan 

loop”, lacht Christiaanse. ,,Met 

spelers als Arjen de Koeijer en 

Guus de Leeuw voor je kun je de 

ballen wel kwijt.” Voorlopig kan 

Christiaanse zijn passingskills 

echter niet etaleren door een 

vervelende blessure die hij rond 

de winterstop opliep. ,,Ik heb pijn 

aan de buikspieren, richting het 

schaambeen. Dankzij pijnstillers 

heb ik het nog een tijdje vol kun-

nen houden, maar ik wilde niet 

meer kwakkelend het seizoen 

in. De planning is om in oktober 

terug te keren, maar misschien 

moet dat wel worden uitgesteld. 

Ik doe er bij de sportfysio in ieder 

geval van alles aan, en anders 

moet ik misschien eens verder 

kijken.”

Met Yerseke kende Christiaanse, 

die werkzaam is bij Waterschap 

Hollandse Delta, vorig seizoen 

een heel behoorlijk seizoen in de 

tweede klasse van het zaterdag-

voetbal, nadat de club het jaar 

ervoor kampioen was geworden. 

,,Dat was schitterend, om met 

prachtig weer in Yerseke kampi-

oen te worden. Met veel publiek 

langs de lijn ook; het leeft hier so-

wieso. Toen zei men dat de twee-

de klasse wel een ander verhaal 

zou worden. Maar het is gewoon 

een goed ‘openingsseizoen’ ge-

weest met een vierde plaats. Het 

lag allemaal dicht bij elkaar.” Vol-

gens Christiaanse, die vanaf zijn 

zeventiende in het eerste speelt, 

is het elftal van trainer Alexander 

van Keulen er dit jaar nog sterker 

op geworden. ,,Natuurlijk is het 

leuk dat Guus de Leeuw terug-

keert, want hij lag altijd al leuk in 

de groep. En met Remco van Tig-

gelen en Stefan Quinten (beiden 

Kloetinge) krijg je gewoon een 

kwaliteitsimpuls. En Sander Rijk 

(Hoedekenskerke/Kwadendam-

me) kan ook prima aanhaken. 

Het kan dus wederom een mooi 

seizoen worden.”

tribune geschilderd en de vel-

den zijn speelklaar gemaakt. 

Dit is met behulp van vrijwilli-

gers mogelijk gemaakt. Daar 

worden wij heel blij van!” Op 

wedstrijddagen is de club 

alleen nog dringend opzoek 

naar scheidsrechters, met 

name voor de wedstrijden op 

een heel speelveld.

VV Kruiningen heeft meer te 

bieden dan alleen een voet-

balclub zijn. “Wij willen een 

club zijn die ook echt aan zijn 

leden denkt. Zo organiseren 

wij jaarlijks een aantal leuke 

activiteiten. De Schelphoe-

kloop, dit is een trimloop van 

ongeveer zes kilometer. Het 

zaalvoetbaltoernooi aan het 

einde van het jaar en een 

feestelijke slotdag van het 

voetbalseizoen. En dan heb-

ben we onze gezellige kanti-

ne, waar het altijd goed ver-

toeven is, zeker tijdens de 

derde helft.”
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Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar 
een donatie.

Kijk op kadoneren.nl

http://www.morefootballs.com/
http://kadoneren.nl/
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www.boutepc.nl
! Volg ons op facebook

Voor vragen en informatie 
email naar info@boutepc.nl 

Tel: 06 - 41 57 00 66

Te bestellen op www.boutepc.nl 

Volg ons op facebook. 

Voor vragen en informatie email naar info@boutepc.nl. 

Tel:0641570066 

B-Home Basic desktop computer 

Behuizing: MS-Tech TQXJ6F 
Moederbord: Asus H110 
Processor: Intel I3-7100 

Werkgeheugen:4GB DDR4 
Opslag: Seagate 1TB HDD 
Voeding: 300 watt 
Deze computer wordt standaard geleverd met Windows 10 Home 
Prijs: 455.80 EUR  
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R+ Makelaardij
Dorpsstraat 51-b
4451 BB Heinkenszand

0113 - 644 398
www.rplusmakelaardij.nl
info@rplusmakelaardij.nl
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Technisch ingenieursbureau:
  Ontwerp van industriële
        leiding- en ventilatiesystemen
  Voeding, petrochemie,
        olie en gas, farmacie
  Moderne software
  Technische berekeningen
  3D laser metingen

Wij zoeken personeel!
Bel 0113 745400 
of mail naar 
bram.deij@grand-is.com

Schouwersweg 9
4451 HS Heinkenszand

www.grand-is.com
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In samenwerking 

met de KNVB en 

certificeringsbe-

drijf NMC Bright 

nam de club daarom deel aan het 

Kwaliteit- & Performance Pro-

gramma voor jeugdopleidingen. 

En met succes: de fusieclub is 

de eerste amateurvereniging in 

Zeeland die de status van Lokale 

jeugdopleiding te pakken heeft. 

In april kreeg de club het certifi -

caat uitgereikt, wat geldig is voor 

een periode van drie jaar.  In het 

seizoen 2014/2015 werd het nieu-

inmiddels 650 leden tellende ver-

eniging de nodige ambities heeft 

moge duidelijk zijn. ,,En dat wilden 

we meteen goed wegzetten”, re-

ageert ook Leon van Zaltbommel, 

die betrokken is bij de technische 

jeugdcommissie. ,,We wilden graag 

naar die KNVB-norm toewerken 

en hebben dat met een werkgroep 

van vier man bewerkstelligd.” 

,,En dat was best pittig”, breekt 

Utermark in. ,,Het heeft ons zeker 

een jaar gekost en op een gegeven 

moment wilden we ons graag laten 

we programma gelanceerd om 

clubs handvaten en concretere 

aanbevelingen te bieden en zo de 

jeugdopleiding te verbeteren. Net 

als alle andere clubs werd Luc-

tor Heinkenszand getoetst op 65 

punten. Zo werd er onder meer 

gekeken naar de structuur van de 

jeugdopleiding, sportiviteit en res-

pect, de inzet van gediplomeerde 

trainers en het medisch kader. ,,We 

mochten op maximaal vijf punt-

jes smokkelen”, vertelt voorzit-

ter Marco Utermark. ,,Wij habben 

bijvoorbeeld geen JO19.” Dat de 

Al tijdens het fusieproces tussen Luctor’88 en Heinkenszand kwam 

het ter sprake, en was het de belangrijkste drijfveer voor de fusie. Bij de 

nieuwe club Luctor Heinkenszand moest en zou de continuïteit van de 

jeugdopleiding hoog in het vaandel komen te staan. 

Status van Lokale jeugdopleiding
voor Luctor Heinkenszand

Voetbalschool Jong United 
viert zijn eerste lustrum!

Wat in 2014 

begon als een 

pilot van tien 

trainingen, is 

vijf jaar later uitgegroeid tot 

een serieuze voetbalschool. 

De Zeeuws-Vlaamse onder-

neming viert in oktober zijn 

vijfde verjaardag met een 

heus jubileumtoernooi en 

zette zich de afgelopen jaren 

dankzij diverse initiatieven op 

de kaart.

De voetbalschool heeft inmid-

dels locaties in Terneuzen, 

Groede en Kloosterzande, 

waarbij Terneuzen (vrijdag-

middag) het fundament is. In 

die plaats is er op vrijdag ook 

Rijschool Tinus,
nu ook voor Code 95!
Na 8 jaar ervaring in de rij-

schoolwereld wordt het tijd om 

ook wat nazorg te kunnen ver-

lenen.  Om beroepschauffeur te 

blijven, moet je iedere vijf jaar 

minimaal 35 uur nascholing vol-

gen.  Als je dit niet doet, mag je 

niet meer beroepsmatig rijden. 

Ben je zowel voor de vrachtau-

to als de bus vakbekwaam, dan 

hoef je slechts één keer 35 uur 

nascholing te volgen per 5 jaar 

en niet 70 uur. 

Met ingang van 1 januari 2020 

start ook Tinus met een tiental 

nascholingscursussen, zodat 

iedere chauffeur voldoende 

keuze heeft in soort cursus. On-

der de vlag van ‘Code 95 Zeel-

toetsen. Er zijn diverse gesprek-

ken gevoerd met NMC Bright 

en de KNVB, maar ook onder de 

jeugdtrainers werden er mooie 

discussies gevoerd.” Van Zalt-

bommel: ,,Vraagkwesties waren 

bijvoorbeeld van ‘hoe kerken je 

nou een Luctor-speler.’ Of: wat 

voor type club ben je, wat wil je 

uitstralen.”

Nu is de club uit Heinkenszand 

één van de pakweg vijftig clubs in 

ons land met de titel van Lokale 

jeugdopleiding. Een etiket dat ook 

roemruchtige amateurclubs als 

Kozakken Boys en Katwijk mogen 

dragen. Enkel JVOZ heeft het in 

Zeeland beter voor elkaar met de 

status van Regionale jeugdoplei-

ding. Het doel van het programma 

is om het totale voetballandschap 

in de breedte te ontwikkeling. De 

beoordeling en advisering wordt 

gedaan door technisch jeugdco-

ordinatoren en deskundigen van 

binnen en buiten het voetbal. ,,De 

KNVB heeft ons echt geholpen bij 

het formuleren van een visie”, gaat 

Utermark verder. 

,,Maar je moet het wel echt zelf uit-

werken. We hebben nu een mooie 

leidraad voor onze jeugdafdeling.”

Luctor Heinkenszand, dat zich ook 

inzet voor G-voetbal en Walking 

Football, moest 1187 euro neer-

leggen voor het programma. Maar 

heeft het de club nou gebracht wat 

vooraf werd verwacht? Buiten het 

feit dat een kwaliteitskeurmerk 

natuurlijk interessant is. ,,Nou, het 

heeft ons zelfs meer gegeven dan 

dat ik eigenlijk had verwacht”, zegt 

Van Zaltbommel. ,,Een eyeope-

ner was dat we pedagogisch ge-

zien stappen moesten maken. Nu 

wordt daar veel beter op geacteerd 

en zijn we bezig met het opzetten 

van een pedagogische commissie. 

Twee jaar geleden hadden we over 

zoiets nooit nagedacht.”

Utermark vult aan: ,,We hebben 

mooie handvaten gekregen van 

hoe trainers zich in moeten leven 

in een leeftijdscategorie. Komt er 

een andere trainer dan weet hij 

of zij wat er verwacht wordt. Kijk, 

het gaat natuurlijk meer om de 

beweging dan om het certifi caat 

en het individu moet zeker cen-

traal blijven staan. We kijken nu 

naar de vervolgstap. Hoe we de 

doorstroom vanuit de jeugd naar 

de senioren optimaal kunnen be-

geleiden.” Van Zaltbommel, tot 

slot: ,,Want het is wel een continu 

proces. Dit is nog maar het begin.”

de wekelijkse keepersschool én op 

zaterdagochtend Jonkie United, 

waarbij kleuters op een educatieve 

manier de beginselen van het voet-

balspelletje krijgen aangereikt. 

Waar Jong United in de school-

vakanties steevast voetbal-en 

keepersdagen organiseert, daar 

kiest het deze herfstvakantie 

voor een speciaal jubileumtoer-

nooi (de Jong United Voetribal 

Cup), waarbij iedere deelnemer 

een gratis shirt krijgt toebedeeld. 

Om het onderscheidend gehalte 

hoog te houden wordt er hierbij 

gekozen voor een 3vs3-toer-

nooi, waarbij spelertjes partijtjes 

spelen, maar ook voetbalgolf en 

trinalty’s (een variant op pe-

nalty’s).

In het verleden doken er 

meerdere bekende gasttrai-

ners en ambassadeurs op van 

de voetbalschool, zoals de 

Zeeuws-Vlaamse profvoetbal-

lers Rick van Drongelen en Tom 

Boere. Ook wereldster Kevin de 

Bruyne poseerde al eens met 

het Jong United-shirt!

Jong United laat zijn gezicht 

ook regelmatig zien in Beve-

land en Walcheren, waar het re-

gelmatig wordt gevraagd voor 

de organisatie van clinics en 

voetbalfeestjes! Meer info op 

www.jongunited.com

and’ start eigenaar Martijn Dobbelaar 

samen met Arie Kleijwegt een nieuwe 

vof. Puur en alleen gericht op de na-

scholingscursussen, zodat de acti-

viteiten niet door elkaar gaan lopen 

en de cursisten / chauffeurs de juiste 

aandacht krijgen. 

Op www.code95zeeland.nl is alle in-

formatie over deze cursussen te vin-

den. Aanmelden is simpel doch effec-

tief. Kies de gewenste cursus, klik op 

aanmelden, doorloop de stappen en 

betaal simpel met Ideal. Makkelijker 

kan niet! 

Deze cursussen zijn niet alleen een-

voudig te boeken, ze zijn ook nog 

goedkoop. Ondanks de professionele 

instructeurs weten wij door het klein-

schalig karakter de prijs laag  

te houden. De exacte prijzen 

kunt u vinden op de website 

van Code 95 Zeeland. Tijdens 

de cursus wordt ook aan de 

inwendige mens gedacht, alle 

tarieven zijn daarom inclusief 

uitgebreide lunch en onbeperkt 

koffi e/thee gedurende de dag! 

Wenst u liever een cursus bij u 

op locatie, ook dat is in overleg 

mogelijk. Informeer hiervoor 

naar de mogelijkheden. Waar 

wacht u nog op, bent u de eer-

ste tevreden klant van Code 

95 Zeeland? De eerste tien 

klanten ontvangen 10% extra 

korting bij aanmelding o.v.v. 

‘VBJ2019’

http://www.morefootballs.com/
http://www.jongunited.com/
http://www.code95zeeland.nl/
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Waarom een keuken bij SSK kopen...

Uw persoonlijke keuken
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Ervaar het nu zelf!
Neem contact met ons op. 

06-24500292 
www.koppejanwaterservice.nl

ERVAAR HET 
COMFORT VAN ZIJDE 
ZACHT WATER

Kinetico Premier Compact
•  Altijd zacht water - 24/7
•  
• Fluisterstil door  QuietDrive technologie

•  Geen stroom nodig
•  Hoge betrouwbaarheid
•  Compact design

KOPPEJAN
waterservice
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Praktijk High Five 
voor verantwoordelijke ouders en hun kids

Worstelt jouw kind ergens mee?
Maak jij je zorgen, heb je twijfels, weet je niet wat je er mee 
moet of hoe je het moet oplossen, maar gun jij het jouw kind 
wel dat het lekker in zijn vel zit, dan help ik graag!

Praktijk High Five  |  Cederlaan 2b  |  4421 BZ Kapelle
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Voetbalfeestje?
Saxopjefeest.nl
DJ - Saxofonist - Live-music
www.saxopjefeest.nl  |  Tel. 06-20310788
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Voetbaltickets, hotel en vervoer:  
ook dát regelen we voor je!
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WESTSTRAAT 5A, KAPELLE. | T: 0113-344619  
E: ALICE.SANDRA@PERSONALTOUCHTRAVEL.NL
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Het was een lang gekoesterde wens, maar dit seizoen gaat hij dan eindelijk in vervulling 

voor Olaf Filius. De 45-jarige oefenmeester wilde vanaf zijn 25ste al hoofdtrainer 

worden van ‘zijn Kapelle’, dit jaar staat hij als eindverantwoordelijke voor de groep en 

wil hij de club weer positief op de kaart zetten.

Het was alweer 

eventjes geleden 

dat Filius hoofdtrai-

ner was van een 

eerste elftal. Tussen 2002 en 2004 

was hij werkzaam voor Bruse Boys, 

daarna bleef het lange tijd stil op 

dat gebied. Vorig seizoen was hij ac-

tief bij het tweede elftal van Kapelle, 

toen ze hem vroegen om door te 

schuiven naar het eerste hoefde hij 

niet lang na te denken. “Ik was al va-

ker gevraagd, maar door mijn werk 

in ploegendiensten was dat niet te 

combineren. Ik ben echt trots om 

hier trainer te zijn.” Bij het tweede 

beleefde hij naar eigen zeggen ‘een 

superjaar’, kon hij lekker in de luwte 

naar het eerste. Waar veel trainers 

vooral bezig zijn met het resultaat, 

ligt dat bij Filius net wat anders. “Die 

jongens moeten graag naar de club 

komen, we proberen een herkenba-

re manier van spelen te ontwikkelen 

en we willen graag opbouwen.” Voor-

alsnog bevallen de eerste weken 

uitstekend, maar desondanks zijn 

de verwachtingen niet zo hoog. “De 

groep is nog jong, dus het kan alleen 

maar beter worden. Als we onderin 

linkerrijtje eindigen, hebben we het 

hartstikke goed gedaan.” 

DROOM
Filius, die zichzelf omschrijft als so-

ciale en toegankelijke trainer, is een 

met zijn spelers werken, maar zag 

hij ook voldoende ruimte voor ver-

betering. Iets wat hij bij het eerste 

elftal door wil zetten. “We moeten 

veel meer rust aan de bal hebben. 

Bij Kapelle was het vaak maar één 

richting op, maar een keer een bal 

uithalen is niet erg. Zorgvuldig zijn 

in balbezit, want elke speler heeft 

een hekel aan steeds achter de bal 

aanlopen.”

VERWACHTINGEN
Vorig seizoen was een lastig jaar 

voor de club, deze jaargang staat 

er een ander elftal. Negen jongens 

vertrokken, terwijl veel spelers van-

uit het tweede de overstap maakten 

Olaf Filius wil Kapelle weer op de kaart zetten

“Leeftijd zit in je bovenkamer.” Het is een uitspraak die past bij 

Karl Vergouwen. De 59-jarige trainer stond aan het roer bij onder 

andere GOES, Oostkapelle en VC Vlissingen, maar kan er nog 

altijd geen genoeg van krijgen. Dit jaar begint hij aan zijn tweede 

seizoen bij Wemeldinge, ‘zijn’ Wemeldinge.

Karl Vergouwen ademt 
nog steeds voetbal

Boudewijn en Gerlinde Lindenbergh  
Hillewerfweg 17 
4421 PH Kapelle 

T: 06-15384880. 
E: info@daplindenbergh.nl

DIERENARTSPRAKTIJK LINDENBERGH

Uw praktijk voor  
grote en kleine dieren!www.daplindenbergh.nl
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echte jongen van de club en kent de 

vereniging dan ook goed. Hij merkt 

dat er de laatste jaren een beetje 

op een negatieve manier naar de 

club wordt gekeken en hij hoopt 

dan ook dat hij daar iets aan kan 

veranderen. Voor de lange termijn 

heeft de oud-doelman van NAC, 

waar hij achter John Karelse op de 

bank zat, nog een ambitieuze doel-

stelling voor de club. 

“Het is al jaren het streven om 

weer een klasje hoger te gaan met 

Kapelle. Voor nu is dat nog niet rea-

listisch, maar misschien wel binnen 

nu en drie jaar. En stiekem hoop ik 

dat het dan ook nog met mij is!”

Body Shape Salon 
biedt de perfecte 
herstelmogelijkheden

Jenine Hooglander bestiert het 

bedrijf Body Shape Salon sinds 

tweeënhalf jaar met haar vriend 

Horst Neumann. Met vol enthou-

siaste begint ze te vertellen over 

de Normatec Recovery. Spelers 

liggen daarbij twintig minuten 

in een soort skibroek, terwijl het 

vocht uit de benen wordt wegge-

haald. ,,Het is een compressie-

therapie, waarbij de doorbloeding 

wordt gestimuleerd en je dus 

sneller herstelt. Het zorgt voor 

lichtere benen”, zo begint Hoog-

lander. ,,We bieden een gratis 

proefsessie aan, en vervolgens 

kunnen klanten voor slecht 59 

euro 10 keer gebruik maken van 

het systeem.”

Hooglander kwam verzeild in de 

‘herstelbranche’ nadat ze zelf 

klachten overhield aan het spor-

ten, en succesvol herstelde na 

infraroodtherapie. ,,Maar buiten 

infrarood is er natuurlijk nog veel 

meer mogelijk. Zo hebben wij ook 

een Cryo Sauna. Je moet dan 

3 minuten lang in -160 graden 

staan. Echt, je lichaam kan het 

perfect handelen want het is dro-

ge koude lucht.”

De Cryo Sauna zorgt ook voor 

het herstel van de spiermassa 

en een goede doorbloeding. Het 

bevordert het de cel-vernieu-

wing, verstevigt het de huid en 

verhoogt  het de stofwisseling. 

,,Het lichaam scant zichzelf en 

gaat door die kou-refl ex zelf aan 

de slag met wat er aan de opper-

vlakte ligt. Je lichaam wordt als 

het ware gereset. Het is ideaal 

voor sporters, maar ook voor 

mensen met bijvoorbeeld een 

hernia, MS, reuma of blessu-

res. Of mensen die hun hoofd 

even leeg willen maken, al gaat 

je hoofd niet in die sauna hoor. 

Momenteel hebben we een aan-

bieding lopen: 200 euro voor 10 

sessies. Op afspraak kan er ook 

gerust een heel voetbalteam 

langskomen.”

Spelers als Cristiano Ronaldo en Memphis Depay hebben er 

één thuis, en Body Shape Salon uit Kapelle was de eerste die 

het in Nederland op de markt bracht. We hebben het over de 

Normatec Recovery. Een product dat net als bijvoorbeeld de 

Cryo Sauna ideaal is voor voetballers en andere sporters. In 2020 is het een 

halve eeuw geleden 

dat Vergouwen lid 

werd van Wemel-

dinge, hij woonde er van 1966 tot 

1976 en dus is de club iets bijzon-

ders voor hem. “Ik heb binding met 

de club en het dorp. Hier woont nog 

steeds familie, dus het is bijzonder 

om dan trainer te zijn van Wemel-

dinge.” In die 25 jaar als hoofdtrainer 

was hij actief op het hoogste niveau, 

maar desondanks heeft hij niet veel 

moeite om zich aan te passen bij 

zijn huidige club. “Het voetbal en 

de club staan ook bij deze jongens 

centraal. De voetbalbeleving is net 

zo hoog.”

TALENT
Wemeldinge is de afgelopen jaren 

een nieuwe weg ingeslagen. Er 

wordt gewerkt met veel jonge spe-

lers, het eerste en tweede trainen 

samen en dus wordt Vergouwen 

uitgedaagd om het talent te prik-

kelen. Hij geniet er nog steeds van. 

“Het is mooi om die gasten omhoog 

te helpen. Ik weet niet of ik er zelf 

nog de vruchten van ga plukken, 

maar de club in ieder geval wel.” Dat 

probeert hij te doen door te werken 

met een duidelijke visie, de vooruit-

gang die hij ziet geeft voldoening. 

“We willen geen reactievoetbal spe-

len, maar juist aanvallen. Je merkt 

dat dat steeds beter gaat, die be-

vestiging krijgen we steeds vaker.” 

STIJGENDE LIJN
Iedere training probeert 

Vergouwen zijn spelers uit 

te dagen door middel van 

plezier en beleving, waar-

bij hij altijd uit gaat van 

het voetballende aspect. 

Veel omschakelmomen-

ten en ‘aanvallend 

verdedigen’, 

zoals  

hij het noemt. Ondanks dat hij de 

klasse van dit jaar niet zo goed kent 

en hij de focus vooral op zijn eigen 

team legt, denkt hij dat een hoge 

eindklassering tot de mogelijkhe-

den behoort. “Het linkerrijtje moe-

ten we kunnen halen en wellicht 

zelfs ook de top vier.” 

Ondanks dat hij veel op zijn speel-

wijze traint, is hij voorstander van 

creativiteit en zelf nadenken van 

spelers. Hij hoopt dan ook dat zijn 

spelers zich dit jaar weer verder 

ontwikkelen, aan zijn eigen in-

stelling zal het in ieder 

geval niet liggen. Naast 

Wemeldinge is hij 

ook nog actief bij GPC 

Vlissingen, aan stop-

pen denkt hij in ieder 

geval zeker nog niet. 

“Dit is mijn 

passie!”
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Hij leek altijd een noeste verdediger te zijn geweest, maar 

niets is minder waar. Frank Davidse (34) werd namelijk 

ooit als spits binnengehaald bij toenmalig eersteklasser 

Arnemuiden. Afgelopen seizoen nam de aanvoerder met het 

kampioenschap afscheid bij Arendskerke.

VV Bevelanders heeft momenteel acht 

jongelingen die zich met enthousiasme 

inzetten voor de vereniging. Laura Wilderom is 

er daar één van. De 19-jarige middenveldster 

van dames 1 was een aantal jaar jeugdtrainer 

en is nu onder meer verzorgster bij het eerste 

elftal van de mannen.

Wie niet beter 

weet zou zeg-

gen dat Davidse 

na ruim zestien 

jaar in het eerste elftal te heb-

ben gespeeld, een rasechte 

Arendskerkenaar is. Maar Da-

vidse komt toch echt uit Goes. 

,,Dat ik hier al zó lang rondloop 

zegt genoeg over de club. En 

Arendskerke is nog steeds 

Daarnaast zetelde hij nog een 

tijdje in het hoofdbestuur van 

de dorpsclub, en is hij er mo-

menteel nog steeds jeugdco-

ordinator van de jongste jeugd. 

Een echte Arendskerke-man 

dus, ware het niet dat hij voor 

twee seizoenen een uitstapje 

maakte naar Arnemuiden. ,,Zij 

waren toen net gepromoveerd 

daar de eerste klasse. Ik was 

destijds nog spits en pikte op 

dat niveau ook een paar doel-

puntjes mee. Maar voorna-

melijk speelde ik daar in het 

tweede.”

Mede door vele spierblessures 

zakte Davidse enkele linies. 

,,Voor mij was dat prima. Ik kijk 

sowieso met een goed gevoel 

groeiende. Iets wat niet veel 

dorpsclubs kunnen zeggen”, 

vertelt Davidse.

Ook de prestaties van het eer-

ste elftal zijn de laatste jaren 

groeiende. Werd Arendsker-

ke in 2018 nog zevende, daar 

kroonde het zich eind mei plots 

tot kampioen in de zaterdag 

derde klasse. Een mooier af-

“Ik ging nooit een weekendje weg hè”

Speelster bij de vrouwen, verzorgster bij de mannen

Van links naar rechts. boven: Bart de bruine, Laura Wilderom, jeffrey de Jong.
Onder: Luc Strating, Thom Meulenberg, Marije Mast, Michiel de Kam. Martin Pijnenburg ontbreekt.

Haar stage bij het 

CIOS? Dat kon ze 

natuurlijk nergens 

anders doen dan 

bij Bevelanders, de club uit haar 

woonplaats. Ze volgde dan wel de 

richting ‘fi tness’, maar het geven 

van voetbaltraining paste haar als 

gegoten. Van jongs af aan is Wilder-

om immers al spelend lid bij de club 

uit Kamperland.  ,,Ik ben twee jaar 

trainster geweest van een meis-

jesteam, de JO-17. Wat wel gek was, 

was dat het oudste meisje slechts 

twee jaar jonger was dan mij. Af en 

toe had ik daar contact over met 

Robert Mast (onder meer Techni-

sche zaken senioren), dat was wel 

fi jn”, begint Wilderom. ,,Dan liet ik de 

meisjes even zien wie de baas was, 

om het vervolgens weer wat losser 

te laten. Grappig is dat veel van die 

meisjes nu mijn teamgenoten zijn.” 

Wilderom is niet de enige (ex-)

CIOS-leerling die in de keuken keek 

bij Bevelanders. ,,Er zijn nu vier 

jeugdtrainers die ook het CIOS vol-

gen, dus dat is positief. Ik heb ook 

wel bij andere clubs rondgekeken 

hoor. Dan ben ik toch blij om te zien 

hoe het er bij Bevelanders allemaal 

aan toegaat.” De middenveldster 

is inmiddels al geslaagd voor haar 

CIOS-opleiding en studeert sinds 

dit schooljaar Fysiotherapie in Rot-

terdam. Naast dat ze in de evene-

mentencommissie zit bij Bevelan-

ders is ze daar ook verzorgster, 

wat dus prima aansluit bij haar op-

leiding. ,,Daar ben ik vorig seizoen 

al mee gestart, en ik ben ook van 

plan om het te blijven doen. We zijn 

met twee verzorgers, dus dat valt 

prima te combineren”, aldus 
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scheid kun je niet wensen, 

toch? ,,Nou, ik heb helaas maar 

een stuk of vijf wedstrijden 

kunnen spelen. In oktober ben 

ik door mijn rug gegaan en 

daardoor lag ik dagenlang op 

bed. Na m’n terugkeer stapel-

den de blessures zich op. Dan 

is het gewoon steeds moeilij-

ker om aan te haken. Dat Adri-

aan (Nieuwenhuijse) afscheid 

nam als trainer maakte het 

besluit ook makkelijker. Onder 

een nieuwe trainer moet je 

toch weer helemaal opnieuw 

beginnen.” Davidse gaat dit 

seizoen bij het tweede elftal 

aan de slag. ,,Even wennen 

wel. De voorbereiding naar een 

wedstrijd toe, de trainingen. 

Ik ging nooit een weekendje 

weg hè. En dat sinds 18 januari 

2003: de dag dat ik m’n debuut 

maakte, één week voor m’n 

achttiende verjaardag.”

Naast dat hij zelf nog tegen een 

balletje trapt geeft Davidse 

ook training aan zijn zoontje. 

terug. Het mooiste was wel 

de fi nale op neutraal terrein, 

die we wonnen na penalty-

’s. We promoveerden toen 

naar de derde klasse. Ik ben 

twee keer gedegradeerd, 

twee keer gepromoveerd 

én een keer kampioen ge-

worden. De balans slaat dus 

goed uit”, aldus een lachende 

Davidse.

http://www.morefootballs.com/
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Belgische wonderdokter lapt 
verdediger Verschoor weer op

Middenvelder Kevin de Jong na vier jaar
blessureleed weer thuis bij Wolfaartsdijk

Chronisch was het, die vervelende liesblessure. Maar drie keer een ritje van anderhalf 

uur heen, anderhalf uur terug – naar het Belgische Hamme – zorgde ervoor dat 

SKNWK-speler René Verschoor (28) inmiddels van dat euvel verlost is. Gelukkig maar, 

voor de aanvoerder én ondernemer.

Vorig jaar, zo aan 

het einde van de 

v o o r b e r e i d i n g , 

viel Verschoor 

geblesseerd uit bij de zater-

dag-vierdeklasser. Menig 

adresje had hij al tevergeefs 

bezocht, totdat zijn trainer 

Ralph Zegers met de Belgische 

dokter Peeters op de proppen 

kwam.

 ,,Het ging om een ontsteking 

in m’n lies, maar na de winter-

stop was ik na diverse spuiten 

gelukkig terug. Al die tijd ben 

Al acht jaar lang 

had De Jong last 

van zijn houding. 

“Mijn rug was 

krom. De bovenkant hol en 

de onderkant bol.” Als gevolg 

daarvan kreeg hij last van zijn 

spieren en werd het op een ge-

geven moment onmogelijk om 

te kunnen voetballen en ook 

tijdens zijn werk op de vracht-

wagen had hij er last van. “Alle 

spieren stonden strak, waar-

door je overal last van krijgt. Bij 

het bukken schiet het bijvoor-

beeld al in je rug.”

GEMIST
Op zijn vijftiende maakte hij 

zijn debuut bij Wolfaartsdijk en 

nu keert hij als 29-jarige dus 

weer terug. Vanaf de voorbe-

reiding sloot De Jong weer aan 

ik er wel mee blijven werken. 

Ik moest ook wel, want samen 

met m’n pa heb ik een bedrijf in 

de recreatiesector. We plaat-

sen en onderhouden luxe cha-

lets”, zo vertelt Verschoor. 

De Nieuwerkerker debuteer-

de al op zijn zeventiende in de 

hoofdmacht van SKWNK, maar 

ging ook al eens een driejarig 

avontuur aan bij Duiveland, 

waarmee hij onder meer in de 

tweede klasse uitkwam. ,,Bij 

die club zag ik ook dat er daar 

dingen beter geregeld waren, 

bijvoorbeeld in de feestcom-

missie. Na mijn terugkeer heb 

ik dat dat hier een beetje ge-

implementeerd. Daarnaast 

zit ik sinds vorig jaar ook in de 

sponsorcommissie en doe ik 

hier en daar nog wat klusjes 

voor de club. Zo hebben we 

afgelopen zomer wat grote 

reclamedoeken opgehangen.”

De veelvuldig coachende cen-

trale verdediger is volgens 

anderen sterk in het verdedi-

gende aspect. Kopsterk ook. 

,,De opbouw is een verbeter-

puntje, maar onder Ralph wer-

ken we daar veelvuldig aan. 

Vroeger was het vooral ‘lek-

ker trainen’, maar nu krijgen 

we ook tactische zaken mee. 

Ik moest wel aan die werkwij-

ze wennen ja. Voor zijn komst 

hanteerden we voornamelijk 

de lange bal.”

Met Zegers aan het roer werd 

SKNWK vorig jaar achtste, en 

dit jaar gokt aanvoerder Ver-

schoor op de top-6. ,,En Zee-

landia Middelburg wordt ge-

woon kampioen natuurlijk.”

Vanwege een verkeerde houding van zijn lichaam voetbalde hij vier jaar lang 

niet, maar dit seizoen keert Kevin de Jong eindelijk weer terug op de velden bij 

Wolfaartsdijk. De 29-jarige middenvelder volgde fysiotherapie, ging langs bij een 

neuroloog en voetbalt na driekwart jaar hard werken weer pijnvrij. “Het voelt echt 

als thuiskomen. Alsof je er gisteren nog was.”

en hij geniet er tot op heden 

enorm van. “Ik heb het heel 

erg gemist. Het is prachtig om 

weer met die jongens op het 

veld te staan, maar vooral om 

pijnvrij te zijn.” Hoe zijn blessu-

re verloopt, valt nu nog lastig 

te zeggen. “Misschien doe ik 

nog wat ritme op in het twee-

de, tot ik echt weer fi t ben.” Met 

de fysio is hij in ieder geval ge-

stopt. “Daar was ik, letterlijk en 

fi guurlijk, helemaal klaar mee.” 

De afgelopen jaren volgde hij 

het eerste elftal wel, ondanks 

dat hij niet vaak is gaan kijken. 

Ribesstraat 20, 4306AS Nieuwerkerk
Telefoon: 0111-641557
E-mail: debaak@solcon.nl
www.debaak-advies.nl
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Tijdens zijn afwezigheid is de 

samenstelling van de groep be-

hoorlijk veranderd, nu behoort 

hij samen met Stefan Franc-

ke tot de ouderen, waardoor 

hij door middel van coaching 

belangrijk wil zijn. “We heb-

ben veel jonge spelers en het 

ontbreekt nog een beetje aan 

coaching. Daar kunnen wij met 

onze ervaring een bijdrage aan 

leveren.”

POSITIEF
De eerste kennismaking met 

het niveau van zijn ploeggeno-

ten stemt De Jong tot tevre-

denheid, zonder een duidelijke 

doelstelling uit te spreken, 

heeft hij veel vertrouwen. “Ik 

ben aangenaam verrast door 

het niveau. Ik denk dat we hoog 

kunnen eindigen.” Terugden-

kend aan ‘vroeger’, heeft hij 

nog één wens bij Wolfaartsdijk. 

“Ik zou het heel mooi vinden 

als we nog eens nacompetitie 

kunnen spelen, dus een perio-

de zou fantastisch zijn.” Maar 

eerst wil de centrale midden-

velder, die zichzelf omschrijft 

als iemand die graag aan de 

bal is, maar er ook in kan kleu-

nen als het moet, genieten van 

het feit dat hij weer op het veld 

staat. “Ik ben heel blij om terug 

te zijn na vier jaar, ook het soci-

ale contact heb ik gemist. Het 

gaat een mooi jaar worden!”

“Ik ben aangenaam verrast 
door het niveau. Ik denk dat 
we hoog kunnen eindigen.” 
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MZC’11 kende het afgelopen seizoen een rumoerig jaar. Zo werd 

trainer Arie van der Zouwen al na acht duels weggestuurd en 

speelde de ploeg uit Zierikzee zich ternauwernood veilig. 

Dit seizoen wil de 

ploeg uit Schou-

wen-Duiveland het 

beter gaan doen. 

Volgens de talentvolle Tim de 

Looze heeft de ploeg voldoende 

potentie. “We hebben een aantal 

goede en nuttige spelers in de 

selectie.” De inmiddels 20-jarige 

linksbuiten is alweer bezig aan zijn 

zevende opeenvolgende seizoen 

in Zierikzee, maar heeft in zijn 

nog prille loopbaan voor diverse 

verenigingen gespeeld. “Ik ben op 

jonge leeftijd begonnen bij SKNWK 

en heb vervolgens de overgestapt 

gemaakt naar SV Ouwerkerk. Via 

laatstgenoemde club kwam ik in 

de jeugd bij VV Zierikzee terecht, 

waarna ik de overstap maakte 

naar JVOZ. Na dat avontuur ben ik 

teruggekeerd naar Zierikzee om 

voor MZC’11 uit te komen.”

In zijn tijd bij JVOZ heeft de 

Looze met een aantal bekende 

voetballers gespeeld. “Ik heb 

bij JVOZ in teams gespeeld met 

voetballers als Godfried Roe-

meratoe, Rick van Drongelen en 

Daan Klomp. Deze jongens heb-

ben allemaal het betaald voetbal 

gehaald. Ik speelde helaas wei-

nig bij JVOZ en koos ervoor om 

terug te gaan naar Zierikzee om 

voor MZC’11 uit te komen.” Tim 

de Looze kijkt met een kritische 

blik naar zichzelf. “Ik ben een ge-

voelig persoon, die niet altijd met 

iedereen overweg kan. Ik sta 

niet altijd open voor bepaalde re-

acties en kritiek, maar achteraf 

heb ik daar wel degelijk spijt van. 

Vaak hebben mensen het beste 

met mij voor en uiteindelijk ook 

gewoon gelijk.”

Dat MZC’11 vorig seizoen een las-

tig seizoen kende, heeft volgens 

de Looze met een aantal factoren 

te maken.” Ik vind dat we vaak 

slap aan de wedstrijd begonnen 

en het komt dan ook vaak voor 

dat we snel een doelpunt tegen 

kregen. Hierdoor loop je automa-

tisch al achter de feiten aan. Daar-

naast hebben we niet altijd vanuit 

onze eigen kracht gespeeld. Dat 

hebben we gedurende het sei-

zoen goed opgepakt en ik denk 

dat we het uiteindelijk ook daar-

door gered hebben. “

Voor dit seizoen is de aanvaller 

positief gestemd. “We hebben drie 

echte sterkhouders binnen de se-

lectie. Spelers als Sven Heijboer, 

MZC’11 begint weer met een schone lei
Rody Vermue en Jesse van der 

Linden hebben ervaring en nemen 

het team op sleeptouw.”

In de toekomst hoopt de 20-jarige 

aanvaller nog een stap te gaan 

maken, maar is ook realistisch. 

“Ik wil absoluut nog wel hogerop, 

maar dan zal ik veel aan mezelf 

moeten werken. Ik zal meer moe-

ten trainen, fi tter worden, meer 

op mijn levensstijl moeten letten 

en op het mentale vlak zal ik ze-

ker stappen moeten maken. Mijn 

favoriete positie is linksbuiten. Op 

die positie kan ik een tegenstan-

der uitspelen, naar binnen komen 

en schieten.”

Zoals ieder jaar belooft ook ko-

mend seizoen weer een knots-

gekke competitie te worden in 

de tweede klasse. “Het is vooraf 

niet te voorspellen wie er bovenin 

of van onderen gaat spelen. Alles 

ligt zo dicht bij elkaar. Ik wil in ie-

der geval eerst fi t worden om mijn 

team zo veel mogelijk te helpen 

om punten te pakken en doelpun-

ten te maken.”

Rillandia wil weer mee-
doen in de vierde klasse 
Rillandia kende vorig jaar een teleurstellend seizoen. De 

club eindigde op de tiende plaats in de vierde klasse van het 

zaterdagvoetbal. Dit seizoen begint de ploeg volgens clubicoon 

Jan Minnaard weer aan een schone lei en vol vertrouwen. “We 

beschikken over genoeg kwaliteit om een goed seizoen te draaien.”

“Ik wil absoluut nog wel 
hogerop, maar dan zal ik veel 
aan mezelf moeten werken.” 

herinneringen aan overgehouden.”

Ondanks de mindere prestaties van 

vorig seizoen heeft de clubman een 

goed gevoel over deze jaargang. 

“Ik denk dat we met deze ploeg de 

top vijf moeten kunnen halen. Alle 

teams ontlopen elkaar niet veel. Ik 

De inmiddels 

31-jarige Minn-

aard en zijn fa-

milie behoren 

inmiddels tot het meubilair van 

de vereniging. “Ik speel hier al 

vanaf mijn zesde en ben de club 

altijd trouw gebleven. Ik kom 

uit een echt voetbalgezin. Mijn 

vader is jarenlang speler en lei-

der van het eerste geweest en 

mijn oudere broers hebben ook 

allemaal in het eerste elftal ge-

speeld.”

Voor Minnaard heeft Rillandia 

een speciaal plekje in zijn hart. 

“Rillandia heeft veel voor mij 

betekend, vooral in mijn jon-

gere jaren. Ik bracht aan 

de zijde van mijn va-

der vele zaterdagen 

door op het veld. Ik 

heb er veel mooie 

Joffrey Geldof klaar
voor vuurdoop bij Patrijzen 
Voor Joffrey Geldof gaat het dit jaar dan eindelijk gebeuren, 

hoofdtrainer worden van Patrijzen 1. 

De 37-jarige oefen-

meester wilde het 

drie jaar geleden al 

heel graag, maar 

beschikte toen nog niet over de 

juiste papieren. Dat is nu wel het 

geval en daar is hij maar wat blij 

mee. “Dit is mijn club, ik heb veel te 

danken aan Patrijzen.”

Voor Geldof betekent zijn aanstel-

ling zijn eerste klus als hoofdtrainer 

bij de senioren, ondanks dat hij vo-

rig jaar trainer was bij het tweede 

elftal van de club. Dat is volgens 

hem absoluut niet met elkaar te 

vergelijken. “Het tweede elftal 

traint amper en is vooral gezellig-

heid, daar kan je als trainer weinig 

aan toevoegen.” Voordat hij gepro-

moveerd werd naar het eerste, was 

hij ook werkzaam bij Kloetinge 2 en 

de jeugd van Patrijzen, helemaal 

nieuw in het trainersvak is hij dus 

zeker niet. Toch zijn sommige din-

gen nieuw voor hem in de eerste 

weken. “Je bent meer in gesprek en 

probeert de groep bij elkaar te hou-

den. Dat is even wennen.”

CLUBMAN
Toen Geldof negentien jaar oud 

was kwam hij via Kees van der 

Sluis, zijn mentor op Schelde-

mond, terecht bij Patrijzen. Hij 

ging daar voetballen, maakte veel 

vrienden en is daarna eigenlijk 

altijd blijven hangen. Dat hij ooit 

eens hoofdtrainer wilde worden 

van het eerste elftal stond toen 

al vast. “Patrijzen is niet meer weg 

te denken uit mijn leven. Ik heb dit 

altijd gewild, dan is het mooi dat 

het nu zo ver is. Het is fantastisch 

voor mij om hier trainer te zijn.” 

Dat hij bekend is met de club gaat 

hem naar eigen zeggen helpen dit 

seizoen. “Ik ken de club en heb bin-

ding met de mensen. Daardoor ken 

ik ook die jongens goed, dat zorgt 

toch voor een beetje respect.” 

AMBITIE
Patrijzen stapte twee jaar geleden 

over naar het zaterdagvoetbal. In 

het eerste jaar lukte het niet om te 

promoveren, maar afgelopen sei-

zoen slaagde de ploeg daar wel in. 

Onder leiding van Geldof begint de 

jonge ploeg, de oudste speler is 26, 

aan een nieuwe uitdaging in een 

hogere klasse. De trainer kijkt met 

vertrouwen vooruit. “Ik ben nieuw 

en gedreven en merk aan de groep 

dat ze ook allemaal graag willen. We 

willen eerst voor lijfsbehoud spelen, 

maar ik denk niet dat we voor veel 

ploegen onder moeten doen.” Hij 

verwacht dan ook dat de derde klas-

se Patrijzen goed gaat liggen. “Er 

zijn meer voetballende ploegen, dat 

ligt ons wel. Dan krijg je zelf namelijk 

ook meer ruimte om te voetballen.” 

Vooralsnog gaat het hem goed af en 

zijn ambities steekt hij dan ook niet 

onder stoelen of banken. “Je moet 

de ambitie hebben om zo hoog mo-

gelijk te spelen, of dat nu als trainer 

of als speler is. Ik wil graag, dat ga ik 

dit seizoen bij Patrijzen laten zien!”

verwacht dat Kruiningen hoge 

ogen zal gooien, omdat ze uit 

de derde klasse komen. Daar-

naast denk ik dat SPS bovenin 

mee gaat draaien. Ik hoop dat 

wij dan bovenin die grote mid-

denmoot kunnen eindigen.”

Om de top vijf te kunnen halen, 

zullen er nog een aantal kleine 

dingen binnen het team moe-

ten veranderen. “We zullen 

veel meer als collectief moeten 

opereren. Individueel hebben 

we genoeg kwaliteit. Als ik naar 

mezelf kijk, moet ik positioneel 

sterker worden. Zo heeft iedere 

individu binnen het team pun-

ten om aan te werken. Daar-

naast is het binnen ons 

team belangrijk dat we 

fi t en gezond blijven, 

dat is wel is anders 

geweest.”

http://www.morefootballs.com/
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Dat Braafhart de 

kwaliteiten heeft 

om een dergelijke 

individuele prijs 

in de wacht te slepen mag ook 

geen verrassing heten. Na de 

Hoek-jeugd werd hij als zeven-

tienjarige plots eerste doelman 

bij de destijds eersteklasser 

Zaamslag, waar de Belgische 

profclub Cercle Brugge hem 

na één seizoen wegplukte. Zijn 

avontuur als derde doelman – in 

de jaargang 2012/2013 – duurde 

slechts één seizoen, al maakte 

hij wel zijn debuut. In de play-

off-wedstrijd tegen Westerlo 

moest hij de bal spijtig genoeg 

vijf keer uit het netje vissen. ,,We 

waren toen al zeker van lijfsbe-

houd, na een redelijk turbulent 

seizoen. Bob Peeters begon het 

seizoen als trainer, en werd op-

gevolgd door Foeke Booy. Loren-

zo Staelens maakt het seizoen 

vervolgens af”, zo haalt Braaf-

hart de herinneringen boven.

Braafhart speelde nog enkele 

maanden samen met de IJsland-

se voetbalgrootheid Eidur Gud-

johnsen, die furore maakte bij 

clubs als Barcelona en Chelsea. 

Zonder Gudjohnsen – toen al 

vertrokken naar buurman Club 

Brugge – maakten ‘Cercle’ en 

Braafhart wel nog de bekerfi nale 

mee. In het Koning Boudewijn-

stadion zag Braafhart zijn ploeg 

vanaf de bank met 2-0 verliezen. 

,,Het was best een stap om terug 

te moeten keren naar Zaamslag. 

Na één seizoen vroeg trainer 

Kenny Verhoene mij om naar 

Hoek te komen. Ik speelde Jordi 

de Jonghe nog kortstondig uit 

de basis, maar na een blessure 

raakte ik weer op het tweede 

plan. Toen koos ik voor Axel.”

Na Axel koos de Zeeuws-Vla-

ming voor Kloetinge, waar hij 

inmiddels aan zijn derde seizoen 

is begonnen. ,,De vijandigheid 

tussen Hoek en Kloetinge leeft 

in mijn ogen iets sterker in Hoek. 

Mensen denken ook vaak dat 

ik uit Axel kom, dus dat scheelt 

misschien.” De afgelopen jaren 

woonde Braafhart helemaal niet 

in het Zeeuws-Vlaamse land, 

maar in Eindhoven. Drie keer in 

de week reed hij anderhalf uur 

heen, anderhalf uur terug. ,,Dat 

ik het altijd heb volgehouden 

zegt ook genoeg over Kloe-

tinge. Een grote maar ook een 

warme club. Veel dingen zijn 

hier gewoon goed geregeld. Een 

voorbeeldje: bij de aanvang van 

het nieuwe seizoen is alles me-

teen in orde. Er word direct een 

teamfoto gemaakt en de kleding 

-  ook voor nieuwe spelers – is 

gelijk aanwezig.”

De start van Braafhart bij Kloe-

tinge beloofde desondanks wei-

nig goeds. In een oefenduel met 

Goes werd hij hard geraakt door 

Erwin Franse waarbij hij een ge-

zichtsblessure opliep. Dat sei-

zoen kwam hij slechts tot een 

handjevol wedstrijden. Nadien 

won Braafhart de concurren-

tiestrijd van Matthew Lentink, 

en werd hij belangrijk voor Kloe-

tinge. ,,Verdedigend stond het 

vorig jaar vaak goed en daarom 

konden we de overwinning vaak 

over de streep trekken. Maar we 

hadden voorin vaak moeite om 

wedstrijden te beslissen en écht 

te domineren op de helft van de 

tegenstander.”

De rustige doelman acht Kloe-

tinge sterker dan vorig seizoen, 

toen het als tweede eindigde. 

,,Met spelers als Jeremy Hub-

regtse en Ronaldo Meijer heb-

ben we voorin gewoon twee 

topaanwinsten. Op die posities 

brengen we veel meer voetbal 

nu en zijn we veel balvaster. Het 

kan wel wat worden dit seizoen, 

maar er zijn voor mij veel onbe-

kende ploegen. WNC, Montfoort; 

tja, zeg het maar…”

Kloetinge kan rekenen op 
steunpilaar uit rivaliserende Hoek

Holmes verruilt oude liefde voor SSV’65

Een Hoekenees bij Kloetinge. Wie de derby’s – van met name begin 

deze eeuw – erbij pakt zal stellen dat dit geen voorbode kan zijn voor 

een gelukkig huwelijk. Toch bewijzen doelman Mitchell Braafhart en 

de zaterdag-eersteklasser het tegendeel. Afgelopen seizoen werd 

de ex-prof zelfs gekozen tot ‘Speler van het jaar’.

Het overlijden van zijn vader betekende voor Graham Holmes (35) 

het einde van zijn Colijnsplaatse Boys-tijdperk. Samen met zijn 

maat Raymond Rovers verruilde hij ‘Colijnsplaat 1’ afgelopen zomer 

namelijk voor een lager elftal bij SSV’65. 

Van zijn vijfde tot 

zijn vierendertig-

ste kwam Holmes 

bijna onafgebro-

ken uit voor Colijnsplaatse Boys. 

Niet gek ook als je vader er enige 

tijd voorzitter is geweest. ,,Voor-

zitter, maar ook supporter”, haast 

Holmes zich uit te laten over zijn 

vader David Holmes. Vlak voor het 

einde van vorig seizoen overleed 

hij. ,,Voor mij was dat ook het mo-

ment om afscheid te nemen van 

de club. Ik woon al zes jaar in Goes, 

maar toch is het best een lullige 

timing. Met vijf spelers namen we 

tegelijkertijd afscheid van het eer-

ste, en voor een kleine club is dat 

een groot gemis. Toch verwacht ik 

wel dat ze een leuk seizoen gaan 

draaien, ondanks dat ze een heel 

jong elftal hebben. Het zijn echt 

positieve gasten.”

Holmes, eigenaar van Holmes 

Elektro Partner uit Goes, speel-

de na zijn debuut op vijftienja-

rige leeftijd ook twee jaar voor 

het vlaggenschip van SSV’65. 

Dat was een kleine vijf jaar ge-

leden onder Marco Groeneveld. 

,,Ik speelde twee seizoenen in 

de tweede klasse; voor mij als 

simpele back mijn leukste tijd 

als voetballer. Door de goede 

voetballers rond mij heen ging 

ook mijn eigen niveau omhoog. 

En daarnaast wordt er vaak ge-

zegd dat SSV geen gezellige club 

is. Nou, ik kan dus beamen dat dit 

wel zo is. Dat stempel is echt niet 

terecht.”

Bij de Goese club zou Holmes 

deze jaargang terechtkomen in 

het derde elftal. Samen met onder 

anderen Michel de Groote, die vorig 

seizoen na jarenlang trouwe dienst 

afscheid nam bij het eerste. ,,Het 

zag er allemaal rooskleurig uit, 

ware het niet dat we bij de eerste 

training hoorden dat het tweede 

elftal nauwelijks spelers had. Wij 

zijn als derde daardoor een tweede 

elftal geworden. Niet ideaal, dat we 

nu uitkomen in de reserve tweede 

klasse. Maar goed, in het gunstig-

ste geval krijgen we er zeven terug 

van het eerste. Zonder blessures 

wil ik best nog even doorgaan.”

0233382.pdf   1 9-10-2019   10:49:44
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doordachte
architectuur

aangevuld met 
Zeeuws DNA

Houtkade 7
4463 AC Goes

0113 - 226190
info@buroSALT.nl

www.buroSALT.nl

Foto: limitfotografi e
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3 biljarts, 2 matchtafels.
B.V. Kwadendamme

Voor al uw feesten, partijen 
en evenementen.

www.tapperijslandswelvaren.nl
info@tapperijslandswelvaren.nl
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t h e  p a c k a g i n g  i n n o v a t o r s

Tramper
Technology

Slimme techneuten
gaan naar
ttbv.nl/vacatures
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Tel: 06 24 24 88 74
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0234086.pdf   1 1-10-2019   9:22:06

Biezel ingsestraat 24
4421 BS Kapel le

0113-268459

WWW.BODYSHAPESALON.NL
facebook.com/bodyshapesalon
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HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

WWW.LLFINANCE.NL
0234449.pdf   1 24-9-2019   14:37:50

J Roode bv    Middelburg

HANDELSONDERNEMING
Ampèreweg 66
4338 PT Middelburg        
tel. 0118-626351 - 612655
fax 0118-639519

info@roodehandel.nl
www.roodehandel.nl

Uw partner in:

- wegbebakening
 tekst-verkeersborden,
 afzetmaterialen

- bemetingen; waterpasinstr. en
 laserapparatuur

- dompel-, vuilwater- en
 bronneringspompen

- rioolafsluiters, ontstoppingsapparatuur

- verdichtingsmachines: trilplaten,
 trilstampers, trilnaalden

- straatmakersgereedschappen

0234452.pdf   1 24-9-2019   14:38:21

Guldenroedestraat 31
4451 LP Heinkenszand
Postbus 39
4450 AA Heinkenszand

Tel.: 0113 - 35 19 29
www.zeelandassurantien.nl
info@zeelandassurantien.nl

Wij nemen
uw zorgen

over.
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De beste stuurlui 

staan aan vaak 

aan wal. Zo ook 

Gert-Jan Kaptein 

tot een aantal jaar geleden. Hij 

was het destijds niet eens met 

een rode kaart. “Dat kan ik veel 

beter!”, klonk het langs de lijn. 

Zodoende was een carrière als 

scheidsrechter geboren. Leo 

Uitterhoeve verveelde zich op de 

zondagen en wilde zien hoe ver 

hij kon komen als scheidsrechter.

Dat bleek uiteindelijk een heel 

eind te zijn. Via diverse cur-

sussen werden beiden KN-

VB-scheidsrechter en mogen ze 

fl uiten tot de tweede klasse zon-

dag. Kaptein fl oot zes jaar lang 

iedere zaterdag voor de KNVB. 

Daar stopte hij, in verband met 

werk en het voorzitterschap bij 

zijn club, na vorig seizoen mee 

om nu vooral alleen nog wed-

strijden voor zijn vereniging te 

fl uiten. Uitterhoeve is nog bijna 

elke zondag actief voor de KNVB. 

“En op zaterdag fl uit ik regelma-

tig voor de vereniging de lagere 

elftallen en de jeugd.”

Kaptein omschrijft zichzelf als “ie-

mand die probeert het spelletje 

aan te voelen, rechtvaardig is en 

niet bang is voor een reactie of 

weerwoord. Ik hou ervan als ik op 

een nette manier betrokken word 

in de spelbeleving. Uiteraard kan 

het zo zijn dat mijn waarneming 

afwijkt van die van de spelers. 

Tsja, dan hebben ze pech want ik 

fl uit...” Uitterhoeve vindt zichzelf 

als scheidsrechter vooral rustig. 

“Terwijl ik als voetballer een driftig 

mannetje was. Snel boos, ook op 

de scheidsrechter.”

Als ze terugkijken, doen ze dat 

met veel plezier. Zo vindt Uitter-

hoeve het wel komisch dat ze 

hem uitscholden voor badmuts. 

“En die keer dat ik mijn eigen 

zoon een gele kaart moest ge-

ven, minder leuk was dat hij daar-

na geschorst werd….”

Kaptein: “Al die jaren dat ik ge-

fl oten heb, heb ik getraind bij 

de Scheidsrechtersvereniging 

Noord- en Zuid-Beveland. Dat kan 

ik iedere (beginnende) scheids-

rechter aanraden. Niet alleen is 

het erg nuttig qua trainingsarbeid, 

maar ook qua verhalen. Al die hon-

derden jaren ervaring wordt daar 

gedeeld, daar kun je zo veel van le-

ren. De meeste fouten zijn al eens 

gemaakt, dat hoef je zelf niet meer 

te doen! Ook scheidsrechters rod-

delen over spelers hoor, net als de 

spelers over de scheids! “

Kwadendamme: Scheidsrechters belicht

“Zit je daar, om 15.00 uur aan de pasta…”

Kwadendamme/Hoedekenskerke heeft met Gert-Jan Kaptein en Leo Uitterhoeve 

twee KNVB-scheidsrechters in de gelederen. Zonder scheidsrechters zou er geen 

bal rollen op de Zeeuwse velden. In een wereldje waarin de voetballer vaak centraal 

staat, is het nu eens de beurt aan de scheidsrechter. 

Hij is een van de langstzittende spelers bij derdedivisionist GOES, en dat 

voor een Zeeuws-Vlaming. Zuiddorpenaar Jop Dekker (22) streek als 

zeventienjarige neer bij de destijds eersteklasser, en maakte sindsdien 

twee promoties mee. Over geduld, reistijd, het verschil tussen trainers, 

een eitje met spek en het tactische aspect voor een back.

Nog maar eerste-

jaars A-junior was 

hij toen hij onder de 

vleugels van toen-

malig trainer Jan Poortvliet bij GOES 

terechtkwam. Dekker kwam toen 

(in 2015) over van JVOZ, waar hij al 

sinds de D-pupillen speelde. Geduld; 

dat was het woord wat hij als jong 

talent kreeg ingeprent. ,,Ik maakte 

vanaf het begin constant m’n minu-

tjes, maar was lange geen onbetwis-

te basisspeler. Onder John Karelse 

heb ik een tijd heel veel gespeeld, 

en vorig jaar eigenlijk ook nagenoeg 

alle wedstrijden. Ik ben rechtsbenig, 

maar sta meestal linksback. Dat zie 

ik het liefst anders, maar het gaat 

om de speelminuten”, stelt Dekker 

zich als een echte teamspeler op.

VIJFTIG KILOMETER
Dekker, nu bezig aan zijn vijf-

de seizoen voor de rood-witten, 

reisde de eerste jaren vanuit de 

Zeeuws-Vlaamse grensplaats naar 

Goes. Enkele rit toch al vlug vijftig 

kilometer. ,,Was ik gewend, vanaf 

de middelbare school al. Ik speelde 

al bij JVOZ toen het nog in Cortge-

ne was. Vorig jaar ben ik trouwens 

in Vlissingen gaan wonen, waar ik 

op de HZ in het derde jaar van mijn 

studie Engineering zit. Mijn vrien-

din woonde al in Vlissingen, dus dat 

maakte het makkelijk.”

CARPOOLEN
Vanuit Vlissingen carpoolt hij tegen-

woordig met teamgenoten als Mart 

de Kroo, Steve Schalkwijk en Remon 

de Vlieger. Een andere Vlissinger 

– Ruud Pennings – rijdt niet mee, 

maar is tegenwoordig wel de trainer. 

,,In het begin was het even wennen, 

maar we hebben onze draai denk 

ik wel gevonden. Rogier (Veenstra) 

was als trainer op alles voorbereid. 

Ruud is dat ook hoor, maar wel op 

een andere manier. Bij Rogier merk-

te je aan alles dat hij zelf ook hoger-

op wilde.”

PASTA
Zelf zit Dekker bij Goes in ieder geval 

op zijn plek. Het enige dat hem bij die 

club momenteel minder aanspreekt 

zijn de speeltijden. ,,Dat het tegen-

woordig op zaterdag is vind ik hele-

maal niet erg, maar 18.00 uur is ge-

woon een rottige tijd. Vroeger at ik 

voor de wedstrijd gewoon een eitje 

met spek, maar tegenwoordig komt 

daar nog een maaltijd achteraan. Zit 

je daar, om 15.00 uur aan de pasta…”

JAMMER
Niet enkel de wedstrijdmomenten 

zijn veranderd, maar ook het sys-

teem. Speelde GOES de voorgaande 

jaren veelal frivool voetbal in een 

4-3-3-formatie, daar kiest trainer 

Ruud Pennings tegenwoordig vaak 

voor een 4-4-2. ,,Als groep vonden 

we dat jammer, maar iedereen be-

greep het wel. We hebben gewoon 

te weinig buitenspelers, dus ziet ie-

dereen ook wel in dat die omzetting 

nodig is. Voor een back is het niet 

altijd een ideaal systeem, vind ik. 

Het vergt net wat meer inzicht, om-

dat je soms – als de back van de te-

genstander opkomt – sneller tegen 

twee man komt te staan.” Fo
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Advertentie Beverland 
 
 
 

 
Uw persoonlijke financiële coach! 

 
 

Accountancy – Salaris & HRM – Fiscaal - Advies 
 
 

Stationspark 37 | 4462 DZ Goes | Tel.: 0113-252 901 
info@capsnobel.nl | www.capsnobel.nl 

 

 
 
 
 

Advertentie Breda 
  

 
 

 
Uw persoonlijke financiële coach! 

 
 

Accountancy – Salaris & HRM – Fiscaal - Advies 
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Drogestoffentechniek

Maatwerkoplossingen

Blaastechniek

Zuigtechniek

Uw zuig- en blaasspecialist voor iedere klus

Albert Plesmanweg 16
4462 GC Goes

0113 - 65 56 41
www.zuigtechniekzwn.nl

Hydraulische bedienbare 
verlenggiek om een afstand te 
kunnen overbruggen tot 11 mtr.

ADR gecertificeerde wagens om 
de zwaarste bodem- en 
asbestsaneringen uit te voeren.

Ons werkgebied

Kruipruimte leeg zuigen en terug 
afvullen met schelpen, of zand?
Dakgrind verwijderen en 
vernieuwen? 

Met onze zuig- en blaaswagens 
klaren wij bijna iedere klus.

0225632.pdf   1 24-9-2019   11:57:54
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Coaching en Training  |  Van der Biltlaan 19a, Kapelle  |   Tel. 06-31328775
www.happykids-coaching.nl  |  janneke@happykids-coaching.nl

Tot ziens,
Janneke Brouwer, Kindercoach

Workshop perfectionisme/faalangst 

Woensdag 30 januari - 14.30 - 16.30 uur

Coaching en Training
De Veilingmeester 18, kapelle | Tel. 06 - 31 32 87 75 

www.happykids-coaching.nl | janneke@happykids-coaching.nl

Lekker in je vel met Happy Kids

Janneke Brouwer
Kindercoach
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Coaching  
en Training
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De Veilingmeester 18,  
4421 GX Kapelle

Tel. 06 - 31 32 87 75

‘32 Eten & Drinken’
Grote Markt 32, Goes

0113 - 405030
www.32goes.nl
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Oude vismarkt 4  | 4461 AE Goes (Naast discotheek El Toro) | 0113 - 785 214

0234432.indd   1 10-10-2019   11:28:11

FIETS KAPOT?
Wij repareren super VOORDELIG!

Lijnbaan 15 - Goes - (0113) 214170
(onder het station)                         www.fietspointgoes.nl

0234433.pdf   1 24-9-2019   14:37:28
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De 50-jarige 

Doesburg is ab-

soluut geen on-

bekende in het 

Zeeuwse voetbal. Ongeveer 

twintig jaar geleden begon hij 

als jeugdtrainer bij GOES, daar-

na was hij onder andere trainer 

bij JVOZ, Jong-Ambon en Hans-

weertse Boys. Inmiddels vervult 

hij de functie van TJC alweer 

ruim negen jaar, vooral in het 

afgelopen jaar ziet hij vooruit-

gang. “Bij de oudere jeugd gaat 

het niveau omhoog, de jongere 

jeugd blijft lastig.” Hij legt uit hoe 

hij samen met trainers en de 

club te werk gaat. “We proberen 

op alle standaardteams trainers 

met minimaal een TC3-diploma 

aan te stellen en voor de hoge-

re teams proberen we spelers 

te ‘scouten’.” Dat scouten is 

precies de reden dat de jongste 

teams achterblijven. “Talenten 

vertrekken naar JVOZ, dus dan 

raak je kwaliteit kwijt. Maar dat 

is voor die jongens natuurlijk 

heel mooi.”

INSTELLING
Per dag is Doesburg naar eigen 

zeggen gemiddeld twee tot drie 

uur bezig met werkzaamheden 

voor GOES, dat zit in het rege-

len van trainers, samenstellen 

van teams, maar ook zelf trai-

ning geven. Op dit moment is hij 

verantwoordelijk voor de JO19 

en de JO17, de beleving van die 

jongens geeft hem energie. “Ze 

willen graag en willen altijd win-

nen. Talent is er wel, wij probe-

ren ze te helpen met een stukje 

instelling.” 

Met de ontwikkelingen heeft 

Doesburg een duidelijk doel 

voor ogen. “We willen alle stan-

daardteams in de eerste klasse 

hebben, dat is goed voor het 

niveau van de spelers.” Toch is 

kampioen worden en promove-

ren niet het belangrijkste voor 

hem. “Ik haal plezier uit het feit 

dat die jongens luisteren en 

dat ik ze stappen zie maken, 

dan hebben ze toch weer wat 

geleerd.” De oprichting van 

het zaterdagteam is wat hem 

betreft in ieder geval een stap 

in de goede richting. “Het za-

terdagteam geeft die jongens 

een podium om op te spelen, 

Derde Divisie is nog te hoog 

gegrepen.”

Doesburg biedt jeugd GOES een podium

Bij VV Borssele draait
het vooral om gezelligheid

Bij GOES gaat de aandacht vaak uit naar het eerste elftal op zondag 

en sinds afgelopen seizoen ook het zaterdagteam, maar op de 

achtergrond is Pearl Doesburg druk bezig met de jeugd van de club. 

Sinds vorig jaar wordt er serieus werk gemaakt van de jeugdafdeling, 

dat werpt zijn vruchten af, maar kan nog veel beter volgens de 

Technisch Jeugd Coördinator.

In het seizoen 2013/2014 kwam VV Borssele voor het laatst 

uit in de standaardklasse van het zaterdagvoetbal. Dat de 

Zuid-Bevelandse club in de volgende jaren terug zal keren, is 

volgens allrounder Mike Heesters niet realistisch. “We hebben 

momenteel slechts één team en twintig spelende leden.”

AANDACHT
Doesburg werkt dus dagelijks 

hard om de jeugd naar een ho-

ger plan te tillen, maar hij merkt 

dat het niet vanzelf gaat. De 

club zou wat hem betreft wel 

wat actiever kunnen zijn. “Er 

moet vanuit de club meer aan-

dacht zijn voor de jeugd, want 

dat is belangrijk voor een ver-

eniging. Het zoeken van vrij-

willigers blijft ook gewoon erg 

lastig.” Als laatste is hij bezig 

om een Onder 23 team op te 

starten, zodat er op een goed 

niveau wedstrijden gespeeld 

kunnen worden. “We hopen 

dat dit op korte termijn gerea-

liseerd kan worden.” In verge-

lijking met voorgaande jaren 

merkt hij dat er meer rust is bin-

nen de jeugd en spelers echt ko-

men om te voetballen. Hij heeft 

ook nog een oproep. “We zoe-

ken altijd naar jonge trainers. 

Die hebben frisheid en binding 

met de jeugd, dat helpt enorm.” 

Doesburg sluit af met een veel-

zeggende zin. “Ik wil niet te veel 

aandacht hebben, straks den-

ken mensen nog dat ik belang-

rijk ben. Ik doe het liever op de 

achtergrond.”

De inmiddels 

29-jarige Hees-

ters kwam in 

2009 bij VV 

Borssele terecht en is inmid-

dels niet meer weg te denken 

bij de club. “Ik ben via mijn 

vrouw bij de club beland en be-

gon toen in het tweede elftal. 

Doordat er steeds meer jon-

gens stopten, ben ik in het eer-

ste elftal terecht gekomen.”

Heesters werd steeds meer 

een clubman. “Bij VV Borssele 

ben ik door de jaren heen van 

alles gaan doen. Al meerdere 

jaren zoek ik, hoe moeilijk het 

soms ook is, naar bedrijven 

die een sponsoringsovereen-

komst aan willen gaan. We 

doen dit dan in de vorm van 

reclameborden die langs het 

veld komen te hangen tegen 

een jaarlijkse vergoeding. 

Daarnaast ben ik samen met 

Andres de Visser en een paar 

andere leden erg betrokken op 

het gebied van activiteiten. Zo 

beheer ik de website en help ik 

daar waar nodig altijd mee. “

Inmiddels is de club een belang-

rijk onderdeel van zijn leven 

geworden. “Voor mij is VV 

Borssele vooral belangrijk 

op het gebied van sociale 

contacten. Ik werk thuis 

en ik kijk dan ook altijd 

weer uit naar trainingen 

en wedstrijden. Zo kom ik 

onder de mensen en zie ik 

op een vaste basis dus ook 

andere dingen dan alleen 

mijn huis. Daarnaast 

kan ik bij de club 

werken aan 

mijn conditie. 

Door het zit-

tende werk 

heb ik wei-

nig dage-

lijkse be-

weging.”

Ondanks 

de afname 

van het le-

denaantal in de afgelopen ja-

ren is de sfeer uitermate goed. 

“Meerdere keren per jaar pro-

beren we met het team leuke 

dingen te doen. De ene 

keer in de kantine met 

een spelavond, dan 

weer bij de bow-

lingbaan en ui-

teraard ook één 

of twee keer per 

jaar met de bus 

naar een voetbal-

wedstrijd toe.”

VHC Kreko is totaalleverancier 

voor Horeca en Grootverbruik. 

Een echt familiebedrijf, gedra-

gen door kwaliteit, service en 

klantgerichtheid, inmiddels 

meer dan 55 jaar. Vanuit de 

moedervestiging Zevenber-

gen-Moerdijk en met onder-

steuning van de fi lialen Ede, 

Goes, Pijnacker en Hellevoet-

sluis, zijn de medewerkers van 

VHC Kreko dagelijks bezig uw 

belangen zo goed mogelijk te 

behartigen.

Met een compleet assortiment 

voor de totale horeca, dat niet 

uitsluitend bestaat uit A mer-

ken van onze leveranciers, 

maar voor een groot deel ook 

uit eigen labels, welke we heb-

ben laten ontwikkelen bij top-

fabrikanten. Middels Moeleker 

Grootkeuken kunt u ook bij 

ons terecht voor de complete 

inrichting van uw bedrijf op het 

gebied van (groot)keukens. Al-

les onder één dak, gemakkelij-

ker kunnen we het niet maken!

De distributie vindt volledig in 

eigen beheer plaats en met 

ons eigen wagenpark. Inmid-

dels rijden dagelijks meer dan 

honderd voertuigen naar onze 

afnemers. Om de temperatuur 

van diepvries- en koelproduc-

ten te garanderen en te wer-

ken binnen de vastgestelde 

normen, vindt ons transport 

altijd geconditioneerd plaats. 

Zo bent u zomer en winter ver-

zekerd van kwaliteit. Het net-

werk van distributie en de uitbouw 

van ons verzorgingsgebied wordt 

veelal bepaald door de geografi -

sche ligging van onze fi lialen. Om-

dat deze fi lialen werken vanuit een 

bepaalde mate van zelfstandigheid, 

kunnen ze ook snel schakelen om 

aan uw wensen te blijven voldoen. 

Dagelijks vervoer tussen de hoofd-

vestiging en de fi lialen zorgt er te-

vens voor, dat u ook kunt beschik-

ken over het assortiment van onze 

versafdelingen AGF, Vlees, Vis en 

Brood & Banket. Door de fi jnmazi-

ge distributie komen we vaak elke 

dag wel in uw buurt en kunnen wij 

u, indien noodzakelijk, dan ook da-

gelijks bedienen. Hiervoor worden 

(in principe) geen kosten berekend 

en tevens zijn geen minimum order 

bedragen van toepassing.

Naast de nieuwtjes en actie-aan-

biedingen via uw bestelomgeving, 

brengt VHC Kreko minimaal vier 

keer per jaar een themakrant uit. 

Een heuse krant met talloze recep-

ten, tips, noviteiten en uiteraard 

ook aanbiedingen. Daarnaast ma-

ken we gebruik van seizoenspe-

cials en bent u, meerdere keren 

per jaar, van harte welkom op de 

beurzen, waaraan wij deelnemen. 

Met al deze inspanningen proberen 

we ons, samen met u, te blijven 

profi leren in de markt. 

Want “samen” vinden wij be-

langrijk, als het u goed gaat, dan 

gaat het ons ook goed! Indien u 

belangstelling heeft voor, of u 

wilt u laten inlichten over, een 

fastfood formule, dan zit u bij 

VHC Kreko ook aan het juiste 

adres. Wij werken nauw samen 

met FHC Formulebeheer, met 

in de portefeuille Foodmas-

ter en Family. Tevens kan ons 

samenwerkingsverband met 

Snackpoint Formulebeheer (in-

dien gewenst) tot de gewenste 

informatie leiden. U laten infor-

meren is uiteraard geheel vrij-

blijvend.

In het derde kwartaal van 2017 

hebben wij ook ons Kreko Ex-

perience Center in gebruik ge-

nomen. Een nieuw pand op een 

schitterende locatie, aan het 

drie rivierenpunt te Ridderkerk, 

alwaar wij workshops, inspira-

ties en trainingen organiseren 

voor u, als gewaardeerde klant 

van VHC Kreko. Een culinair 

team werkt hard om uw kennis 

met onze kennis te delen en wij 

hopen u te mogen begroeten 

in Ridderkerk, tijdens een van 

onze workshops. Wilt u een 

overzicht van de workshops, 

welke voor de komende peri-

ode op het programma staan 

en hoe u kunt inschrijven, kijk 

dan eens op de website 

www.experience-center.info.

“SCOREN met VHC Kreko”

http://www.morefootballs.com/
http://www.experience-center.info/
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Mick Vujovic promoveerde vorig seizoen met Walcheren naar de tweede klasse, terwijl 

zijn nieuwe ploeg Nieuwdorp de omgekeerde weg bewandelde en juist degradeerde naar 

de derde klasse. De 46-jarige oefenmeester is daardoor opnieuw actief in de voor hem 

bekende klasse, maar spijt van zijn keuze heeft hij niet. 

Voor doelpunten moet je
dit seizoen in Nieuwdorp zijn

Hansweertse Boys
op de weg terug

Vorig seizoen was 

een bijzonder jaar 

voor Vujovic. Een 

groot deel van het 

jaar zat hij zonder club, totdat bij 

Walcheren Kevin Hollander ontsla-

gen werd en hem gevraagd werd 

het over te nemen. “Daar twijfelde 

ik niet lang over, dat wilde ik graag 

voor ze doen.” Dat gebeurde dus 

ook en pakte voor de club en hem-

zelf fantastisch uit. De Walcherse 

formatie promoveerde via de na-

competitie, maar Vujovic wist te-

gelijkertijd ook dat het sprookje bij 

Walcheren op zou houden. “Toen ik 

in gesprek ging met Nieuwdorp zat 

ik zonder club en wist ik natuurlijk 

niet dat ik het over ging nemen bij 

Walcheren. Het was fantastisch 

geweest om met die jongens de 

tweede klasse in te gaan, maar 

dit is ook goed. Ik heb het heel erg 

naar mijn zin bij Nieuwdorp.”

DOELPUNTEN
De docent Aardrijkskunde ge-

niet van de gezelligheid bij zijn 

nieuwe club en vooralsnog komt 

hij niets tekort. “Het is een leuke 

vereniging en er wordt goed voor 

mij gezorgd. In het begin moet je 

aan elkaar wennen, de speelwij-

ze is iets anders.” Die speelwijze 

zal komend seizoen inderdaad 

iets anders zijn dan normaal. De 

ploeg speelt zoals gezegd een 

klasse lager en zal dus vaker dan 

voorheen het spel moeten maken, 

toch weet Vujovic dat direct terug 

promoveren geen uitgemaakte 

zaak is. “Luctor is wat mij betreft 

titelfavoriet. We zouden voor een 

verrassing kunnen zorgen, maar 

dan moet alles meezitten. Ik heb 

stiekem al naar het programma 

voor de derde periode gekeken, 

misschien dat we die kunnen pak-

ken.” Desondanks wil hij vooral re-

alistisch zijn en moet Nieuwdorp 

wat hem betreft een stabiele der-

deklasser zijn. Hij mikt op de top 

vijf, maar daarnaast is er nog één 

ding wat hij de mensen kan belo-

ven. “De mensen kunnen doelpun-

ten verwachten! Vooral voor, maar 

ongetwijfeld ook tegen. Maar er 

gaat veel gescoord worden.”

PUZZELSTUKJES
De club beschikt op dit moment 

over weinig jeugd, waardoor er 

vooral gekeken wordt naar het 

tweede elftal. Met Huib Meerman 

heeft dat elftal een trainer die Vujo-

vic bij staat in het ontwikkelen van 

die jongens, maar voor de hoofd-

trainer blijft het nog eventjes puz-

zelen naar de juiste opstelling. “Ik 

heb Teun Rentmeester op het mid-

denveld gezet, nu moeten we het 

achterin op orde krijgen zodat we 

minder goals tegen gaan krijgen.” 

Achterin moet er dus nog naar de 

juiste puzzelstukjes gezocht wor-

den, voorin heeft Nieuwdorp veel 

goals, maar vooral het middenveld 

doet Vujovic watertanden. “Met 

Van As, Joosse en Rentmeester 

heb je een middenveld waar veel 

tweedeklassers jaloers op zijn.” Na 

de promotie met Walcheren zat hij 

al snel met zijn hoofd bij dit seizoen, 

dat kwam naar eigen zeggen goed 

uit. “Dat hielp om mijn gedachten 

te verzetten. Uiteindelijk is het wat 

het is, nu zit ik hier en dit is ook een 

heel mooie club.” Op dit moment zit 

hij dus op zijn plek bij Nieuwdorp, 

maar in de toekomst sluit hij een 

terugkeer bij Walcheren zeker niet 

uit. “Ik heb in heel mijn leven nog 

nooit iets aan planning gedaan, dus 

je weet het nooit. Het is mooi om 

in andere keukens te kijken en we 

gaan er echt een mooi seizoen van 

maken!”

Dat er bij Hansweertse Boys iets moest veranderen en het zo niet 

langer kon, zal voor weinig mensen een verrassing zijn. 

De club stond vo-

rig seizoen stijf 

onderaan, raakte 

betrokken bij een 

vechtpartij waardoor het punten in 

mindering kreeg en besloot zelfs 

om uit de competitie te stappen. 

Met Tom Koelen als nieuwe trainer 

en een groep die graag wil, is dit jaar 

een nieuwe weg ingeslagen. 

Na een seizoen als vorig jaar, beseft 

ook de 39-jarige Koelen dat hij voor 

een uitdaging staat bij Hansweertse 

Boys. Toch merkt hij in de eerste 

weken al veel vooruitgang. “Ik hoor 

veel positieve geluiden uit de spe-

lersgroep. Ze hebben meer plezier 

en al meer gevoetbald dan vorig 

jaar. Het zal met ´ups-and-downs´ 

gaan, maar het bevalt goed.” De ma-

nier van spelen is iets waar Koelen 

druk mee bezig is, dat gaat gepaard 

met vallen en opstaan, maar levert 

hier en daar ook al complimenten 

op. “We proberen te voetballen van 

achteruit. In de voorbereiding kreeg 

ik van de tegenstander te horen dat 

het wel goed gaat komen met ons 

dit seizoen. Het gaat de goede kant 

op.”

POSITIEVE SFEER
Om een herhaling 

van de incidenten van 

afgelopen seizoen te voorko-

men, zit hij kort op de groep en 

ook het bestuur heeft afspraken 

gemaakt die moeten zorgen voor 

verbetering. “Het bestuur wil vooral 

dat het gezellig is en dat er geen ge-

zeur is, we moeten iets voor elkaar 

over hebben.” Fanatiek als Koelen 

is, kijkt hij iets verder dan dat. “Er zit 

veel meer in deze groep. We kunnen 

best in het linkerrijtje eindigen.” Als 

oud-speler van Hansweertse Boys, 

hij speelde er zelf namelijk negen 

seizoen, kent Koelen de club goed. 

Hij heeft dan ook in de afgelopen 

jaren gezien dat de club het moei-

lijk had, veel trainerswissels ken-

de, maar nu op de weg terug lijkt 

te zijn. “Het kost tijd, maar er hangt 

weer een positieve sfeer. Ik hoop 

hier zelf langer dan één seizoen te 

werken, dan kunnen we aan iets 

bouwen.” 

Aan de inzet van Koelen zal het in ie-

der geval niet liggen en ook zijn am-

bities steekt hij niet onder stoelen of 

banken. “Ik ben altijd voorbereid en 

fanatiek. In de toekomst wil ik mijn 

TC2 halen en als de mogelijkheid 

zich voordoet zou ik graag bij een 

hoger spelende club trainer zijn. Hoe 

hoger je traint, hoe aantrekkelijker 

het is. Meer publiek, meer sfeer en 

mooiere accommodaties.” Maar 

voordat dat zo ver is, wil hij eerst bij 

Hansweertse Boys iets neerzetten. 

“Recreatief voetbal is niks voor mij, 

het moet om de knikkers gaan!”Fo
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Zo ook in Le-

wedorp, waar 

bij de plaatse-

lijk Boys iede-

re vrijdagochtend de mannen 

en vrouwen van de klusploeg 

te vinden zijn. John van ’t 

Westeinde coördineert alles 

wat met de kantine en ac-

commodatie te maken heeft 

binnen de Zuid-Bevelandse 

vereniging.

OPRICHTING
“Een man of acht, stuk voor 

stuk handige zestigers en ze-

ventigers, komen op vrijdag-

ochtend samen”, aldus Van 

’t Westeinde. Piet, Jan, John, 

Cor, Arnold, Geerard, Edwin en 

Bescet vormen sinds 2000 

de vaste klusploeg van de za-

terdag derdeklasser op het 

sportpark aan de Korenweg in 

Lewedorp. “Grote initiatiefne-

mer om een vaste klusploeg 

op te richten was destijds Cor 

Pieters,” vertelt John van ’t 

Westeinde.

De klusploeg van Lebo
Klussen door fanatieke vrijwilligers. Meestal handige 

pensionado’s die twee eigenschappen verenigen die uitstekend 

van pas komen bij het onderhouden van de accommodatie van 

een voetbalvereniging: ze hebben tijd en bovenal zijn ze handig. 

KOFFIEPAUZE
De werkzaamheden variëren van 

de kleedlokalen schoonmaken 

tot het zorgen voor vers gekalk-

te lijnen. Een kort gemaaide mat, 

een likje verf, een reclamebord 

dat wat aandacht nodig heeft of 

de gebouwen waar altijd wel iets 

aan moet gebeuren. John (61): “En 

uiteraard is er tussen de bedrij-

ven door de koffi epauze, waarin 

onder het genot van een koffi e-

koek de plannen worden doorge-

nomen.” Zo gaat het onder andere 

over de grote klussen die nog op 

het programma staan, zoals 

een nieuwe overkapping, een 

nieuw dak en een nieuw pad.

GENOEG WERK
Genoeg werk aan de winkel 

dus, de klusploeg van Lebo 

hoeft zich niet vervelen. En 

als ze niet klussen, dan ver-

richten ze andere hand- en 

spandiensten voor de vereni-

ging. “We verrichten ook nog 

diverse taken voor onze se-

nioren-elftallen,” aldus Van ‘t 

Westeinde. 

http://www.morefootballs.com/


Besparen op je sanitair? Altijd een showroom in de buurt!

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

JIJ KAN WEL EEN
DOUCHE GEBRUIKEN  
NA DE WEDSTRIJD

ZO...

Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

NEEM UW OFFERTE MEEWIJ ZIJN ALTIJD GOEDKOPER!

Café - Pension - Catering
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Hoofdstraat 49  |  4484 CB Kortgene  |  Tel: 06-29016323

Last van een voetbalblessure, klacht of andere blessure. Van 0 tot 99 jaar oud, 
dan bent u bij mij aan het juiste adres! 

Gediplomeerd Baby -en Kinderosteopaat; huilbaby, krampjes, 
refl ux, voorkeurshouding, leer -en gedragsproblemen, 

aanpassingsproblemen bij orthodontie, enz. 

Extra opleiding op gebied van klachten in het bekkengebied; 
blaas, baarmoeder, prostaat, bekken, urinewegen en zwangerschap. 

Voor meer informatie: www.osteopathie-cindydenooijer.nl of zoek mij 
op Facebook, mailen mag ook: info@osteopathie-cindydenooijer.nl
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®

Voetbaltickets, hotel en vervoer:  
ook dát regelen we voor je!

®®®

WESTSTRAAT 5A, KAPELLE. | T: 0113-344619  
E: ALICE.SANDRA@PERSONALTOUCHTRAVEL.NL

WANNEER SPREKEN WE AF?WANNEER SPREKEN WE AF?
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DE 12e MAN ACHTER IEDERE SPORTCLUB!

www.borselebeweegt.nl
0113-238383  |  borselebeweegt@borsele.nl

Volg ons ook op

Deel je onze droom? 
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij kunt doen  
op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).  
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Onze droom voor nierpatiënten  
is nierziekten genezen.
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O N D E R H O U D

V E R W A R M I N G

A I R- C O N D I T I O N I N G

(0113) 233 898

info@vansabbentechniek.nl
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