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Een nieuw seizoen betekent weer een
nieuwe presentatiegids, waarin veel
informatie, foto’s en verhalen. Een
mooi exemplaar waarop we trots zijn.
Het is veel werk, maar ‘dan hebbie
ook wat’. Dank aan eenieder die
hieraan heeft meegewerkt!
Dit jaar bestaat MZC 100 jaar, en dat
willen we weten. In deze gids kunnen
we terugkijken op een aantal mooie
jubileumevenementen.
Het gaat goed met de club. Aan de ontwikkeling van de jeugd
wordt met grote inzet gewerkt. Ook dit jaar hebben we op ieder
prestatief elftal een gekwalificeerde trainer. Verder zijn bijna alle
teams voorzien van begeleiding, trainers en wat ook mooi is:
gesponsorde kleding. U kunt in deze gids ieder elftal bewonderen
op hun teamfoto.
Ook goed gaat het bij de senioren- en damesteams. Alle teams zijn
(soms na flink puzzelen) weer samengesteld en voetballen
inmiddels weer volop. Het eerste heeft een aantal versterkingen
mogen verwelkomen en de doelstelling om mee te draaien in het
linkerrijtje lijkt reëel.
Intussen hebben zich ook vele nieuwe leden aangemeld. Bij het
schrijven van dit voorwoord stond de teller op 27 nieuwe jeugd
leden. Op het aanmeldformulier vragen we tegenwoordig ook wat
de ouders eventueel kunnen betekenen voor de club. Op deze
manier hebben al een aantal mensen aangegeven iets te kunnen
en willen doen.
We hebben inmiddels ingesteld dat alle jeugdteams (voor de
jongere teams de ouders) meedraaien in de bardiensten. Dit lijkt
goed te werken. Het is voor velen natuurlijk even wennen, maar op
deze manier kun je ook je steentje bijdragen.
‘Ik betaal toch contributie!’ is een heel slecht argument om niets te
doen. Wist u dat de totale contributie (dat is ongeveer € 60.000,–)
maar 20 procent van alle kosten dekt?
Komt er dus simpel gezegd op neer dat als we alles (onderhoud,
uren vrijwilligers, kleding, verf, ballen, doeltjes... en ga zo maar
door) zouden moeten betalen uit de contributie deze vijf keer
hoger zou moeten zijn. En dan heb ik het nog zeer mild berekend.
Als je alleen je contributie betaalt, lever je dus 20 procent van het
geld wat nodig is om te voetballen of om je kind te laten voetballen. En de rest, die 80 procent van het totaal? Moet een ander dat
dan maar doen? Indachtig de leus #doeslief zou ik willen zeggen
#DOESMEE!
Laten we de club samen op de been houden, samen de handen uit
de mouwen steken, dan voorspel ik een prima seizoen voor nu en
voor de komende 100 jaar.
roland backx
voorzitter
mzc presentatiegids 2019-2020
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KORT

Teams verantwoordelijk voor bardiensten

Vrijwilligersbijdrage ouders
‘Iedereen handen uit de
mouwen’, kopte de presentatiegids van 2017-2018.
Het bestuur wilde een verplichte
vrijwilligersbijdrage
invoeren. Daarna volgde MZC
echter een traject met de Rabobank en NOC*NSF om vrijwilligers te werven. Inmiddels
is het bestuur ingehaald door
de realiteit en verzorgen ouders van jeugdleden sinds begin dit seizoen verplicht bardiensten.
Voorzitter Roland Backx erkent
dat het voor de buitenstaander
leek alsof het besluit ouders
kantinediensten te laten draaien, wat adhoc is genomen.
“Maar het is iets dat voortkomt
uit een gisting van een jaar. In
december hebben we een sessie met de Rabobank gehad.

actueel 5

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

Idee was mensen enthousiast
en betrokken te krijgen. Op het
aanmeldingsformulier van de
club vragen we mensen wat ze
eventueel kunnen en willen betekenen voor de club. Daar zijn
een aantal vrijwilligers uit
voortgekomen. Dus dat werkt
een beetje.”

Landelijk probleem
Door de sessies met de Rabobank hoorde MZC van vele andere soorten verenigingen hoe
die het vrijwilligersbeleid aanpakken. “Een club ging met een
groep vrijwilligers ‘s ochtends
langs de velden om een kop
koffie aan te bieden en met
mensen in contact te komen.
Bij de ene club leverde dat wel
vrijwilligers op, maar bij anderen weer niet. Het is dus continu worstelen, net als alle ver-

enigingen. Het ligt niet aan
MZC, Zeeuwen, Mevo of Zierikzee… Het is een landelijk probleem, erkennen ook de KNVB
en NOC*NSF”, aldus de voorzitter.
Met v.v. Bruse Boys is contact
geweest over hun beleid. “Zij
lieten mensen betalen en gaven dat geld terug zodra ze vrijwilligerswerk zouden doen.
Maar dat bleek al vrij snel niet
te werken, want velen betaalden en deden niets.” Reden
voor MZC niet voor deze opzet
te kiezen.

Goed systeem
Toen een groep mensen stopte
als kantinevrijwilliger was er
hoge nood. Er werd teruggegrepen op een systeem dat reeds
vorig jaar was ingesteld. Backx:
“Seniorenelftallen fluiten ver-

plicht een jeugdelftal. Dat
werkt perfect. Er zijn altijd
mensen die vinden dat het anders moet, maar die nodig ik
uit in het bestuur te komen.
Langs de kant roepen ‘dat is
niks’ kan iedereen. Het is een
verplichting, maar we vragen
geen rare dingen. Als speler
ben je misschien één of twee
keer per jaar aan de beurt een
wedstrijd te fluiten.”
En zo werd het ‘scheidsrechterssysteem’ gekopieerd naar
de bardiensten. “Het mooie is
dat al na een paar weken meerdere mensen hebben aangegeven het vaker te willen doen.
Eigenlijk trek je mensen er bij
de haren bij en als ze eenmaal
wat gedaan hebben zeggen ze:
Goh, dit is eigenlijk wel heel leuk.
Ze raken meer betrokken bij de
club. Dat is een grote winst!” 

Onderzoek haalbaarheid
nieuw clubgebouw
De tekeningen voor een nieuw clubgebouw
liggen op tafel. Daaraan moet nog altijd
een prijskaart gehangen worden. Pas dan
kan beoordeeld worden of het project haalbaar is. Bestuurslid Rob Droppert: “Het is
een project van lange adem. De terugkoppeling door de bedrijven die mee wilden
denken, loopt zeer moeizaam.” In de aankomende ledenvergadering zal ‘nieuwbouw kantine’ op de agenda staan. “Willen
we hiermee doorgaan of niet, mogelijk met
een alternatief plan”, aldus Rob.

Contract met Kibeo
verlengd

De kantinevrijwilligers worden sinds begin dit seizoen ondersteund door ouders van jeugdleden.

Robert Eenhoorn (AZ) naar businessevent MZC
Het rijtje gastsprekers
op het business
event
van MZC wordt aangevuld met
andermaal een grote naam:
Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ uit Alkmaar.
Eenhoorn is Rotterdammer in
hart en nieren met een Amerikaanse sportmentaliteit. Dat
dankt hij aan zijn tijd als honk-

baller in de Amerikaanse Major
League, waar hij onder meer
uitkwam voor de New York Yankees. De lessen die hij opdeed
bij de grootste honkbalclub ter
wereld komen hem nog dagelijks van pas. Robert Eenhoorn
heeft een geheel eigen visie op
teambuilding, leiderschap en
doelen stellen ontwikkeld, die

meer dan succesvol gebleken
is.
Eenhoorn speelde in totaal negen jaar honkbal in de Amerikaanse Major League. Na zijn
actieve loopbaan was hij uitermate succesvol als coach van
Neptunus, waarmee hij drie
keer op rij de landstitel veroverde. Nadat hij achtereenvolgens

Mooie opbrengst
Rabo clubsupport

honkbalbondscoach en technisch directeur van de Nederlandse
honkbalbond
was,
maakte Eenhoorn in 2014 een
opvallende carrièremove: hij
ging als algemeen directeur aan
de slag bij voetbalclub AZ.
Het businessevent vindt plaats
bij Omoda en is exclusief voor
sponsoren. 

Snoeiwerk is megaklus
Tijdens het snoeien afgelopen zomer werden meer dan 30 ballen teruggevonden.

boven: Robert Eenhoorn
rechts: René van der Gijp werd tijdens

het vorige businessevent geïnterviewd
door Jan-Dirk Stouten.
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MZC heeft het contract met Kibeo voor de
buitenschoolse opvang (bso) verlengd. Het
is een sport-bso, waarmee Kibeo probeert
kinderen te stimuleren meer te bewegen.
De voorziening is bedoeld voor kinderen
tussen de 9 en 12 jaar oud, die graag
sporten en zelfstandig naar de locatie toe
kunnen komen. De kinderen krijgen
diverse sporten aangeboden. MZC
verhuurt het gebouw waarin het wedstrijdsecretariaat is gevestigd. Bestuurslid
Rob Droppert: “Na de zomervakantie is
het aantal kinderen dat gebruikmaakt van
de bso flink gegroeid. Deze samenwerking
heeft dus een mooie toekomst.”

Daar waar de voetballers in de zomerstop de benen stilhouden,
wapperen de handen van het onderhoudsteam altijd volop. “Afgelopen zomerstop is veel schilderwerk verricht.
Alle deuren zijn opgefrist en waar nodig
vervangen. Hulde voor de mannen van
de vrijdagochtendploeg, met als ‘meesterschilder’ Flip de Leeuw”, aldus Rob
Droppert, bestuurslid facilitaire zaken.
Een megaklus was het snoeiwerk rondom de velden. Dat was nodig om de bos-

sages beter te kunnen betreden. Bijkomend voordeel: meer dan 30 ballen
werden tijdens deze werkzaamheden
teruggevonden. Droppert: “De club heeft
een duidelijk verschil van inzicht met
het uitvoeringsbedrijf van de gemeente
over hoe de groenstroken onderhouden
moeten worden.” Hij benadrukt te zeggen dat de samenwerking met de mensen binnen de gemeente die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van
de velden wel uitstekend is. 

MZC heeft van 27 september t/m 6
oktober 2019 deelgenomen aan Rabobank
Clubsupport. Afhankelijk van het aantal
stemmen dat een vereniging of stichting
krijgt van Rabobank-leden, ontvangen die
organisaties een financiële bijdrage.
Uiteindelijk heeft MZC een cheque van
499,72 euro mogen ontvangen van
Rabobank Oosterschelde. Dit bedrag zal
worden besteed aan nieuwe onderdelen
voor de loungebanken.

Webshop voor
MZC-kleding
MZC heeft een eigen webshop waar leden
online kleding kunnen aanschaffen met
korting. Ook bedrukking van het clublogo,
naam, nummer en/of sponsor is mogelijk.
Er is keuze om de kleding af te halen of te
verzenden. De shop is te bereiken via:
clubs.deventrade.com/nl/mzc-11
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Verse Vis
Mosselen en
veel meer...

Verse BBQ
schotels

Fauteuil
€ 299,-
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Zeeuwse
frites

Vers mee te ne
of bereid terw men
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U vindt bij ons een ruime collectie stoere meubelen.
Openingstijden zie website
Zondag gesloten

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

Benelux

Grevelingenstraat 33, Zierikzee - Tel 0111 454 000

www.walhoutwonen.nl

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

Scoor uw boodschappen
bij Albert Heijn in Zierikzee
Albert Heijn is sponsor
in natura. Zo mag MZC
boodschappen bestellen, zoals
voor de lunch voor de wedstrijd tegen Excelsior. Supermarktmanager Bas de Vries:
“Er is een sterke binding tussen MZC en de winkel.”
Bijna 30 jaar geleden begon Bas
in Amsterdam als supermarktmanager. De laatste twee jaar is
hij werkzaam in het filiaal in
Zierikzee. “MZC is de club waar
veel van mijn medewerkers
voetballen. Daardoor is er een
sterke binding tussen de club
en de winkel. We sponsoren
ook regelmatig andere sportclubs, zoals de handbal, en verschillende goede doelen en sociale instellingen.”

Sportief
Zoon Daan voetbalt bij VCK in
Koudekerke, terwijl zijn andere
zoon, Gijs, actief is met rugby
en taekwondo. Bas: “Zelf houd

info@fieldturfbenelux.com
www.fieldturf.com
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+31(0)882848630
0412-660000

ik van fietsen, een wandeling
naar het strand van Dishoek en
zeiltochten op de Westerschelde. We hebben het allemaal

ontzettend druk en lekker
sporten biedt een uitlaatklep.
En bewegen is gezond.” Gezond
leven is een ambitie van Albert

Heijn. “Ja, we willen het dagelijks leven voor de klant gemakkelijker, betaalbaarder, gezonder en lekkerder maken.” 

De Loze Visser shirtsponsor MZC 2
MZC 2 heeft sinds dit
seizoen een nieuwe
shirtsponsor: eetcafé de Loze
Visser uit Renesse. Eigenaar
Frenk van Hengel heeft een
duidelijke band met de voetbalclub.

LEVERANCIERVAN
HETKUNSTGRASVELD
BIJS.V.MZC’11

Twee MZC’ers bij Albert Heijn: Mark Kodde en Roemer Bij de Vaate.

Vier seizoenen speelde de
32-jarige Frenk van Hengel voor
v.v. Zierikzee. “Bij de B- en Cjunioren. Net voor de fusie ben
ik gestopt.” Hoewel hij zelf niet
meer voetbalt, heeft hij nog een
stevige band met MZC. “Verschillende spelers werken bij
mij, zoals Bart van de Wouden,
Ricardo Engel, Dennis van de
Weele en Jesper Kriens. Bovendien komen diverse jongens regelmatig een biertje doen.”
Zes jaar runt gastheer Frenk nu
met compagnon en kok David
van Elst het eetcafé. “Het seizoen is door de jaren heen
steeds langer geworden. Dat

loopt nu van de kerstvakantie
tot en met eind oktober. Dan
werken we vijf à zes dagen in
de week.”
De absolute piek ligt uiteraard
in het hoogseizoen. Frenk: “In
onze straat, de Hoogenboomlaan, liggen meerdere campings. Daar overnachten per
dag zo’n 15.000 toeristen.”

Kracht
Grote kracht van eetcafé De
Loze Visser is volgens Frenk dat
ze alle doelgroepen kunnen bedienen. “Duitsers, Fransen, Belgen en Nederlanders. En allerlei
lagen van de bevolking. Dat
maakt het zo leuk.”
Via sponsoring wil het eetcafé
zijn naamsbekendheid in Zierikzee vergroten. 
De Loze Visser
0111-462 195
www.eetcafedelozevisser.nl

Het eetcafé van Frenk van Hengel siert de shirts
van het tweede elftal van MZC.
mzc presentatiegids 2019-2020
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Hoofdtrainer Edwin Kriens:

‘We hebben nu
meer diepgang’
Vorig seizoen duurde het een flink aantal wedstrijden voordat het eerste punt
binnenboord was. Uiteindelijk handhaafde MZC 1 zich wel. Nu heeft het eerste na
zes wedstrijden al dertien punten. Een prima opsteker voor de rest van het seizoen.
“De lat ligt ook hoger. We gaan voor het linkerrijtje”, verwoordt hoofdtrainer Edwin
Kriens de doelstelling. “In de winterstop kijken we weer verder.”
tekst: barry hage / beeld: kees bin

Nog altijd is de Zierikzeese
hoofdmacht
jong,
maar de spelers die vorig jaar
meedraaiden hebben er wel
weer een jaar ervaring bij. Bovendien werd de groep versterkt
met enkele meer ervaren krachten, zoals Dylan Adelaar en Marc
Bij de Vaate. Kriens: “En we hebben nu Martijn Backx er vanaf de
voorbereiding bij. Vorig seizoen
is hij halverwege ingestapt met
af en toe een invalbeurt. Hij kan
in de spits spelen en dat is een
welkom iets.”

Nieuwelingen
Marc Bij de Vaate verhuisde naar
Zierikzee en meldde zichzelf bij
de club. Kriens: “Een welkome
versterking, want Melchior Coolbergen is weggegaan als linksback en Marc is ook linksback.
Dat kwam goed uit.”
De
hoofdtrainer
benaderde
Dylan Adelaar al voor vorig seizoen, maar toen koos hij vanwege zijn studie en vriendin nog
voor Kethel/Spaland. “Ik hoorde
in de wandelgangen dat hij het
niet zo naar zijn zin had en heb
hem weer gebeld. Hij heeft iets
wat wij misten: diepgang. We
hebben allemaal leuke ‘zaalvoetballers’ die allemaal ‘in de bal’
komen, kort combineren, maar
Dylan is een jongen die echt
diepgang heeft en zo echt iets
toevoegt.”
Die diepgang heeft ook een andere nieuwe speler: Dylon Oosterboer. “Die is nog maar pas
overgekomen vanuit JO19. Het is
mzc presentatiegids 2019-2020

een jongen die het spel verlegt:
hij draait open en legt de bal
achter de laatste linie als dat
mogelijk is. Dat misten wij ook
in ons spel.” Dat Dylon is doorgeschoven vanuit de jeugd is een
gevolg van een snuffelstage van
zes weken. “Vier jongens hebben
in de voorbereiding meegetraind. Dylon sprong eruit;
qua fysiek en door zijn houding.
Hij was eraan toe om doorgeschoven te worden.”

Ik ben
meer van
spelers
kneden dan
een manager

handhaving uiteindelijk werd
behaald, nu op een ‘saaier’ seizoen? “Nee, het is nooit saai met
die jonge gasten. Er is altijd een
uitdaging. De competitie vind ik
zwaarder geworden met Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis, al
vallen van die laatste club de resultaten nog wel tegen. Je hebt
Meeuwen terug uit de 1e klasse.
‘Bru’ doet het altijd goed. Oostkapelle tikt ook de 1e klasse aan.
Dan heb je een grote middenmoot waartoe wij behoren. Dan
heb je ploegen die minder zijn,
zoals Walcheren en Arendskerke.” Uiteindelijk zal MZC drie
teams onder zich moeten houden om ‘veilig’ te zijn. De hoofdtrainer legt de lat echter hoger.
“We gaan voor middenmoot linkerrijtje. De spelers hebben een
jaar ervaring in hun rugzak en
we hebben nieuwe spelers die
wat toevoegen.”

“Het is nooit saai met
die jonge gasten. Er is
altijd een uitdaging.”

groep wil blijven gaan. Daar zijn
we als staf wel mee bezig: ze laten leren herkennen ‘het zit er
wel of niet in vandaag’.”
Ten opzichte van vorig seizoen
ziet de trainer daar wel al verbetering in. “Ze herkennen situaties beter. Daar hebben we het
ook over in de kleedkamer. Alleen de uitvoering in het veld
moet nog beter.”
Kwetsbaar is MZC 1 ook op een
ander vlak, erkent de oefenmeester. “We hebben een smalle
selectie. Als bepaalde sterkhouders wegvallen, zijn we ook
maar een normaal ploegje.” En
de groep heeft één duidelijke
valkuil: de onvolwassenheid.
“Soms schieten ze in de ‘emotiemodus’ richting randzaken, zoals scheidsrechter en tegenstander. Dat heeft te maken met veel
spelen en ervan leren.”

Forceren
Onervarenheid uit zich soms
ook bij een achterstand. “Soms
spelen jongens onbewust hun
eigen wedstrijd. Komen we achter en dan gaan spelers uit positie lopen, willen ze iets forceren.
Omdat A uit positie loopt, gaat

Bij de keuze
van het
systeem heb
ik ook naar
de jongens
geluisterd

Gretige groep
De andere jongens – Jesper
Kriens (ja, de zoon van), Nick Kafoe en Ryan van Tiggelhoven –
trainen één keer in de week mee
op donderdag. “Dat is belangrijk.
Clubs als Kloetinge en Goes slapen niet. Het kan makkelijk dat
jongens weggaan en dan moeten andere klaarstaan. Door ze
nu mee te laten trainen, zijn ze
al meer gewend.”

Zwaardere competitie
Hoopt de trainer na een spannend vorig seizoen, waarin

Bovendien is het winst dat het
huidige spelsysteem al vorig jaar
is ingezet. “Bij de keuze van het
systeem heb ik ook naar de
jongens geluisterd. We spelen
1-4-3-3: aanvallend voetbal met
druk vooruit. Daar hebben we de
groep voor: ze zijn allemaal gretig. Dan ga je wel eens de mist
in. Als twee of drie schakels niet
meedoen, ben je kwetsbaar. Zeker met deze jonge groep. Jongens met ervaring lezen de wedstrijd. Dat ontberen we nu. Dat
er gezegd wordt: oké, het lukt vandaag niet, we plooien terug. Deze

speler B vervolgens ook uit positie lopen. Dan is het belangrijk
dat je een wedstrijd leest en in
de organisatie blijft. Dat moeten
we nog verbeteren. En in de
eindfase, bij de zestien, moeten
we zorgvuldiger worden, dan
zijn we soms te gehaast.”
Heeft de onervarenheid diverse
nadelen, er is ook absoluut een
groot voordeel, vindt Kriens.
“De kracht van het team is het
talent, maar zeker ook de saamhorigheid. Ze hebben door hun
leeftijd dezelfde interesses en
beleving.”
mzc presentatiegids 2019-2020

10 vrienden van mzc

interview 11

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

Bestond de voorbereiding vooral
uit conditioneel en tactisch werk,
nu is het tijd voor de details.
“Finetunen. Wij willen aanvallend
spelen, maar dan moet de restverdediging goed zijn. Anders
ben je kwetsbaar. De as moet altijd goed bezet zijn. Anders heb
je een gat tussen je laatste linie
en je middenveld. Eén of twee
mensen moeten op het middenveld de afvallende bal hebben of
druk kunnen zetten. Daar zijn
we veel mee bezig.”

haald. MZC is een kweekvijver.
Kijk hoeveel spelers van v.v. Zierikzee door de jaren overal naar
zijn uitgewaaid. Dat heeft trouwens ook zijn charme.”
Hoewel Kriens stelt dat de clubliefde van vroeger er niet meer
is, denkt hij niet dat spelers zomaar MZC zullen verlaten. “We
hebben een hechte groep.”

Technisch overleg
Edwin Kriens met
zijn aanvoerder Sven
Heijboer. Assistentscheidsrechter Kees
Verkaart kijkt toe.

Manager

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

doelstelling:
1e klasse

korte termijn:
goede secundaire
voorwaarden 1e elftal

middenlange termijn:
gekwalificeerde
jeugdopleiding

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

Janine Heijboer-Hubregtse
(commercielezaken@mzc11.nl)

J. HUIJER HOLDING
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J.A.M Vermue
Noordgouwe

Zit er nog veel rek in deze groep?
Kriens: “Da’s een intikkertje. Er
zit nog zoveel rek in! Het zijn allemaal jonge jongens die nog
heel veel kunnen leren. Ervaren
spelers hoef je meestal niets
meer te leren, dan ben je meer
manager. Schouderklopje, aai
over je bol of schop onder je
kont… Maar deze jongens kun je
nog kneden. Je moet dit en dit
doen in die en die situatie, en
dat constant herhalen. Dat pikken ze op. Dat vind ik leuk, want
dan ben ik meer trainer. Ik ben
niet zo’n peoplemanager, maar
meer van de praktijk.”
Toch ziet Edwin dat trainers van
tegenwoordig steeds meer een
manager moeten zijn. “Dat heeft
met de maatschappij te maken.
De jeugd is veel mondiger. Vroeger hadden ze meer respect voor
een trainer. Nu ben je meer één
van de groep. Dat betekent dat je

niet meer botweg autoritair kunt
doen; dat gaat niet werken bij
die gasten. Je moet weten hoe je
met ze om moet gaan. Dat ik een
zoon heb in die leeftijdsgroep
helpt wel. Als je je niet in kunt
leven, heb je een probleem.”

Toekomst
Aansluiten bij de beleving van
jonge spelers ziet Kriens als
voorname taak van de club. “Regelmatig ga ik bij A1 en B1 kijken
en daar lopen genoeg leuke
voetballers rond. De toekomst is
bij MZC gewaarborgd. Daar moet
je zuinig mee omgaan. Zorg voor
uitdagende trainingen en blijf de
spelers prikkelen.”
Hoewel hij het liefst met MZC
naar de 1e klasse zou gaan, weet
Kriens dat dat een moeilijk ver-

Botweg
autoritair
doen werkt
niet bij die
gasten
haal is. “Houd je deze groep bij
elkaar en kun je het doorontwikkelen met enkele versterkingen
erbij, kun je misschien de 1e
klasse halen. Maar zonder financiële middelen is dat bijna niet
mogelijk. Zodra een speler de 1e
klasse aantikt, wordt die wegge-

Elke maand komt de technische
commissie – met daarin Camiel
van Tiggelhoven, Werner Kafoe
en Marcel Duinhouwer – samen
met de hoofdtrainer en zijn assistent Dennis Kemper. “Dat is
op mijn verzoek ingevoerd. Zo
komen ze te weten wat er speelt
binnen de selectie. Soms wordt
langs de kant veel gepraat. Door
regelmatig overleg te hebben,
weet de tc hoe het zit. Ik sta zeker open voor andere meningen.
Daarom zitten we er ook. Als ze
vinden dat ik ergens op moet letten, neem ik dat zeker mee.”
Hoelang hij nog bij MZC aan het
roer staat, durft Kriens niet te
zeggen. “Als er veel wisselingen
in een groep zijn, is het niet erg
langere tijd ergens trainer te
zijn. Maar als spelers elke keer
tegen hetzelfde smoelwerk moeten kijken… Eerst zeggen ze
‘trainer’, daarna ‘Edwin’ en dan
wordt het ‘Edje’. Nou, dan moet
je gaan oppassen. Ik teken altijd
een contract voor één jaar, daarna zien we weer verder.” 

0111 82 02 02 ZIERIKZEE
INFO@STOUTJESDIJKBOUW.NL

STOUTJESDIJKBOUW.NL
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12 senioren

senioren 13

MZC 4
Bart van der Wouden, Conner Canters, Dani de Vlieger, Davy van Essen, Derk van den Doel, Jerome Enser, Jorick de Vries, Niels Ritzen,
Remco Lafeber, Skip Reijnen, Thomas van der Linden, Owen Schouls, Leon Tournier, Berné Akkermans, Tom van Klinken
Staf: Bill Hillebrand, Yuri Vogelzang, Lisanne Westerberg en Guus van der Linde

Rik van den Ouden, Joost van den Doel, Ruben Jumelet, Tim van der Spek, Reinier van der Wouden, Tim Bezemer, Lars de Jongste, Lars
Rombouts, Michiel de Vries, Jelle de Vries, Mike kafoe, Matthijs Heeres, Marc van der Linde, Daan van Balkom, Daniël Lodders, Martijn
Folmer, Michiel Tamerus, Martin van der Schee, Gerbrand Verton, Bas Schiettekatte, Paul Stam, Farid Saif, Tom van der Meer,
Joey van de Hummel
Staf: Ruben Jumelet en Rick van den Ouden

MZC 3

MZC 5

MZC 2

Ricky de Bil, Wouter Blommaert, Maurits Borghouts, Ricardo Engel, Max de Graaf, Robbert Hillebrand, Davey van den Hummel,
Jeffrey Janson, Jacco Juffermans, Stefan Jumelet, Joost Jumelet, Jens Koks, Jan Kees van Leeuwen, Jasper Maaskant, Niels Muller, Lennert
Quant, Jamie Ras, Rehan Saif, Niels Schot, Denny Snijders, Roy Snijders, Leon Sinke
Staf: Gert de Jonge en Robin in ‘t Hout
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Pascal Berrevoets, Erwin Bos, Erik van den Bos, Jan Huibert Bouwman, Rob Canters, Jacco Folmer, Harry Heun, Musa Ibrahim, Arjan ‘t Jong,
Martijn Kik, Erik-Jan Kort, Peter Legemaate, Nick Mulders, Florus van der Paauw, Henk van de Pool, Rinus Roon, Marco Saman, Kevin Schot,
Wilco Schot, Dick Schults, Martin Steegmans, Martin Timmerman, Lourus Verton, Perry van der Werf, Erdogan Yok
Staf: Martin Steegmans
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1919

2019

zierikzee

100
jaar

s.v. MZ C’11 VR1
seizoen 2019 -2020 - 3e klasse

Staand: Marc Berrevoets (trainer), Sera Kriens, Luna Xausa, Nicole Dekker,
Paula Meganck, Daphne Jasperse, Jetske Meintema, Elaine Fertoute, Gerlieze Schot,
Marit Hendrikse, Nicole Heikamp, Erik ‘t Mannetje (leider)

Zittend: Franka Verwest, Daniek Lafeber, Romy Messemaker,
Anouk Verwest, Whitney Visser, Tessa van de Velde
Op de foto ontbreekt May-Britt Berrevoets
mzc presentatiegids 2019-2020

16 vrouwen

vrouwen 17

Marc Berrevoets, trainer Vrouwen 1:

‘Ik ben recht
voor z’n raap’
De selectie van Vrouwen 1 moest flink wennen aan hun nieuwe trainer.
Marc Berrevoets, overgekomen vanuit MO17, hamert op discipline, het collectief
en verzorgd spel. “Als mij iets niet zint, zeg ik dat. Ik ben recht voor z’n raap.”
Die aanpak heeft resultaat: “Ik zie zeker een groei in het groepsproces.”
tekst: barry hage / beeld: kees bin

Na drie jaar de meiden onder 17 (MO17) te hebben getraind, heeft Marc nu Vrouwen 1
onder zijn hoede. Hij gaat daar
weer samenwerken met leider Erik
‘t Mannetje. “In de jeugd hebben
we samen enkele seizoenen MO17
gedaan.” We spreken Marc net na
afloop van de met 4-2 gewonnen
wedstrijd tegen Charlois. “Ik zit
nog vol adrenaline. Dat heb ik altijd. Na zo’n wedstrijd ga ik na wat
er allemaal is gebeurd in de wedstrijd.”
Als voetballer doorliep Marc de
jeugd van v.v. Zierikzee. “Ik heb
nog even in Zierikzee 2 gespeeld,
maar ben vanwege mijn horecawerk gestopt.” Vanwege zijn voetballende dochters May-Britt en
Yaïza begon hij als trainer. “En
blijkbaar doe ik iets goed, want vorig jaar ben ik gevraagd door het
bestuur of ik trainer van Vrouwen 1
wilde worden.”
May-Britt ‘promoveerde’ vorig seizoen al naar VR1, maar speelde er
nauwelijks. Marc: “Ze had haar
meniscus en voorste kruisband gescheurd. Na haar operatie moest ze
acht maanden herstellen. Inmiddels voetbalt ze weer. Ze deed vandaag ook mee.”

Jong team
Doelstelling is handhaving, middenmoot. Marc: “Wel grappig was
dat ik aan het begin van het seizoen vroeg wie dacht dat we kampioen konden worden. Gingen toch
een paar handen de lucht in…” Dat
rooskleurige beeld heeft hij meteen maar bijgesteld. ”Er zijn meerdere ervaren speelsters naar het
tweede gegaan of gestopt, zoals Elmzc presentatiegids 2019-2020

len, Stella en Mirjam. Dat is opgevangen met allemaal jonge spelers.
De groep is erg jong: onze oudste
speelster is 23 jaar.”
Het gebrek aan ervaring ziet de
hoofdtrainer terug in wedstrijden.
“Vooral op tactisch vlak merk ik

De basis
moet goed
zijn: bewegen
zonder bal, de
inspeelpass.
Daar ben ik
scherp op.
dat. Hoe los je het op als een tegenstander een bepaald systeem
speelt waarbij er een extra speler
op het middenveld komt? Dan blijven ze nog te veel op hun eigen positie spelen in plaats van zich aan
te passen. Dat langs de kant aansturen, gaat niet zo makkelijk.”
Ondanks de jonge formatie ligt de
vrouwelijke hoofdmacht van MZC
met twee gewonnen wedstrijden
(sc ’t Zand en Charlois) en één verloren (Dauwendaele) prima op
koers. “Dat zijn toch maar mooi zes
punten”, is Marc tevreden.
Marc erkent dat de groep moest
wennen aan zijn aanpak. Maar ook
hijzelf merkt een duidelijk verschil
met het trainen van MO17. “Ze zijn

veel mondiger. Dat is ook logisch
gezien de leeftijd. Ik ga daar op
mijn manier mee om. Dat heb ik
aan het begin van het seizoen duidelijk aangegeven. Discipline staat
voorop. Afspraken nakomen. Duidelijkheid geven. Neem de tijd van
aanwezigheid. Te laat is te laat en
dat heeft consequenties. Daar ben
ik vrij rechtlijnig in. Daar moest de
groep best aan wennen. Ik kan ook
recht voor zijn raap zijn. Als ik op
trainingen of in wedstrijden iets
zie wat me niet zint, zeg ik dat. Nu
we enkele maanden onderweg
zijn, merk ik dat het beter gaat. Dat
de neuzen dezelfde kant op staan.
Ik zie zeker een groei in het groepsproces. Zeiken op elkaar, op de
scheidsrechter… Dat wil ik allemaal niet, dat is ook discipline.
Concentreer je maar op het voetbal.”
Waar let de hoofdtrainer dan vooral op? “De basis moet goed zijn: bewegen zonder bal, de inspeelpass,
… Daar ben ik scherp op. We trainen vooral op de inspeelpass, combinaties, driehoekjes.”

Collectief
“Fysiek komen we als jonge groep
vaak wat tekort. Net als vandaag,
maar we waren als collectief heel
goed. Dat moet de kracht van ons
team zijn. De basis van het voetbal
goed verzorgen en het collectief.
We hebben geen speelster waar alles om draait, we hebben geen
Messi.”
Doel is om constanter te worden in
het spel. “Vandaag was het goed,
maar dat moet niet volgende week
helemaal wegzakken. Niet à la Feyenoord zeg maar. De domme fout-

Marc Berrevoets: “Het
collectief moet onze kracht
zijn. We hebben geen
speelster waar alles om
draait, we hebben geen
Messi.”

jes moeten we eruit halen. Voetbal
is natuurlijk een spel van fouten,
maar die onnodige foutjes moeten
weg. Dat scheelt veel tegengoals.”

Toekomst
Volgens Marc Berrevoets zit er nog
genoeg rek in deze jonge groep. “Ik
vind het erg leuk iets op te bouwen.” Ook buiten zijn selectie ziet
hij voldoende kwaliteit. “In Vrouwen 2 en MO19 zitten zeker speelsters die de stap naar Vrouwen 1
kunnen gaan maken.”
Voor dit seizoen vormt de grootte
van Vrouwen 1 nog wel een uitdaging. “We hebben bij Vrouwen 1
zeventien speelsters. Vandaag had

ik vijf wissels en dat vind ik te veel.
We mogen wel vijf keer wisselen,
maar dan eindig je voor de helft
met een ander team. Punt is wel
dat Vrouwen 2 al een grote groep
heeft. We zoeken daarvoor nog
naar een geschikte oplossing.”

Positief
Positief vindt Marc dat de club het
vrouwenvoetbal een podium geeft.
”Het is goed om te zien hoe MZC
het vrouwenvoetbal oppakt. We
hebben ook Pupillen van de Week
en ook een opkomst met muziek.
Ik kom bij verenigingen waar dat
allemaal niet gebeurt. Leuk dat
MZC hier wel in meegaat.” 

venus versus mars
Marc Berrevoets voetbalde vroeger in de jeugd bij
v.v. Zierikzee en in Zierikzee 2. Hij ziet een duidelijk
verschil tussen een meiden- en jongensvoetbalteam. “Dat is echt Venus en Mars. Als wij vroeger
woorden hadden in het veld, was dat na de
wedstrijd meestal snel opgelost. Meiden nemen
dingen veel langer met zich mee. Dan kan na een
jaar nog iets voor je voeten geworpen worden:
toen en toen heb je dat gedaan…”
Even verder nadenkend, ziet Marc nog een groot
verschil. “Ligt een jongen na een botsing op de
grond moet er al snel een waterzak komen. Bij
meiden meestal niet. Die staan op en gaan
gewoon door.”
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vrouwen 19
Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Veldsink advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Team Veldsink - Driekleur, Zierikzee

Je bent welkom op Grevelingenstraat 10E in Zierikzee,
óók zonder afspraak. Bel 0111 - 418 330 of e-mail
naar zierikzee@veldsink.nl

Nieuwe Haven 23
Zierikzee
0111-412 528

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

www.eetcafedebanjaard.nl

Aankoop & verhuur van vastgoed
www.solumetbeheer.nl

VR2

Crétiënne Bakker, Mirthe Berrevoets, Ellen Bijzet, Annieke den Boer, Daniëlle Boogert, Willemieke Boonman, Ellen Boot, Audrey de Bruine,
Bianca van der Helm, Ilse Hof, Michèle de Jonge, Merel Kraaijenbrink, Elke Lievense, Ilja Manni, Vera Muste, Nelleke Neele, Anne van der
Oosterkamp, Sanne Tamerus, Stella van Trierum, Judith Vogel, Suzanne Vogel
Staf: Cees Kraaijenbrink, Johan Heikamp en Hans Schreurs

EETC AFÉ
DE

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

Lunch

Solumet Nederland Beheer is gespecialiseerd in de aankoop en
verhuur van vastgoed. Onze diensten bestaan uit beheer en het
ontwikkelen en verhuren van bedrijfs- en woonruimtes.

Verwarmd Terras • Zonnige Serre
Kinderspeelplaats

Solumet Nederland Beheer onderneemt vanuit passie vòòr en
betrokkenheid bij Zierikzee. We geven unieke panden een
kwaliteitsimpuls. Belangrijke pijlers daarbij zijn: sociaal
ondernemerschap en verantwoordelijkheid voelen voor de directe leefomgeving.

Zandweg 33
4301 TA Zierikzee
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Diner

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

info@solumetbeheer.nl
www.solumetbeheer.nl

HOOGENBOOMLAAN 38 RENESSE

w w w. a u to s c h a d ete a m . n l
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junioren 21

Verbouwen, verhuizen of opruimen?
Huur een container voor je afval

Afval bestaat niet. Als het aan Renewi ligt, wordt dit de definitie van
afval. Afval biedt namelijk de mogelijkheid om schaarse grondstoffen
niet nóg schaarser te laten worden. Dat kunnen wij niet alleen. Dat doen
wij samen met jou.

Bijna iedere klus thuis levert afval op

Een container huren is eenvoudig. Tegen vaste all-in tarieven, dus zonder
verrassingen achteraf. Maak je keuze op www.renewi.com/particulier
Container vol? Dan halen wij hem weer op.
Duinzoom 7
4325 HA Renesse
T (0111) 46 36 26

jo19-1

Nick Kafoe, Janko Klompe, Mark Kodde, Jesper Kriens, Jaimy Matthews, Dylon Oosterboer, Stijn Ravia, Nick Ravia, Max Ridderhof,
Thomas van de Zande, Raymond van den Bos, Tristan van der Maas, Jesse van der Vlies, Ian van Essen, Jahmel van Ham, Lennert van
Splunder, Ryan van Tiggelhoven
Staf: Ricky Verwest

✔ Polymeerchemisch ✔ Specialist in voor✔ Advies biologische
houtherstel
komen en bestrijden
bestrijding
✔ Houtconservering
✔ Plaatsen faunavoorvan knaagdieren,
zieningen voor o.a.
✔ Hout conditieinsecten, mollen,
vleermuizen, roofonderzoek
houtworm- en boktor
vogels etc.
✔ Aanpak zwam- en
✔ Preventieplannen
✔ Ontwerpen en
bruinrotproblemen ✔ Online monitoring
plaatsen van fauna✔ Aanpak optrekkend
torens
vocht

gecertificeerd

j019-2

Henok Abraha Meles, Tim Backx, Stijn Bakkenes, Evert Bin, Bjorn Bouwman, Rick Braal, Julian Duinhouwer, Mohamed Hasan, Abraham
Kahase, Sahin Kurt, Thijs van Beveren, Leroy van den Hummel, Rick van der Wekken, Rafael van Vossen, Rico Vrijland, Collin de Ram,
Duncan Canters
Staf: Marco de Braal
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AutoKievit

de plek voor uw nieuwe Renault of Dacia
en een groot aanbod top occasions
Doe een gratis taxatie van je huidige auto op
autokievit.nl

jo17-1

Zierikzee | Goes | Hellevoetsluis | Bergen op Zoom | Rotterdam

Christon Ainabe, Jasper Bij de Vaate, Thomas Boot, Micca Bouwman, Jamie Buyl, Brett de Vos, Justin Doeleman, Ricardo Duinhouwer, Luuk
Ganzeman, Naeb Haile, Robbie Dekker, Niels Noordijk, Tim Suur, Niels van der Maas, Luuk Vroegindeweij, Sebas Winkels
Staf: Sven Heijboer en Mischa Mes

Uw partner voor echt zorgeloze
IT oplossingen.
j017-2
www.pee ct.nl | 0113 - 853 695
info@pee ct.nl
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Ian Dekker, Ian van de Sluis, Efra Pronk, Tim Suur, Freek Hoogenboom, Jonas Johannisse, Tim Groenendijk, Dean Otte,
Sebastiaan de Swart, Youri van der Hove, Luca de Bruine, Sy Noel, Mika van Strien, Dylan van der Reest
Staf: Arjan ‘t Jong en Martin Steenkist

mzc presentatiegids 2019-2020

junioren 25

zee
vanheukelom.group
45 1120

Grevelingenstraat 11
4301 XZ Zierikzee
Telefoon 0111 45 1120
info@vanheukelom.group
www.vanheukelom.group

Zierikzee 0111 45 1120

www.vanheukelom.group

onderdeel van heukelom group

van
heukelom
4

van heukelom group

deco

HOME

projecten
schilderwerken
stoffering
zonwering

group

projecten
schilderwerk

lom group

stoffering

van heukelom group

van
heukelom
group

zonwering

van heukelom projects

van
heukelom
van heukelom4 group b.v.

grevelingenstraat 11, zierikzee

van heukelom projects

telefoon 0111 45 1120

www.vanheukelom.group

projects

van
0111 413400
heukelom
www.bouwbedrijfquant.nl

projects

m projects

van
heukelom

van heukelom schilders

kwaliteit
is geen kwestie
van van toeval

schilders

van
m schilders
heukelom

stoffering

kzee
w.vanheukelom.group
45 1120

Notarissen
Grevelingenstraat 11
4301 XZ Zierikzee
Telefoon 0111 45 1120
info@vanheukelom.group
www.vanheukelom.group

van heukelom schilders

Jamie Slokkers, Mac de Kruijf, Joep Droppert, Laurens Langenberg, Mohamed Saidimohamed, Haitham Youssef Alhajji, Abdullahi
Mohamed, Elham Nasseri, Philip Visser, Jip van der Hulle, Tristan van Zanten, Berend Klein Hesselink, Mathijs Heeg, Floris Langenberg
Staf: John Smits en Rob Droppert

heukelom

van heukelom stoffering

stoffering

Klaassen

jo17-3

schilders

van heukelom stoffering

Als u niet aan uw echte werk toekomt...

van
heukelom
stoffering

0111 45 1120
AnnitaZierikzee
van den Ouden
0111-416 906
St. Joostmeet.3
06-239
348 61
.group
www vanheukelom
4301 JS Zierikzee
annita@jansofficesupport.nl
4
www.jansofficesupport.nl
van heukelom

onderdeel
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group

j017-4

Roy Boer, Sem de Graaf, Yoran de Koning, Robin Duinhouwer, Dylan Franke, Justin Groen, Damian Ranshuijsen, Kaj Schiewold,
Tristan Tolhoek, Marcus van der Cingel, Lex van der Vliet, Marijn Baan, Sayid Yasin, Hussen Muse, Vito Xausa
Staf: Ralph Ranshuysen

deco

HOME
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1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2019-2020
2017-2018 - 2e klasse

Achterste rij: Leon Weeda (keeperstrainer), Rick Ganzeman Dylon Oosterboer, Rody Vermue, Kyle van Tiggelhoven, Kees Verkaart (assistent-scheidsrechter)
Middelste rij: Dennis Koole (fysiotherapeut), Ron van Putten (materiaalman), Sven Heijboer, Roemer Bij de Vaate, Martijn Backx, Tom Quant, Coen Dalebout,
Edwin Kriens (hoofdtrainer), Dennis Kemper (assistent-trainer)
Voorste rij Marc Bij de Vaate, Jesse van der Linde, Mike Bakker,Thijs Rombouts, Sander Backx, Jesse Kalwij
Op de foto ontbreken Dylan Adelaar en Fabian Boekholt
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28 jubileum

jubileum 29

In januari werd het feestjaar ‘afgetrapt’ met boardingvoetbal op het Havenplein.

Het hele jaar door waren er activiteiten. Soms nieuwe, soms reeds bestaande.

15 juni was dé grote jubileumdag met onder andere een reünietoernooi.

Het clubgebouw diende als museum.

Er werd enthousiast gestreden om de MZC Pubquizbeker.

In mei was er voor alle Schouwse jeugd een clinic van Skills & Control.

In juli speelden zowel heren 1 als vrouwen 1 tegen Excelsior.

Op 5 oktober werd gespeeld in speciale retroshirts.

Jubileumcommissie blikt terug

Jubileumjaar vol hoogte punten
2019 is het grote jubileumjaar van
de vereniging. MZC bestaat sinds
2011, maar voor de KNVB telt de
‘leeftijd’ van de oudste van de
fuserende verenigingen. Op 8
oktober 1919 werd v.v. Zierikzee
opgericht. De jubileumcommissie
blikt terug op de hoogtepunten tot
nu toe.
LEO ’T MANNETJE:
“Het jaar is nog niet om, maar tot nu
toe heb ik drie hoogtepunten: in het
museum was veel te zien en had een
prachtige opzet. Veel mensen hebben er
plezier aan beleefd. Daarnaast was er het
reünietoernooi. Boven verwachting veel
oud-leden, ook van ver buiten Zierikzee,
mzc presentatiegids 2019-2020

kwamen om hun oud-teamgenoten weer
eens te ontmoeten. Onder het genot van
een drankje kwamen vele verhalen van
vroeger naar boven.
Tot slot heeft de samenwerking met het
bestuur en de activiteitencommissie, het
bij elkaar krijgen van fondsen én de inzet
van mensen die het toch al heel druk hadden, bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten.”

RINUS VAN DER NEUT:
“De grote feestdag op 15 juni was
voor mij het hoogtepunt. Een goed
gevuld familietoernooi met veel leden, vaders, moeders en zelfs grootouders maakten het een echte clubdag. Wat ik deze
feestdag voelde, was wat ik voor ogen had
toen er gesproken werd over een mogelijke
fusie tussen MEVO en Zierikzee. De hele
week een stroom van jeugd in dezelfde
kleuren naar het voetbalveld, geweldig!
Ook het reünietoernooi verliep geweldig

met veel oud-leden en prachtig weer.
Een mooi moment was dat tijdens de trekking van de jubileumloterij een aantal kinderen op hun buik vooraan lagen, vol verwachting en met de loten voor zich.
Kortom, een topdag voor mij als lid van de
jubileumcommissie.”

THEO VAN HEKKE:
“Hoogtepunt was voor mij dat we
mede dankzij de financiële steun
van het bedrijfsleven alle geplande activiteiten ook daadwerkelijk konden uitvoeren. Daarvoor zijn wij alle instanties zeer
erkentelijk!”

SASKIA VAN VELTHOVEN:
“Honderd jaar bestaan is niet niks.
Mijn familie voetbalt al vier generaties bij v.v. Zierikzee, v.v. Mevo en nu bij
MZC’11. Als echte stoepeschieter ben ik
trots op Zierikzee en mijn club MZC. Ieder
evenement op zich was een hoogtepunt:

boardingvoetbal, bingo, voetbalclinic en de
kinderdisco wat blijde kindergezichten gaf.
Enorm gelachen bij de pubquiz. De reünie
met het museum waar herinneringen gedeeld werden door de ouderen. Het meest
bijzondere vind ik wel dat wij als vereniging met een aantal vrijwilligers iedere
keer weer mooie evenementen neerzetten
en mensen blij kunnen maken.”

TOON VAN TIGGELHOVEN:
“De kinderdisco was voor mij het
hoogtepunt! Na een wat aarzelend
begin kwam de sfeer er aardig in, mede
dankzij DJ Jasper. De onbevangenheid en
het enthousiasme van de kinderen waren
voor mij geweldig. Zo geweldig dat ik
vanzelfsprekend de polonaise met de
kinderen meeliep. Af en toe hadden ze
een klein zetje nodig, maar dan stond de
dansvloer weer bijna vol. Dat iedereen
het beregezellig vond, bleek wel toen een
jongetje bijna in slaap viel bij mama op

schoot, maar hij er niet over dacht om naar
huis te gaan. Een avond om erin te houden.”

MANON TORENSMA:
“Het leukste vond ik de pubquiz!
Wat hebben leden, oud-leden, en
niet-leden enthousiast gestreden om de
felbegeerde MZC Pubquizbeker op deze
‘Hollandse avond’. Zeker voor herhaling
vatbaar. Ook de discoavond met opa Toon
en DJ Jasper was er eentje om in te lijsten!
Jong en oud waren op de dansvloer te vinden, want ook bij de ouders zit ongekend
danstalent. Al met al een geslaagd jubileumjaar waar wij als commissie en als club,
trots op mogen zijn.”

HUIB SMITS:
“Hoogtepunten van het afgelopen
jaar... Allereerst de start met het
boardingvoetbal op het Havenplein. De
kinderdisco vond ik geweldig: al die sprin-

gende pupillen en een geweldige opkomst.
Verder hadden we een topdag op 15 juni,
qua weer en gezelligheid.
Hoogtepunt was ook dat we Exelsior naar
Zierikzee hebben kunnen halen met zowel
de dames als de heren.”

BARRY HAGE:
“Ik kijk vooral met veel plezier terug op alle voetbalactiviteiten, zoals het boardingvoetbal en de clinic voor
de jeugd. En het reünietoernooi was super.
Veel oud-spelers opperden om dit elk jaar
te organiseren. Een mooier compliment
kunnen we als jubileumcommissie niet
krijgen.”

Speciale dank gaat uit naar Stichting Renesse,
Stichting Nuts, Rabobank, Saman/Syntess,
Gemeente Schouwen-Duiveland, Kiwanis,
Stichting Maatschappelijke en Geestelijke
Gezondheidszorg Schouwen-Duiveland.
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30 junioren

j015-1

junioren 31

j015-3

Lars Arkenbout, Jerre Bakker, Sjors Blom, Daan Boonman, Mees de Graaf, Bram de Jonge, Jasper Dhont, Levi Doeleman, Tim Hendrikse,
Efe Kurt, Hashim Saidimohamed, Mark Samson, Glenn Steenkist, Giovanni van Dreven, Sem van Gent, Jarno van ‘t Veer, Levi Verbraak
Staf: Luuk van Vossen en Erwin Verbraak

Daniel Afewerki, Gabriël Bartels, Milan Brussé, Sinodos Haile, Aram Haji Koushkar, Alan Hasan, Pim Klink, Leon Lich, Merhawi Mebrahtu
Nuguse, Abdullahi Mohamed, Tijn Oxener, Sven Pennings, Kay Schot, Jomar van Antwerpen, Levi van der Klooster, Daniek van der
Wekken, Zhong Lu van Eerten
Staf: Farhad Hasan en Michael Pennings

j015-2

j013-1

Shuaib Al Ubaidi, Karel Bartels, Jesse Buijl, Lucas de Jong, Bas de Keijzer, Matthijs de Keizer, Kaya Delfgaauw, Fernando Duinhouwer,
Tygo Goudzwaard, Kris Herwijnen Duarte, Rob Pols, Guido van der Werf, George van Heukelom, Nick van Splunder, Milan Verton
Staf: Peter Buijl

presentatiegids 2016-2017

Kyran Blakenburg, Lucas Capelle, Tycho Delfgaauw, Benjamin Dhont, Jesse Hof, Mels Kloet, Nure Krijgsman, Finley Staal, Xavi van der
Linde, Rens van der Meer, Ted van der Werf, Jochem van Dijke, Sem Wassermann, Milan Jasperse
Staf: Fabian Boekholt en Jesper Kriens
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junioren 33
T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N

WIJ ZIJN ER VOOR
IEDEREEN DIE
VAKMANSCHAP
HOOG IN HET
VAANDEL HEEFT
STAAN

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

Vakmanschap sinds 1839
Vierbannenstraat 1, 4306 BH Nieuwerkerk
telefoon 0111 – 64 17 98, info@timmerman-natuursteen.nl

j013-2

T. 0111-461940
www.braberrenesse.nl

Fedde Hoek, Vinny Huijer, Tom Flikweert, Gijs van Delft, Mark Kahase, Ermiyas Lettinga, Hamza Mohamed, Elyas Nasseri,
Rutger Nieuwenhuyse, Dani Schoenmakers, Sem Smid, Jamie Stol, Bryan Tasak, Sergio van Dreven, Bram Widt, Finn Winkels
Staf: Michel Winkels en Hans Smid

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

Mental Coaching / Sportcoaching
Mental Coaching helpt je doelen te realiseren,
zoals een betere balans tussen werk en privé,
meer ontspanning, effectiviteit verhogen, meer
zelfvertrouwen krijgen, innerlijke belemmeringen
opheffen of vermoeidheid verminderen.
Over het mentale aspect in de sport hangt voor
veel mensen een zweem van geheimzinnigheid.
En wat we dan graag doen, is het wegduwen.
We willen er niets van weten. Tegenwoordig staan
sporters echter steeds meer open om de invloed
van gedachten, gevoelens en gedrag op hun
sportprestaties te onderzoeken.
Sportpsychologie laat ons beter concentreren,
beter omgaan met zenuwen, druk, twijfels,
blessures, agressie en conflicten.

Jaap Stoutjesdijk, 06-57 59 97 61

heeft je
loopbaan
een assist
nodig?
Ga dan naar maandag.nl of kom eens
langs bij ons op de vestiging!
Maandag® Middelburg
Park Veldzigt 39
4336 DR Middelburg
+31 (0)188 743 110
middelburg@maandag.nl

j013-3

Stefano de Jonge, Florian Poots, Marijn de Glopper, Sil Knoot, Aaron Lagendijk, Senay Mebrahtu Nuguse, Samuel Nnorom, Thomas
Nootenboom, Abdulrahman Saidimohamed, Pim van der Hulle, Lukas Verhoek, Tom Viergever, Rustam Amerian, Jurre Bolle, Lucas Joppe
Staf: Kevin Schot en Edward Nootenboom

WWW.GRENZELOOSCOACHING.NL
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34 rugnummers

rugnummers 35

Een elftal
portretten
Hebben spelers een vast
rugnummer of niet? Hebben ze
er een speciaal gevoel bij? Wie
zien onze jeugdspelers als hun
grote voorbeeld? Een elftal
portretten.

1

Eerst was hij verdediger, maar sinds
1 jaar is Luuk Hamelink vol enthousiasme keeper. “Vliegen vind ik leuk; de
ballen uit de bovenhoek halen. Ik hou van
showduiken.” Twee keer traint hij bij MZC.
Daarnaast vuurt vader Bas doordeweeks
regelmatig ballen op hem af. Daarmee is
de voetbalweek nog niet klaar. Op zondag
volgt hij keeperstraining in Barendrecht.
Niet te snel naar de grond, maar langer
blijven staan, is één van de dingen die
hij er leerde. “En hoe je je handen moet
houden als je de bal pakt.” Met JO10-1 zit
hij in een pittige competitie. “Dus ik heb
genoeg te doen.”

2

Al meerdere seizoenen is nummer
2 haar vaste nummer. Quinty van
Nieuwenhuijse is dan ook de rechtsback
van MO15-1. “Dat is mijn favoriete positie,
al sta ik soms ook linksback.” Haar sterke
punten? “Bij m’n meisje blijven en niet
snel opgeven.” Communiceren met elkaar
ziet ze nog als verbeterpunt. “Praten met
elkaar wie er op de bal gaat bijvoorbeeld.”
Desiree van Lunteren, verdediger van Ajax
en Oranje, is haar voorbeeld. “En ik kijk
graag naar Daniëlle van de Donk.” Over
MO15-1 is ze dik tevreden. “Het gaat goed
ik vind het leuk en gezellig in het team.”

NIELS NOORDIJK JO17-1
mzc presentatiegids 2019-2020

LUUK HAMELINK JO10-1

3

Al sinds hij begon met voetbal draagt
Tim Hendrikse nummer 3. “Maar het
nummer heeft voor mij geen speciale betekenis.” Tim is linker centrale verdediger
en dat is ook zijn favoriete positie. Hij
ziet zijn coaching als één van zijn sterke
punten. “Het inschatten van de bal bij een
kopduel wil ik verbeteren.” Hij heeft twee
nummers 4 als voorbeeld: Virgil van Dijk
en Mathijs de Ligt. “Ik let extra op hun
om mijn spel te verbeteren. Ik kijk veel
wedstrijden. Het liefst van Ajax, Liverpool
en Barcelona.”

4

“We hebben geen vaste rugnummers,
maar ik probeer altijd nummer 4 te
pakken. Dat vind ik een mooi getal”, legt
Milou Hage uit. Ze heeft Merel van Dongen
van de Oranje Leeuwinnen ‘een beetje’ als
voorbeeld. “Ik ben ook verdediger. Meestal
sta ik linksback.” Over de prestaties is ze
dik tevreden. “We hebben alles gewonnen,
op één wedstrijd na. We zitten nog in de
beker. Ook mijn eigen prestaties worden
steeds beter. Ik kan goed verdedigen en
kan steeds harder schieten.”

5

Valentijn Poots is de linkermiddenvelder en linksachter van JO11-1. Hij is
goed in de bal achterin onderscheppen en

DEMY VAN DE WIELEN JO9-1

QUINTY VAN NIEUWENHUIJZE MO15-1
geeft nooit op. Zijn afstandsschoten zou
hij nog willen verbeteren. Valentijn vindt
nummer 5 een mooi nummer. “Maar ik
heb ook iets met nummer 9, het nummer
van Jørgensen.” Virgil van Dijk en Salah
noemt hij als zijn voorbeelden. “Ik kijk
het liefst naar Virgil, omdat hij de beste
verdediger is.” Over JO11-1 is hij zeer
tevreden. “We hebben een goed team met
fijne trainers. We kunnen een lekker potje
voetballen.”

6

Zes is echt Niels Noordijk zijn nummer geworden. “De laatste 4 jaar
heb ik dat.” Sinds de D-jeugd (JO13) is hij
verdedigende middenvelder. Daarom kijkt
hij graag naar ‘positiegenoten’ Frenkie de
Jong en Kanté. “Maar ook een speler als
Wijnaldum vind ik mooi om naar te kijken.” Het spel maken, acties en passing,
veel in het spel voorkomen… het is wat
Niels ook wil. “Rustig aan de bal, snelheid
en loopvermogen. Echt de ‘middenvelddingen’”, somt hij zijn sterke punten op.
Fysiek (“Ik ben klein en niet zo sterk”) zou
hij wel nog beter willen worden. Bij JO17-1
is hij lekker op dreef, want hij heeft al vier
goals en drie assists op zijn naam staan.
“Als het enigszins kan probeer ik dat wel
mee te pakken.”

THOMAS NOOTENBOOM JO13-3

TIM HENDRIKSE JO15-1

7

Op trainingen draagt hij een Feyen
oordshirt met nummer 10 van Berghuis, maar in wedstrijden is nummer 7
hét nummer van Demy van de Wielen.
“Al sinds ik op voetbal zit. Ik ben fan van
Cristiano Ronaldo. Ik zou graag net zo
goed willen worden als hem of Messi.” De
spits van JO9-1 is op de goede weg, want
hij is goed in iemand uitspelen, voorzetten geven en scoren. “Vrije trappen moeten nog beter, want die gaan soms over of
naast.” Om nog beter te worden en trucjes
te leren kijkt hij veel naar Ronaldo en
Messi. “Ik kijk graag wedstrijden op tv en
heb een seizoenskaart voor Feyenoord.”

8

In JO13-3 heeft ieder zijn eigen rugnummer. Thomas Nootenboom: “Ik
vind 8 een mooi nummer. Ik speel er al
heel lang mee, misschien omdat ik 8 jaar
was toen ik serieus begon te voetballen.
Alleen toen ik vorig jaar keepte, speelde ik
daar natuurlijk niet mee.” Thomas staat
het liefst mid-mid of rechtsmidden. “Ik
vind het fijn als ik veel kan lopen. Daarom
ben ik ook gestopt met keepen.” Frenkie
de Jong is zijn favoriet. “Ik ben laatst naar
Nederland tegen Noord-Ierland geweest.”
Met bijna allemaal spelers die eerstejaars
onder de 13 zijn, zijn de tegenstanders

SEM SMITS JO7-2

MILOU HAGE JO11-2
van JO13-3 vaak groter en beter. “Maar we
hebben een leuk team en soms winnen
we toch een wedstrijd of spelen gelijk.”

9

Nummer 9 is niet het vaste nummer
van Sem Smits. “We krijgen bij elke
wedstrijd gewoon een shirt met steeds
een ander nummer. Ik vind 10 en 11
de mooiste.” Het liefst speelt hij op het
middenveld. “Dan kan ik een mooie pass
geven aan mijn vriendjes die dan kunnen
scoren.” Zelf kan Sem best hard en hoog
door de lucht schieten. Er is ook nog wat
te verbeteren aan zijn spel. “De bal terug
afpakken als ik hem kwijt ben geraakt aan
de tegenstander.” Sem kijkt graag naar
zijn grote neven Kyran (JO13-1) en Kay
(JO10-1). “Daar kan ik veel van leren. En
als Feyenoord speelt, kijk ik graag naar
Sam Larsson en Steven Berghuis.”

10

Nummer 10 en 11 zijn de favoriete
nummers van Mex Renger, maar
in MO13-1 heeft niemand een vast rugnummer. Het liefst staat ze linksbuiten of
spits. “Maar ik sta nu vaak op het middenveld.” Techniek, trap, passen en dribbelen
ziet Mex als sterke punten. “Mijn rechterbeen en koppen wil ik nog verbeteren. Af
en toe mag ik meedoen bij MO15. Van die

MEX RENGER MO13-1

VALENTIJN POOTS JO11-1
spelers kan ik veel leren.” MO13-1 draait
goed. “We staan 1e in de competitie en zitten nog in de beker.” Ze heeft twee spelers
als voorbeeld. “Messi bij de mannen en
Jackie Groenen bij de dames. Ik kijk ook
graag naar Frenkie de Jong. Helaas speelt
hij niet bij Feyenoord. Af en toe ga ik naar
Feyenoord. Vorig jaar ben ik met mijn vader naar Barcelona - Atlético Madrid geweest. In april gaan we naar Borussia Dortmund tegen Bayern München.”

11

Hamza Mohamed heeft dit jaar elf
als vast rugnummer. “Het maakt
mij niet veel uit. Vroeger wel. Tot mijn
tiende jaar wilde ik altijd nummer 10 van
Messi hebben of nummer 7 van Cristiano
Ronaldo.” Hamza is de linksbuiten van
JO13-2. “Goede combinaties opzetten en ik
ben best snel”, somt hij zijn sterke punten
op. Graag zou hij zijn schot willen verbeteren. “Ik kan goed passeren, maar ik wil dat
nog beter kunnen.” Messi is Hamza’s grote
voorbeeld. “En spelers uit de Premier League, want die zijn meestal erg sterk. Dat
is een slopende competitie dus die moeten
wel sterk zijn.” Eén sterk punt van Hamza
heeft hij nog niet genoemd: zijn humor.
“Ja, ik ben wel een grappenmaker. Dat is
goed voor de sfeer.”

HAMZA MOHAMED JO13-2
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36 meiden

m019-1

Senna van Aken, Yaïza Berrevoets, Mariëtte Boonman, Kim Bouterse, Hirmiala Ermias Abraha, Samantha Gordeau, Destiny Hamminga,
Sterre Hof, Leila Kordic, Femke Krijgsman, Indy Kristalijn, Fabiënne Nooy, Luna Pekaar, Lucy Schults, Bente v.d. Valk, Tamara Veldhuyzen,
Noa Verbraak
Staf: Linda Kristalijn, Chris Dreumel, Melissa van Ewijck en Barbara Hamminga

meiden 37

m013-1

Daniek Biesma, Evi de Bruin, Sanne Hendrikse, Femke de Looze, Amber v.d. Maas, Mex Renger, Eva Spahiu, Rebecca Struijk, Annah Tossou,
Jasmijn Vos, Sarah Williams
Staf: Nicole Dekker en Jamie Buijl

TEXTIEL
BEDRUKKING
EN
BORDUREN

WERKKLEDINGTOTAAL.NL
Beroepskleding en schoenen voor o.a.
BOUW HORECA ZORG SECTOR
WERKKLEDING TOTAAL KROMME ELLEBOOG 8 4301 EJ

ZIERIKZEE - T 0111 450751 - E INFO@WERKKLEDINGTOTAAL.NL

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

m015-1

Fleur Bakker, Femke Berrevoets, Isa Berrevoets, Joëlle Biesma, Anna Boot, Femke Brouwer, Sofia Glas, Jayda Kostense, Micaëla Louwes,
Kyra Menten, Quinty van Nieuwenhuize, Senna Poortvliet, Phileine Poots, Britt Roggeband, Femke Scheele, Ezra Schouls
Staf: Nicole Dekker en Johan Schouls
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38 sponsors
10 uur communicatie
Aafjes Optiek
Aannemersbedrijf Zeeland
AAR Rijkse
Airpack Nederland
Albert Heijn
Auto de Nobelpoort BV
Auto Kievit Zierikzee
Autobedrijf Legemaate
Beheermij W.K. Schot
Bij Sluis
Bijdevaate Makelaardij
Bijdevaate Verzekeringen
Blakenburg passie voor wonen
Bloempje Sluis
Boskalis Internationale BV

sponsors 39
Bouwbedrijf Braber Renesse
Bouwbedrijf Quant
Bouwkundig tekenburo Aart v/d Linde
Brasserie de Kaoie
Brasserie Maritime
Brasserie Zeelust
Buro 111
Café De Gekroonde Suikerbiet
Camping De Julianahoeve
Cator Fotografie
Coca Cola Enterprises
Coenen BV
Comgoed BV
CS Telecom
DA Kik
De Blauwe Winkel

De Koffieboer
De Rijke Veiligheid
De Vlaam Koeltechniek
De Zeeuwse Gasten
De Zeeuwse Kust
De Zonnehoed
Dekon Metaalbewerking
Delta Dak
Delta Makelaardij
Dentconnect / Kwadrant
Duinhouwer Lastechniek
Eetcafé de Banjaard
Eetcafé De Loze Visser
Evertse Sport
Fieldturf
Fietsoutlet Zeeland

Fioole Auto’s
Frituur Plan West
Geluk Schilders
Glazenwasserij Helder
Goedbloed Auto’s
Grandcafé De Werf
Grenzeloos Coaching
Hage Grafische Vormgeving
Hoverniesbedrijf Groentotaal Jasperse
Intersport Zierikzee
Intertoys
J. Huijer Holding
J.A.M Vermue
JANS Office support
JMC Signmakers
Jumpzz Bruinisse

Juwelier Postma
Kees Krijger Catering
Kibeo
Klaassen Notarissen
Koole Bouwservice
Kort Autoschade
Kraanverhuur Anton Mol
Kuub Makelaars Zierikzee
Landal Port Greve
Loonbedrijf v/d Maas
Marijke Berrevoets Makelaardij
Martin Hair
Mol Schuddebeurs
Mondragusto
MTS P. Legemaate
Nemag

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

Sturm Makelaars
Supermarkt Duin en Strand
Syntess Software BV
‘t Oliegeultje
Thermecon Eco 2 Project
Timmerman Natuursteen
Traas Ongediertebestrijding
Unito Sportswear
Uw Groene Vakwinkel
Uw slager Ornee Bolier
Van den Ouden Makelaardij
Van der Pauw Beheer BV
Van Heukelom Group
Veldsink Driekleur Verzekeringen
Verkeersschool de Bogerd
VHC Kreko Groep

Viskwekerij Neeltje Jans
Vivars
Vizo Folmer Service
Vleesboerderij Boot
Walhout Woonpromenade
WEA/ Joost
Weekra Schoonmaak
Werkkleding Totaal
Wies Horeca Service
Your Surprise
Zeelandia BV

Ook de vereniging steunen?

MZC DANKT
AL HAAR
SPONSORS
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Kijk op www.mzc11.nl/
samen-scoren of mail naar
commercielezaken@mzc11.nl
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40 pupillen

pupillen 41

jo11-1

jo10-2

jo11-2

jo10-3

jo10-1

jo10-4

Kevin Brouwer, Mack de
Oude, Gjin Gojani,
Kerim Kurt, Isaac Nnorom,
Thijmen Nuyens, Valentijn
Poots, Jason Snijders, Xavi
van Dantzig, Quinn van
Marle
Staf: Danny Snijders en
Roy Snijders

Tané Bakker,
Milou Hage, Zenawi Haile,
Mehretab Kahase,
Nahom Simon Tesfamariam,
Sebastian Takken, Leeroy
Timmers, Marnix van
Kampen, Roeland
Langenberg, Thijmen
Zanddijk
Staf: Barry Hage,
Jesse van der Vlies en
Saskia Stoutjesdijk

Dani de Mendonça, Ylldrit
Zenuni, Mitchell Schoute,
Luuk Hamelink, Liam Kok,
Thijs van der Neut, Joeri van
Kooperen, Kay Blakenburg,
Staf: Barry Schoute en
Bas Hamelink
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Amanuel Afewerki Fitwi,
Sem van Batenburg, Jenthe
Eijzenga, Lex van Herwijnen
Duarte, Max van Herwijnen
Duarte, Brent Neijenhuis,
Fithawi Okubay
Tesfamariam, Bram Oxener,
Sepp Schipper, Kirubel
Tessema Abate,
Staf: Aris van Herwijnen
Duarte

Ayub Yasin Hussen, Tygo van
Herpen, Finn van Aken,
Solaiman Haij Koushkar,
Hanad Mohamed, Faris
Dzinalic, Wouter Berrevoets,
Cas Wassermann, Renger
Kloet, Bas van Boven
Staf: Marco Berrevoets en
Drimaci Nedkud

Yassin Azzaoui, Jannick
Bezemer, Lotte van Delft,
Ryan Driessen, Hendry Kloet,
Lars Koppelaar, Hugo
Manschot, Robert Simion,
Sem van Welt, Stein
Zondervan, Tim Zweedijk,
Lars Vermunt
Staf: Roy Driessen en
Collin de Ram
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42 pupillen

pupillen 43

jo9-1

Storm Poots, Jivano Totté,
Demy van der Wielen,
Xavi van Gent, Dim van
Heukelom, Jaime Venegas,
Sam Parlevliet
Staf: Lars Holm en
Juliën Totté

jo8-1

Yoell Smit, David Jumelet,
Joep Bolier, Mick Hage, Isa
Kok, Jord Deurloo, Lukas
Bolle, Freek Cats, Jart Troost,
Joep de Jonge, Jart Troost
Staf: John Hage en
Jeroen Deurloo

jo9-2

Aram Mohamad, Steijn
Lodewijk, Thijmen Schot,
Daniel van der Bijl, Tomas
Verhoek, Waut van Geest,
Pelle Jol, Luuk de Knegt,
Sem de Vos, Jannick
Bezemer
Staf: Jeroen Lodewijk en
Walter van Geest

jo8-2

Spelers: Thomas de Vlaam,
Mats de Vlieger, Kai van Dijk,
Thom Weeda, Levi Wijnen,
Mees Vos, Jinte Bakker,
An Hao van der Wekken,
Ibrahim Azzaoui, Lucas de
Jonge
Staf: Leon Weeda en
Thomas Vos

jo9-3

Milan Maas, Milan van
Grunsven, Thomas Sinnema,
Julian de Jonge, Junior
Huges, Sem Kristelijn,
Zoë Saman, Guus Bouwman
Staf: Arno van Grunsven en
Dennie de Jonge

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

JO7-1

bedrijventoernooi 45

JO7-2

Evenement is prima uithangbord voor de club

Wachtlijst voor bedrijventoernooi
Het is het grootste evenement van de vereniging: het Rabobank Bedrijventoernooi. Al jarenlang zit het
toernooi snel vol. Met liefst 46
teams is het maximum bereikt.
“We hadden zelfs een wachtlijst van zeven teams”, aldus
organisator Janine Heijboer.

Onze allerjongsten
JO7-3

jo7-1, jo7-2, jo7-3, jo7-4 & kabouters

Jens Boot, Liam Boot, Sil de Leeuw, Jip Janoe de Looff,
Ferre de Reuver, Daley Sinke, Sem Smits, Dani Spoormans,
Brandon van Eekhout, Jent Westhoeve, Jarren Goudriaan,
Mats Kloet, Luuk Pollemans, Levi Koopman, Joep de Vries,
Anouar El Fanani, Jake Niemans, Tiago Bevelander,
Bo de Bruin, Samuël Cats, Mitch Lievense, Leijn de Pagter,
Sam Droog, Ammar Jasarevic
Staf: Kevin van Eekhout en Jennifer Goudriaan (JO7-1);
Jan-Kees de Leeuw, Werner Boot en Huib Smits (JO7-2);
Bart Boot, Ivo Kloet en Leon Pollemans (JO7-3);
Maurice Lievense (JO7-4); André ’t Jong, Mark Kodde en
Jolanda ‘t Jong (Kabouters).

JO7-4
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Al bijna vijftien jaar bestaat het
bedrijventoernooi. Sinds enkele jaren heeft het een eigen
hoofdsponsor en draagt het de
naam Rabobank Bedrijventoernooi. Het evenement is een ideaal uithangbord voor MZC en
bovendien een inkomstenbron.
Heijboer: “Natuurlijk is het een
mooie inkomstenbron, maar
als je het plezier op de velden
ziet, is dat zoveel meer waard.”
De grote kracht van het toernooi is volgens haar de gezelligheid. “Er worden ook geen
finales gespeeld. Het is echt
een gezelschapstoernooi.”
Die opzet en de tent met muziek slaan aan, want het toernooi zit al jaren vol. “En dat
gaat steeds sneller. Als de uitnodiging eruit is, kunnen we bij
de computer blijven zitten. Wij
kunnen maximaal 46 teams
toelaten, want facilitair hebben
we niet meer plaats. Afgelopen
editie hadden we een wacht-

Het Rabobank Bedrijventoernooi is elk jaar weer een groot feest.
lijst van zeven teams. Dat hadden wij nog niet eerder gehad.”

Aanmeldingen
Het is reden voor de organisatie
om te kijken naar een iets andere opzet. “Wij moeten daar
nog goed over nadenken, maar
wellicht kan een bedrijf straks
maar één team aanmelden. Of
twee, maar dan moet er een
damesteam bij zitten.”
Verhuizen naar bijvoorbeeld
een hele zaterdag ziet Heijboer
niet zitten. “Wij denken dat het
dan de charme verliest.”
Omdat het toernooi al lang

draait, gaan veel organisatorische dingen bijna als vanzelf.
Een flinke klus is het desondanks wel. “Neem bijvoorbeeld
het team facilitaire zaken met
Rob Droppert. Die verzetten in
de week voorafgaand aan het
toernooi bergen werk. Alle velden uitzetten, goals op de juiste plaats zetten, geluid op alle
velden regelen, velden nummeren, tent opzetten, buitenbar opzetten en aansluiten...
noem het maar op!”
Janine Heijboer en Saskia van
Velthoven regelen met name
de aanmeldingen, scheidsrech-

ters, EHBO, de vaste speaker,
hulp om de standen bij te houden, het programmaboekje en
natuurlijk de organisatie van
de dag zelf. “Er zijn op zo’n dag
zoveel mensen op de been voor
MZC, dat is mooi om te zien.”

Pittig
De tent wordt een dag later gebruikt voor de familiedag. “Dat
is facilitair gezien natuurlijk
veel handiger en ook goedkoper qua tenthuur. Het zijn organisatorisch wel pittige dagen,
maar het is altijd meer dan de
moeite waard.” 

KABOUTERS
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MZC dankt al haar vrijwilligers
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MZC: meer dan voetbal
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contact 51
Bestuur

Financiële commissie

• Roland Backx (voorzitter), voorzitter@mzc11.nl,
06-10927214
• Rory Verstraeten (penningmeester),
penningmeester@mzc11.nl, 06-51 68 32 22
• Eva van der Have (secretaris),
secretaris@mzc11.nl, 06-10 79 43 40
• Camiel van Tiggelhoven (technische zaken),
cvtiggel@zeelandnet.nl, 06-14 61 04 26
• Janine Heijboer-Hubregtse (commerciële zaken),
commercielezaken@mzc11.nl
• Ronald Hoek (jeugdzaken),
jeugdzaken@mzc11.nl
• Rob Droppert (facilitaire zaken),
facilitairezaken@mzc11.nl, 06-20 35 12 70

Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)

Technische Commissie

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

Camiel van Tiggelhoven (voorzitter), Marcel Duinhouwer, Werner Kafoe, Peter Goedegebuure
Vrouwen/Meiden: Ronald Hoek, Linda Kristalijn
Junioren: Ronald Hoek, TC (JO19), Ab de Jonge
(JO17), Peter Buijl (JO15)
Pupillen: Ronald Hoek, Toine Tiggelman (JO13),
VACATURE ( JO10/11), Jeroen Deurloo (JO8/9),
Huib Smit (JO7)

Wedstrijdcommissie
Hans Wijzenbroek (algemeen, senioren, junioren
en pupillen: hwijzenbroek@hotmail.com),
Hans Schreurs (Vrouwen), Miranda Berrevoets
(meisjes)

Scheidsrechterzaken
Lennaert de Looze

Vertrouwenscommissie
Roland Backx (senioren en jeugd)
VACATURE (jeugd)
VACATURE (Meisjes en vrouwen)

Activiteitencommissie
Wilma Kodde, Leo ‘t Mannetje, Mirjam van
Tiggelhoven, Tamara Stol

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

www.sdsport.nl

Kascommissie
Leo ’t Mannetje, Sylvia Duinhouwer,
John Vroegindewei

Kantinecommissie
Toon van Tiggelhoven, Rein in ‘t Hout

Sponsorcommissie
Janine Heijboer, Saskia van Velthoven

Facilitaire Zaken

Lid worden
Uiteraard ben je van harte welkom bij MZC!
Bij www.mzc11.nl/lidmaatschap vind je een
inschrijvingsformulier. Dat formulier kun je
inleveren bij de ledenadministrateur Jolanda
Noordijk, Vlakestraat 54, 4301 XL Zierikzee of
via ledenadministratie@mzc11.nl

Opzeggen lidmaatschap
Bij het opzeggen van het lidmaatschap tijdens
het seizoen (1 juli t/m 30 juni) blijft u tot het
einde van het seizoen verplicht de contributie
te betalen.
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden
doorgegeven via het uitschrijfformulier op de
website. Dit formulier kan worden gestuurd
naar: ledenadministratie MZC, Jolanda Noordijk, Vlakestraat 54, 4301 XL Zierikzee of via
ledenadministratie@mzc11.nl

Contributie
(leeftijds)categorie

bedrag per
half jaar

5 t/m 11 jaar

€ 46,25

12 t/m 15 jaar

€ 53,25

Gastvrouwen/-heer

16 t/m 17 jaar

€ 60,25

Saar Torensma, Marian ‘t Jong, Miriam
Wijzenbroek, Theo van Hekke (speaker)

18 jaar en ouder

€ 77,50

Niet-spelende leden

€ 30,–

Redactie
Jolanda Noordijk (redactie@mzc11.nl),
Kees Bin (fotograaf@mzc11.nl)

• Spelende leden die tevens jeugdleider/
trainer zijn betalen 50% van de contributie.
• Contributie ereleden nihil.
• De KNVB-bijdrage voor jeugdleiders/trainers die niet spelen, wordt betaald door
de vereniging.
• De contributie wordt bij de halfjaarlijkse
vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening.

Ontvang
thuis
het glossy
magazine

> WORD ABONNEE (20 EURO) VIA WWW.SDSPORT.NL
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SUPPORTER VAN LOKALE ENERGIE
We onderscheiden ons door te investeren in de toekomst en elke dag te kijken
wat we beter kunnen doen. Hoe we dit bereiken? Door ons met trots, passie
en vol energie in te zetten.
Individuele talenten gecombineerd met goed teamwork. Dat is de basis voor
succes. Want alleen samen boek je resultaten. Daarom ondersteunt de Saman
Groep sportvereniging MZC'11 graag. Want wij geloven in lokale inspanningen
en in lokale energie.
GOUWEPOORT 1 • BREDASE W E G 1 08 A
43 01 RZ ZIERIKZ EE • 4 90 2 NS OOSTE R H O U T
0111 - 4 12 64 7 • SAM ANGR OE P. NL
IN FO@ SA MA N GROEP.NL • SAM ANENE R GIQ. NL

