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In een maatschappij waar het hier en daar lastig is de normen en 
waarden te respecteren, is er een schone taak weggelegd voor 
ouders, leraren, maar ook trainers en begeleiders om hier vol-
doende aandacht aan te geven.
Het nakomen van afspraken en het in acht nemen van de nodige 
discipline is niet altijd vanzelfsprekend en kan af en toe een duwtje 
in de rug gebruiken.

Gezien wij van een mooi complex gebruik mogen maken – wat 
mede door onze vrijwilligers prima onderhouden wordt – en we 
sinds kort beschikken over prachtige nieuwe kleding, is er genoeg 
om heel trots op te zijn. Er zijn altijd dingen voor verbetering 
vatbaar, maar er zijn vooral zaken in de club die wél goed gaan. 
Die taken worden door talloze vrijwilligers met verve uitgevoerd.

Door wat het coronavirus teweeg heeft gebracht, blijkt voetbal een 
bijzaak. Desalniettemin hopen we weer snel op het ‘oude nor-
maal’, zodat we vrijuit kunnen trainen, onze wedstrijdjes kunnen 
spelen en weer kunnen genieten van de ‘derde helft’.

Na acht jaar Mevo-bestuur, de fusiecommissie met Jan Bij de 
Vaate, Willem Renger en Bas Groothedde, ben ik in 2011 in het 
bestuur van MZC gekomen, wat na 3,5 jaar eindigde. Daarna ben 
ik als vrijwilliger doorgegaan met facilitaire zaken, de activiteiten- 
en de jubileumcommissie. 

Recent ben ik na Erik Ronkes, Niels Meintema en Roland Backx 
gekozen tot vierde voorzitter van onze mooie club. Dat streelt, 
maar ik ben er ook van doordrongen dat het niet altijd een 
makkelijk ‘baantje’ zal zijn. Een vereniging zal altijd voor uitdagin-
gen staan en het bestuur zal zich met belangrijke zaken gaan 

bezighouden, zoals het vervangen van de oude Mevo-
kantine, het doorkomen van de coronacrisis, het zo 

goed mogelijk faciliteren van allerlei zaken, zodat 
de commissies en andere vrijwilligers er zo goed 
mogelijk mee uit de voeten kunnen.

Veel lof voor het bestuur dat in de afgelopen 5,5 
jaar veel bereikt heeft, maar de laatste tijd toch 
wel beperkt was zonder secretaris en penning-

meester. Gelukkig zijn deze posten nu weer 
bezet en hebben Vivian Bommeljé en 

Marcel Hanse zich hiervoor 
beschikbaar gesteld.
Veel leesplezier en een  
sportief en respectvol seizoen 
gewenst.

leo ‘t mannetje
voorzitter

Respect
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één-tweetje één-tweetje

Maar wat trots is de ver-
eniging op het nieuwe 

clubtenue. Sinds dit seizoen 
speelt MZC niet langer in het 
zwart-wit, maar in zwarte te-
nues met rood-oranje banen.

Het rood en oranje zat al in het 
clublogo en allerlei andere ui-
tingen op het sportpark, zoals 
de tribunestoelen en de kleed-
kamerdeuren. De kleuren ver-
wijzen naar de voormalige 
clubs v.v. Mevo (oranje) en v.v. 
Zierikzee (rood-zwart), die in 
2011 fuseerden tot s.v. MZC’11. 
Oftewel: Mevo Zierikzee Com-
binatie.

Uniek
Unito Sports Wear uit Middel-
harnis had al eerder een zwart-
oranje-rood tenue aan de club 
geleverd, die werd gebruikt als 
reservetenue. De bestuursle-
den Rob Droppert en Janine 
Heij boer waren belangrijke ini-
tiators voor een gehele wijzi-
ging van de cluboutfit. 
Droppert: “Het is een krachtig 
tenue dat uniek is. Geen club in 
de wereld heeft dit en is op 
maat voor ons gemaakt. Boven-

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

Trots op 
nieuw 
tenue

Bestuur op volle sterkte

Klussers zitten niet stil

Lekkere 
traditie

dien heeft het historische 
waarde door de kleuren van 
Mevo en Zierikzee.”

Operatie
Op maandag 2 maart 2020 gin-
gen de leden tijdens een Bui-
tengewone Algemene Leden-
vergadering akkoord met de 
tenuewijziging. 
Het vervangen van alle outfits 
was geen geringe operatie. Uni-
to Sports Wear sponsorde alle 
shirts. Janine Heijboer: “Dat 
was onderdeel van het nieuwe 
contract waarbij zij onze nieu-
we officiële kledingleverancier 
zijn.” De vereniging schonk alle 
leden nieuwe kousen. Op de 
mouwen van de tenues prijken 
de logo’s van Saman Groep en 
WEA. “Een mooie extra spon-
sormogelijkheid”, aldus Janine.
Vanwege de coronaperikelen 
duurde de levering van de 
nieuwe tenues wat langer dan 
gepland, maar inmiddels zijn 
alle teams in het nieuw gesto-
ken. Graag had het bestuur een 
feestelijke presentatie willen 
organiseren, maar coronamaat-
regelen maakten dit helaas niet 
mogelijk.

Uniek shirt met historische waarde

Tijdens de algemene ledenvergadering 
(ALV) van 16 november 2020 is Leo ‘t 

Mannetje benoemd tot voorzitter. Hij neemt de 
voorzittershamer over van Roland Backx. Ook 
nieuw in het bestuur zijn secretaris Vivian 
Bommeljé en penningmeester Marcel Hanse. 
Rob Droppert (algemene zaken), Camiel van 
Tiggelhoven (technische zaken), Ronald Hoek 
(jeugdzaken) completeren het bestuur.

“Penningmeester wordt mijn eerste bestuurs-
functie, dus ik ben benieuwd”, aldus Marcel, die 
opgroeide in Burgh-Haamstede en sinds 1988 in 
Zierikzee woont. “Op zondagmiddag heb ik 
prachtige teams van v.v. Zierikzee gezien met on-
der andere Kees Verkaart, Wim Overweel, Rini en 
Kees Stoutjesdijk, Ronald en Marco van Oeve-
ren... Op het veld aan de Schouwsedijk zag ik Pe-
ter van Vossen voor zichzelf trainen. Met resul-
taat! Na sportpark Bannink werd het huidige 
complex de thuisbasis en ook hier ontwikkelden 
zich veel talenten en mooie teams. Wat heb ik 
bijvoorbeeld genoten van de huidige Kloetinge-
aanvaller, Ramon Janson. Ook nu is er een talent-

vol team.” Bij het penningmeesterschap wordt 
Marcel ondersteund door Rory Verstraeten.

Secretaris
Vivian Bommelje wordt als secretaris onder-
steund door Jolanda Noordijk die de ledenadmi-
nistratie verzorgd. Samen met haar partner Evan 
heeft Vivian twee voetballende zoons. Kelvin (12 
jaar) speelt bij Feyenoord en Brent (10 jaar) bij 
MZC JO11. “Bijna heel de week bestaat voor ons 
uit voetbal. Zelf heb ik in mijn jeugd veel geturnd 
en wedstrijden gedanst.” Vivian is werkzaam bij 
de Roompot als financieel medewerker service 
en support.

Mondkapjes MZC      

MZC verkoopt grote én 
kleine verstelbare 

mondkapjes met het clublogo. 
De mondkapjes zijn gemaakt 
van 100 procent 
katoen en 
wasbaar op 
60oC.  Ze 
kosten 5 euro, 
waarvan 1 
euro voor de 
vereniging is. 
Ze zijn te koop in 
het wedstrijdsecretariaat op 
woensdagavond en zaterdag-
ochtend. 

Livestream van 
wedstrijd MZC 1

Hoewel vanwege de 
coronamaatregelen er 

geen publiek mocht zijn, kon 
de thuiswedstrijd van MZC 1 
tegen Yerseke toch gevolgd 
worden. Er was een livestream 
via het Facebook-kanaal van 

de sponsorcommissie van 
MZC. Saskia van Velthoven: 
“Natuurlijk ging het niet 
vlekkeloos, maar we waren blij 
met gemiddeld zo’n negentig 
kijkers.” Wellicht dat het in de 
toekomst een vervolg krijgt. 
“Als iemand interesse heeft dit 
op zich te nemen, horen Janine 
Heijboer en ik dat natuurlijk 
graag. Alle hulp is fijn!” 

Club van 50
De Club van 50 van 
MZC stelt zich ten doel 

de spelvreugde, spelkwaliteit 
én de saamhorigheid binnen 
de vereniging te bevorderen en 
financieel te ondersteunen. Als 
supporter of lid van MZC kun 
je daar deel van uitmaken 
door jaarlijks een bedrag van 
50 euro te doneren. Je bepaalt 
dan mede het doel en je naam 
komt op het Club van 50-bord 
in de kantine. 
Meer info: Theo van Hekke, 
theovanhekke@zeelandnet.nl

De enthousiaste vrijwilligers van de on-
derhoudsteams op woensdag en vrijdag 

blijven ondanks corona en de afgebroken com-
petities de handen uit de mouwen steken.  

De vrijdagklussers zijn actief met het schoon-
houden van het sportpark en snoei- en maai-
werk. Op woensdagavond worden allerlei voor-
komende klussen opgepakt, zoals het vervangen 
van doelnetten en reclameborden. Ook de plaat-
sing van het nieuwe welkomstbord, met daarop 
spelers in het nieuwe tenue, is in handen van 
het klusteam. Eerder werd een tent geplaatst om 
bezoekers coronaproef te kunnen verwelkomen. 
“Dat moest zelfs twee keer, want de eerste tent 
werd door een storm verwoest”, aldus bestuurs-

lid algemene zaken Rob Droppert.
Een terugkomende taak is het doorspoelen van 
de leidingen. Droppert: “De cv en warmwater-
voorziening staan laag om kosten te drukken. Er 
mag immers toch niet gedoucht worden. Om le-
gionella te voorkomen en de doorstroming van 
het systeem op niveau te houden, worden de lei-
dingen elke woensdag doorgespoeld.”
Tijdens de zomerstop zaten de onderhoudsvrij-
willigers ook niet stil. Zo werd onder andere een 
pad aangelegd van de scheidsrechterskleedka-
mer naar het hoofdveld. Het straatwerk werd 
mede mogelijk gemaakt door Loonbedrijf Van 
der Maas uit Oosterland. Grond werd door het 
bedrijf afgegraven en afgevoerd. Ook leverde Van 
der Maas de tegels. 

Leden kunnen trainingskleding bestellen via de webshop van Unito Sports Wear.  
De kleding kan bedrukt worden met logo, naam en/of initialen. Van alle gekochte 
kleding komt een deel terug bij de vereniging in de vorm van sponsoring.

Het is mogelijk om kleding eerst te passen om te voorkomen dat een verkeerde maat 
wordt besteld. Op woensdagavond van 19.00 - 21.00 uur en op zaterdagmorgen van 
9.00 - 12.00 uur kun je kleding passen in het wedstrijdsecretariaat. Op die dagen kun 
je ook je bestelde kleding ophalen, zodat je bespaart op verzendkosten.

Ga naar: mzc11.clubwereld.nl

Nieuwe kledinglijn

Het is inmiddels een 
traditie: na afloop van de 
eerste competitiewed-
strijd van ons vlaggen-
schip zijn er heerlijke  
mosselen. Dit jaar 
werden ze aangeboden 
door Neeltje Jans 
Mosselen. De club dankt 
de vrijwilligers voor 
onder andere het koken 
en opscheppen. 

Kay Blakenburg, 
speler van JO11-1, 
presenteert de 
nieuwe outfit.

fo
to: ren

é van d
er vliet

Marcel Hanse Vivian Bommeljé
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senioren

mzc 2
Remco Lafeber, Leon Tournier, Mike Bakker, Bart van der Wouden, Dennis van de Weele, Leon Sinke, Lennert van Splunter,  
Conner Canters, Raymond van den Bos, Julian Duinhouwer, Tim van Beveren, Stijn Ravia, Nick Ravia, Tom Quant, Ryan van Tiggelhoven, 
Nick Kafoe, Mike Kafoe, Rick van den Ouden
Trainers/begeleiding: Bill Hillebrand, Remi Lievense, Guus van der Linde, Fahrad Hasan, Wim Ravia

mzc 3
Davey van den Hummel, Denny Snijders, Jamie Ras, Jan-Kees de Leeuw, Jasper Maaskant, Jeffrey Janson, Jerome Enser, Joost Jumelet,  
Jorick de Vries, Lennert Quant, Maurits Borghouts, Max de Graaf, Miguel Venegas, Niels Muller, Niels Schot, Rehan Saif, Ricardo Engel,  
Ricky de Bil, Roy Snijders, Sander de Vries, Stefan Jumelet, Thomas van der Linde, Wouter Blommaert
Trainers/begeleiding: Robin in ‘t Hout

mzc 4
Martin van der Schee, Jelle de Vries, Bas Schiettekatte, Daan van Balkom, Daniël Lodders, Farid Saif, Gerbrand Verton, Joey van de Hummel, 
Joost van den Doel, Lars de Jongste, Lars Rombouts, Marc van der Linde, Martijn Folmer, Matthijs Heeres, Michiel de Vries, Michiel Tamerus, 
Mike Kafoe, Paul Stam, Reinier van der Wouden, Thijs Ravia, Tim Spek, Tim Bezemer, Tom van de Meer
Trainers/begeleiding: Rik van den Ouden en Ruben Jumelet

mzc 5
Pascal Berrevoets, Erik van den Bos, Jan Huibert Bouwman, Rob Canters, Jacco Folmer, Harry Heun, Musa Ibrahim, Arjan ‘t Jong, Martijn Kik, 
Erik-Jan Kort, Ezalddan Al Kubt, Peter Legemaate, Daniël Lodders, Nick Mulders, Florus van der Paauw, Henk van de Pool, Rinus Roon, Marco 
Saman, Martin van der Schee, Kevin Schot, Wilco Schot, Dick Schults, Martin Timmerman, Lourus Verton, Owen de Vlieger, Erdogan Yok 
Begeleiding: Martin Steegmans

senioren6
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interview

Hoe zag je eigen voetbal-
loopbaan eruit?

“Ik ben begonnen bij Robur in 
Goes en heb vervolgens bij Zee-
landia Middelburg, GPC in Vlis-
singen en SSV’65 in Goes ge-
speeld. Ik speelde als centrale 
verdediger, rechtsback of spits. 
Ik heb in de 2e klasse gespeeld. 
Eén van de hoogtepunten was 
het kampioenschap met Robur. 
Alle spelers kwamen van dezelf-
de school. Ik ben ook een aantal 
jaren op zondag als scheidsrech-
ter actief geweest, tot aan de 2e 
klasse afdeling. Daarna was ik 
twee jaar voorzitter bij v.v. Dau-
wendaele en twee jaar jeugd-
coördinator bij SSV’65.”

Hoe is je trainerscarrière 
verlopen?

“Nadat ik mijn diploma’s had ge-
haald, ben ik trainer geweest bij 
Dauwendaele, SSV’65, Krabben-
dijke, Volharding, DFS, WIK’57, 
Heinkenszand, Wolfaartsdijk en 
nu MZC. Ik werkte altijd twee 
jaar bij de senioren en dan weer 
twee jaar bij de jeugd.” 

Je bent ook ambassadeur 
bij de KNVB van het  
Zeeuwse vrouwenvoetbal.

“Ja, in de praktijk komt het erop 
neer dat ik clubs bezoek en sa-
men met besturen kijk naar het 
vrouwenvoetbal bij hun club. Ik 
kijk waar clubs eventueel kun-
nen samenwerken en ik pro-
moot het vrouwenvoetbal via 
bijeenkomsten.”

Hoe ben je in het vrouwen-

“Ik ben nu 65 jaar en je 
moet oppassen dat je niet 
als ‘opa’ voor de groep 
blijft staan. Ik vind het nog 
heerlijk om op het veld te 
werken met speelsters, 
maar overal komt een eind 
aan.”

voetbal terechtgekomen?
“Dat was bij Wolfaartsdijk. Het 
eerste jaar kreeg ik kromme te-
nen van het vrouwenvoetbal... Ik 
vergeleek het te veel met jon-
gens- en mannenvoetbal. Het 
spelletje is hetzelfde, maar de 
vrouwen beleven het op hun ei-
gen manier. Ze willen graag uit-
leg over waarom iets op een be-
paalde manier gedaan moet 
worden. Ze zijn ook veel stren-
ger naar elkaar, eisen meer. Je 
moet vrouwen niet met mannen 

vergelijken, omdat er grote ver-
schillen zijn in het fysieke en in 
de sociale omgang.”

Zie je verandering in het 
technisch niveau van de 
dames? Er zijn immers 
steeds meer meiden die al 
vroeg met voetballen zijn 
begonnen en dus een betere 
technische bagage zouden 
moeten hebben.

“Jazeker! Techniek en tactiek 
zijn sterk gegroeid in het vrou-
wenvoetbal en dat gaat maar 

Van kromme  
tenen naar trots

Hoofdtrainer vrouwen Peter Aertssen:

Vrouwen 
willen graag 

uitleg over 
waarom iets 

zo en zo 
moet

door. Helaas heeft het vrouwen-
voetbal bij veel clubs nog niet die 
aandacht en plaats gekregen zo-
als bij de mannen.”

Opeens belde MZC.
“Na een lange periode als trainer 
en coördinator bij Wolfaartsdijk 
wilde ik stoppen met actief trai-
nerschap en meer tijd vrijmaken 
voor reizen over onze prachtige 
wereld. Op de valreep kwam 
MZC. Ik help graag en mede door 
corona, waardoor reizen moei-
lijk werd,  heb ik mijn jawoord 
gegeven. Wat ook meespeelde 
was het feit dat  ik een aantal 
speelsters kende uit de periode 
dat ik de Schouwse selectie 
coachte. Bovendien wilde mijn 
zoon Bart graag nog een keer sa-
men met mij een elftal coachen 
en begeleiden. We vinden het 
een uitdaging om samen speel-
sters proberen beter te maken.”

Hoe verliep de eerste ken-
nismaking met de club?

“Dat was plezierig. De betrok-
kenheid van de mensen bij de 
club viel mij op. Uit de eerste ge-
sprekken met onder andere de 
TC bleek wel dat er veel was ge-
beurd rondom het eerste vrou-
wenteam en helaas niet alle-
maal positief. We hebben met 
elkaar afgesproken de schouders 
eronder te zetten. Toen ik bij 
MZC begon wist ik dat de selec-
ties van 1 en 2 erg krap waren. 
Bij Vrouwen 1 begonnen we met 
twaalf speelsters. Met de trai-
ners van het 2e zijn goede af-
spraken gemaakt om elkaar te 

helpen en even later kwam daar 
ook de MO19 bij.”

Hoe is dit vreemde seizoen 
tot nu toe verlopen? 

“In de voorbereiding hebben we 
vanwege de spelersaantallen ge-
zamenlijk getraind. We hebben 
gekeken wie van de 2e selectie 
en MO19 de stap naar de 1e se-
lectie zouden kunnen maken. 
De gedrevenheid van de speel-
sters op de trainingen en in de 
bekerwedstrijden was goed. De 
eerste competitiewedstrijd heb-
ben we flink verloren, maar de 
tweede wedstrijd wonnen we 
weer met ruime cijfers. Nu ligt 
de competitie stil. We trainen 
aangepast met vier- en tweetal-
len. Het is wennen, maar we 
maken er maar het beste van.”

Wat doet deze coronatijd 
met jou en wat merk je bij 
de spelers? 

“Corona trekt een zware wissel 
op ons allemaal, jong en oud. 
Met de speelsters hebben we af-
gesproken om toch één keer per 
week te blijven trainen, zodat 
we de conditie wat op peil hou-
den, dat we elkaar zien en kun-
nen werken aan technische ver-
beteringen. De trainingsvormen 
zijn aangepast en hopelijk kun-
nen we daarmee samen deze 
vervelende tijd doorkomen.”

Hoe kijk je tegen je selectie 
aan? 

“Vrouwen 1 is een getalenteerde 
groep jonge speelsters die sa-
men iets willen bereiken. Dat 

interview8

Eigenlijk wilde hij tijd vrijmaken voor mooie reizen over de wereld, maar op de 
valreep klopte MZC aan. Met succes, want de 65-jarige Peter Aertssen uit Goes is 
de nieuwe hoofdtrainer bij Vrouwen 1. “Door corona werd reizen moeilijker en mijn 
zoon Bart wilde graag nog eens samen met mij een team coachen en begeleiden.”

tekst: barry hage / beeld: kees bin

Naam: Peter Aertssen 
Geboren: 28 juli 1955 te Goes 
Woonplaats:  Goes
Gezin:   Getrouwd met Hanneke. “Ik ben in 

het rijke bezit van twee dochters en 
een zoon. We zijn opa en oma van 
zes kleinkinderen.”

Werk:   Gepensioneerd. “Ik heb mijn hele 
werkleven in de gezondheidszorg 
doorgebracht: bij mensen met een 
beperking, als zorgmanager in de 
ouderenzorg, directeur van 
verzorgingshuizen. Mijn laatste 
periode was als teammanager bij 
het Centrum Indicatiestelling Zorg.”

Paspoort
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zijn de juiste elementen voor de 
toekomst van het vrouwenvoet-
bal bij MZC. Richting toekomst 
zullen we op Schouwen moeten 
kijken waar we met elkaar ster-
ker kunnen worden op het ge-
bied van vrouwenvoetbal.”

Hoe is het contact intern?
“Er is afgesproken dat de trai-
ners, vrouwencoördinator en be-
geleiders wekelijks even bij el-
kaar komen om te praten over 
speelsters, wedstrijden, de ont-
wikkelingen bij MO19 en de 
plaats binnen de club. Dit alles 
moet leiden tot een sterke meis-
jes- en vrouwenafdeling. Voor 
dit seizoen zijn de speerpunten: 
samenwerken, plezier in het 
voetbal, communicatie onder-
ling en handhaving in de 3e klas-
se.”

Heb je een specifieke speel-
wijze of aanpak?  

“Ik hou ervan dat speelsters op 
twee posities kunnen spelen. Dit 
is handig bij blessures of afwe-
zigheid. De spelersgroep speelt 
graag 4-3-3 en daar borduren we 
op voort. Belangrijk is dat iedere 
speelster op de gewenste positie 
kan spelen, zodat haar kwalitei-
ten het beste naar voren ko-
men.”

Welke trainers spreken je 
aan?

“Mijn grote was de heer Michels 
(oud-bondscoach, red.). Ik heb 
hem een aantal keren mogen 
ontmoeten en hij  inspireerde 
mij met zijn voetbalvisie. Verder 
zijn  er een aantal trainers die bij 
mijn opleidingen belangrijk zijn 
geweest.”

Waar haal je inspiratie voor 
oefenstof vandaan?

“Ik ga naar de trainersbijeen-
komsten van de KNVB om nieu-
we stof eigen te maken en mijn 
licentiepunten te halen, zodat 
mijn diploma’s geldig blijven. 
Oefenstof haal ik uit de wedstrij-
den en de persoonlijke aan-
dachtspunten van de speelsters. 
Internet en boeken zijn bronnen 
voor oefeningen.”

Wat is je favoriete club?
“Mijn favoriete club is Feyenoord 
en het Nederlands vrouwenelf-
tal. Op de tweede plaats  volgt 
Ajax, omdat daar mijn neef Oli-
vier Aertssen in de JO18 speelt. 

Voor corona ging ik regelmatig 
naar De Kuip en de Leeuwinnen 
volg ik bij alle thuiswedstrijden. 
Ik ga dan samen met mijn vrouw 
in de camper naar de speelloca-
tie en na de wedstrijd blijven we 
enkele dagen om de omgeving te 
bekijken. Vorig jaar hebben we 
Oranje door heel Frankrijk ge-
volgd, tot en met de finale in 
Lyon. Het was een groot feest en 

in die periode is een hechte 
groep supporters ontstaan die 
afspreken voor de wedstrijden.” 

Hoe zie je je eigen voetbal-
toekomst?

“Ik wil na het trainerschap 
verdergaan als ambassadeur bij 
de KNVB en als video-analist. 
Deze cursus volg ik momenteel 
bij de KNVB in Zeist. Dat bete-

Peter staat 
samen met zoon 
Bart aan het roer 
bij Vrouwen 1.

kent wedstrijden en trainingen 
opnemen en analyseren in over-
leg met  trainers. Zij kunnen 
aangeven wat ze graag willen 
zien, zoals alle hoekschoppen 
van rechts of omschakelingsmo-
menten. Zo blijf ik straks toch 
verbonden met het prachtig 
voetbalspel. Ik ben nu 65 jaar en 
je moet oppassen dat je niet als 
‘opa’ voor de groep blijft staan. 
Ik vind het nog heerlijk om op 
het veld te werken met speel-
sters, maar overal komt een eind 
aan. Ik verwacht dat clubs het 
uitdagend en leuk vinden om 
een keer op video vastgelegd te 
worden. Ik merk  tijdens de cur-
sus hoe intensief het is. Je moet 
de wedstrijd kunnen ‘lezen’ en 
hoofd- en subdoelen kunnen 
vastleggen. Mijn eerste video-
wedstrijd was bij Bruse Boys 
JO19. Ik wil het ook een keer 
doen bij MZC.”

Wat vind je van het nieuwe 
MZC-tenue?

“De kleuren en het motief zijn 
prachtig. Onze speelsters zien er 
stoer uit in het veld. We hebben 
van onze sponsor ook nieuwe 
trainingspakken gekregen waar 
we erg trots op zijn.”

Nog een slotopmerking?
“MZC is een mooie club met toe-
gewijde mensen. Fijn om hier 
deelgenoot van te zijn.” 

Veldsink advies in de buurt, 
daar heb je wat aan.
Je bent welkom op Grevelingenstraat 10E in Zierikzee, 
óók zonder afspraak. Bel 0111 - 418 330 of e-mail 
naar zierikzee@veldsink.nl 

Team Veldsink - Driekleur, Zierikzee

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Benelux

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

LEVERANCIER�VAN��
HET�KUNSTGRASVELD��

BIJ�S.V.�MZC’11
www.fieldturf.com 0412-660000

Aan de toekomst bouwen, doen we samen! 

AutoKievit heeft een ruim aanbod in elektrische auto’s en 
hybrides met technologie waar u mee vooruit kunt.

Wij doen graag dat stapje extra en adviseren u graag in het 
model en motortype dat bij u past!

Verrassend dichtbij!
Zierikzee | Goes | Hellevoetsluis | Bergen op Zoom | Rotterdam

Ik wil dat 
speelsters op 
twee posities 

kunnen  
spelen
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Voorste rij (vlnr): Peter Aertssen (coach), Daniek Lafeber,  
Romy Messemaker, Daphne Jasperse, Tessa van de Velde,  

May-Britt Berrevoets, Bart Aertssen (trainer/leider) 

s.v. MZ C’11 VR1
seizoen 2020 -2021 - 3e klasse   

Achterste rij (vlnr): Audry de Bruine, Vera Muste, Elaine Fertoute, 
Nicole Heikamp, Marit Hendrikse, Sera Kriens
Op de foto ontbreken Whitney Visser en Kiki Otte

zierikzee
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15vrouwen

vrouwen 2
Mirthe Berrevoets, Ellen Bijzet, Annieke den Boer, Willemieke Boonman, Ellen Boot, Nicole Dekker, Bianca van der Helm, Ilse Hof, Michèle 
de Jonge, Elsa van Keeken, Merel Kraaijenbrink, Ilja Manni, Jetske Meintema, Nelleke Neele, Anne van den Oosterkamp, Sanne Tamerus, 
Stella van Trierum, Judith Zweistra
Trainers/begeleiding: Cees Kraaijenbrink, Johan Heikamp en Hans Schreurs

AFÉEETC
DE

Lunch    Diner

HOOGENBOOMLAAN 38 RENESSE

Verwarmd Terras • Zonnige Serre
Kinderspeelplaats

w w w. a u t o s c h a d e t e a m . n l

K R A A K V E R S  U I T  D E  Z I L T E  Z E E

Openingstijden zie website
Zondag gesloten

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

6 dagen per

week geopend
Kibbeling

100% kabeljauw

Verse BBQ
schotelsVerse VisMosselen en veel meer...

Vers mee te nemen of bereid terwijl u wacht

Verse VisVerse Vis

Kibbeling

100% kabeljauw

Verse Vis

Kibbeling

100%

Verse Vis
Verse

Zeeuwse
frites

week geopend

Mosselen en 

week geopend
week geopend6 dagen per

of bereid terwijl u wacht

Openingstijden zie website

Hollandse

Nieuwe

Altijd het laatste nieuws? 
Ga naar www.mzc11.nl
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Elias Ruiz is 28 jaar en komt uit 
Pellegrini, een plaats ten noord-

oosten van de hoofdstad Buenos Aires. 
Via een uitwisselingsprogramma is  
Elias werkzaam bij een boerenbedrijf in 
Zonnemaire. Naast zijn werk wilde hij 
graag voetballen, zoals hij ook in Argen-
tinië deed. En zo meldde hij zich bij 
MZC.

Hoe gaat het tot nu toe bij MZC?
“Erg goed. Ik heb hier een heleboel nieu-
we en vriendelijke mensen ontmoet. En 
ik geniet zoveel mogelijk van elke trai-
ning en wedstrijd. Ik zou dolgraag heb-
ben dat de competitie doorging, maar 
dat is niet mogelijk.”

Wat vind je van je eigen presta-

Argentijns vuur bij   MZC 1
Aanwinst Elias Ruiz brengt extra strijdlust en passie

Opeens kon MZC een exotische naam aan de eerste selectie 
toevoegen: Elias Ruiz. De Argentijnse middenvelder voegt 
Zuid-Amerikaans temperament toe aan het spel. “Hij is een 
echte balafpakker. Zo iemand misten we op het middenveld. 
Door zijn arbeid brengt hij energie in de ploeg. Daarnaast 
heeft hij een sociaal karakter en past zich moeiteloos aan”, 
zo is hoofdtrainer Edwin Kriens lovend. Een nadere 
kennismaking. 

tekst: barry hage / beeld: kees bin

Elias Ruiz stormt op 
namens MZC in de 
bekerwedstrijd 
tegen v.v. Bavel.

ties? Tevreden of kan het beter? 
“Ik zit zo inelkaar dat ik vind dat het al-
tijd beter kan. Het team is nieuw voor 
me. We hebben veel jonge spelers waar 
veel potentie in zit.”

Hoe bevalt het op Schouwen- 
Duiveland? Hoe ziet een gemid-
delde week er bij jou uit? 

“Ik woon in Zierikzee. Zodra ik klaar 
ben op de boerderij probeer ik naar het 
strand te gaan, ga ik fietsen rond Zierik-
zee of bezoek ik andere steden. Dat is 
erg interessant, want alles is hier nieuw 
voor mij.”

Welke impact heeft corona op je 
leven?

“Voor het werk op de boerderij heeft 

corona niets veranderd. Het enige 
moeilijke obstakel van het virus is het 
sociale leven. Toen ik hier in maart ar-
riveerde was alles dicht! Geen voetbal, 
geen café, geen mensen... Nu is alles al 
een stuk beter.” 

Wat vind je van de aangepaste 
voetbaltrainingen vanwege  
corona, zoals geen fysieke duels? 

“De maatregelen zijn prima, omdat we 
daarmee de groei van het virus kunnen 
vermijden. We have to take care all toge-
ther!”

Hoe vaak heb je contact met  
Argentinië? En met wie?

“Elke dag spreek ik mijn familie en 
vrienden. Ik heb een geweldige relatie 

met ze dus ik probeer zoveel mogelijk 
contact met ze te hebben.”

Je werkt in Zonnemaire via een 
uitwisselingsprogramma. 

“In Argentinië werkte ik als landbouw-
ingenieur. Het leek me een mooie 
kans hier wat ervaring op te doen. Het 
is altijd goed om een andere manier 
van boeren te zien, je open te stellen 
en dingen vanuit een ander perspec-
tief te zien.”

Wat heb je al geleerd?
“Nou, in Argentinië produceren we ge-
wassen zonder grondbewerking, ofte-
wel directzaaien. Hier bewerken ze wel 
de grond voordat ze zaaien. Dat heet 
conventioneel zaaien. Dus alles is be-

hoorlijk nieuw voor me. Ik had er alleen 
in boeken wat over gelezen, maar nog 
nooit in de praktijk ervaren.”

Hoe lang blijf je hier?
“Het oorspronkelijke plan is om hier tot 
juni te blijven.”

Terug naar het voetbalveld. Hoe 
omschrijf je jezelf als voetballer? 

“Haha, ik weet niet hoe ik mezelf zou 
moeten omschrijven... Ik zou het talent 
van Robben of De Jong willen hebben! Ik 
probeer altijd een positieve speler rich-
ting mijn team te zijn en elke wedstrijd 
alles te geven.”

Al gescoord?
“Nee, nog niet. Ik hoop dat snel te doen, 

maar het maakt niet uit als het team 
maar wint.”

Beleven de Argentijnen voetbal op 
een speciale, passievolle manier?  

“Ja, de mensen zijn zeer gepassioneerd 
over voetbal, binnen en buiten het veld. 
Als je een keer een bezoek brengt aan 
Argentinië moet je echt een wedstrijd 
bezoeken! Het is een feest. Mensen 
springen en zingen met z’n allen. It’s so 
exciting.” 

Jij hebt een felle speelstijl. 
“In het veld probeer ik in eerste instan-
tie te voetballen, maar als  dat niet lukt 
moet je een beetje feller zijn... Ajajaj.”

Ooit hoorde ik dat Argentijnen de 
bal beschouwen als een vrouw. 
Don’t just kick it, maar behandel 
het elegant. Klopt dat?

“Jazeker, dat was Dr. Bilardo. Ja, hij was 
dokter. Bilardo was Argentijns bonds-
coach tijdens het gewonnen Wereld-
kampioenschap in 1986. Hij was gek en 
slim zoals hij het voetbal zag.”

Welke Argentijnse club en spelers 
zijn je favoriet?  

“Ik ben fan van River Plate, de club van 
Higuaín, Mascherano, Ortega, Passarella 
en vele andere goede spelers.”

Wat zijn je favoriete Nederlandse 
spelers ?

“Ik herinner me spelers van het Neder-
lands Elftal op het WK’98 in Frankrijk: 
Robben, Cocu, Seedorf, Edgard Davids, 
Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp. Ik 
was zes jaar en herinner me nog steeds 
dat we van Nederland verloren.”

Kijk je veel voetbal op tv? Volg je 
de Argentijnse comptitie? 

“Nee, ik kijk geen tv. Ik zie alleen de 
belangrijke wedstrijden van River 
Plate via de computer.”

Een wedstrijd 
in Argentinië  

is een feest. 
Mensen sprin-
gen en zingen,  

it’s so exciting 
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DE VRIENDEN VAN MZC

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

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

Janine Heijboer-Hubregtse
(commercielezaken@mzc11.nl)

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

doelstelling:
1e klasse

korte termijn:
goede secundaire

voorwaarden 1e elftal

middenlange termijn:
gekwalificeerde  
jeugdopleiding

 

J.A.M Vermue
Noordgouwe

vrienden van mzc18

En dan nu even draaien alsjeblieft...

www.eetcafedebanjaard.nl

Nieuwe Haven 23
Zierikzee
0111-412 528

Na iedere inspanning   
    even lekker ontspannen?

BIJ WALHOUT ZIT JE GOED

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

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

U vindt bij ons een ruime collectie stoere meubelen.

Fauteuil 
€ 299,-

Tja, wat doe je als je een teamfoto maakt, maar niet alleen een sponsor op de borst hebt, maar ook op de rug? Precies, dan draai je 
allemaal even om en maak je ook daar een foto van. Zo komt Stoutjesdijk Bouw, rugsponsor van MZC 1, mooi naar voren. Herken je 
de spelers? Verderop zie je de ‘gewone’ foto en de spelersnamen. 
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Bijdevaate Verzekerin-
gen is sinds dit seizoen 

de nieuwe shirtsponsor van 
Vrouwen 1. Directeur-eigenaar 
Wim Wenning is een groot 
voetballiefhebber. 

Wonende te Bruinisse ging 
Wim – voordat corona roet in 
het eten gooide – regelmatig 
kijken bij de plaatselijke Bruse 
Boys. Zeker nu Bijdevaate Ver-
zekeringen er de nieuwe hoofd-
sponsor is. Toen Wim een 
nieuw sponsorcontract met 
MZC afsloot, had hij vanzelf-
sprekend een nadrukkelijke 
wens: “Ik wilde de wedstrijdbal 
sponsoren van MZC - Bruse 
Boys. Bij ‘Bru’ ben ik ook bal-
sponsor van deze derby.” De 
wedstrijd had in normale tij-
den onlangs gespeeld moeten 
worden.

Mevo-jeugd
Jarenlang was Wim zelf actief 
voetballer. “Toen ik 6 jaar was, 
verhuisden we van Bruinisse 
naar Zierikzee. Ik heb van m’n 
tiende tot m’n zestiende jaar 
bij de jeugd van v.v. Mevo ge-
voetbald. René Verwijs was 
mijn laatste trainer bij de A’s.”
Na zijn diensttijd gaat hij aan 
de slag bij Bijdevaate in Zierik-
zee. “Dat was op ‘12-12-1983’. 
Ik kreeg de opdracht de verze-
keringstak uit te breiden. We 
begonnen met twee man en in-
middels hebben we meer dan 

Bijdevaate Verzekeringen 
nieuwe sponsor vrouwen

Wim Wenning is directeur-eigenaar van Bijdevaate Verzekeringen

Bouw & Hout  
sponsort statafels      

De club is erg blij met de 
sponsoring van vier 

grote statafels door Bouw & 
Hout van Hans de Glopper uit 
Zierikzee. 
www.bouw-en-hout.nl

Tiende seizoen voor 
Saman Groep

De samenwerking 
tussen MZC en Saman 

Groep is weer voor 3 jaar 
vastgelegd. Saman is inmid-
dels aan het tiende seizoen als 
hoofdsponsor bezig. 

Inloopshirts  
voor JO9-1

Supermarkt Duin en 
Strand heeft de 

sponsoring uitgebreid met 
inloopshirts voor JO9-1. 
Supermarkteigenaar Jeroen 
Deurloo is samen met John 
Hage trainer van dat team. 
Zoon Jord Deurloo troont trots 
het shirt.
Ben jij ook gerelateerd aan een 
bedrijf of heb je een eigen zaak 
en zou je wellicht ook willen 
sponsoren? Neem contact op 
met de sponsorcommissie. 
Meer info: Janine Heijboer, 
commercielezaken@mzc11.nl

twintig personen en drie vesti-
gingen”, aldus Wim, die uitein-
delijk in 2002 doorgroeide tot 
directeur-eigenaar.
Bijdevaate biedt verzekeringen, 
hypotheken en financieringen. 
“Ook hebben we het agent-
schap van ZLM in deze regio.”

Zomeravondvoetbal
Sinds 1984 woont Wim op Brui-
nisse. Hij voetbalt er een tijdje 
bij het derde en vierde van Bru-
se Boys. “Ook ben ik speler en 
leider van het zomeravond-
voetbal geweest. Drie jaar zijn 
we achterelkaar eilandelijk 
kampioen geworden. Mochten 
we daarna meedoen met het 

Zeeuws kampioenschap.” Ook 
zaalvoetbal deed hij graag;  
eerst bij Stella Boys en later bij 
Bijdevaate Makelaardij. Zijn 
meest recente voetbalfunctie is 
die van bestuurder van Bruse 
Boys. Dat deed hij van 1990-
1996.
Wim is dus een voetballiefheb-
ber pur sang. Zit zelf voetballen 
er niet meer in, stilzitten doet 
hij allerminst. “Ik loop drie à 
vier keer in de week hard. 
Meestal zo’n 8 à 10 km. Dan 
kan ik even lekker mijn zinnen 
verzetten.” Hardlopen is een 
passie die hij overigens deelt 
met zijn compagnon Michel 
Coolbergen.

Solumet Nederland Beheer is gespecialiseerd in de aankoop en 
verhuur van vastgoed. Onze diensten bestaan uit beheer en het 
ontwikkelen en verhuren van bedrijfs- en woonruimtes.
 
Solumet Nederland Beheer onderneemt vanuit passie vòòr en  
betrokkenheid bij Zierikzee. We geven unieke panden een 
kwaliteits impuls. Belangrijke pijlers daarbij zijn: sociaal  
ondernemerschap en verantwoordelijkheid voelen voor de direc-
te leefomgeving. 

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

Aankoop & verhuur van vastgoed

www.solumetbeheer.nl

Zandweg 33 
4301 TA Zierikzee

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

info@solumetbeheer.nl
www.solumetbeheer.nl

Syntess sponsort trainingspakken VR1 en 2
Zowel Vrouwen 1 als 2 
zijn door Syntess Soft-
ware uit Zierikzee voor-

zien van prachtige nieuwe pre-
sentatiepakken.

Het Zierikzeese bedrijf is al ja-
ren trouw sponsor van MZC en 
ook dit seizoen heeft Syntess 
besloten de club weer te steu-
nen. Niek Hesp reikte namens 
Syntess Software de nieuwe 
kleding uit. Eerder sponsorde 
Syntess al de tassen van de da-
mes.

Niek Hesp van Syntess Software ontvangt een bedankje namens MZC
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m019-1
Indy Kristalijn, Senna van Aken, Mariëtte Boonman, Kim Bouterse, Hirmiala Ermias, Sterre Hof, Anna de Keijzer, Leila Cordic, 
Femke Krijgsman, Fabiënne Nooy, Noa Verbraak, Yaïza Berrevoets, Yoëlle van Dongen, Bente van der Valk, Tamara Veldhyzen
Trainers/begeleiding: Linda Kristalijn en Chris van Dreumel

m017-1
Fleur Bakker, Isa Berrevoets, Joëlle Biesma, Anna Boot, Femke Brouwer, Sofia Glas, Samantha Gordeau, Femke de Looze, Micaela Louwes, 
Kyra Menten, Indy van Nieuwenhuize, Senna Poortvliet, Phileine Poots, Britt Roggeband, Femke Scheele, Ezra Schouls
Trainers/begeleiding: Nicole Dekker en Johan Schouls

m015-1
Femke Berrevoets, Evi de Bruin, Sanne Hendrikse, Manu Krusemann, Quinty van Nieuwenhuize, Mex Renger, Elin Spaans, Eva Spahiu, 
Rebecca Struijk, Yara Struijk, Anna Tossou, Jasmijn Vos, Alessa van der Werf, Sarah Williams
Trainers/begeleiding: Nicole Dekker en Fleur Bakker

STOUTJESDIJKBOUW.NL

0111 82 02 02 ZIERIKZEE
INFO@STOUTJESDIJKBOUW.NL



25

mzc presentatiegids 2020-2021  mzc presentatiegids 2020-2021

junioren

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 grondsto� en 
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

✔   Specialist in voor-
      komen en bestrijden 
      van knaagdieren, 
      insecten, mollen, 
      houtworm- en boktor 
✔   Preventieplannen
✔   Online monitoring

✔   Polymeerchemisch 
       houtherstel
✔   Houtconservering
✔   Hout conditie-
      onderzoek
✔   Aanpak zwam- en
      bruinrotproblemen
✔   Aanpak optrekkend     
      vocht

✔   Advies biologische          
      bestrijding
✔   Plaatsen faunavoor-
      zieningen voor o.a. 
      vleermuizen, roof-
      vogels etc.
✔   Ontwerpen en 
      plaatsen van fauna-
      torens

gecertificeerd

jo19-1
Sebas Winkels, Robbie Dekker, Jasper Bij de Vaate, Sem de Graaf, Leroy van de Hummel, Niels Noordijk, Rick de Braal, Christon Ainabe, 
Ricardo Duinhouwer, Rafaël van Vossen, Rico Vrijland , Collin de Ram, Jaimy Buijl, Mika van Strien, Naeb Haile 
Trainers/begeleiding: Ricky Verwest, Marco de Braal en Roy Snijders 

j019-2
Jamy Rossen, Tristan Tolhoek, Abraham Kahese, Sahin Kurt, Joep Droppert, Vito Xausa, Evert Bin, Laurens Langenberg, Marijn Baan, 
Mathijs Heeg, Haitam, Robin Duinhouwer, Thijs van Beveren, Ian Dekker, Ian van der Sluis, Bjorn Bouwman, Mac de Kruijf, Efraïm Pronk, 
Pepijn Smits, Justin Groen, Mohammed Saidimohamed
Trainers/begeleiding: Marcel Duinhouwer en John Smits 

Uw partner voor echt zorgeloze 
IT oplossingen.

www.pee
ct.nl  |  0113 - 853 695
info@pee
ct.nl



Voorste rij: Kees Verkaart (assistent-scheidsrechter), Jesse van Vlies, Jahmel van Ham, Rody Vermue, Coen Dalebout, Nick Kafoe, Ron van Putten (materiaalman) 

Tweede rij: Dennis Kemper (assistent-trainer), Sander Backx, Jesse Kalwij,  Marc Bij de Vaate, Jesse van der Linden, Dylan Adelaar, Arne Holm, Leon Weeda (keeperstrainer)

Derde rij: Edwin Kriens (hoofdtrainer), Jesper Kriens, Dylon Oosterboer, Thijs Rombouts, Mike Bakker, Jaimy Matthews, Sven Heijboer, Dennis Koole (fysiotherapeut) 

Achterste rij: Kyle van Tiggelhoven, Tom Quant, Elias Ruiz, Ryan van Tiggelhoven, Roemer Bij de Vaate, Rick Ganzeman

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2020-2021 - 2e klasse 

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2020-2021 - 2e klasse 

zierikzee
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jo17-1
Bram de Jonge, Sajad Ashoori, Micca Bouwman, Freek Hoogeboom, Jarno van ‘t Veer, Jerre Bakker, Luca de Bruine, Brett de Vos,  
Luuk Ganzeman, Levi Doelman, Niels van der Maas, Tim Suur, Noël Sy, Youri van de Klooster 
Trainers/begeleiding: Sven Heijboer en Mischa Mes

j017-2
Jarno van den Hove, Tim Groenendijk, Daan Boonman, Dean Otte, Dylan van de Reest, Guido van der Werf, Gio van Dreven, Nick van 
Splunder, Rob Pols, Sem van Gent, Karel Bartels, Sebastiaan Zwart, Jesse Buijl, Mathijs de Keizer, Tygo Goudzwaard, Jip van der Hulle,  
Tim Hendriksen, Glenn Steenkist, Floris Langenberg, Alan Hasan
Trainers/begeleiding: Arjan ‘t Jong en Martin Steenkist

junioren 29

Annita van den Ouden
+31 (0)6 23 93 48 61

St. Joostmeet 3
4301 JS Zierikzee

0111 - 41 69 06
annita@supportly.nl
supportly.nl

Jouw lokale sportspecialist, ken jij ons al? 
Graag adviseren wij jou optimaal waardoor jij

 het maximale aan plezier kunt beleven. 
That is how we bring ‘Sport to the People’, 

ons team staat voor je klaar! 

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

MAANDAG_09864-10_Advertentie clubblad Middelburg_v3.indd   1 14/05/2019   15:10
mzc presentatiegids 2020-2021
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j015-3
Nour Abriq, Jurre Bolle, Stijn Botty, Zaid Darwish, Aram Haij Koushkar, Pim van der Hulle, Ermiyas Kahase, Gerry Kiesewetter,  
Mark Lettinga, Elyas Nasseri, Rutger Nieuwenhuijse, Floris Schröder
Trainers/begeleiding: Jeroen Botty en Hans Smid

j015-1
Lars Arkenbout, Kyran Blakenburg, Kaya Delfgaauw, Benjamin Dhont, Zhong Lu van Eerten, Mees de Graaf, Jesse Hof, Semm Kiesenberg, 
Nure Krijgsman, Efe Kurt, Tijn Oxener, Dane Pröpper, Finley Staal, Ted van der Werf
Trainers/begeleiding: Jesper Kriens en Martin Kiesenberg

j015-2
Milan Brussé, Lucas Capelle, Levi Dalebout, Tycho Delfgaauw, Leon Lich, Merhawi Mebrahtu Nuguse, Rens van der Meer,  
Hamza Mohamed, Sem Smid, Dino Stok, Stefan Varossieau, Daniek van der Wekken, Bram de Widt, Finn Winkels
Trainers/begeleiding: Michel Winkels, Remco van der Wekken en Hans Smid

j013-1
Kevin Brouwer, Jason Snijders, Vinny Huijer, Jamie Stol, Valentijn Poots Fedde Hoek, Jochem van Dijke, Gijs van Delft, Xavi van Dantzig,
Milan Jasperse, Mels Kloet, Isaac Gnorom, Bryan Tasak, Sem Wassermann
Trainers/begeleiding: Denny Snijders en Roy Snijders

presentatiegids 2020-2021
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j013-2
Rustam Amerian, Mack Broenink, Tom Flikweert, Marijn de Glopper, Gjin Gojani, Zenawi Haile, Lucas Joppe, Kering Kurt, Nuguse 
Mebrahtu, Boromir Senay, Samuel Nootenboom, Aaron Lagendijk, Thomas Poots, Florian Poots, Dani Schoenmakers, Lucas Verhoek 
Trainers/begeleiding: Edward Nooteboom en Kevin Schot

j013-3
Marnix van Kampen, Sebastian Takken, Milou Hage, Saïd Rubani, Sil Knoot, Roeland Langenberg, Saddam Al Kubt, Jari van den Boogaart, 
Tané Bakker, Joost Elenbaas, Tijn Hoek, Nahom Simon Tesfamariam, Thijmen Zanddijk, Mehretab Kahase
Trainers/begeleiding: Barry Hage, Jesse van Vlies, Saskia Stoutjesdijk, Richard Zanddijk

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

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

Vakmanschap sinds 1839
Vierbannenstraat 1, 4306 BH Nieuwerkerk

telefoon 0111 – 64 17 98, info@timmerman-natuursteen.nl

T I M M ER M A N  N AT U U RSTEEN

WIJ ZIJN ER VOOR 
IEDEREEN DIE 

VAKMANSCHAP 
HOOG IN HET 

VAANDEL HEEFT 
STAAN

T. 0111-461940 
www.braberrenesse.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

WWW.GRENZELOOSCOACHING.NL

mzc presentatiegids 2020-2021
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sponsorssponsors

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

Bijdevaate Makelaardij
Bijdevaate  Verzekeringen

Blakenburg Passie voor Wonen
Bloempje Sluis

Boskalis Internationale BV

Bouwbedrijf Braber Renesse
Bouwbedrijf Quant
Bouwkundig tekenburo Aart v/d Linde
Brasserie de Kaoie
Brasserie Maritime
Brasserie Zeelust
Buro 111
Cafe de Gekroonde Suikerbiet
Camping de Julianahoeve
Cator Fotografie
Coca Cola Enterprises
Comgoed BV
CS Telecom
DA Kik
De blauwe winkel

De Koffieboer
De rijke Veiligheid

De Zeeuwse Gasten
De Vlaam koeltechniek

De Zeeuwse Kust
De zonnehoed

Dekon Metaalbewerking
Duinhouwer Lastechniek

Delta Dak
Delta Makelaardij

Dentconnect/Kwadrant
Eetcafe de Banjaard

Eetcafe de Loze Visser
Evertse Sport

Fieldturf

Fietsoutlet Zeeland
Fioole Auto’s
Frituur Plan West
Garage Flikweert
Geluk Schilders
Goedbloed Auto’s
Grandcafe de Werf
Grenzeloos Coaching
Hage Grafische Vormgeving
Hoveniersbedrijf Groen totaal 
Jasperse
Intersport Zierikzee
Intertoys
J.A.M Vermue
Supportly

JMC Signmakers
Bounce & More

Kees Krijger Catering
KIBEO

Klaassen Notarissen
Koole Bouwservice

Kort Autoschade
Mol Kraanverhuur

Kuub Makelaars Zierikzee
Lidl

Landal Port Greve
Loonbedrijf v/d Maas

Martin Hair
Mol Schuddebeurs

Mondragusto

MTS P. Legemaate
O’Moda
Orange DLS
Ons Wooneiland
Opticiens t’Optiek
Peet ICT
Proconnect Networks BV
Rabobank oosterschelde
Renewi
Ronald Deurloo Mode
Saman Groep
Schults Schilders/SPR Coatings

Solumet Vastgoed
Sound Delight

Stoutjesdijk Bouw
Strandpavilioen de Haven van Renesse

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
Uniek Grootkeuken Techniek

Van den Ouden Makelaardij

Van der Pauw Beheer BV
Van Heukelom Group
Veldsink
Verkeersschool de Bogerd
VHC Kreko Groep
Viskwekerij Neeltje Jans
Vivars
Vizo Folmer Service
Vleesboerderij Boot
Walhout Woonpromenade
WEA/Joost
Werkkleding Totaal
Your Surprise
Zeelandia BV

Kijk op www.mzc11.nl/ 
samen-scoren of mail naar 
commercielezaken@mzc11.nl

Ook de vereniging steunen?

3534

MZC DANKT  AL HAAR  SPONSORS
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pupillen

jo11-1
Luuk Hamelink, Dani de Mendonça, Thijs van de Neut, Joeri van Koperen, Jesse van de Hoek, Quinn van Marle,  
Yildrit Zeneli, Mitchell Schoute, Kay Blakenburg, Liam Kok
Trainers/begeleiding: Barry Schoute en Bas Hamelink

jo11-3
Tiffany van Loon, Wouter Berrevoets, Bas van Boven, Lotte van Delft, Ryan Driessen, Faris Dzinalic, Renger Kloet,  
Hanad Mohamed, Jimi Schrier, Ayub Yasin Hussen
Trainers/begeleiding: Marco Berrevoets, Pleun Berrevoets en Roy Driessen

jo11-2
Sem van Batenburg, Bram Oxener, Tygo  van Herpen, Fitawi Okubay  Tesfamariam , Jenthe Eijzenga, Lex van Herwijnen,  
Max van Herwijnen, Tim Zweedijk, Brent Neijenhuis, Kirubel Tessema Abate
Trainer/begeleiding: Aris van Herwijnen

jo11-4
Amanuel Afewwerki Fitwi, Finn van Aken, Yassin Azzaoui, Marvin de Bruijne, Hendry Kloet, Lars Koppelaar, Robert Simion, 
Lars Vermunt, Sem van Welt, Stein Zondervan, Tim Zweedijk, Finn van Strien
Trainers/begeleiding: Joey van den Hummel en Mika van Strien

pupillen36
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pupillen

jo9-1
Isa Kok
Joep Bolier
Jord Deurloo
David Jumelet
Freek Cats
Lucas Bolle
Mick Hage

Trainers/begeleiding:  
John Hage en  
Jeroen Deurloo

jo9-2
Ibrahim Azzaoui
Kai van Dijk
Lucas de Jonge
Yoëll Smit
Thomas de Vlaam
Mats de Vlieger
Mees de Vos
Thom Weeda

Trainers/begeleiding: 
Krispijn de Jonge en  
Leon Weeda

jo9-3
Jart Troost
Joep de Jonge
Jinte Bakker
Tim van Batenburg
Floor Tamerus
Beau Besling
Noor Knijnenburg
An Hao van der Wekken
 

Trainers/begeleiding: 
Martin Troost en 
Wouter de Jonge

pupillen38

jo10-1
Storm Poots
Xavi van Gent
Jivano Totté
Dim Heukelom
Demi van de Wielen
Jaime Venegas
Tomas Verhoek
Sam Parlevliet

Trainers/begeleiding: 
Lars Holm en Julien Totté

jo10-2
Sem de Vos
Aram Mohamed
Jannick bezemer
Waut van Geest
Stijn lodewijk
Daniel van de Bijl
Luuk de Knegt
Tijmen Schot

Trainers/begeleiding: 
Walter van Geest en  
Barry Bezemer

jo10-3
Milan van Grunsven
Thomas Sinnema
Bredt Kooiman
Annes Yasin Hussen
Julian de Jonge
Yessin Belhadji

Trainers/begeleiding: 
Arno van Grunsven en 
Dennie de Jonge

mzc presentatiegids 2020-2021
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pupillenpupillen40

jo8-1
Jarren Goudriaan
Daley Sinke
Joep de Vries
Brandon van Eekhout
Tiago Bevelander
Anouar el Fanani
Sam droog
Mitch lievense
Soueheab Alamer
 
Trainers/begeleiding: 
Kevin van Eekhout en
Maurice Lievense

jo8-2
Sil de Leeuw
Ruben van der Bijl
Bo de Bruin
Sem Smits
Jake Niemans
Jent Westhoeve
Liam Boot
Ferre de Reuver
 
Trainers/begeleiding: 
Jankees de Leeuw, Werner 
Boot en Huib Smits

jo8-3
Jens Boot
Ammar Jasarevic
Mats Kloet
Levi Koopman
Jip Janoe de Looff
Luuk Pollemans
Dani Spoormans
Boaz van Westenbrugge
 
Trainers/begeleiding: 
Leon Pollemans en Ivo Kloet

jo7-1
Dox volkeri
Rodi van der Helm
Jarne van der Helm
Jesse Vink
Jakub Siedlecki
Luuk Tamerus
Owen van der Helm
 
Trainers/begeleiding: 
Michiel Tamerus en  
Jeroen Volkeri

kabouters
Levi Schnitzler
Xavi Slinkert
Zaray van Dreumel
Kay Lems
Ferris Muller
Anis Meskic
Raoul Colijn
Tygo Koopman
Silas van Schelven
Noah Holm
 
Trainers/begeleiding: 
Lars Holm, Chris van 
Dreumel en Koen Godschalk

> STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO.SDSPORT.NL

Ontvang
gratis
het digitale 
magazinewww.sdsport.nl
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43coronacorona42

Creativiteit en doorzettingsvermogen alom. De competities liggen 

noodgedwongen stil, maar de jeugdtrainers en -leiders zijn volop in de 

weer om hun teams elke week te kunnen laten spelen. Er worden 

volop onderlinge wedstrijden en soms ook toernooien georganiseerd. 

Wel erg handig die ‘oude’ zwart-witte shirts. Ouders moeten het doen 

met deze foto’s van clubfotograaf Kees Bin en de verhalen van hun 

kroost. 

Toekijken kan ook vanachter het hek bij het hoofdveld, maar dan moet 

je kind daar wel net voetballen. Laten we hopen dat binnen afzienbare 

tijd iedereen weer gewoon langs de velden kan staan. 

jo11-1 tegen jo11-2

jo11-1 tegen jo11-2 jo11-1 tegen jo11-2

jo9-2 tegen jo10-3jo10-2 tegen jo10-3

jo7

jo9-3 tegen jo8-1

jo15-1 tegen jo15-2 jo9-3 tegen jo8-1jo7toernooi jo13

toernooi jo13jo11-3 tegen jo114

jo15-1 tegen jo15-2 Voetballen in    coronatijd
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clubiconenclubiconen

Kees, wat was je rol tijdens 
het fusieproces en hoe kijk 
je daarop terug?

“Mijn rol tijdens de fusieperiode 
was aan de financiële kant. Van-
uit mijn bestuursfunctie als pen-
ningmeester van v.v. Zierikzee 
was dat logisch. Het fusietraject 
is relatief voorspoedig verlopen. 
In het voortraject was al duide-
lijk dat beide verenigingen er vol 
voor gingen. Natuurlijk waren er 
enkele hobbels, maar met ge-
zond verstand en een duidelijke 
visie op de toekomst waren we 
er snel uit.”

De keuze voor een tenue 
verdiende geen schoon-
heidsprijs. Hoe kijk je 
daarop terug en wat vind je 
van het nieuwe shirt?

“Dat het een zwart-witshirt 
werd, was een compromis van 
de fusieonderzoekers. Na een 
enquête kozen de leden voor ge-
heel blauw, maar dat gaf prakti-
sche problemen bij de leveran-
cier. Uiteindelijk werd voor het 
meest neutrale gekozen: zwart-
wit. Het reservetenue zwart met 
rood-oranje bleek in de loop der 
jaren steeds meer de voorkeur te 
genieten. Zo is het huidige tenue 
ontstaan. Een mooi shirt, al zal 
ik altijd – bij een ieder bekend – 
een voorstander blijven van het 
rood-zwart omdat dat nu een-
maal staat voor Zierikzee.”

Wat zijn je huidige taken?
“Ik ben assistent-scheidsrechter 
bij het 1e elftal van MZC en zij-
delings fungerend als teamlei-
der. Eind dit seizoen zal ik hier-
mee stoppen, dus we hebben 
een andere assistent-scheids-
rechter en teamleider nodig! Ver-
der ben ik administrateur contri-
buties/registraties bij de club en 
ondersteun daarmee de pen-
ningmeester.”

Je loopt al lang mee en hebt 
veel meegemaakt. Je bent 
Mister Zierikzee en club-
topscorer. 

“Ik ben inmiddels 66 jaar en van-
af mijn negende lid van Zierik-
zee/MZC. Ik heb twintig jaar in 
het 1e elftal mogen voetballen 
en ben inderdaad clubtopscorer 
aller tijden bij het 1e. Ik dacht 
met 168 doelpunten. Hoogte-
punten waren het Zeeuws Kam-
pioenschap met de A-junioren 
en de diverse kampioenschap-
pen. Uiteraard waren de degra-
daties onplezierig en het echte 
dieptepunt was dat ik op 25-ja-
rige leeftijd een halfjaar niet 
mocht voetballen vanwege ge-
zondheidsperikelen.”

Welke andere functies heb 
je bekleed bij de voetbal? 
Ben je trouwens benoemd 
tot erelid?

“Buiten de eerder genoemde 
functies als bestuurder en assis-
tent-scheidsrechter ben ik nog 
jeugdtrainer/-leider geweest in 
mijn jonge jaren. Nee, ik ben niet 
benoemd als erelid.”

Rinus werd geboren in Amerongen en is getrouwd met 
Beja Winfield. Na vijf jaar wonen en werken in Den Haag, 
verhuisde ze in 1973 naar Zierikzee. Negentien jaar was 
Rinus werkzaam in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis, 
namelijk op de OK en de ambulance. Daarna werkte hij tot 
aan zijn pensioen in het Franciscus Ziekenhuis in 
Roosendaal.
Rinus en Beja hebben een zoon, twee dochters en zes
kleinkinderen. De jongste dochter Elise woont met haar 
man en twee zonen in Uganda. Twee van de kleinkinderen 
voetballen bij MZC: Leila bij MO19 en Thijs bij JO11-1.
Naast zijn vrijwilligerswerk bij MZC is Rinus ook actief in 
het klussenteam van het appartementencomplex waar ze 
wonen.

Eigenlijk hoeft hij niet zonodig in de picture en geeft hij 
liever ruimte aan de jongere garde. Als mister-Zierikzee en 
clubtopscorer allertijden stond Kees namelijk alle vele 
malen in de spotlights. 
Kees is 43 jaar getrouwd met Tini. Ze hebben twee 
kinderen, twee schoondochters en drie kleinkinderen 
(“Twee plus één bonus kleindkind!”). Zierikzee is zijn 
geboorte- en woonplaats. 42 jaar was hij werkzaam bij een 
bank, toen hij ongeveer vier jaar geleden met pre-pensioen 
ging. Tegenwoordig is hij bestuurslid/Vrijwillig Burger 
Adviseur bij KBO Schouwen-Duiveland. Hij werkt mee aan 
een 75plus-project van SMWO in opdracht van de 
gemeente Schouwen-Duiveland. Verder vervult hij diverse 
taken in de katholieke gemeenschap van Zierikzee.

Rinus van der Neut Kees Verkaart

Rinus, hoe kijk je terug op 
het fusieproces tussen  
v.v. Zierikzee en v.v. Mevo?

“Tot aan de fusie was ik be-
stuurslid van Mevo. Eerst als 
penningmeester en later als se-
cretaris. Ik was een voorstander 
van de fusie, omdat we op aller-
lei gebied de krachten konden 
bundelen. Je kunt putten uit 
meer middelen en beschikken 
over een breder arsenaal aan 
vrijwilligers, zeker omdat beide 
clubs al van hetzelfde complex 
gebruikmaakten. Het fusiepro-
ces heeft binnen een jaar plaats-
gevonden. Er waren wel de no-
dige discussies en emoties, met 
name over de identiteit van de 
clubs en het zijn van een zater-
dag-/zondagvereniging.”

De keuze voor het tenue 
verdiende geen schoon-

heidsprijs. De leden kozen 
voor kobaltblauw, maar het 
werd zwart-wit. Hoe kijk je 
daarop terug en wat vind je 
van het nieuwe shirt?

“Wat betreft de clubkleuren wa-
ren inderdaad de nodige proble-
men. Ik ben zeer tevreden met 
het huidige tenue waarin de 
clubkleuren van zowel v.v. Zie-
rikzee als v.v. Mevo  goed tot ui-
ting komen.”

Wat zijn je huidige taken? 
“Op maandag- en vrijdagoch-
tend ben ik als vrijwilliger op de 
club. We zorgen met een aantal 
mannen dat de velden, kleedka-
mers, tribune en alles eromheen 
er goed verzorgd bij ligt. Deze 
werkzaamheden gaan gewoon 
door in coronatijd. Verder ben ik 
nog secretaris van de ‘Club van 
50’ en op zaterdag verzorg ik tij-
dens thuiswedstrijden het sco-
rebord en de muziek.”

Je loopt al lang mee en hebt 
veel meegemaakt. 

“Ik ben altijd lid van een voetbal-
club geweest. Begonnen  op de 
lagere school bij de v.v. Veenen-
daal. Daarna gespeeld bij v.v. 
Loosduinen en na onze verhui-
zing naar Zierikzee bij  v.v. Mevo. 
Naast veldvoetbal deed ik aan 
zaalvoetbal en volleybal. Ik ben 
erelid sinds 2015.”

En dan nu corona. Een 
ongekende tijd. Hoe gaan 
jullie er privé mee om? 

Rinus Kees
van der Neut Verkaart
Ze lopen al sinds jaar en dag op de voetbal. Eerst bij 
respectievelijk v.v. Mevo en v.v. Zierikzee, later bij MZC. 
Een interview met de clubiconen Rinus van der Neut 
en clubtopscorer Kees Verkaart.

tekst: barry hage / beeld: kees bin

LEES VERDER PAGINA 47 »

LEES VERDER PAGINA 47 »

“Ik geniet als al die 
jeugd op de velden hun 
wedstrijden spelen met 
veel toeschouwers 
langs de lijn. Het is een 
groot sociaal gebeuren 
wat ik in deze 
coronatijd behoorlijk 
mis.”

“Als vereniging zijn we 
erg afhankelijk 
geworden van 
sponsoren. Dat vind ik 
een zorgelijke situatie.”
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kwaliteit
is geen kwestie

van toeval

0111 413400 
www.bouwbedrijfquant.nl

Zierikzee 0111 45 1120

www.vanheukelom.group
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De kledingleverancier van sv MZC ‘11‘

En dan nu corona. Er wordt 
gezegd dat dit de grootste 
crisis is sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Een onge-
kend tijd. 

“Ik zie deze tijd ook als de groot-
ste crisis sinds de Tweede We-
reldoorlog. En we zijn er nog 
niet. De impact is enorm en de 
gevolgen zullen later middels 
faillissementen en economische 
teruggang nog verder blijken. 
Sportief gezien is het een deba-
cle voor onze jongeren.”

Het levert veel spanningen 
op, ook tussen jong en oud. 
Jeugd wil zich niet op laten 
sluiten.

“Ik zie regelmatig dat jongeren 
niet goed omgaan met de coro-
namaatregelen, maar bij bijeen-
komsten van bijvoorbeeld onze 
ouderenbond zie ik dat ouderen 
zich ook niet altijd goed aan de 
regels houden. Zorgwekkend. Ik 
ben van mening dat als we ons 
allemaal aan de regels houden 
de crisis snel achter ons gelaten 
kan worden. Maar de discipline 
is door de jaren heen minder ge-
worden.”

Hoe zal het verdergaan met 
het voetbalseizoen? 

“Ik denk dat we straks nog wel 
iets kunnen doen, maar dat er 
weer geen promotie/degradatie 
zal zijn. We voetballen denk ik 
zeker niet voor januari en dan is 
een volledige competitie een 
groot vraagteken.”

Hoe ga je er privé mee om? 
“We houden ons zo goed als het 
kan aan de regels. Verjaardagen 

worden overgeslagen. De min-
dere sociale contacten mis ik 
wel, al valt het ook wel weer 
mee, want we zijn nog met enige 
regelmaat in Nederland op pad 
geweest met onze camper. We 
fietsen en wandelen ook veel, 
waardoor we de tijd goed door-
komen.”

Nog even over de club.  
Er staat ‘sv’ voor de naam. 
Zou de club daar meer mee 
moeten doen? 

“Voor mij hoeft een verdere uit-
breiding met andere sporten 
niet. Laten we het maar zoveel 
mogelijk bij voetballen houden.”

Hoe kijk je tegen de club 
aan? 

“In zijn algemeenheid doet de 
club het goed. We zijn wel erg af-
hankelijk geworden van sponso-
ren. Zorgelijk. De kosten lopen 
sterk op, met name omdat vrij-
willigers steeds meer betaald 
worden. Triest, maar inherent 
aan de maatschappij. Het is fijn 
dat Leo voorzitter is geworden, 
maar ik vind het wel jammer dat 
weer een oudgediende de kar 
moet trekken. De club is aan een 
verdere verjonging toe. Zelf zal 
ik niet meer als bestuurslid te-
rugkeren. Wel blijf ik de club al-
tijd steunen en zal mijn contri-
butietaken zo lang mogelijk 
blijven doen, maar verder ga ik 
met Tini – die in 2021 met pre-
pensioen gaat – camperen. Als 
verbeterpunt voor de club zou – 
hoe moeilijk het ook is – er een 
vrijwilligerscoördinator  moeten 
komen die ouders betrekt bij de 
vereniging.” 

“Een jaar als dit heb ik ook nog 
nooit meegemaakt. Natuurlijk 
hebben wij er persoonlijk ook 
mee te maken. Het oppassen op 
de kleinkinderen stopte plotse-
ling. Onze jongste dochter en 
haar gezin in Uganda hebben we 
al ruim anderhalf jaar niet ge-
zien in verband met de sluiting 
van de luchthavens en het nega-
tief reisadvies. Gelukkig zijn we 
tot nu toe allemaal gezond ge-
bleven en we wonen hier op 
Schouwen-Duiveland prachtig, 
dus hebben we veel gewandeld 
en gefietst.”

Corona levert veel spannin-
gen op. 

“Voor jong en oud is het behoor-
lijk aanpassen. Het vraagt nogal 
wat om je aan de beperkingen te 
houden. De spontaniteit is ver-
dwenen. Ik snap heel goed dat 
het voor jongeren niet eenvou-
dig is: weinig school, geen stage-
plek, baantje kwijt, eenzaam-
heid, wel of niet mogen sporten 
en geen publiek. Terwijl je juist 
graag op die leeftijd met vrien-
den onder elkaar bent. En oude-
ren kunnen vanwege angst in 
een sociaal isolement terechtko-
men. Kortom, het valt niet mee 
om het vol te houden, maar we 
hebben geen keus.”

Nog even over de club. Er 
staat ‘sv’ voor de naam. 
Zou de club daar meer mee 
moeten doen? 

“Sportvereniging MZC als 
combi club voor andere sporten 
is voor mij niet direct noodzake-
lijk. Uiteraard is een ieder wel-
kom om activiteiten te ontplooi-

en, maar voor mij is de 
voetbalsport nummer één.”

Hoe kijk je tegen de club 
aan?

“Ik ben best trots dat MZC al bij-
na 10 jaar een feit is en dat het 
nu een flinke vereniging is waar 
iedereen op zijn of haar niveau 
kan voetballen. Ik geniet op de 
zaterdagen als al die jeugd op de 
velden hun wedstrijden spelen 
met veel toeschouwers langs de 
lijn. Het is een groot sociaal ge-

beuren wat ik in deze coronatijd 
behoorlijk mis. En velen met 
mij.”

Nog een slotopmerking?
“Het is een goede zaak dat we 
weer een voltallig bestuur heb-
ben. Mijn goede vriend Leo ‘t 
Mannetje wens ik een mooie pe-
riode toe als voorzitter van deze 
mooie vereniging. Ik hoop en 
verwacht dat onder zijn bewind 
vaart achter de renovatie van 
ons clubgebouw wordt gezet om  
het aan te passen aan de eisen 
van deze tijd.” 

VERVOLG INTERVIEW RINUS » VERVOLG INTERVIEW KEES »

Hopelijk 
wordt er 

vaart achter 
de renovatie 

van ons 
clubgebouw 

gezet
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contact

Contributie
(leeftijds)categorie bedrag per  

half jaar

5 t/m 11 jaar    € 56,25

12 t/m 15 jaar    € 63,25

16 t/m 17 jaar    € 70,25

18 jaar en ouder    € 87,50

Niet-spelende leden    € 30,–

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

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

•  Spelende leden die tevens jeugd leider/ 
trainer zijn betalen 50% van de contributie. 

• Contributie ereleden nihil.
•  De KNVB-bijdrage voor jeugd leiders/-

trainers die niet spelen, wordt betaald door 
de vereniging.

•  De contributie wordt bij de halfjaarlijkse  
vooruitbetaling geïncasseerd door automa-
tische afschrijving van uw bankrekening.

Steun MZC’11 met je 
aankopen via de clubwebshop

MZC hoopt je snel weer langs de lijn te mogen zien

Bestuur
•  Leo ‘t Mannetje (voorzitter),  

voorzitter@mzc11.nl, 06-21 54 01 02
•  Marcel Hanse (penningmeester), 

penningmeester@mzc11.nl, 06-12 31 03 59
•  Vivian Bommeljé (secretaris),  

secretaris@mzc11.nl, 06-48 35 17 82
•  Camiel van Tiggelhoven (technische zaken), 

cvtiggel@zeelandnet.nl, 06-14 61 04 26
•  Ronald Hoek (jeugdzaken),  

jeugdzaken@mzc11.nl, 06-51 49 55 75
•  Rob Droppert (algemene zaken),   

facilitairezaken@mzc11.nl, 06-20 35 12 70

Technische Commissie
Camiel van Tiggelhoven (voorzitter), Marcel 
Duinhouwer, Werner Kafoe, Perry van der Werf, 
Peter Goedegebuure
Scouting senioren: Camiel van Tiggelhoven
Vrouwen/Meiden:Linda Kristalijn, Hans Schreurs, 
Hans Schreurs, Camiel van Tiggelhoven
Jeugd: Ronald Hoek (voorzitter), Ab de Jonge 
(JO17), Hans Smids (JO15), Vacature (JO13), 
Wouter van Marle (JO10/11), Linda Kristalijn 
(MO15,17,19), Vacature JO7 t/m JO9, Vacature 
JO7/Kabouters

Wedstrijdsecretariaat
Hans Wijzenbroek (voorzitter),  
hwijzenbroek@hotmail.com, Hans Schreurs 
(Vrouwen), Hans Wijzenbroek (senioren en 
meisjes)

Scheidsrechterzaken
Lennaert de Looze

Vertrouwenscommissie
Roland Backx (senioren en jeugd)
Vacature (jeugd)
Miranda Ravia (Vrouwen en meisjes)

Activiteitencommissie
Wilma Kodde (voorzitter), Leo ‘t Mannetje, Mirjam 
van Tiggelhoven, Saskia Stoutjesdijk, Sanne Joppe

Pupil van de Week
Tamara Stol

Medische staf
Dennis Koole (fysiotherapeut)

Financiële commissie
Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)

Kascommissie
Leo ’t Mannetje, Sylvia Duinhouwer,  
John Vroegindewei

Kantinecommissie
Rob Droppert, Toon van Tiggelhoven,  
Rein in ‘t Hout

Sponsorcommissie
Janine Heijboer, Saskia van Velthoven,  
Kees Bin (fotograaf) 

Facilitaire Zaken
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 Boer,  
Cor Wiltenburg, Kees Jonker, Henk Nieuwkoop, 
Jan Boot, Hans de Haan, Theo van Hekke, Rinus 
Bogerd
Kleding/materiaalbeheer: Bea van der Neut 
(voorzitter), Rinus van der Neut, Rob Droppert, 
Carolien Verwest, Natascha Hendrikse,
Mardoe Kooiman
Kalken/ maaien: Leo Fonteine
Entree: Tonny Hage
Kantine: Rein in t Hout,  Anja  de  Jonge,  Korrie 
Hilleman,  Karel de Keijzer,  Kees van Splunter,
Saar Torensma,  Wim  Overweel,  Rene Borghout,  
Lennie Backx, Karin van Dienst, Mirjam van Tig-
gelhoven,  Petra van Velthoven,  Vivian Bommelje,  
Natascha Hendrikse, Toon van Tiggelhoven

Gastvrouwen/-heer
Saar Torensma, Mirjam Wijzenbroek, Theo van 
Hekke (speaker)

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



De Saman Groep is dé toonaangevende partij voor het verduurzamen 
van woningen en bedrijfspanden en trotse supporter van lokale energie. 
Het is ons doel om duurzaam en comfortabel wonen, leven en werken 
voor iedereen bereikbaar te maken. Of het nu gaat over zonnepanelen, 
warmtepompen, laadstations en zonneboilers, of andere installatie-, elektra- 
of constructiewerkzaamheden. 

Meer informatie over onze duurzame oplossingen? 
Kijk op www.samangroep.nl. 

SAMANGROEP.NL

SAMEN GAAN WE 
VOOR DUURZAAM!


