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3voorwoord

Na de coronaperikelen van afgelopen seizoen, waarin nauwelijks 
competitiewedstrijden werden gespeeld, mag er weer als vanouds 
gespeeld worden met de uitdrukkelijke wens dat dit ook zo zal 
blijven.

We laten een hele bijzondere periode achter ons, met steeds 
wisselende regelgeving vanuit de regering, waarmee soms lastig 
was om te gaan. Als vereniging zijn we er amper minder uit 
gekomen. In ieder geval beter dan werd verwacht, voor wat betreft 
het aantal vrijwilligers en spelende leden, en ook financieel valt de 
schade erg mee. De kantine-inkomsten vervielen, maar sponsoren 
en spelers zijn hun bijdrage blijven leveren. En mede door over-
heidssubsidies hebben we ons kruit droog weten te houden. Ook 
was het belangrijk dat we in overleg de vrijwilligersvergoedingen 
tijdelijk hebben kunnen bevriezen. Velen hebben hun steentje 
bijgedragen om MZC door een vervelende tijd te loodsen en we 
mogen trots zijn hoe we ervoor staan en met een ambitieuze blik 
naar de toekomst kijken.

Wat opvalt na 1 jaar voorzitterschap is dat er enorm veel goed gaat 
binnen onze vereniging en dat is zeker toe te schrijven aan de 
passie en inzet van onze vrijwilligers. Maar ondanks alle positieve 
zaken zullen we zeker als bestuur waakzaam moeten blijven ten 
aanzien van verbeterpunten, die er natuurlijk ook altijd zullen zijn.
Een ‘dingetje’ is bijvoorbeeld dat er wat eigen ‘toko’s’ binnen de 
vereniging zijn. Dat kan nooit wenselijk zijn. Betere samenwerking 
en communicatie is hier nodig. 

Een positief gevoel is er over ons vlaggenschip met de nieuwe 
trainer Adriaan Nieuwenhuijse, nieuwe leider Huib Smits, nieuwe 
assistent-scheidrechter Roy Snijders en de oude getrouwen 

assistent-trainer Dennis Kemper, verzorger Dennis Koole 
en materiaalman Ron van Putten. De selectie lijkt 

voldoende breed en kwalitatief op orde om goed 
mee te kunnen doen in het linkerrijtje wat een 
basis is voor veel mooie en spannende wedstrij-
den.

Verder loopt er genoeg kwaliteit in de club rond 
voor een mooie toekomst; de bemensing zal 

waarschijnlijk een lastiger punt zijn met het 
bemannen van het bestuur, de 

commissies en natuurlijk de 
trainersposten.
Hopende dat iedereen zijn 
steentje wil bijdragen wens ik 
u een sportief en respectvol 
seizoen toe.
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kort kort

Kees Verkaart, mister 
v.v. Zierikzee, is be

noemd tot erelid van de  
vereniging. De algeheel club 
topscorer met 193 doelpunten 
in de hoofdmacht was zicht
baar geraakt door deze vorm 
van waardering.

Voorafgaand aan de eiland
derby MZC 1  Bruse Boys 1 in 
oktober, werd Kees Verkaart in 
het zonnetje gezet. 
Diverse oudspelers (en part
ners), zoals Ronald Lievense, 
Adrie Stoutjesdijk, Peter Goe
degebuure, Arnold Vercaute
ren, Cees Lodewijk en Marcel 
van Grunsven waren aanwezig. 
Net als zoon Patrick, zus Henny 
en broer Johnny. Oud trainer 
Gerard Olijhoek richtte nog een 
woord van waardering richting 
het club icoon. 

Verdienstelijk
Het predicaat erelid wordt ver
leend aan leden die zich op bij
zondere wijze verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de ver
eniging. Voor Kees Verkaart 
gaat dit zeker op. Zo sprak 
voorzitter Leo ’t Mannetje in 
zijn speech over de verschil
lende functies die Kees voor de 
club heeft ingevuld of nog altijd 

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

Kees Verkaart erelid
Kunstwerk op het sportpark

Gevonden voorwerpen op Facebook
invult. Van zijn voetballende 
kwaliteiten als speler bij het 
voormalige v.v. Zierikzee (alge
heel clubtopscorer), zijn rol bij 
de fusie van de Zierikzeese 
voetbalverenigingen, de bijdra
ge die hij leverde als bestuurs
lid en voor zijn, op velerlei wij
ze, niet aflatende inzet bij het 
eerste elftal. “Kees wordt hier

Mister Zierikzee ontroert met bijzondere blijk van waardering

In aanwezigheid van tientallen toe
schouwers heeft wethouder Daniël Jop

pe op 18 september op ludieke wijze een 
kunstwerk op het sportpark onthuld. Dat deed 
hij vanuit de telescoopkraan van Mol Kraanver
huur. Het kunstwerk draagt de naam ‘Sport
park Den Hogen Blok’ en is ‘s avonds verlicht.

Het kunstwerk is een initiatief van onderhouds
vrijwilliger Theo van Hekke en is totstandgeko
men door diverse andere vrijwilligers en de 
sponsors Timmerman Natuursteen, Duinhouwer 
Lastechniek, Solumet Beheer en Lematech. Ook 
de gemeente verleende haar medewerking.
Sinds de opening van het sportpark in 1985 droeg 
een houten bord bij de ingang van het parkeer
terrein de naam Den Hogen Blok. Dat bord ver
ging en jarenlang was er geen vervanger. Reden 
voor Theo van Hekke om zo’n drie jaar terug een 
begin te maken met de realisatie van een kunst
werk. 
Een aantal stappen moest worden genomen, zo
als bekisting, beton storten, zijkanten van de be
tonnen voet beplakken met natuurstenen platen 
en aansluiten van de elektriciteit. Zaterdagmid
dag 18 september werd het kunstwerk – door 
Theo zelf ontworpen – onthuld. 

Is het de leeftijd of zijn we zo verwend 
dat we minder op onze spulletjes letten? 

Feit is dat er wekelijks vele gevonden voorwer
pen zijn. De club plaatst ze op Facebook in de 
hoop ze te herenigen met de eigenaren.

Trainingsjasjes, broeken, truien, sjaals, 
voetbal en gymschoenen, slippers, pet, 
scheenbeschermers, sokken, handdoeken, 

Eenvoudig MZC-
kleding bestellen  

    
Leden kunnen eenvou
dig online MZCkleding 

bestellen via de webshop van 
Unito Sports Wear uit Middel
harnis. De kleding kan bedrukt 
worden met logo, naam en/of 
initialen. Van elke bestelling 
vloeit een deel richting 
clubkas. 
Het is mogelijk 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 wedstrijdsecre
tariaat. Op die dagen kun je 
ook je bestelde kleding 
ophalen, zodat je bespaart op 
verzendkosten. 
Ga naar: mzc11.clubwereld.nl

Rob Droppert  
verlaat bestuur  

    
Tijdens de algemene 
ledenvergadering (ALV) 

op 8 november is Rob Droppert 
afgetreden. Het bestuurslid 
facilitaire zaken, sinds 2014 in 
het bestuur, heeft met zijn 
enorme inzet een grote 
bijdrage geleverd aan de 
vereniging. “Ik blijf wel actief 
met kleding en materialen en 
zal op de achtergrond mee 
blijven denken.” Ronald Hoek, 
bestuurslid jeugdzaken, werd 
door de ALV herkozen. 

Kees Verkaart is zeer vereerd met het erelidschap.

Een prachtige ambiance vóór, 
tijdens en na de derby tegen 
Bruse Boys. De MZC Ultras 
lieten zich gelden met gezang 
en vuurwerk. De sfeeractie was 
een groot succes. 
Er zijn wel wat punten van 
aandacht, zo geeft het bestuur 
aan. Houd fakkels niet boven 
het veld, want dat leidt tot 
schade aan het kunstgrasveld. 
En knalvuurwerk is verboden. 
Zo kunnen de mooie sfeer
acties behouden blijven.

MZC Ultras

om veel geprezen en voor dat 
gehele oeuvre is hij nu namens 
de vereniging bedankt en be
noemd tot erelid van MZC”, al
dus voorzitter Leo ‘t Mannetje.

Vijf ereleden
Het rijtje ereleden komt daar
mee op vijf. Ook André ’t Jong, 
Toon van Tiggelhoven, Rinus 

van der Neut en Nico Timmer
man behoren tot de eregalerij. 
Op Nico na waren zij allen aan
wezig bij de heugelijke benoe
ming van Kees.
Kees stopte vorig jaar als assis
tentscheidsrechter bij het eer
ste, maar is nog altijd actief op 
het gebied van contributiein
ning. 

keepershandschoenen... Een greep 
uit het assortiment dat op de 
Facebookpagina ‘MZC’11 
Gevonden Voorwerpen’ staat. Zie 
je wat van jou of jouw kind is, 
dan kun je een reactie bij de foto 
plaatsen of contact opnemen 
met de beheerster, Natascha Hendrikse. 
www.facebook.com/groups/153796281723112/

De naam van het sportpark is weer zichtbaar.
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Even voorstellen: het bestuur

Erelid neemt afscheid als kantinebeheerder
Na 10 jaar zal Toon van Tiggelhoven af
scheid gaan nemen als kantinebeheer

der van MZC. Dat betekent overigens geen af
scheid van de club. Hij zal regelmatig op het 
sportpark te vinden zijn bij wedstrijden van 
zijn vier voetballende kleinkinderen. “En als de 
club mij nodig heeft, ga ik wellicht wat werk
zaamheden achter de schermen doen.”

Het afscheid nadert, maar een datum is er niet 
aan verbonden. Toon: “Zoals het er nu naar uit
ziet, zal dat aan het einde van dit seizoen zijn. 
Dan stop ik als beheerder en met de bardiensten. 
Ik merk dat ik wat ouder wordt.”
Sinds de fusie vervult hij die functie bij MZC, 
maar ook daarvoor al 2 jaar bij v.v. Zierikzee. 
“Dat deed ik naast mijn functie als voorzitter. 
Toen de fusie kwam, werd ik gevraagd ook 
kantine beheerder bij MZC te worden. Ik wilde 
graag bij de nieuwe vereniging betrokken blij
ven.”

Trainer
Kantinebeheerder, voorzitter, jeugdvoorzitter... 
naast deze vrijwilligerstaken kende Toon vooral 
een lange historie op het veld. “Toen ik zelf nog 
voetbalde, ben ik begonnen als jeugdtrainer bij 
A2  en A1. In mijn laatste seizoen als voetballer 
heb ik mijn trainersdiploma gehaald en ben toen 
ook senioren gaan trainen. Ik heb dat ongeveer 
zeven jaar lang met het jeugdvoorzitterschap bij 
v.v. Zierikzee gedaan. Ik trainde toen voorname
lijk het  2de elftal en als er een trainer ontslagen 
werd ook het  1e elftal.”
Hoewel Toon ‘Zierikzeeman’ is, maakte hij ook 
een uitstapje naar v.v. Mevo (4 jaar trainer) en 
Brouwershaven (3 jaar). “Daarna keerde ik terug 
op het oude honk. Ik vond het verschrikkelijk dat 
ik vanwege mijn zwakke rug moest stoppen als  

Club investeert  
in led-verlichting  

    
Op alle velden met 
verlichting komen 

ledlampen. Dat is duurzamer 
want er is minder energiever
bruik en tegelijkertijd is er 
meer lichtopbrengst. De flinke 
investering is mede mogelijk 
door overheids en gemeente
subsidies. Een leaseconstructie  
met de leverancier van de 
ledverlichting is gangbaar, 
maar MZC heeft een andere 
partij gevonden die het 
voor financiert. Dat is aan
merkelijker gunstiger voor  
de club. 

Blij en geïrriteerd 
over groenbeheer

Veel, heel veel werk
zaamheden op het 

sportpark heeft de vereniging 
in eigen hand. Het snoeiwerk 
behoort tot het takenpakket 
van de gemeente. “Na lang 
aandringen wordt de groen
haag nu structureel bijgehou
den. Daar is de club blij mee”, 
aldus bestuurslid Rob Drop
pert. “Zo zijn ballen eenvoudi
ger terug te vinden en als er 
minder stekels zijn, gaan ze 
langer mee.” 
Droppert is echter ook 
geïrriteerd. “Toen wij zelf 
snoeiden, vonden we tot wel 
dertig ballen! Ook nu had het 
snoeibedrijf ballen gevonden, 
want daar heb ik nog foto’s 
van gemaakt. Maar uiteindelijk 
zijn die vreemd genoeg niet bij 
de club beland. Ik heb melding 
gedaan bij de gemeente.”
Firma Prop Beplantingswerken 
is het uitvoerend snoei bedrijf 
voor de gemeente. 

trainer. Ik werd benaderd voor een bestuursfunc
tie en dat werd dus direct voorzitter.” 

v.v. Zierikzee 1
Een onbekende kant voor velen is Toons voetbal
verleden. Hij begon als 12jarige, want eerder 
kon destijds nog niet. Hij doorliep alle jeugdelf
tallen, speelde één seizoen in het 2e elftal en 
daarna tot zijn 34ste in v.v. Zierikzee 1. “Ik speel
de linksbuiten, linkshalf en ben begonnen als 
linksbinnen. We hadden toen nog  een  voorhoe
de van vijf spelers.”
Absoluut hoogtepunt voor Toon is de promotie 
naar de zondag 2e klasse. Hoewel inmiddels al 
veel oudmedespelers zijn overleden, komt hij er 
ook nog regelmatig tegen. Toon: “Dat zijn onder 
andere Cor Wiltenburg, Peter Goedegebuure, 
Jaap Schot, Ronald Lievense, Adrie Stoutjesdijk, 
Kees Verkaart, Henk Vermeule en Adri Klink.”
Straks is Toon dus aan de andere kant van de bar 
te vinden en daar kijkt hij naar uit. “Na afloop 
van het  1e lekker een  pot slap ouwehoeren met 
die en gene.” 

 Leo ‘t Mannetje 
voorzitter

 Ronald Hoek 
jeugdzaken

 Rob Droppert 
algemene zaken

Vivian Bommeljé 
secretaris

Marcel Hanse 
penningmeester

  Camiel van Tiggelhoven 
technische zaken

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

 Advies in de buurt, daar heb je 
wat aan! 
   Ook dan zijn we er voor jou. 

 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

 Grevelingenstraat 10E, Zierikzee     |      0111 - 41 83 41     |      zierikzee@veldsink.nl     |      veldsink.nl 

  Hypotheken     | 
     Verzekeringen      | 

    Pensioenen     | 
    Betalen     | 

    Sparen  

 Advies in de buurt, daar heb je 
wat aan! 
   Ook dan zijn we er voor jou. 
     

  Loop vrijblijvend  
   bij ons binnen.  
Onze deur staat 
voor je open.     

www.eetcafedebanjaard.nl

Nieuwe Haven 23
Zierikzee
0111-412 528

Toon van Tiggelhoven clubman in hart en nieren.

Een mysterie: waar zijn deze ballen 
gebleven?
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senioren

mzc 2
Bart van der Wouden, Remco Lafeber, Dennis van der Weele, Owen Schouls, Nick Ravia, Stijn Ravia, Lennert van Sprundel, Leon Tournier, 
Bilal Alashkar, Elyjah van Ham, Didi van Ham, Rico Vrijland, Julian Duinhouwer, Thomas van de Zande, Nick Kafoe, Rafael van Vossen, Leon 
Sinke, Mike Bakker
Trainers/begeleiding: Ricky Verwest, Remi Lievense, Guus van der Linde, Fahrad Hasan

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

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

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

BESCHERM  
UW CONSTRUCTIE  
TEGEN SCHADE

Balkkopherstel
Constructief houtherstel
Houtconservering
Houtwormbestrijding
Boktorbestrijding
Plaagdierbestrijding 
Inspectiecontracten

Neem contact op voor een gratis inspectie!  
Bel naar 088-22 121 22 of stuur een e-mail  
naar info@traasbuildingcare.nl.

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
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seniorensenioren

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

mzc 5
Pascal Berrevoets, Erik van den Bos, Jan Huibert Bouwman, Rob Canters, Jan Delst, Lex Engberts, Jacco Folmer, Harry Heun, Musa Ibrahim, 
Arjan ‘t Jong, Martijn Kik, Erik-Jan Kort, Ezalddan Kubt Al, 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 Steegmans,  
Martin Timmerman, Lourus Verton, Lourus-Jan Verton, Nieck Verton, Owen de Vlieger
Begeleiding: Martin Steegmans

mzc 6
Abraham Kahese, Collin Bos, Efraim Pronk, Evert Bin, Haitam, Ian Dekker, Ian van der Sluis, Jamie Rossen, Justin Groen, Laurens Langenberg, 
Mac de Kruif, Marijn Baan, Robin Duinhouwer, Mathijs Heeg, Mika van de Weide, Mohamed Mo, Pepijn Smits, Sahin Kurt, Sem de Graaf, 
Thijs van Beveren, Tim van Beveren, Tristan Tolhoek, Vita Xausa
Begeleiding: John Smits en Marcel Duinhouwer

STOUTJESDIJKBOUW.NL

0111 82 02 02 ZIERIKZEE
INFO@STOUTJESDIJKBOUW.NL
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MZC 1 heeft een flitsende 
start. Valt alles nu gewoon 
goed of hadden jullie al in 
de voorbereiding door dat 
er een aardige ploeg staat?

Ramon: “In de voorbereiding 
merkte ik al dat er behoorlijk 
wat voetbal in zat. We hebben 
nog steeds een jonge groep, 
maar – zo begreep ik van andere 
jongens – is het niveau nu veel 
stabieler. Dat komt ook doordat 
jongens weer een jaartje volwas
sener zijn geworden in het seni
orenvoetbal.”
Luuk: “We raken ook steeds meer 
op elkaar ingespeeld. We spelen 
veel met een vaste basis, dat is 
ook heel belangrijk.”

Wat zijn de sterkste punten 
van de ploeg?

Ramon: “We hebben een voetbal
lende ploeg. Daar ligt onze kwa
liteit, zeker op dit niveau. Daar
naast zijn we bereid arbeid te 
leveren en hebben daarvoor ook 
de conditionele inhoud.” 
Luuk:  “We willen inderdaad voor 
elkaar werken. En we gunnen el
kaar ook een goal. Er zijn veel 
spelers die een doelpunt kunnen 
maken. Verdedigend staan we 
heel goed.”

Jullie zorgen mede voor 
de aanvallende impulsen. 
Tevreden over de eigen 
prestaties?

Luuk: “Het gaat lekker, maar je 
kunt nooit helemaal tevreden 
zijn. Je moet altijd proberen je
zelf te verbeteren.”

Ramon: “We zijn allebei terugge
gaan naar MZC om weer lekker 
te kunnen voetballen en om te 
laten zien wat we kunnen. Zor
gen dat er resultaten komen.”

Wat kan nog beter in het 
eigen spel?

Ramon: “Ik heb vanwege blessu
res de laatste vijf seizoenen 
maar één volledig seizoen ge
speeld. Sinds corona begon ben 
ik wel fit, maar miste ik het wed
strijdritme. Dat wordt nu met de 

Aanvalstandem 
vol ambities

Ramon Janson en Luuk van Vossen terug op het oude nest

Als we écht 
de doelstel
ling hebben 

kampioen te 
worden, 

moeten we 
van elkaar 

eisen dat het 
feller wordt

week beter. Dat gaat om vertrou
wen, om de juiste keuzes maken 
wanneer ik wel of niet een actie 
moet maken.”
Luuk: “Ik wil belangrijker zijn 
voor het team. Als aanvallende 
speler ben je nooit tevreden met 
het aantal doelpunten en as
sists.”

Waarom keerden jullie 
terug van Kloetinge?

Ramon: “Dat heeft met meerdere 
factoren te maken. Blessures, 

nu geblesseerd – die moeten dit 
seizoen op gaan staan. Het team 
gaan dragen. Je ziet terug dat ze 
dat ook gaan doen. Daarnaast 
zijn we heel fit. Vaak maken we 
het verschil in de tweede helft.”

Is deze ploeg ook in staat 
met een achterstand om te 
gaan of met andere tegen-
slagen?

Ramon: “Een goede vraag. Daar 
ben ik ook benieuwd naar, maar 
ik denk het wel. We hoeven van 
niemand te verliezen, dan is het 
aan ons dat op het veld te laten 
zien. Ik denk dat we nuchter ge
noeg zijn, ook al zouden we mis
schien twee keer achter elkaar 
verliezen.”
Luuk: “We blijven altijd ons eigen 
spel spelen, ook als het even niet 
loopt of na een tegengoal. We la
ten de koppen niet hangen. Bij 
elk team lukt het wel eens niet, 
daar krijgen alle ploegen mee te 
maken. Ook tegen VVGZ bleven 
we proberen te scoren. We zijn 
niet weggespeeld en hebben niet 
veel kansen weggegeven. Dat 
toont aan dat we altijd gaan voor 
het beste resultaat en soms lukt 
dat net niet, maar het is niet zo 
dat we dan gaan twijfelen.”

Wat is de invloed van de 
trainer op het team en de 
prestaties?

Ramon: “Adriaan is daarin be
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De hoofdmacht van MZC kent een veelbelovende seizoensstart en veroverde de eerste periode-
titel. Dit komt mede door de aanvallende impulsen van linksbuiten Ramon Janson en aanval-
lende middenvelder Luuk van Vossen (22). Beiden keerden terug van v.v. Kloetinge. Beiden 
hebben één missie: promoveren.
tekst: barry hage / beeld: kees bin

Luuk van Vossen heeft 
gescoord tegen Bruse 
Boys. Achter hem 
juicht Ramon Janson 
mee.

maar ook dat ik afgelopen jaren 
veel op andere posities dan 
linksbuiten ben gezet. In mijn 
ogen kreeg ik niet de juiste kans 
mij in de kijker te kunnen spe
len. Ik wilde naar MZC om ple
zier terug te krijgen en weer vol
ledig fit te worden. Ik wil wel 
voor het hoogst haalbare blijven 
gaan. Een terugkeer naar Kloe
tinge? Niet zolang daar nog be
paalde mensen in de technische 
commissie zitten. Ik zou hoger
op met MZC willen, maar dan 

moet de vereniging wel door
groeien om eersteklaswaardig te 
worden. Dan gaat het om goede 
jeugdtrainers, bestuur, randza
ken omtrent het eerste elftal, 
spelers scouten... Het kan niet 
zonder enige financiële vergoe
ding voor spelers, want dat is het 
verschil tussen 1e of 2e klasse. 
Anders houd je het hooguit een 
paar seizoenen vol.” 
Luuk: “Al meerdere seizoenen 
vroeg MZC of ik terug wilde ko
men. Na een goed gesprek met 
Adriaan en Camiel van Tiggelho
ven van de tc heb ik besloten te
rug te gaan. En daar ben ik blij 
mee. Ik krijg vertrouwen van de 
trainer, speel elke wedstrijd en 
kan belangrijk zijn voor het 
team. Ik heb bij Kloetinge geen 
kans gekregen in het eerste elf
tal en dat is toch wat je wilt be
reiken. Elke keer een invalbeurt 
van een paar minuten is niet 
waarvoor je elke keer traint.”
 

Hebben jullie bij Kloetinge 
veel samengespeeld en 
daardoor een speciale klik?

Luuk: “We hebben er niet veel sa
mengespeeld, maar ik denk wel 
dat we elkaar goed aanvoelen. 
We hebben natuurlijk wel veel 
met elkaar getraind en dan weet 
je hoe iemand speelt. Dat zie je 
terug in wedstrijden en ik hoop 
dat dat nog meer zichtbaar zal 
gaan worden.”

Ramon: “We weten door die trai
ningen inderdaad goed wat we 
aan elkaar hebben.”

Wat zijn de grootste 
verschillen tussen MZC en 
Kloetinge? 

Ramon: “Bij Kloetinge gaat alles 
een stap sneller. Als daar spelers 
worden gehaald, komen die van 
divisieclubs. Bij MZC is het eigen 
jeugd of een speler van het ei
land.”
Luuk: “Bij MZC komt het grootste 
deel van de spelers uit de eigen 
jeugd. Bij Kloetinge is dat mini
maal.”

En buiten het veld?
Ramon: “Een reden dat ik destijds 
van MZC naar Kloetinge ging, 
was dat de clubs qua gezellig
heid op elkaar lijken. Na afloop 
slap ouwehoeren, met andere 
teams, met supporters, ... Het 
zijn verenigingen waar je je snel 
thuis voelt.”
Luuk: “Anders is dat we bij Kloe
tinge elke uitwedstrijd met de 
bus gingen en voor de uitwed
strijd gezamenlijk aten. Er werd 
ook meer van spelers verwacht 
richting sponsoren.”

Welke ploegen zien jullie 
als grootste concurrent 
voor de bovenste plekken?

Ramon: “VVGZ. Maar ik denk dat 
we ze eerst allemaal een keer ge

had moeten hebben om echt een 
goed beeld te hebben.”
Luuk: “Ik denk ook VVGZ, maar 
ook Oostkapelle en Yerseke 
schrijf ik nog zeker niet af.”

MZC heeft al jaren een 
jonge ploeg. Ook dit sei-
zoen weer. Toch maakt het 
team een volwassen indruk 
in het veld.

Luuk: “Ondanks de jonge leeftijd, 
hebben de meesten toch al be
hoorlijk wat ervaring. Ik denk 
dat dat zichtbaar is op het veld.”
Ramon: “Jongens als Jesse van de 
Linde, Roemer Bij de Vaate, Jesse 
Kalwij, Rody Vermue – al is die 

Geboren: 28 november 1995 in Zierikzee
Woonplaats: Zierikzee
Studie: Sportmarketing & Management aan 
de Hogeschool Rotterdam
Clubs: JVOZ, v.v. Zierikzee, MZC’11 en  
v.v. Kloetinge
Beste trainers: Dennis en Gérard de Nooijer 
en Dolf Roks bij JVOZ. Adriaan is belangrijk 
geweest, want die liet mij debuteren bij het 
eerste en onder Alexander van Keulen heb ik 
bij MZC een heel goed seizoen gehad, waarin 
ik een vrije rol kreeg. 
Hoogtepunten: Met JVOZ heb ik tegen alle 
BVO’s van Nederland  mogen spelen. Het 
kampioenschap met MZC in 2e klasse.
Dieptepunt: Twee kruisband en meniscus
blessures, bijna achter elkaar.
Welke profspelers inspireren je? Messi. 
Zoveel talent in één, niet te beschrijven.
Luuk over Ramon: Een speler met klasse. 
Heel gevaarlijk als hij in beweging is, dan is 
hij echt niet te volgen voor een verdediger.

Ramon Janson (25)

Ramon Janson in actie tijdens de topper tegen VVGZ.
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vlaggenschip

langrijk. Hij houdt de groep bijel
kaar, motiveert spelers beter te 
worden. Doordat er meer con
currentie is, gaat het trainingsni
veau ook omhoog. Adriaan is als 
persoon heel goed voor onze 
jonge groep. Vanuit zijn werk is 
hij gewend met jongeren om te 
gaan. Vanuit de groep is er res
pect voor hem. Het is duidelijk  
wanneer we kunnen dollen en 
wanneer het serieus moet.” 
Luuk: “Adriaan blijft altijd heel 
rustig en heeft een duidelijke vi
sie en een doel. Bij een jonge 
ploeg is dat denk ik heel belang
rijk. Ook de rustige opbouw aan 
het begin van het seizoen is goed 
geweest. Dat zijn allemaal din
gen die van invloed zijn op de 
prestaties.”

Wat is de invloed van de 
verdere staf?

Ramon: “Huib Smits is een fijne 
leider, ook in mijn voorgaande 
jaren bij MZC. Hij regelt veel, zo
dat je je daar als speler niet druk 
om hoeft te maken. Ron van Put
ten hoort bij het meubilair. En 
assistenttrainer Dennis Kem
pen heeft een goede klik met 
Adriaan. Ook met hem kun je 
serieus werken én dollen.”
Luuk: “De staf is net als de spe
lersgroep een hecht team. De 
rust en duidelijkheid is heel be
langrijk. Alles is goed geregeld.”

Waarin kan de ploeg nog 
beter worden?

Ramon: “Op trainingen mag het 
een paar tandjes feller. We zijn te 

lief voor elkaar. En als er iets ge
zegd wordt, moet dat geaccep
teerd worden zonder tegen
woord. Het wordt gezegd om 
elkaar beter te maken, niet om 
elkaar af te zeiken. Als een ploeg 
in een trainingspartij eens goed 
op zijn kloten krijgt, wordt er 
nooit iets van gezegd of een cor
rigerende schop uitgedeeld van 
hé, dit moet anders. Als we écht de 
doelstelling hebben kampioen te 
worden, moeten we van elkaar 
eisen dat het feller wordt.”
Luuk: “In wedstrijden moeten  
we constanter worden en soms 
rustiger worden en goed onze ta
ken blijven uitvoeren. Ook moe
ten we meer gebruiken maken 
van onze sterke punten in aan
vallend opzicht gezien.”

Wat wordt het doel voor dit 
jaar? Is het woord kampi-
oenschap geen taboe?

Ramon: “Persoonlijk is dat kam
pioen worden. Als team moet je 
voorzichtig zijn dat naar buiten 
toe uit te spreken. Dat kan alleen 
maar  tegen je werken. Maar als 
we ons eigen spel kunnen spe
len, hoeven we voor niemand 
bang te zijn.”
Luuk: “Als voetballer moet je al
tijd streven naar het hoogst 
haalbare. Dat is dus kampioen 
worden en daar moet je als team 
en staf alles voor doen.” 

Is de club veel veranderd 
ten opzichte van jullie eer-
dere periode hier?

Ramon: “In mijn laatste jaar bij 
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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
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MZC werden we kampioen in de 
2e klasse. Alleen Sven, Jesse en 
Rody zaten daarbij, de rest is 
nieuw. Toen hadden we behoor
lijk wat spelers van eind de 20, 
begin de 30. Nu is de gemiddelde 
leeftijd lager. Ik zie in deze groep 
zeker spelers die een niveau ho
ger kunnen.”
Luuk: “Ik ben 5 jaar geleden naar 
Kloetinge gegaan. Ik was toen 17 
jaar en dan ben je niet zo bezig 
met het eerste elftal. Maar MZC 
voelt als thuiskomen. De meeste 
mensen die toen bij MZC rond 
het veld liepen, lopen daar nu 
nog steeds. Wat echt anders is, is 
het kunstgras op het hoofdveld. 
Qua spelers heb ik in de jeugd 
met Jesse van der Linden, Rick 
Ganzeman, Kyle van Tiggelho
ven, Rody Vermue en Coen Dale
bout gespeeld. Mijn broertje 
heeft met de meeste jonge jon
gens gespeeld, dus die kende ik 
ook wel.”

Nog tips voor jeugdspelers 
om ook MZC 1 of hoger te 
halen?

Ramon: “Belangrijk is dat je met 
heel veel plezier voetbalt. Dat 
moet voorop staan. En leer al op 
vroege leeftijd met twee benen 
voetballen, daar heb je later heel 
veel profijt van. Luister verder 
niet te veel naar mensen om je 
heen wat ze van je vinden als 
speler. Kijk vooral naar wat jij
zelf vindt dat goed gaat en beter 
kan.”
Luuk: “Investeer in jezelf, stel je
zelf een doel en werk hard.” 

Adriaan Nieuwenhuijse was de 
laatste hoofdtrainer van v.v. 
Zierikzee en coachte van 2011 
tot 2015 MZC 1. Dit seizoen 
staat hij weer aan het roer. 
De trainer over Ramon: “Een 
echte versterking. Een heerlijke 
speler met een bovenmatige 
techniek en snel. Ook als hij 
slecht speelt zorgt hij toch nog 
voor kansen. Ook qua sociaal 
aspect is hij een prima jongen 
om erbij te hebben. Hij is 
waarschijnlijk mede door al 
het blessureleed volwassener 
geworden, want ik geef het je 
te doen na twee zware 
knieblessures toch weer terug 
te komen. Dat vraagt mentaal 
wat. Ramon denkt ook mee 
hoe we bepaalde dingen 
kunnen oplossen. Dat is een 
verschil met zijn eerste periode 
bij MZC. Toen deed hij veel op 
gevoel. Ik denk dat Ramon nog 
niet op zijn topniveau zit. Hij 
kan nog scherper worden in 
bijoorbeeld het afwerken in de 
16 meter.”

De trainer over Luuk: “Luuk 
is zeker een aanwinst. Hij is 
een speler die uit het niks een 
kans kan creëren of scoren. Hij 
heeft een geweldige crosspass 
en schot. Soms wil hij wel te 
veel de bal hebben en gaat dan 
zwerven, waardoor hij 
medespelers in de weg kan 
lopen. Ik weet dat ook Luuk 
nog niet op zijn topniveau zit. 
Ik denk dat hij nog veel beter 
kan en daar probeer ik mijn 
steentje aan bij te dragen. 
Zowel bij hem als Ramon kan 
het verdedigende aspect beter, 
waardoor ze nog completere 
spelers  worden.” 

Trainer Adriaan 
Nieuwenhuijse

Geboren: 10 augustus 1999 in Goes
Woonplaats: BurghHaamstede
Werk: Horeca
Clubs: JVOZ, v.v. Zierikzee, MZC’11 en v.v. 
Kloetinge
Beste trainer: Willy Lund, mijn trainer bij 
Kloetinge JO191
Hoogtepunten: Promotie met MZC B1 naar 
de 1e klasse en kampioen met Kloetinge 
JO191
Dieptepunt: Weinig speeltijd bij Kloetinge 1
Welke profspelers inspireren je? Geen
Ambitie: Kampioen worden / promotie naar 
de 1e klasse met MZC.
Ramon over Luuk: Luuk heeft een goede 
traptechiek en scorend vermogen. Als ‘10’ 
weet hij dat hij ook verdedigende arbeid 
moet leveren en dat gaat steeds beter. 

Luuk van Vossen (22)

Luuk van Vossen houdt een speler van Bruse Boys van zich af.
LEMATECH



Voorste rij (vlnr): Romy Messemaker, Daniek Lafeber, Elaine Fertoute,  
Emmelie Verhoek, Marit Hendrikse, Audrey de Bruine, May-Britt Berrevoets 

Middelste rij (vlnr): Bente van der Valk, Gerlieze Schot, Leila Kordic, 

s.v. MZ C’11 VR1
seizoen 2021 -2022 - 3e klasse   

Mariëtte Boonman, Tessa van de Velde, Whitney Visser  
Achterste rij (vlnr):  Luna Xausa, Indy Kristalijn, Nicole Heikamp, Vera Muste,  
Peter Aertssen (coach), Bart Aertssen (trainer/leider)  

zierikzee
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19vrouwen

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

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

L. TOURNIER
LOODGIETER, DAK- & ZINKWERK

www.lt-techniek.nl  •  info@lt-techniek.nl
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sponsors

Een eyecatcher van je
welste: Eetcafé De Ban

jaard en Café De Biet gaan ge
zamenlijk een lange zijde van 
het hoofdveld voorzien van 
reclameborden. Dat zijn maar 
liefst 36 borden met een totale 
lengte van ongeveer honderd 
meter. Het contract is voor 3 
jaar.

Jarenlang sierden borden van 
afdichtingsbedrijf Coenen de 
lange zijde, maar sinds dat be
drijf is overgenomen stopte die 
sponsoring. De Biet en De Ban
jaard nemen de vrijgekomen 
plek in. Dat de beide horecaza
ken gezamenlijk optrekken is 
niet vreemd. “We zitten allebei 
aan de haven. We hebben er be
lang bij samen te werken, el
kaar te versterken”, aldus Ca
miel van Tiggelhoven van De 
Banjaard. Robbert Roggeband 
(De Biet) beaamt dat: “Het is 

‘Supergaaf om dit te doen’

Camiel van Tiggelhoven (links) en Robbert Roggeband (rechts) sponsoren de lange zijde op het hoofdveld met liefst  
36 reclameborden. In het midden bestuurslid Rob Droppert.

Joey van den Hummel, speler van MZC 4, in presentatiekleding van Solumet Beheer.

Mooie opbrengst 
bij clubactie  
AH Voetbalpassie  

    
In oktober konden 
klanten bij Albert Heijn 

sparen voor amateurvoetbal
clubs via de actie ‘Voetbalpas
sie’. Daarbij is een mooi bedrag 
voor MZC gedoneerd, namelijk 
€ 1316.10! De club dankt een 
ieder voor hun donatie(s). 

MZC deelnemer 
Rabo Clubsupport

Ook dit jaar was MZC 
deelnemer aan Rabo 

Clubsupport. Een initiatief 
waarbij lokale banken coöpe
ratief dividend investeren in 
de lokale samenleving via 
verenigingen of stichtingen op 
basis van een stemming door 
de Rabobankleden. MZC 
mocht een cheque van 531,34 
euro in ontvangst nemen. De 
vereniging is dankbaar voor 
alle uitgebrachte stemmen. 

voor ons allebei belangrijk dat 
er wat gebeurt aan de haven. Ik 
zeg weleens gekscherend dat 
we eigenlijk nog een café tus
sen ons in missen. Anderen 
zien ons als concurrenten, 
maar we vullen elkaar juist 
mooi aan. Het zijn twee mooie 
bedrijven.”
Camiel: “We werken op meer
dere vlakken samen, zoals de 
Zierikzeese Havendagen, Eten 
Langs de Kaai, de Delta week.” 

Clubhart
Ludiek is dat beide horecaon
dernemers nu ook zichtbaar de 
handen ineenslaan met de re
clameborden. Robbert: “Super
gaaf. Twee café’s aan de haven, 
allebei hebben we een voetbal
verleden en een clubhart.”
Overigens heeft De Biet al lan
ger ervaring met afwijkende 
reclameborden. “Ik ben jaren 
geleden begonnen met borden 

en doeken van achttien meter. 
Bij MZC, de tennis, korfbal, Bru
se Boys... Zo’n formaat is lekker 
eigenwijs.” (lachend) “Maar ik 
had natuurlijk ook gewoon een 
lange naam met De Gekroonde 
Suikerbiet.” 

Trots
Camiel: “Als ik zaterdags het 
hoofdveld oploop, ben ik best 
trots dat er borden hangen van 
De Banjaard. En je helpt de ver
eniging. Het is een mooie deal, 
voor alle partijen.”
Bijzonder is dat de deal geslo
ten is in coronatijd. Robbert: “Ik 
zeg: kom uit de crisishouding! 
Dat laten wij nu als onderne
mers op deze manier zien. Go 
with the flow en hou op met 
zeuren en kijken wat er niet 
kan. Kijk naar de toekomst.”
Beide horecaondernemers zijn 
al sinds het ontstaan van MZC 
sponsor. De Biet sponsorde ooit 
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De Biet en De Banjaard sponsoren 100 meter aan reclameborden

een van de lichtmasten op het 
hoofdveld.

Topseizoen
Zowel Camiel als Robbert groei
den op als spelers van v.v. Zie
rikzee en bereikten – afzonder
lijk van elkaar – het eerste. Eén 
bijzonder voetbalseizoen ken
den ze in 1992/1993 toen ze sa
men in het tweede elftal ac
teerden. 
Robbert: “We bleven met dat  
team altijd tot het einde in de 
kantine hangen. Een geweldige 
periode. Eén van mijn mooiste 
voetbaljaren. Ik was net 18 jaar, 
brutaal en bijdehand. Geen ver
keerde eigenschappen. Dat 
brutale zit ook in de honderd 
meter aan borden, hoppakee. 
Als spelers van het tweede 
vonden we ons beter dan die in 
het eerste speelden. Uiteinde
lijk ging een groot deel van dat 
team alsnog naar het eerste.”
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Camiel: “Dat jaar was ook één 
van mijn hoogtepunten. We 
werden net geen kampioen, 
maar hadden een topseizoen. 
Het klikte goed in de groep. 
Trainer was Nico Schoute.” Ook 
Simone, de vrouw van Camiel, 
voetbalde. Ze zat in het aller
eerste vrouwenteam van v.v. 
Zierikzee.
Momenteel speelt Robbert Rog
geband zondags in het rood
zwart van SC Zierikzee. Camiel 

is bestuurslid technische zaken 
bij MZC én voetbalouder. Zowel 
Kyle als Ryan zitten in de eerste 
selectie. “In het seizoen dat 
MZC eersteklasser was, ben ik 
in het bestuur gekomen. Kees 
Hagesteijn, Marcel Duinhou
wer en Peter Goedegebuure 
vormden de tc, maar niemand 
van hen wilde in het bestuur.” 
Daarvoor trainde Camiel sa
men met Marcel de JO191. 
“Maar zakelijk werd het druk

ker en had ik daarvoor geen tijd 
meer.”

Ajax
Naast liefde voor de lokale 
voetbalclub hebben ze ook een 
andere gedeelde passie: Ajax. 
Al vele jaren gaan ze naar com
petitie en internationale wed
strijden. Recent waren ze in 
Dortmund om Ajax van Borus
sia te zien winnen in de Cham
pions League. 

Sponsoren van presentatiekleding
Naast shirtsponsor kun je bij MZC ook 
op andere manieren een team sponso

ren. Janine Heijboer (commerciële zaken): 
“Denk aan inloopshirts of presentatiepakken.”

Diverse MZCteams heeft presentatiekleding dat 
gesponsord wordt. Zo loopt Vrouwen 1 in inloop
shirts van Hostellerie Schuddebeurs. Hoofd
sponsor Saman Groep sponsort presentatiepak
ken en inloopshirts van het 1e en JO191. JO171 
heeft trainingspakken en inloopshirts van WEA. 
Syntess Software heeft presentatiepakken voor 
zowel Vrouwen 1 als 2.
Nieuw is de sponsoring van softshelljassen 
door Solumet Beheer voor MZC 4. Duinhouwer 
Lastechniek en de Vlaam Koeltechniek zorgen 
dat MZC 2 er picobello bijloopt met inloopshirts 
en softshelljassen.
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 sponsor
commissie. 
Janine Heijboer, commercielezaken@mzc11.nl

Statiegeld extra 
inkomstenbron

Plastic statiegeldflesjes 
deponeren bij MZC? Dat 

is niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor de 
clubkas. Op de club staan 
kliko’s waar je je flesjes kan 
doneren. De club heeft zo al 
een leuk zakcentje op kunnen 
halen. 

Balie 2, 4301 GZ Zierikzee

0111 – 40 22 56 

info@blakenburgwonen.nl

blakenburgwonen.nl
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junioren

jo19-1
Luca de Bruine, Brett de Vos, Robbie Dekker, Jasper Bij de Vaate, Noël Sy, Levi Doeleman, Youri van der Klooster, Mika van Strien,  
Sebas Winkels, Bram de Jonge, Freek Hoogenboom, Max Reumer, Luciano de Jonge, Niels van der Maas, Micca Bouwman, Niels Noordijk, 
Christon Aimbabe, Luuk Ganzeman, Naeb Haile
Trainers/begeleiding: Sven Heijboer, Ab de Jonge, Misha Mes en Jolanda Noordijk 

j017-1
Guido van de Werf, Lars Gabriëls, Giovanni van Dreven, Tijn Oxener, Glenn Steenkist, Tygo Goudzwaard, Tim Hendrikse,  
Daniek van der Wekken, Mees de Graaf, Daan Boonman, Jerre Bakker, Matthijs de Keijzer, Rob Pols, Dean Otte, Lars Arkenbout,  
Sem van Gent, Nick van Splunder, Jesse Buijl
Trainers/begeleiding: Barry Hage, Jesse van Vlies, Martin Steenkist, Patricia Steenkist, Michel Hendrikse

Na iedere inspanning   
    even lekker ontspannen?

BIJ WALHOUT ZIT JE GOED

Grevelingenstraat 33, Zierikzee  -  Tel 0111 454 000

www.walhoutwonen.nl

Voor het zien en uitproberen van onze uitgebreide collectie aan 
(zit)meubelen, bent u van harte welkom in onze showroom!

Wij zijn open op donderdag t/m zaterdag of op afspraak. 
(zie de actuele openingstijden op onze website)

ZIERIKZEE
NIEUWE HAVEN 51 

0111-653451 OF 0111-407611
PROEFZEELAND.NL

DINSDAG TOT ZATERDAG
09.00 – 17.00 UUR

Mosselen
Noordzeevis 

en meer

ZIERIKZEE
NIEUWE HAVEN 51 

0111-653451 OF 0111-407611

DINSDAG TOT ZATERDAG

0111-653451 OF 0111-407611

DINSDAG TOT ZATERDAG
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meidenmeiden

m017-1
Fleur Bakker, Isa Berrevoets, Indy van Nieuwenhuize, Kyra Menten, Sanne Hendrikse, Anna Boot, Evi de Bruin, Mex Renger, Sofia Glas, 
Femke de Looze, Femke Scheele, Femke Berrevoets, Femke Brouwer, Joëlle Biesma, Samantha Gordeau, Eva Spahiu
Trainers/begeleiding: Nicole Dekker

Train je al langer twee 
teams?

“Ja, dat doe ik al een paar seizoe
nen. Dat is ontstaan toen er geen 
trainer was voor de toenmalige 
MO13. Ik vond het jammer dat 
die meiden daardoor niet kon
den voetballen. En ik vind het 
enorm leuk training te geven.”

Je traint bij JO15-4 een ge-
mengd team van jongens en 
meiden. Is dat heel anders 
dan alleen meiden?

“Nee hoor, dat valt wel mee. Het 
zijn ook maar vijf jongens. De 
jongens en meiden trekken goed 
met elkaar op. De meesten zit
ten ook bij elkaar in de klas. Ik 
merk dat het steeds meer een 
hecht team wordt. Het trainen 
van een meidenteam én een ge
mengd team bevalt enorm goed 
en maakt het zelfs nóg leuker! ” 

Hoe gaat het voetballend 
met JO15-4?

“JO154 doet in de competitie 
onderaan de middenmoot mee. 
Het is het eerste jaar dat ze ge
mengd zijn en andere tegen
standers hebben. In dat opzicht 
spelen ze eigenlijk redelijk goed. 
Ze hebben zo hun momenten..., 
maar dat heb je met puberende 
meiden. Over het algemeen zit 
er leuk voetbal in! Ze hebben  
wilskracht en gaan ervoor. Een 
leuk team om te zien en fantas
tisch om ze training te geven. Je 
ontvangt zoveel liefde!”

En hoe gaat het met MO17? 
“Die strijdt om de eerste plek. 
Het zijn net als bij JO154 nog 
jonge meiden, waarvan de 
meesten rond de 14 jaar zitten. 
De meiden hadden in het begin 

van het seizoen geen uitdaging, 
maar nu zijn de wedstrijden pit
tiger. Deze meiden kunnen wel 
wat leren van de JO154. Daar is 
iedereen er haast elke week, 
maar bij MO17 zijn ze soms 
makkelijk in afzeggen. Maar het 
is een hele leuke groep. Ze zijn 
altijd vrolijk en als ze er zijn zet
ten ze zich supergoed in. Ze hel
pen elkaar en zijn ook lief tegen 
elkaar. Deze meiden kunnen ze
ker wel een balletje trappen! En 
ze zullen ver komen dit seizoen.”

Welke teams heb je tot nu 
toe allemaal getraind? 

“Ik ben een aantal jaren geleden 
begonnen bij MO13. Die speel
den toen nog 7tegen7. Dit heb 
ik een aantal seizoenen gedaan. 
Toen gingen deze meiden naar 
de MO15. Zo ben ik verder ge
gaan met de MO15 én MO13. 
Daarna MO15 en MO17 en dit 
seizoen dus JO154 en MO17.”

Hoe ben je begonnen met 
het geven van trainingen?

“Mijn vorige opleiding volgde ik 
op het CIOS in Goes. Ik liep stage 
bij MZC. Dat was van korte duur, 
want al snel werd ik gevraagd 
om het team over te nemen. Ik 
ben dit blijven doen. Het is echt 
een hobby van mij geworden.”

 Hoe kun je het training 
geven aan deze twee teams 
combineren? 

“Ik train deze teams tegelijk. 
Door elkaar of apart. Het niveau 
en leeftijdsverschil is niet groot. 
Het gaat ook soepel omdat ze er
voor openstaan en graag helpen. 
Ze luisteren goed en weten pre
cies wat er van ze wordt ver
wacht.”

‘Training geven is echt   een hobby geworden’
Duizendpoot Nicole Dekker:

En dan ook nog zelf spelen 
bij Vrouwen 2! 

“Mijn week is erg druk. Op  
maandag train ik zelf. Op woens
dag train ik eerst de meiden/jon
gens en daarna sluit ik gelijk aan 
bij mijn eigen training. Op vrij
dag geef ik nog een keer training 
aan de meiden/jongens. En op 
de zaterdag sta ik de hele dag op 
de sportvelden.”

 Je vriend Jamie Buijl is ook 
trainer. Hebben jullie het 
veel over voetbal?

“Ja, er is geen dag dat het niet 
over voetbal gaat. Soms wel ver
moeiend... We praten over hoe 
het gaat in onze teams en wis
selen tips en tricks uit. Soms is 
er discussie. Jamie houdt niet 
van meidenvoetbal en kan het 
eigenlijk niet aanzien. Hij denkt 
het altijd beter te weten, terwijl 
dat niet zo is…. Grapje! We vin

Ze is trainer van MO17-1 én JO15-4. Daarnaast speelt 
ze ook nog eens in Vrouwen 2. Een nadere kennisma-
king met duizendpoot Nicole Dekker. “Er is geen dag 
dat het niet over voetbal gaat.”

tekst: barry hage / beeld: kees bin

den het beide leuk en steunen 
elkaar. Ik vind het geweldig om 
te zien hoe hij bezig is met de 
jongens en hij daar steeds meer 
in groeit en leert!” 

Je hebt bij MO17 nog een 
extra uitdaging: er zitten 
liefst vier Femke’s in! 

“Als ik er één roep, komt gelijk 
heel het team! Ik noem ze daar
om meestal bij de achternaam of 
wijs ze gewoon aan. Het maakt 
helemaal niet uit dat er zoveel 
zijn, er mogen er zelfs nog meer 
komen.”

Ervaar je voldoende steun 
van anderen om je trainer-
schappen te combineren? 

“Jazeker. Over het algemeen doe 
ik het alleen, maar ik heb zeker 
drie fantastische vaders die er 
vaak zijn en me altijd willen hel
pen. Ook Roy Boer is er af en toe 

voor de zaterdagen bij JO154. 
Daarnaast helpt Jamie mij ook 
vaak genoeg. Het komt altijd 
goed. Soms zou ik het wel leuker 
vinden als MZC zelf ook meer 
zou omkijken naar deze teams, 
want naar mijn idee wordt dat 
nog te weinig gedaan.” 

Hoe doe je dat op zaterda-
gen als drie teams moeten 
spelen?

“Ik kijk welke wedstrijd het be
langrijkste is of welk team het 
meeste steun nodig heeft. Met 
dat team ga ik sowieso mee. 
Soms lukt het om bij elke wed
strijd erbij te zijn en soms maar 
bij twee. Dan gaat iemand an
ders met het andere team mee.”

 Wat is het allerleukste aan 
trainer zijn?

“Het zien van het plezier bij de 
meiden en jongens. Mooi hoe ze 
met elkaar omgaan. Hoe ze 

groeien in het voetbal, maar 
vooral ook in hun eigen ontwik
keling. Leuk om daar deel van te 
zijn.”

Hoe gaat het bij Vrouwen 2?
“Ik ben verdediger. Onder leiding 

van Cees Kraaijenbrink en Johan 
Heijkamp presteert dit team 
goed. We hebben een leuk team. 
De trainingsopkomst is goed en 
de inzet uitstekend. Cees is bijna 
elk jaar mijn trainer geweest en 
heeft zijn enthousiasme aan mij 

doorgegeven. Door hem heb ik 
zoveel plezier in voetbal en ben 
ik ook training gaan geven. Ik 
ben hem daarvoor erg dankbaar. 
Ik hoop dat ik mijn plezier ook 
aan de meiden en jongens door 
kan doorgeven.” 

Geboren: 28 februari 2000  
in Goes
Woonplaats: Ouwerkerk 
Gezin: Ik woon thuis samen 
met mijn ouders en mijn 
jongere broertje.
Studie/werk: Ik studeer aan 
de Hogeschool Rotterdam. Ik 
volg de opleiding Pedagogisch 
Educatief Professional.
Daarnaast werk ik bij Laco.

Nicole Dekker

Nicole Dekker 
samen met 
haar vriend 
Jamie Buijl.



Achterste rij: Leon Weeda (keeperstrainer), Dennis Koole (fysiotherapeut), Mauro de Jonge, Jesper Kriens, Jesse Kalwij, Jesse van der Linden, Ramon Janson,  
Dylon Oosterboer, Micca Bouwman, Roy Snijders (assistent-scheidsrechter)

Middelste rij: Ron van Putten (materiaalman), Jesse van Vlies, Ryan Van Tiggelhoven, Jaimy, Matthews, Coen Dalebout, Kyle Van Tiggelhoven, Luuk van Vossen, Sven Heijboer, Huib Smits (leider)

Voorste rij: Dennis Kemper (assistent-trainer), Rody Vermue, Sander Backx, Thijs Rombouts, Rafael van Vossen, Mike Bakker,  
Rick Ganzeman, Roemer Bij de Vaate, Adriaan Nieuwenhuijse (trainer)

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2021-2022 - 2e klasse 

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2021-2022 - 2e klasse 

zierikzee
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j015-3
Saddam Al Kubt, Rustam Amerian, Jurre Bolle, Mack Broenink, Pim Immerzeel, Lucas Joppe, Ermiyas Kahase, Shamil Qasim Khalaf, Sil 
Knoot, Mark Lettinga, Merhawi Mebrahtu Nuguse, Elyas Nasseri, Samuel Nnorom, Jessie Stam, Piet Van den Ouden, Ibrahim Zainelabdien
Trainers/begeleiding: Dennis Kemper en xxx

j015-4 (gemengd)
Marijn de Glopper, Tom Flikweert, Senay Mebrahtu Nuguse, Lukas Verhoek, Aaron Lagendijk, Lieke Koppelaar, Yosan Ermias Abraha, 
Manu Krüsemann, Yara Struijk, Rebecca Struijk, Jasmijn Vos, Annah Tossou, Quinty van Nieuwenhuize, Lieke Stigter, Milou Hage,  
Valérie van Veldhuizen, Phileine Poots, Sarah Williams
Trainers/begeleiding: Nicole Dekker en Roy Boer

j015-1
Kyran Blakenburg, Lucas Capelle, Levi Dalebout, Benjamin Dhont, Jochem van Dijke, Zhong Lu van Eerten, Jesse Hof, Milan Jasperse, 
Semm Kiesenberg, Plamedi Kinkela, Nure Krijgsman, Rens van der Meer, Dane Pröpper, Finley Staal, Ted van der Werf 
Trainer/begeleiding: Martin Kiesenberg

j015-2
Stijn Botty, Milan Brussé, Zaid Darwish, Tycho Delfgaauw, Gijs van Delft, Fedde Hoek, Vinny Huijer, Mels Kloet, Hamza Mohamed,  
Dani Schoenmakers, Sem Smid, Dino Stok, Jamie Stol, Bryan Tasak, Sem Wassermann, Bram de Widt, Finn Winkels
Trainer/begeleiding: Jamie Buijl

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
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Na overleg met meerdere mensen 
binnen de club, waaronder (oud)kee

pers van het eerste, bleek al gauw dat er vol
doende animo bestond een keepersclinic te 
organiseren. Doel van de clinic was ener
zijds het wekken van enthousiasme voor het 
keepersvak en anderzijds het verhogen van 
de kennis en vaardigheden bij bestaande 
keepers. 

Clinic
De keepersclinic op 15 mei was een groot 
succes. Zowel de deelnemers als de keepers
trainers waren erg enthousiast. Iedereen 

kwam tot de dezelfde conclusie: dit smaakt 
naar meer. Daarom werd al snel besloten 
vanaf seizoen 20212022 een permanente, 
wekelijkse keeperstraining op te zetten.
De wekelijkse keeperstraining onder leiding 
van een vast team van keeperstrainers is in
middels een feit. Sinds 28 september wordt 
er iedere dinsdag in twee groepen getraind. 

Trainersteam
Het trainersteam bestaat uit Leon Weeda, 
Ilse Kloet, Melvin van Ast, Mike Bakker, Peter 
Brussé, Jamie Buijl, Ruud van der Linde, 
Thijs Rombouts en Jurgen Schoenmakers. 

Stuk voor stuk trainers met ruime ervaring 
als keeper of als (keepers)trainer van een 
(eerste) elftal. De keeperstrainers rouleren in 
een vast schema, zodat er wekelijks onder 
leiding van drie trainers getraind kan wor
den. Op basis van leeftijd zijn er twee groe
pen geformeerd. De keepers in de leeftijden 
van O9 t/m O11 trainen van 18.30  19.10 uur; 
de keepers van O13 t/m O19 trainen van 
19.15  19.55 uur. 
De hoofddoelstellingen van de keeperstrai
ningen zijn dezelfde als die van de clinic: 
plezier en kennis & vaardigheden. De inhou
delijke basis wordt gevormd door het 

‘Wie wil er  
deze wedstrijd 
keepen…?’ 

Keeperstrainingen bij MZC

Deze vraag moe(s)t regelmatig gesteld worden aan de spelers van onze 
jeugdteams. Meerdere teams hebben geen vaste keeper. Reden voor een 
aantal mensen de koppen bij elkaar te steken om hier verandering in te 
brengen. Een goed team kan toch immers niet zonder een goede keeper?

tekst: hans smid / beeld: kees bin

‘MZC’11 Keeperstrainingsprogramma’. In het 
eerste deel van het seizoen is nu gestart met 
basisvaardigheden als vangen, vallen en 
duiken. Later in het seizoen zullen meer 
vaardigheden voor gevorderden aan de orde 
komen als: positie, voetenwerk en het aan
sturen van medespelers. Ook zullen op een 
later moment de trainers van de diverse 
jeugdteams in het programma worden mee
genomen door middel van een ‘Train de trai-
ner-sessie’. Hierbij zullen vragen behandeld 
worden als: hoe bereid je een keeper voor op 
de wedstrijd? En hoe geef je hem of haar een 
goede warmingup?

Momenteel zijn er al circa 25 deelnemende 
jeugdkeepers en het enthousiasme spat er 
werkelijk van af! Naast dat de deelnemers 
het erg leuk vinden, hebben al meerdere 
keepers aangegeven dat ze het bij de trai
ning geleerde ook in de wedstrijd hebben 
kunnen toepassen. 
Hiermee lijken de doelstellingen nu al be
reikt, maar de keeperstrainers zijn ambiti
eus en hebben ook een aantal stippen aan de 
horizon gezet. Deze ambities zijn:
•  Het meer betrekken van de meiden bij de 

keeperstrainingen. Dus meiden, als je wilt 
keepen, meld je dan aan!

•  Het houden van de keepersclinic versie 2.0. 
Deze zal naar verwachting na de winter
stop plaatsvinden.

•  Het in samenwerking met het bestuur for
muleren van beleid ten aanzien van de 
keeperstraining en het opnemen van dit 
beleid in het beleidsplan van MZC’11.

•  Het eventueel openstellen van de keepers
training voor keepers van buiten onze ver
eniging.  

Een aanzienlijk lijst met ambities, die waar
schijnlijk nog wel verder aangevuld gaat 
worden.

Ondanks het feit dat de trainingen al in 
volle gang zijn, kun je je nog steeds 
aanmelden. Mocht je interesse hebben 
om als keeper, of als trainer met 
keeperservaring, aan te haken of wil je 
gewoon wat meer informatie omtrent de 
keeperstraining, stuur dan gerust een 
mail aan  jo15@mzc11.nl.

Ook meedoen?

Bij de keeperstrainingen zijn ook  
oud-keepers van het eerste betrokken, 

zoals hier Jurgen Schoenmakers. 

Alle trainers en deelnemers van de clinic in mei.

Stijlvolle duik!Klemvast!

Oefenen op een-tegen-een.

Leon Weeda geeft het goede voorbeeld.

Tom Flikweert pakt al duikend naar de hoek de bal.

Oud-keeper van het eerste Peter Brussé doceert.
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Even voorstellen: onze shirtsponsors
Ooit waren Bakker Verwijs en Kwekerij De Rijke de eerste 
shirtsponsors van respectievelijk v.v. Mevo en v.v. Zierik

zee. Alleen het eerste elftal werd destijds gesponsord. 

Die tijden zijn inmiddels al lang veranderd. Van pupil tot 
senioren sieren allerlei bedrijfslogo’s van lokale ondernemers de 
voetbalshirts. En bij het eerste elftal staat er zelfs een sponsor op 
de rug. Op deze pagina’s zie je al de shirtsponsors van MZC. Zo 
heb je eens een gezicht bij de bedrijven. 

Saman Groep, Bouwbedrijf Quant, Thermecon, WEA en Kort 
Autoschade zijn al shirtsponsor van MZC sinds de fusie in 2011. 
Een bijzonder tricot draagt JO7, namelijk Spieren voor Spieren. 
Janine Heijboer (commerciële zaken): “Die betaalt de club zelf. 
Dit goede doel zet zich ervoor in dat alle kinderen met een 
handicap kunnen sporten.” 

Ook interesse om als bedrijf een team te sponsoren en daarmee de club te 
ondersteunen? Neem contact op via commercielezaken@mzc11.nl

Marcel Duinhouwer 
Duinhouwer Lastechniek

Richard de Vlaam 
De Vlaam Koeltechniek

Wim Wenning
Bijdevaate Verzekeringen

Leendert van Heukelom
Heukelom Group

Hans Stoutjesdijk  
Stoutjesdijk Bouw

Rob Wouda  
Thermecon

Bram Blakenburg  
Blakenburg Stoffering

Frans Koopman  
Haardhout.eu

Sander van Kooperen  
Dekon Metaalbewerking

Erik-Jan Kort  
Kort Autoschade

Jeroen Deurloo  
Supermarkt Duin en Strand

Peter Legemate  
Mts. Legemate

Andrey Derzhavets 
Phone Repair Zeeland

Rory Verstraeten
WEA

Wouter de Jonge 
Wouter de Jonge architect 

Dick Quant 
Bouwbedrijf Quant 

Rob Droppert 
Solumet Beheer

Daniël Lodders 
Saman Groep

Marcel Jasperse
Hoveniersbedrijf Groen Totaal Jasperse

Jeanette de Knegt 
Aafjes Optiek

Frenk van Hengel  
Eetcafé De Loze Visser

32 33
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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! 

j013-1
Jason Snijders, Valentijn Poots, Isaac Ngorom, Tijn Hoek, Kevin Brouwer, Kerim Kurt, Gjin Gojani, Zenawi Haile, Thijmen Zandijk, Joost 
Elenbaas, Yildrit Zenuni, Dani de Mendonca, Quinn van Marle, Florian Poots
Trainers/begeleiding: Danny Snijders en Roy Snijders

j013-2
Luuk Hamelink, Brent Neijenhuis, Thijs van der Neut, Fithawi Okubay Tesfamariam, Bram Oxener, Jesse van den Hoek, Mehretab Kahase, 
Kay Blakenburg, Mitchell Schoute, Tim Zweedijk, Amanuel Afewerki Fitwi, Nahom Simon Tesfamariam, Jaime Venegas
Trainers/begeleiding: Barry Schoute, Bas Hamelink

SD
SPORT

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

Ontvang
gratis
het digitale 
magazinewww.sdsport.nl

OVER ACTIEF & VITAAL SCHOUWEN-DUIVELAND 

voorjaar 2020
#7

www.sdsport.nl

RONALD VAN DONGEN & ANKIE SMIT

HOE VITAAL ZIJN  
ONZE MAKELAARS?

INTERVIEW:
THIJS RENTIER

FIT HET ZOMERSEIZOEN IN

VITAALSCHOUWENDUIVELANDAAN DE SLAG

OVER ACTIEF & VITAAL SCHOUWEN-DUIVELAND 

zomer 2020
#8

www.sdsport.nl

LEEFSTIJL- EN VOEDINGSCOACH CONNIE HUIBREGTSE

HOE VITAAL ZIJN ONZE  
STRANDTENTHOUDERS?

INTERVIEW
BURGEMEESTER

SPORTEN IN  
CORONATIJD

BIJTANKEN

OVER ACTIEF & VITAAL SCHOUWEN-DUIVELAND 

najaar 2020
#9

www.sdsport.nl

CORIENE LODDER EN CAREL SCHOTT

HOE VITAAL ZIJN ONZE  
SCHILDERS?

INTERVIEW
KEES VERKERKE

THUISWERKEN: 
VRIEND OF VIJAND?

CORONASTRESS

OVER ACTIEF & VITAAL SCHOUWEN-DUIVELAND 

winter 2020
#10

www.sdsport.nl

GERDA VERKERKE GENIET BIJ MANEGE BALANS

INTERVIEW MET 
THEO GREFKENS 
(FC DE WESTHOEK)

BEWEGINGSONDERWIJS
BIJ OBS STAPELHOF

VERENIGINGEN TONEN 
VEERKRACHT

GRENS VERLEGGEN
OVER ACTIEF & VITAAL SCHOUWEN-DUIVELAND 

winter 2019  
#6

www.sdsport.nl

INTERVIEW JAAP GELEIJNSE

DOORZETTER

HOE VITAAL ZIJN  
ONZE OPTICIËNS?

CAREL SCHOTT:
PASSIE VOOR GEZOND LEVEN

JONG GELEERD,
OUD GEDAAN

mzc presentatiegids 2021-2022



37

mzc presentatiegids 2021-2022

j013-3
Wouter Berrevoets, Saïd Rabani, Bart de Jonge, Thijn Brussé, Tané Bakker, Sem Batenburg, Renger Kloet, Hendry Kloet, Joeri van Kooperen, 
Kirubel Tassema Abate, Ayub Yasin Hussen, Hanad Mohamed, Bas van Boven, Tabesh Gerami, Bas Bouman
Trainers/begeleiding: Raymond van Boven en Leon Kloet

j013-4
Aron de Vos, Finn van Aken, Jenthe Eijzenga, Jimi Schrier, Lars Koppelaar, Lars Vermunt, Lotte van Delft, Roeland Langenberg,  
Ryan Driessen, Sebastiaan Takken, Sem van Welt, Shaheenas Quasim Khalaf, Stein Zondervan, Tiffany van Loon, Tygo van Herpen,  
Yassin Azzaoui
Trainers/begeleiding: Jeanine van de Horst, Salomo Zondervan, Martijn Vermunt

mzc presentatiegids 2021-2022

pupillen

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
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sponsorssponsors

10 uur communicatie
Aafjes Optiek

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

Bounce & More
Bouwkundig tekenburo Aart v/d Linde
Brasserie de Kaoie
Brasserie Maritime
Buro 111
Café de Gekroonde Suikerbiet
Camping de Julianahoeve
Cator Fotografie
Centerpoint Fietsen
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
Eetcafé de Banjaard

Eetcafe De Loze Visser
Evertse Sport
Fioole Auto’s

Frituur Plan West

Fysiotherapie Brouwershaven
Garage Flikweert
GC Clad Parts BV
Geluk Schilders
Goedbloed Auto’s
Grandcafé de Werf
Grenzeloos Coaching
Hage Grafische Vormgeving
Hostellerie Schuddebeurs
Hoveniersbedrijf Groen totaal 
Jasperse
Intersport Zierikzee
Intertoys
JMC Signmakers
KIBEO
Klaassen Notarissen

Koole Bouwservice
Kort Autoschade

L. Tournier Installatietechniek
LIDL

Landal Port Greve
Lematech

Loonbedrijf v/d Maas
Maandag

Martin Hair
MedEnvoy Global BV

Messemaker Metselwerken BV
Mol Kraanverhuur

Mol Schuddebeurs
Mondragusto

MTS P. Legemaate
Opticiens ‘t Optiek

O’Moda
Orange DLS
Ons Wooneiland
Phone Repaire Zeeland
Peet ICT
Proconnect Networks BV
Rabobank oosterschelde
Renewi
Stacaravan Makelaar
Saman Groep
Sinke komejan Zierikzee
Schults Schilders/SPR Coatings
Sportmassage Zierikzee

Solumet Vastgoed
Sound Delight

Stoutjesdijk Bouw
Supportly

Supermarkt Duin en Strand
Syntess Software BV

‘t Oliegeultje
Thermecon

Timmerman Natuursteen
Traas Ongediertebestrijding

Unito Sportswear
Uw Groene Vakwinkel

Uw Slager Ornee Bolier
Van Beveren Dakwerken

Van Hekke Bouw
Van Heukelom Group

Verkaart Administraties
Veldsink
Verkeersschool de Bogerd
VHC Kreko Groep
Viskwekerij Neeltje Jans
Vivars
Vizo Folmer Service
Vleesboerderij Boot
Walhout Woonpromenade
WEA/Joost
Wouter de Jonge Architect
Werkkleding Totaal
Your Surprise
Zuiver Financieel
Zeelandia BV

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

Ook de vereniging steunen?

3938

MZC DANKT  AL HAAR  SPONSORS
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Wat zijn je taken als  
wedstrijdsecretaris?

“Ik zorg dat de wedstrijden ook 
veldtechnisch kunnen. Zo is er 
dit seizoen het vierfasenvoetbal 
voor de pupillen. Ze spelen in 
plaats van alleen een najaars en 
voorjaarscompetitie nu vier 
competities! Dan moet ik goed 
kijken of alles wel kan qua pupil
len en juniorenwedstrijden. Een 
uitzoekwerk. Soms moeten wed
strijden  verplaatst worden naar 
een andere datum. Ik kijk of een 
tegenstander die van verder 
komt niet te vroeg moet spelen. 
Er waren teams die in de compe
titie twee keer thuis en vier keer 
uit moesten spelen. Heb ik een 
mailtje naar de KNVB gedaan en 
nu is het drie keer uit en drie 
keer thuis. Het komt ook voor 
dat een team te weinig spelers 
heeft. Ik ga dan in overleg met 
de tegenstander om de wedstrijd 
te verplaatsen.”

De kleedkamerindeling 
maken en oefenwedstrijden 
regelen horen er ook bij?

“Doordeweeks doe ik de kleed
kamerindeling en Lennaert de 
Looze doet dat voor de zaterda
gen. Ik kijk of er nog wat aange
past moet worden, print het uit 
en hang het op. Verder regel ik 
inderdaad de vriendschappelijke 
wedstrijden, maar sommige lei
ders doen dat ook zelf.”

Zaterdag is een drukke dag.
“Dan ben ik meestal al om 7.45 
uur op de club. Ik open het com

plex en de kleedka
mers. Daarna ontvang ik 
de tegenstanders en scheids
rechters. Gelukkig krijg ik hulp 
van André ‘t Jong en Beja en Ri
nus van der Neut. Dit allemaal 
alleen doen, lukt niet. Als het 1e 
thuisspeelt ben ik er meestal tot 
een uur of 5. En als ze uit spelen 
tot een uur of 1. Als Mirjam gast
vrouw is dan meestal iets langer. 
Doordeweeks hangt de tijd die ik 
er insteek af van de hoeveelheid 
wijzigingen die er moeten 
plaats vinden. Ik ben al met al 
gemiddeld tussen de 10 en 15 
uur actief.”

Hoe ben je in deze functie 
gerold?

“Dat is via Kees Verkaart gegaan. 
Ik werkte net als hij bij ABN 
AMRO. Kees hoorde dat ik be
trokken was geweest bij de voet
bal in Schiedam en gaf toen aan 
dat er bij MZC nog hulp gezocht 
werd op het wedstrijdsecretari
aat. Ik ben een paar keer op za
terdag anoniem gaan kijken en 
heb met de toenmalige wed
strijdsecretaris André ‘t Jong ge
sproken. Ik begon als secretaris 
voor de junioren. Later zijn daar 
de pupillen en senioren bij geko
men.”

Wat zijn taken waarbij 
bijna niemand stilstaat?

“Ik denk dat het aanpassen van 
de aanvangstijden en het con
troleren van de kleedkamerin
deling niet bij een hoop bekend 
is.”

Veel wedstrijdzaken zijn 
geautomatiseerd. Maakt 

dat het werk makkelijker? 
“Zeker. Ik heb de tijd nog meege
maakt dat je het allemaal zelf 
moest uitzoeken. Vroeger moest 
je het wedstrijdformulier hand
matig invoeren en had je 
spelers passen. Dat gaat nu digi
taal, waarbij teammanagers het 
zelf kunnen invullen.”

Wat zou beter kunnen  
omtrent je functie? 

“Communicatie kan absoluut 
beter, maar daar wordt aan ge
werkt. En meer hulp is altijd 
welkom, vooral op zaterdag.”

Wat is het allerleukste aan 
je vrijwilligersfunctie? 

“De vriendschappen en de con
tacten die ik er in al die jaren 
aan over heb gehouden. En als je 
in de stad loopt en er roept een 
mannetje hé Hans vind ik dat 
prachtig. ”

Je vrouw Mirjam is gast-
vrouw zei je. Dat betekent?

“Samen met Saar Torensma ont
vangt ze de scheidsrechter en 
het bestuur van de tegenstander 
in de bestuurskamer. In de rust 
worden de vrijwilligers en spon
soren voorzien van een bakje 
koffie in het sponsorhome.”

Wat is jouw sportverleden?
“Ik ben in Schiedam geboren en 
opgegroeid. Ik zat op de Domi
nico Savioschool. Op woensdag
middag had je schoolvoetbal en 

op zaterdagmorgen kon je bij Ex
celsior ‘20 in clubverband voet
ballen. Ik ben er nog steeds lid.  
Ik was er leider, trainer, grens
rechter – bij het 1e, wedstrijdse
cretaris en zat in diverse com
missies. Ik ging altijd naar de 
thuiswedstrijden, maar sinds dit 
seizoen is het na honderd jaar 
een zaterdagvereniging gewor
den. Ik ben dit seizoen nog niet 
geweest. Ze hebben trouwens 
het outfit wat MZC eerst had: 
zwartwit gestreept en zwarte 
broek en kousen. Gelukkig heb
ben ze ook een cricket afdeling  
en daar ben ik van de zomer we
zen kijken. Ze spelen het hoog
ste niveau van Nederland. Ook 
ik heb cricket gespeeld, maar 
niet op dat niveau. Dat geldt ook 
voor het voetbal... de derde helft 
was belangrijker.”

Hoe zie je de toekomst van 
de vereniging? 

“Het lijkt erop dat oudere jeugd 
steeds minder interesse in het 
voetbal heeft. Ook wel logisch, 
omdat toen ik 54 jaar geleden 
begon je niet zoveel anders te 
doen had.” 

Nog een slotopmerking 
voor de spelers?

“Als je gevoetbald of getraind 
hebt, laat alles schoon achter en 
zet de goaltjes op de juiste plek 
terug. Het komt ook regelmatig 
voor dat ik op zaterdagmorgen 
kleedkamers aantref die wagen
wijd openstaan, met de lichten 
aan!” 

Wijzenbroek
De stille krachten van MZC, ze zorgen er achter de 
schermen voor dat de vereniging op rolletjes verloopt. 
Gezien de omvang van de vereniging een flinke  
uitdaging. Hans Wijzenbroek is al jaren actief als 
wedstrijdsecretaris.

tekst: barry hage / beeld: kees bin
STILLE KRACHT

Hans 
“Ik heb er allerlei vriendschappen en contacten aan over gehouden.”

wedstrijdsecretariaat

jo11-1
Xavi van Gent, Dim van Heukelom, Julian de Jonge, Finn Krello, Storm Poots, Thomas Sinnema, Jivano Totte,  
Abdiasis Yasin Hussen, Demy van de Wielen, Max van Herwijnen, Lex van Herwijnen
Trainers/begeleiding: Lars Holm, Juliën Totte en Dennie de Jonge

jo11-2
Luuk de Knegt, Waut van Geest, Daniël van der Bijl, Aram Mohammed, Jannick Bezemer, Sem de Vos, Thomas Verhoek, 
Semrawith, Tijmen Schot
Trainer/begeleiding: Barry Bezemer en Walter van Geest

pupillen40
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jo9-1
Mitch Lievense
Daley Sinke
Joep de Vries 
Sam Droog 
Brandon van Eekhout 
Maurice Lievense 
Jaron Goudriaan 
Tiago Bevelander 
Anouar Souheab Alamer

Trainers/begeleiding:  
Kevin van Eekhout en
Maurice Lievense

jo9-2
Liam Boot
Senn Krello
Jake Niemands
Ferre de Reuver
Ruben van de Buijl
Sil de Leeuw
Bo de Bruin
Jent Westhoeve
Sem Smits

Trainers/begeleiding: 
Jan-Kees de Leeuw en 
Werner Boot

jo9-3
Meysam Ghuss
Heabel Tessame
Dani Schoenmakers
Mats Kloet
Luuk Pollemans
Jens Boot
Amar Jasarevic
Levi Koopman
Jip de Looff 

Trainers/begeleiding:  
Leon Pollemans en Ivo Kloet

pupillen42

jo10-1
Tim van Batenburg
Joep Bolier
Lucas Bolle
Freek Cats
Jord Deurloo
Mick Hage 
Lucas de Jonge
Thom Weeda

Trainers/begeleiding: 
Krispijn de Jonge en 
Leon Weeda

jo10-2
Ibrahim Azzaoui
Kai van Dijk
David Jumelet
Yoëll Smit
Thomas de Vlaam
Mats de Vlieger
Mees Vos

Trainers/begeleiding: 
Jeroen Deurloo en  
Daniël Roeleveld

jo10-3
Jinte Bakker 
Beau Besling 
Joep de Jonge 
Noor Knijnenburg 
Giovanni van der Niet 
Floor Tamerus
Bette Verkaart
Milou Vink
An Hao van der Wekken 
Tatum Stol

Trainers/begeleiding: 
Wouter de Jonge,   
Patrick Knijnenburg en
Niels Verkaart

mzc presentatiegids 2021-2022
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Het is op het sportpark zaterdags een komen en gaan van spelers, 

ouders, (groot)vaders, (groot)moeders, trainers, begeleiders, scheids

rechters, tegenstanders, supporters, ... Een grote groep vrijwilligers 

zorgt wekelijks dat jong en oud kunnen trainen en zaterdags wedstrij

den kunnen spelen. Want dat laatste blijft natuurlijk het leukste! 

Strijden om de bal. Knokken om het eigen doel ‘schoon’ te houden. 

Genieten van een doelpunt, overwinning, van een mooie combinatie of 

passeeractie. Leren samenwerken. Omgaan met tegenslagen. Het 

maakt het voetbalspelletje tot het mooiste dat er is. En de zaterdag tot 

de mooiste dag van de week!

JO11-1 tegen FC Axel

MO17-1 tegen FC De Westhoek

JO13-2 zoekt de aanval

MAN 4 tegen Serookskerke

JO19-1 tegen Patrijzen

VR1 tegen De Jonge Spartaan

MAN 6 tegen Kloetinge 8

JO7-1 tegen WIK’57

JO15-4 tegen WIK’57

JO10-3: aanvalluhh!

JO11-2 tegen SPS VR2 tegen De Meeuwen

JO15-3 tegen DBGC

‘t Vuufde tegen Bru 4

JO10-1 tegen Goes

JO13-3 tegen Wemeldinge

Zaterdag voetbaldag
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jo8-1
Owen van der Helm
Rodi van der Helm
Jarne van der Helm
Luuk Tamerus
Jacub Siedlecki
Bemnet Kahase
Dyllon Kloet
Jesse Vink
Dox Volkeri

Trainers/begeleiding: 
Jeroen Volkeri en
Michiel Tamerus

jo8-2
Lex Hogenstein
Niek van Dam
Ivan Kraaijenbrink
Tigo Koopman 
Kay Lems 
Ferris Muller
Ruben Jonker 
Aeden Stoutjesdijk

 
Trainers/begeleiding: 
Pascal Stoutjesdijk

jo8-3
Jurre Bakker
Noël Besling
Mischa Bijzet
Johnny van der Cingel
Fynn van der Have
Noud van der Paal
Daan ter Riet

Trainers/begeleiding: 
Peter Bijzet,  
Guido van der Werf en  
Sem van Gent

jo7-1
Zaray van Dreumel
Xavi Slinkert
Loek Verton
Raoul Colijn
Silas van Schelven
Noah Holm
 
Trainers/begeleiding: 
Chris van Dreumel en  
Lars Holm

90 kids genieten van Sparta-clinic
Trainen als een Spartaspeler? Dat 
kon bij MZC op woensdag 1 sep

tember, de laaste week van de vakantie. 
Liefst  negentig enthousiaste voetbalkids 
deden mee aan de leerzame training, ge
geven door jeugdtrainers van Sparta.

Zowel leden als nietleden konden zich 
aanmelden voor de Sparta Clinics On Tour 
bij MZC’11. Er stond een leerzame voetba
lochtend op het programma, waarbij je 
leerde aanvallen, omschakelen en verde
digen. Naast ‘serieuze’ voetbalzaken ging 
het natuurlijk ook om plezier!
Eén van de Spartatrainers was Dolf Roks, 
voormalig inwoner van Dreischor en oud
speler van v.v. Mevo en v.v. Zierikzee. Om 
de zoveel minuten werden de verschillen
de groepen doorgeschoven naar een an
dere oefening. Het was een intensieve en 
leuke ochtend voor de deelnemers die aan 
het einde van de clinic een certificaat en 
een poster ontvingen. 
De Spartaclinic kostte overigens 18,88 
euro per persoon. Gek bedrag? Niet voor 
Sparta, het verwijst namelijk naar hun op
richtingsjaar: 1888.
MZC stimuleert voetbalactiviteiten buiten 
de reguliere trainingen en wedstrijd om. 
Alles om spelers de mogelijkheid te geven 
plezier aan het voetbalspel te beleven en 
zich te blijven ontwikkelen. Zo is Skills en 
Control al jaren een vertrouwde partner. 
van MZC  Dolf Roks (uiterst rechts), oud-speler van v.v. Mevo en v.v. Zierikzee, doceert op vertrouwde grond.



mzc presentatiegids 2021-2022  mzc presentatiegids 2021-2022

49vertrouwenscommissie

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‘

Wat is een  
vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is bin
nen de vereniging het eerste 
aanspreekpunt voor iedereen 
die een vraag heeft over, of te 
maken heeft met grensover
schrijdend gedrag. Een vertrou
wenspersoon fungeert als eerste 
opvang voor leden, spelers, ou
ders van spelers, toeschouwers, 
begeleiders, vrijwilligers met 
een klacht of een vraag. De ver
trouwenspersoon biedt een luis
terend oor, geeft raad en verwijst 
eventueel door voor geschikte 
hulp. Ze zijn op de hoogte van de 
mogelijkheden die er zijn om 
hulp te krijgen. Zij informeren je 
over de procedures en mogelijk 
vervolgstappen of kunnen je 
doorverwijzen. In een vertrou
welijk gesprek helpen zij je bij 
het doen van je verhaal. Daar
naast adviseren en stimuleren 
ze de vereniging om preventieve 
maatregelen te nemen voor een 
veilig sportklimaat.

Wanneer kun je terecht 
bij de vertrouwens-
persoon van de club?

Een vertrouwenspersoon is er 
ook voor vragen die kunnen spe
len vóórdat er problemen zijn. 
Ook voor vragen die je niet mak
kelijk stelt of waarvan je bang 
bent dat er niet serieus op gerea
geerd gaat worden. Als je vragen 
hebt over de manier van om
gaan met elkaar binnen de club 
dan ben je welkom bij de ver
trouwenspersoon. 

Wat zijn voorbeelden 
waarmee ik naar een 
vertrouwenspersoon  
kan gaan?

• Pesten en gepest worden;
•  Het gevoel hebben dat je er 

door je huidskleur, geloof of 
seksuele voorkeur niet bij 
hoort;

•  Grensoverschrijdend gedrag, 
de manier waarop tegen je ge
sproken en/of aangeraakt 
wordt door een teamlid, trainer 
of vrijwilliger ervaar je als on
prettig;

•  Je maakt je zorgen over de wij
ze waarop er met je kind wordt 
omgegaan binnen de vereni
ging of het  team;

•  Je vraagt je af of jouw gedrag 
als trainer en/of coach verstan
dig is;

•  Iemand beschuldigt je van on
toelaatbaar gedrag;

Hoe vertrouwelijk is een 
vertrouwenspersoon?

Het kan belangrijk zijn ook an
dere personen bij een vraag of 
probleem te betrekken. Dit zal 
echter nooit zonder overleg of 
toestemming gebeuren. Van de 
gesprekken die er tussen jou en 
de vertrouwenspersoon plaats
vinden wordt niemand op de 
hoogte gesteld zonder dat jij 
daar toestemming voor hebt ge
geven.
Het handelen van de vertrou
wenspersoon valt onder de ver
antwoording van het bestuur. Bij 
het afsluiten van het jaar rap
porteert de vertrouwenspersoon 
het bestuur óf er meldingen zijn 
geweest, van welke aard deze 
meldingen waren en hoe voort
gang en afsluiting hebben 
plaatsgevonden, zonder per
soonsgegevens te delen van de 
aanmelder(s).

Veilig sportklimaat
Vertrouwenspersonen bij MZC

Voetbal is een sport waar veel 
mensen plezier aan beleven. 
Maar net als elders in de sa-
menleving gebeuren er op of 
rond het voetbalveld wel eens 
dingen die niet de bedoeling 
zijn. MZC’11 wil dat alle leden en 
betrokken bij deze prachtige 
club zich prettig en veilig 
kunnen voelen. Iedereen moet 
plezier kunnen beleven aan de 
voetbalsport. Dit geldt voor 
zowel onze minderjarige en 
volwassen leden als voor 
iedereen die te gast is als speler, 
vrijwilliger of toeschouwer.

Miranda Ravia, Leo ’t Mannetje en Saskia Stoutjesdijk vormen de vertrouwenscommissie.

Vertrouwenscommissie MZC’11: Miranda Ravia (06-30 814 341), Leo ’t Mannetje (06-21 540 102),  
Saskia Stoutjesdijk (06-28 815 031), vertrouwenmzc@zeelandnet.nl
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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

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, Camiel van Tiggelhoven
Jeugd: Ronald Hoek (voorzitter), Vacature (JO17), 
Hans Smids (JO15), Barry Schoute (JO13), 
Wouter van Marle (JO10/11), Linda Kristalijn 
(MO15,17,19), Vacature JO9, Michiel Tamerus 
(JO8), Lars Holm (JO7)

Wedstrijdsecretariaat
Hans Wijzenbroek (senioren / junioren / pupillen),  
hwijzenbroek@hotmail.com; Hans Schreurs 
(dames / meiden)

Scheidsrechterzaken
Lennaert de Looze

Vertrouwenscommissie
Leo ‘t Mannetje, Saskia Stoutjesdijk,  
Miranda Ravia

Activiteitencommissie
Wilma Kodde, Sanne Joppe, Saskia Stoutjesdijk, 
Mirjam van Tiggelhoven

Pupil van de Week/Ballenjongens 
(en natuurlijk ook meiden)

Wouter van Marle

Medische staf
Dennis Koole (fysiotherapeut)

Financiële commissie
Marcel Hanse, Rory Verstraeten,  
Kees Verkaart (contributie)

Kascommissie
John Vroegindewei, Saskia van Velthoven,  
Rinus van der Neut

Kantinecommissie
Toon van Tiggelhoven, Rob Droppert

Sponsorcommissie
Janine Heijboer (commercielezaken@mzc11.nl), 
Saskia van Velthoven

Facilitaire Zaken
Technisch onderhoud: Rob Droppert, Cor Groen, 
Hans Beijer, Tonny Hage, Leo ‘t Mannetje,  
Johnny Verkaart, Marcel Duinhouwer
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, 
Rinus van der Neut, Rob Droppert,  
Natascha Hendrikse, Janine Heijboer
Kalken/ maaien: Leo Fonteine
Entree: Tonny Hage
Kantine: Rein in ‘t Hout, Anja  de  Jonge,   
Korrie Hilleman, Kees van Splunter,  
Saar Torensma, Wim  Overweel, René Borghout,  
Mirjam van Tiggelhoven, Petra van Velthoven,  
Vivian Bommeljé, Natascha Hendrikse, Toon van 
Tiggelhoven, Linda Kristalijn, Pleun Berrevoets

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. 

SAMEN GAAN WE 
VOOR DUURZAAM!

SAMANGROEP.NL

100 jaar kennis en ervaring

085 -  620 31 00

Zonnepanelen • Warmtepomp • Laadstation • Zonneboiler • Cv-ketel • Airco • Waterontharder • Service&Onderhoud 

•  Zierikzee  

•  Breda

•  Oud-Beijerland


