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Het bestuur zou altijd positiviteit uit moeten stralen, maar soms is 
dat lastig vanwege uitdagingen die er zijn en problemen die 
opgelost dienen te worden. Bij onze club gaat er gelukkig erg veel 
goed en dat geeft de burger moed en zorgt voor een positieve 
uitstraling bij het merendeel van de clubmensen.

Bijna alle belangrijke posten zijn goed bezet en dat zorgt ervoor 
dat alles lekker draait. De zorgen liggen wel enigszins bij de 
jeugdopleiding. Vandaar dat er een jeugdbestuur wordt gevormd, 
die plooien recht kan strijken en voor een nieuw stukje organisatie 
en elan kan zorgen. 

Bij een grote vereniging als MZC’11 komt er ook qua organisatie 
heel wat kijken, iets wat denk ik door velen wordt onderschat. 
Mede daardoor zijn wij dan ook bijzonder vereerd met het 
aantreden van twee nieuwe bestuursleden, namelijk Saskia 
Stoutjesdijk en Hans Schreurs. Rob Droppert treedt uit het 
bestuur, maar blijft gelukkig grotendeels zijn taken uitvoeren. Ook 
goed nieuws is dat we op de velden nu led-verlichting hebben. 
Wat daarentegen wel een zware tegenvaller is, zijn de enorm 
gestegen energielasten. Deze buitensporige kostenstijging in de 
begroting verwerken en niet op een negatief saldo uit laten 
komen, wordt een hels karwei. We zullen dan ook iedereen binnen 
de vereniging nodig hebben om dit op te lossen. Er zullen ook 
extra fondsen geworven dienen te worden en een flinke bezuini-
gingsronde zal vermoedelijk nodig zijn.

Ondanks de moeilijke omstandigheden moeten we als MZC- 
mensen positief gestemd blijven en het sociaal-maatschappelijke 
belang zoveel mogelijk waarborgen. Zeker de ingeslagen weg om 
veel inclusiviteit uit te dragen wordt flink ondersteund door de 
nieuwe projecten zoals G-voetbal en walking football.

Buiten het reguliere voetbal hebben we ook al het een 
en ander bij de club zoals biljarten, jeu de boules, 

speurhondenclub, fysio, dames 30+ voetbal, 
heren 40+ voetbal en naschoolse kinderopvang. 
Het wandelvoetbal wordt gespeeld vanaf 50 
jaar en iedereen is welkom om het uit te 
proberen of dat het bij hem past. Er is altijd een 
gezellige 3e helft aan verbonden.

Maak er een sportief en zinvol seizoen 
van!
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kort kort

Geen business event dit 
jaar. Het is een van de 

bezuinigingsmaatregelen van 
de vereniging. Tijdens de alge-
mene ledenvergadering (ALV) 
op maandag 14 november 
waarschuwde het bestuur de 
aanwezige leden: de club heeft 
een begrotingstekort van 
32.000 euro, veroorzaakt door 
de hoge energiekosten.

Voorzitter Leo ‘t Mannetje: “Dit 
zal moeten worden gedicht: 
door bezuinigingen en door 
fondsen te werven.”
De energiekosten betreffen de 
vier gebouwen: kleedkamers, 
kleedkamers tribune, wed
strijdsecretariaat en het club
gebouw. Het bestuur heeft een 
aanvraag gedaan bij Stichting 
Renesse voor mobiele airco’s 
die ook kunnen verwarmen en 
een hybride warmtepomp. “We 
hopen op een positief resultaat. 
Dat zou voor de club een enor
me steun zijn. Zo kunnen we 
heel wat energiekosten bespa
ren”, aldus de voorzitter.

Extra ledenvergadering
Verder wil het bestuur de bal 
vooral bij de leden leggen. Op 
een buitengewone algemene 
ledenvergadering op maandag 
28 november zal gekeken wor

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

Nadenken over bezuinigingen 

den naar mogelijke bezuinigin
gen en daarover gestemd wor
den. 
Enkele suggesties werden al  
gedaan: doordeweeks thuis 
douchen, kachels in de kleed
kamers lager of uit, een contri
butieverhoging. Meer zonnepa
nelen, verduurzamen van de 
gebouwen of toch nieuwbouw, 
zijn mogelijke langetermijn
oplossingen. 

Vereniging worstelt met hoge energiekosten 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  20.00 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

Voor de trouwe 
supporter: MZC-
clubsjaal en -muts

De dagen worden korter 
en het wordt steeds 

kouder buiten… Tijd om de 
MZCclubsjaal en muts te 
promoten!! Naast functioneel 
ook nog eens prachtige items 
waarmee je, omdat ze 
voorzien zijn van het clublogo, 
duidelijk kunt laten zien dat 
MZC jouw cluppie is. Snel 
aanschaffen dus als je ze nog 
niet hebt! De sjaal (13 euro) en 
muts (10 euro) zijn te koop in 
de kantine. Een MZCparaplu 
kost 10 euro. 

In 2016 werden 67 zonnepanelen bij MZC geplaatst.

Camiel van Tiggelhoven  (technische zaken) ontbreekt op de foto.

VR30+ in actie 
tijdens het 
toernooi op het 
eigen hoofdveld.

De mosselen 
werden vak-
kundig bereid 
door Tonny 
Hage.

Tijdens de algemene ledenvergadering is gesproken over een 
nieuwe opzet van de jeugdopleiding. Een groep mensen vanuit de 
club zijn hierover in gesprek met elkaar om te kijken hoe zaken 
beter geregeld kunnen worden, zoals betere communicatie en 
begeleiding van de trainers en leiders. De werkgroep is bij andere 
clubs langsgeweest hoe daar een en ander is geregeld en er zo 
wellicht ideeën uit te halen.

Jeugdopleiding

MZC heeft sinds dit seizoen een Vrouwenteam 30+

Lekkere traditie: mosselen bij eerste thuiswedstrijd hoofdmacht

In augustus is de ver-
eniging van start ge-

gaan met een Vrouwenteam 
30+. Vrijdag 4 november was 
er op Den Hogen Blok een 
toernooi.

Het Vrouwenteam 30+ bestaat 
onder andere uit speelsters die 
al een lange voetballoopbaan 
achter de rug hebben in VR1 en 
VR2 en als moeders van 
sportende kinderen op de 
zaterdag een steeds grotere 
logistieke uitdaging ervoeren. 
Deze speelsters  kunnen het 
spelletje echter nog niet 
missen. Het voetballen op 
vrijdagavond biedt uitkomst. 
Diverse oudspeelsters hebben 

zich inmiddels weer aange
meld bij de vereniging. Spelen 
met je oudteamgenoten geeft 
weer een nieuwe dimensie aan 
het voetbalspel. Het team 
bestaat op dit moment uit 
twaalf speelsters. Bestuurslid 
Hans Schreurs: “Als MZC zijn 
we blij met deze ontwikkeling, 
want speelsters kunnen op 
deze manier langer actief 
blijven bij de vereniging.” 

Toernooivorm
Het team werkt haar wedstrij
den af op vrijdagavond in de 
vorm van minitoernooitjes. 
De KNVB heeft deze opzet 
enkele jaren geleden inge
voerd. De wedstrijden in de 

categorie VR30+ worden op een 
half veld gespeeld met 7 tegen 
7. Eens in de drie weken wordt 
er zo’n minitoernooitje 
georganiseerd door een van de 
teams uit de poule van 4. MZC 
domineert van meet af aan de 
competitie en staat stijf 
bovenaan de ranglijst.
Naast het sportieve aspect 
staat natuurlijk vooral de 
gezelligheid hoog in het 
vaandel. Na afloop van elk 
toernooi genieten alle deelne
mers samen van een hapje en 
een drankje. Op vrijdagen dat 
er geen toernooi is, wordt er 
getraind. Ook dan wordt na 
afloop uiteraard gebruik
gemaakt van de kantine. 

Het is inmiddels een 
traditie: tijdens de eer-

ste competitiewedstrijd van 
het seizoen van MZC 1 waren 
er gratis mosselen.

Uitgerekend tegen Yerseke 
– bekend als visserijplaats – 
opende MZC het seizoen. De 
mosselen waren weer ge
schonken door Neeltje Jans 
Mosselen en de benodigde 
spullen om ze te bereiden 
waren beschikbaar gesteld 
door Evert van der Zande.
De mosselen vonden gretig 
aftrek. Ze waren dan ook 
prima en er waren louter 
complimenten over de 
kwaliteit.

Voorzitter Leo ‘t Mannetje: 
“Meesterkok Tonny had alles 
heel goed onder controle en 
met de dames Droppert 
vormde hij een gesmeerd 
team. De dampende bakjes 
kwamen ook met regelmaat de 
bestuurskamer in en vonden 
daar ook gretig aftrek bij de 
scheidsrechter en de bestuurs
leden van Yerseke.”

Geslaagd
Het was niet alleen vanwege 
de mosselen een geslaagde 
dag. MZC versloeg Yerseke met 
de mooie cijfers van 41, mede 
door een weergaloze Luuk van 
Vossen die ook nog eens 
driemaal scoorde. 

Even voorstellen: het bestuur

Saskia Stoutjesdijk 
algemene zaken

 Ronald Hoek 
jeugdzaken

Leo ‘t Mannetje 
voorzitter

Vivian Bommeljé 
secretaris

Marcel Hanse 
penningmeester

Hans Schreurs 
algemene zaken
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Blessures kun je missen als kiespijn!

Theo van Hekke: speaker en meer...

Twee fysiotherapeuten, een trainer 
en een oud-trainer hebben de han-

den ineengeslagen en gaan voor MZC -
leden de medische begeleiding verzorgen 
bij het voorkomen en behandelen van 
spelers en het verantwoord terug laten ke-
ren van geblesseerde spelers.

Dennis Koole (fysiotherapeut en praktijkei
genaar bij Fysiotherapie Brouwershaven en 
verzorger bij 1e elftal), Niels Ritzen (fysio
therapeut bij De Fyzieo in Zierikzee), Den
nis Kemper (assistenttrainer 1e elftal en 
techniektrainer) en Bill Hillebrand (oud
trainer MZC) gaan op dit terrein samenwer
ken. 
Te denken valt aan blessurepreventie, her
steltrainingen, sportrevalidatie en sport
massage. Dennis Koole zal zich in hoofd
zaak richten op de seniorenleden van MZC 
en Niels Ritzen richt zich met name op de 
jeugdleden. Waar nodig zullen zij Dennis 
Kemper en Bill Hillebrand inschakelen voor 
verdere begeleiding van een speler. 

Theo van Hekke is met 
recht een duizendpoot 

te noemen. Hij vervulde en 
vervult nog steeds allerlei 
functies. Bij MZC is hij spea-
ker bij thuiswedstrijden van 
het eerste, voorzitter van de 
‘Club van 50’, op maandagen 
maakt hij kleedkamers 
schoon en vrijdags is hij actief 
voor de onderhoudsploeg.

“Ik ben er gemiddeld zo’n 12 
uur per week aan kwijt”, zo re
kent Theo uit. “Dankzij de vele 
vrijwilligers lukt het nog steeds 
om de jeugd en volwassenen 
hun voetbalspel onbekommerd 
te laten spelen.”

Beleid
Hoe vindt hij als ervaren be
stuurder dat de club er voor 
staat? “MZC is een gezonde 
club met vele enthousiaste vrij
willigers.” Al ziet hij ook nog 
een duidelijk verbeterpunt. 
“Gezien de omvang van de ver
eniging volsta je tegenwoordig 
niet met vrijwilligers alleen, 
maar heb je goede beleidsbepa
lers nodig die de club de goede 
richting in sturen. Daar ligt 

mijn inziens nog een uitdaging 
voor de club.” 

Speaker
Op zaterdag klinkt zijn stem 
door de speakers als de hoofd
macht thuisspeelt. Theo: “Voor 
de fusie hadden zowel v.v. Zie
rikzee als v.v. Mevo een omroe
per. Dat is na de fusie geconti
nueerd. Inmiddels hanteer ik 
voor het vijfde seizoen de mi
crofoon. De vrijdag vooraf

gaand aan de wedstrijd maak 
ik mijn voorwoord en verzamel 
ik alle gegevens zoals wed
strijdbalsponsor en pupillen 
van de week.  Bij wedstrijden 
zorg ik voor de scheidsrechter 
van dienst en geef ik informa
tie aan de toeschouwers door 
middel van onze geluidsinstal
latie. Ook verzorg ik de muzi
kale omlijsting.”
Naast wedstrijden van MZC 1 
bezoekt Theo ook regelmatig 

wedstrijden van zowel jeugd 
als seniorenteams.
Hoe ziet hij de club over pak 
hem beet 5 jaar? “Als alle wen
sen die nu spelen worden inge
willigd, staat er over 5 jaar een 
moderne vereniging die een 
belangrijke plaats op Schou
wenDuiveland zal innemen. 
Mijn rol? Zolang ik gezond mag 
blijven, zal ik mijn steentje blij
ven bijdragen in welke functie 
dan ook.” 

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

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

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)

Fysiotherapeut 
Niels Ritzen is 
het fysioteam 
komen 
versterken.

Theo van Hekke  
is voor het vijfde 
seizoen de 
speaker van MZC.

Dennis Koole: 
dennis.koole@ziggo.nl, 
06-42 16 68 52 
Niels Ritzen:
niels@defyzieo.nl,
06-41 78 84 75
Dennis Kemper:  
06-22 92 97 78
Bill Hillebrand:  
06-30 82 99 33

Contactinfo

STILLE KRACHT
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senioren

mzc 2
Mike Bakker, Bart van der Wouden, Bilal Alashkar, Elyjah van Ham, Julian Duinhouwer, Ryan van Tiggelhoven, Owen Schouls, Lennert van 
Splunter, Tristan van der  Maas, Stijn Ravia, Nick Ravia, Leon Tournier, Sebas Winkels, Nick Kafoe, Dylon Oosterboer, Robbie Dekker, Rico 
Vrijland, Jasper Bijdevaate, Niels Noordijk, Robert de Jonge
Trainer/begeleiding: Ricky Verwest, Remi Lievense, Guus van der Linde, Fahrad Hasan

mzc 3
Tim Bezemer, Daan van 
Balkom, Thomas Berkhout, 
Joost van den Doel,  
Martijn Folmer, Matthijs 
Heeres, Joey Hummel,  
Lars de Jongste, Ruben 
Jumelet, Mike Kafoe,  
Conner Kanters, Marc van 
der Linde, Daniël Lodders, 
Tom van der Meer,  
Rik van den Ouden,  
Thijs Ravia, Farid Saif,  
Bas Schiettekatte, Tim van 
der Spek, Paul Stam, 
Gerbrand Verton, Jelle de 
Vries, Michiel de Vries,  
Bob Weening, Reinier van 
der Wouden,  Ammer Zwart

Trainer/begeleiding: 
Matthijs Heeres

www.eetcafedebanjaard.nl

Nieuwe Haven 23
Zierikzee
0111-412 528

Uw specialist  
voor onder meer

ABS Autoherstel

abszierikzee.nl

Adres Industrieweg 14, 4301 RS Zierikzee
T (0111) 414 794 • E-mail info@abszierikzee.nl

Adres Banninklaan 8, 4301 NN Zierikzee
T (0111) 413 551 • E-mail info@abskortzierikzee.nl

Vertrouwd, vakkundig en snel

Zierikzee

Autoschadeherstel

Ruitherstel

Caravan- en camperherstel

Snel naar ABS autoherstel
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11kantinesenioren

Vijf jaar zit Linda nu bij 
de club. Ze begon als 

trainster bij MO17 en werd ver
volgens coördinator bij de mei
den/vrouwen. Vorig seizoen be
gon ze in de kantine met het 
ondersteunen in de keuken. En 
nu is ze dus kantinebeheerder. 
“Het is voor de club belangrijk 
dat de kantine goed draait, dat er 
goed verkocht wordt”, aldus Lin
da, die er meteen aan toevoegt: 
“Maar verdienen begint bij in
vesteren.” 
Zo kwam er een nieuwe, ener
giezuiniger koelkast. “Die ande
re was gewoon helemaal op.” 
Het gasfornuis maakte plaats 
voor inductiekoken en een klei
ne frituurpan werd aangeschaft. 
“Op donderdag en vrijdag, als er 
een kleinere groep is, hoeft dan 
niet meer per se de grote frituur 
aan.” Qua assortiment verander
de er ook al het nodige: flesjes 
frisdrank verdwenen voor blik

jes. “Dat kost minder op
slagruimte, blikjes zijn sneller 
te koelen en je hebt ook geen 
gedoe met flesjes langs het 
veld.”

Gezonde Kantine
Onlangs sleepte MZC ook nog 
het predikaat Gezonde Kantine 
in de wacht via JOGGTeamfit. 
JOGG staat voor Jongeren op Ge
zond Gewicht. “Je hoeft niets uit 
het assortiment te halen, maar 
je moet gezondere alternatieven 
bieden. Zo hebben we nu pop
corn, want dat is beter dan 
chips. Verder hebben we suiker
vrije Fristi en Chocomel. Repen 
met noten. Drie soorten alcohol
vrij bier. Gezondere sportdran
ken. Alcohol, behalve de wijn, 
staat uit het zicht”, somt Linda 
op. Elke zaterdag staat er een vij
fliterkan op de bar met een ci
troensmaakje. “Dan kunnen 
kinderen – of ze geld bij zich 

hebben of niet – toch wat drin
ken.” 

Daghap
Ook in de keuken deed Linda de 
nodige aanpassingen. Zo staat 
er een bruin pistoletje gezond op 
de kaart. “En de volkoren tosti 
verkoopt goed. Deze worden 
vers gemaakt dus geen ingevro
ren rommel.” Nieuw is de dag
hap op zaterdag. “Nu komt de 
tijd van soep eraan. Pistolet 
roerei was ook een daghap, maar 

dat liep zo goed dat die vast in 
het assortiment komt.”
Stiekem gaan er best wat uurtjes 
zitten in alle werkzaamheden: 
diensten draaien, bestellingen 
doen, boodschappen halen, fi
nanciën verzorgen en roosters 
maken. Alleen maandag en 
dinsdag houdt ze zich niet met 
de kantine bezig. “Dan ben ik in 
Bilthoven, bij mijn vriendin.”
Linda heeft de tijd deze functie 
te vervullen, want ze is volledig 
afgekeurd. Ze werkte liefst acht
tien jaar bij Defensie en ging op 
meerdere uitzendingen, waar ze 
traumatische ervaringen op
deed. Hier bovenop maakte ze 
twee pittige ongelukken mee 
(fietsongeluk en een werkonge
luk). Verder kampt ze met artro
se. “Ik mag dus niet te veel tillen. 
Zodra er bijvoorbeeld een fust 
gesjouwd moet worden, vraag ik 
dat. En dan is er altijd hulp ge
noeg!” 

Kristalijn
Sinds het begin van het seizoen heeft MZC een nieuwe 
kantinebeheerder: Linda Kristalijn. Een functie die de 
50-jarige energiek vervult. Daarbij ervaart ze veel 
steun. “Ik ben erg blij met de grote groep barvrij-
willigers. En Toon, de vorige beheerder, 
ondersteunt bij de financiën en helpt met het 
regelen van het fruit.”

STILLE KRACHT

Linda 

Gemeente Schouwen-Duiveland is sinds 1 januari 2020 een 
zogenaamde JOGG-gemeente. JOGG streeft naar een 
leefstijltransitie van ongezond naar gezond leven en één van 
de onderdelen is de gezonde sportkantine. De kantine van 
MZC is vanaf heden de eerste gezonde sportkantine van 
Schouwen-Duiveland. Samen met een TeamFit-coach heeft 
de vereniging er afgelopen periode aan gewerkt het predikaat 
‘gezond’ te krijgen. Dit houdt in dat MZC’11 gezondere 
voeding en dranken aanbiedt en een (gedeeltelijk) rookvrij 
sportterrein heeft. MZC’11 voor deze prestatie, in het bijzijn 
van wethouder Paula Schot (uiterst rechts op de foto) het 
certificaat Gezonde Sportkantine.

Gezonde kantine

mzc 4
Davey van den Hummel, Erdo Yok, Jan-Kees de Leeuw, Jasper Maaskant, Jeffrey Janson, Joost Jumelet, Lennert Quant, Leon Sinke,  
Leroy van den Hummel, Maurits Borghouts, Max de Graaf, Niels Muller, Niels Schot, Patrick Knijnenburg, Ricardo Engel, Ricky de Bil,  
Sander de Vries, Stefan Jumelet, Thomas van der Linde, Wouter Blommaert
Trainer/begeleiding: Robin in ‘t Hout, Niels Muller

mzc 5
Arjan ‘t Jong
Bjorn Bouwman
Florus van der Paauw
Henk van der Pool
Jan-Huibert Bouwman
Jan Delst
Kevin Schot
Leendert Bom
Lenardo de Bruine
Lex Engberts
Lou Verton
Lourus Jan Verton
Martin Timmerman
Mike Wouters
Nick Mulders
Nieck Verton
Pascal Berrevoets
Rick de Braal
Ruben Verton
Wilco Schot

Trainer/begeleiding: Henk 
van der Pool, Arjan ‘t Jong

“Belangrijk voor 
de club dat de 
kantine goed 
draait.”

Blikjes kos
ten minder 

opslagruimte 
en zijn snel
ler te koelen 
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scheidsrechterssenioren

mzc 6
Thijs van Beveren, Tim van Beveren, Wouter Bij de Vaate, Evert Bin, Collin Bos, Ian Dekker, Robin Duinhouwer, Sem de Graaf, Justin Groen, 
Mathijs Heeg, Stef Koster, Mac de Kruijf, Laurens Langenberg, Olaf Oosterom, Joeri de Oude, Efraïm Pronk, Jamy Rossen, Mohamed 
Saidimohamed, Kevin Schouls, Ian van der Sluis, Pepijn Smits, Tristan Tolhoek, Luuk Vroegindeweij, Sebastiaan Westdijk, Vito Xausa, 
Haitham Youssef Alhajji
Trainer/begeleiding: John Smits, Marcel Duinhouwer

mzc walking  
football
André Bommeljé
Bill Hillebrand 
Ron van Putten
Leo ’t Mannetje
Flip de Leeuw
Bert Pesch
André Kort
Wijnand de Boer

Coördinator: André Kort

Hoe loopt het met de 
scheidsrechterszaken?

“Bij de jeugd loopt het prima. 
Sinds enkele jaren is elk senio
renteam van MZC gekoppeld 
aan een jeugdteam en leveren ze 
een scheidsrechter. Ook zijn er 
elke zaterdag clubscheidsrech
ters actief waardoor er meestal 
voor alle jeugdwedstrijden een 
scheidsrechter aanwezig is.”

En bij de senioren?
“Dat is helaas anders. Er is wei
nig animo seniorenwedstrijden 
te leiden, waardoor het regelma
tig voorkomt dat een elftal zelf 
voor een scheidsrechter moet 
zorgen. Dat vinden ze niet altijd 
leuk, want ze worden wel geacht 
een scheidsrechter te leveren 
voor jeugdwedstrijden. Gelukkig 
wordt er meestal wel een oplos
sing gevonden en kunnen ze 
toch allemaal lekker voetballen.”

Hoe is de waardering  
vanuit spelers en trainers 
voor de scheidsrechter?

“De meeste spelers en trainers 
vinden het uiteraard fijn dat er 
een (club)scheidsrechter is en ze 
bedanken de scheidsrechter 
meestal netjes na een wedstrijd. 
Toch is de stemming in en om 
het veld vaak afhankelijk van 
het wedstrijdverloop. Er zijn 
sportieve wedstrijden waarbij 
beide teams ongeacht de uitslag 
tevreden zijn over een scheids
rechter, maar er zijn ook duels 
waarbij een scheidsrechter van 
verschillende kanten tijdens en 
na een wedstrijd te horen krijgt 
dat hij verkeerde beslissingen 
heeft genomen.” 

Zorgt het fluiten van een 
jeugdduel door een senior 
voor  extra verbinding tus-
sen leden? Misschien leidt 
het zelfs tot extra scheids-
rechters?

“Ik heb niet direct het idee dat 
het fluiten van een wedstrijd 
voor extra verbinding zorgt. Op 
een enkeling na zien de meesten 
het toch als een soort corvee dat 

verplicht gedaan moet worden. 
Een enkele keer hoor ik weleens 
dat een scheidsrechter van een 
seniorenteam het leuk vond om 
te fluiten, maar het heeft helaas 
nog niet geleid tot meer scheids
rechters.” 

Wie zitten er in het vaste 
scheidsrechtersteam? 

“Dat zijn Farhad Hasan, Henk 
Hillebrand, Kees Hagesteijn, 
Ruud van der Linde, Johnny Ver
kaart, Theo Verkaart en Aart van 
der Wekken. Daarnaast treden 
Ron Janson, Peter van de 
Linde, Hans Schreurs en 
Perry van der Werf inci
denteel op als scheids
rechter. Dat doen zij 
met name bij de senio
renwedstrijden, wat erg 
op prijs gesteld wordt.” 

Waar fluit jijzelf met name?
“Ik fluit landelijk op het een na 
hoogste jeugdniveau. Het gaat 
om wedstrijden op divisieniveau 
en daarbij kom ik geregeld bij 
grote amateurverenigingen en 
betaald voetbalorganisaties. De 
laatste twee wedstrijden waren 
Sparta JO151  Willem II JO151 
en Spartaan’20 JO151  Excelsior 
JO151. Leuke wedstijden. Spe
lers zijn supergretig en beschik
ken over een goede techniek. 
Het tempo ligt vrij hoog en er 

gebeurt van alles. Ander leuk as
pect is dat ik geregeld oudprof
spelers tegenkom en daar even 
een praatje mee kan maken.”

Het profvoetbal geeft vaak 
niet het goede voorbeeld 
richting scheidsrechters. 
In hoeverre zie je dit in het 
amateurvoetbal terugko-
men?

“Over het algemeen valt dat 
mee. Het verschilt per wedstrijd. 
Soms hoor je een hele wedstijd 
niets en soms lijken spelers, be
geleiders en toeschouwers te 
vergeten dat scheidsrechters het 
ook voor hun plezier doen.”

Wat maakt het leiden van 
wedstrijden het leukste?

“Allereerst ben ik voetballief
hebber en kan ik erg genieten 
van wat ik zie op de velden. 
Daarnaast geeft het voldoening 
als spelers en trainers je leider
schap accepteren en begrijpen 
dat je bepaalde beslissingen 
neemt om een wedstrijd in goe
de banen te leiden.” 

de Looze
Het is de belangrijkste persoon om een wedstrijd in 
goede banen te leiden: de scheidsrechter. Scheidsrech-
terscoördinator Lennaert de Looze van MZC: “Soms 
lijken spelers, begeleiders en toeschouwers te vergeten 
dat scheidsrechters het ook voor hun plezier doen.”

Lennaert 

STILLE KRACHT

Elk jaar geeft de club de clubscheidsrechters een presentje in het 
kader van de Week van de Scheidsrechter, een initatief vanuit 
NOC*NSF. Scheidsrechterscoöordinator Lennaert de Looze: “Dat 
wordt door alle scheidsrechters enorm op prijs gesteld en gezien 
als stukje waardering. Deze week is een belangrijk initiatief, 
omdat het nog eens extra aandacht vestigt op de positie van de 
scheidsrechter. Misschien bedenken spelers, trainers en toe-
schouwers dat het echt iets uitmaakt hoe er wordt omgegaan met 
een scheidsrechter. Het zijn ook maar vrijwilligers die in hun vrije 
tijd een voetbalwedstrijd tot een goed einde proberen te 
brengen.”

Week van de Scheidsrechter

Een presentje voor 
Ruud van der Linde
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ledenadministratievrouwen 1

Voordat we over voetbal 
beginnen. Wat doe je voor 
werk?

“Ik werk als groepsleider bij in
genieursbureau WSP Nederland 
in Nieuwegein bij de afdeling In
fra. Mijn taken zijn het begelei
den van de tekenaars en 3Dmo
delleurs bij het ontwerpen van 
viaducten, tunnels, onderdoor
gangen en dergelijke beton
constructies.” 

Je woont en werkt in de re-
gio Utrecht, maar je zonen 
zijn in Goes geboren. Hoe 
zit dat?

“Ik heb mijn opleiding gevolgd in 
Goes (LTS) en Vlissingen (MTS). 
Hierna was ik een jaar dienst
plichtig militair en na de dienst
tijd kon ik direct aan het werk in 
Zierikzee bij Rijkswaterstaat 
waar ik mee heb gewerkt aan de 
Stormvloedkering. Toen dit werk 
afliep, ben ik met mijn gezin 
naar Houten verhuisd om bij 
Rijkswaterstaat in Utrecht te 
gaan werken.”

En in het nieuwe jaar  
verhuis je weer terug  
naar Zeeland, namelijk 
Wolphaartsdijk. Waarom?

“Dat komt omdat onze familie in 
Zeeland woont en we tegen ons 
pensioen aan zitten.”

Nu het voetbal. Hoe zag je 
sportieve carrière eruit? 

“Ik heb in Zeeland gevoetbald bij 
SSV’65, Kloetinge en WIK’57. In 

Houten speelde ik bij s.v. Hou
ten. Bij FC Delta Sport ‘95 heb ik  
zaalvoetbal gespeeld.” 

Nog andere sporten ge-
daan?

“Ja, ik heb een paar jaar jiu jitsu 
gedaan in Goes.”

Hoe rolde je in het trainers-
vak?

“Bij s.v. Houten heb ik mijn trai
nersdiploma van de KNVB ge

haald en begon ik mijn trainer
schap. Dat was in 1990. Ik trainde 
de jongens van JO17, een selec
tieteam. Daarna ben ik  overge
stapt naar de tweede voetbalver
eniging in Houten: FC Delta 
Sport ‘95. Daar gaf ik training 
aan de JO171 en JO191 en heb 
ik vervolgens de overstap ge

Hoofdtrainer Evert Lans (VR1):

maakt naar het meisjes en 
vrouwenvoetbal. Mijn eerste 
team was MO171. Dit team heb 
ik begeleid tot en met de 2e klas
se. Na 10 jaar bij FC Delta Sport 
‘95 iets te hebben opgebouwd, 
ben ik in het meisjes en vrou
wenvoetbal gebleven.”

Bij welke clubs? 
“VVIJ VR1 in IJsselstein, Hoog
land VR1 in Amersfoort, CSW 
VR1 en VR2 in Wilnis, Stedoco 
VR1 in Hoornaar, Sleeuwijk VR1, 
Nemelaer VR1 in Haaren, Hoeve
laken VR1 en verder nog SKV in 
Wageningen, Tricht en Focus in 
Culemborg. De niveaus liepen 

Sinds dit seizoen staat Evert Lans aan het roer bij 
Vrouwen 1. Na een lange carrière, in zowel het man-
nen- als het vrouwenvoetbal, belandde hij bij MZC. 
“Vanuit het bestuur is een duidelijke visie neergelegd 
waar MZC’11 naartoe wil.”

uiteen van derde klasse tot aan 
hoofd en topklasse.”

Wat waren je hoogte- en 
dieptepunten als speler?

“Die heb ik niet echt gehad. Ik 
heb als speler altijd plezier ge
had.”

En hoogte- en dieptepunten 
als trainer?

“Hoogtepunten zijn de spelers 
en speelsters die ik getraind heb 
die bij een BVO, zoals Ajax, en bij 
de Oranjevrouwen zijn beland.
Dieptepunt is als een bestuur 
niet achter je staat wat betreft 
jouw visie als trainer.”

Het leukste 
is het over

brengen van 
het spelletje 
voetbal wat 

betreft  
tactiek en 

techniek 

Wat is het leukste aan  
trainer zijn?

“Het overbrengen van het spel
letje voetbal wat betreft tactiek 
en techniek. Daarbij is het be
langrijk met elkaar plezier te 
hebben.”

Welke trainers spreken je 
het meest aan en waarom?

“Arne Slot en Kees van Wonde
ren. Die hebben bij de clubs 
waar ze hebben gezeten of nu 
nog zitten spelers en club op 
een hoog niveau gebracht. En 
Foppe de Haan. Een leermees
ter die jonge trainers en 
trainsters de kneepjes van het 

trainersvak heeft meegegeven 
Kijk naar Sarina Wiegman op 
het EK 2017.”

Hoe omschrijf je jezelf als 
trainer?

“Rustig en ik houd van discipli
ne: streng en rechtvaardig.”

Hoe ben je met MZC in 
contact gekomen?

“Ik ben benaderd door Peter 
Aertsen, de vorige trainer van 
Vrouwen 1. Hij heeft mij bij het 
bestuur aangedragen. Peter had 
gehoord van mijn zus dat ik te
rugkwam naar Zeeland.” 

Welke indruk maakte de 
club op je en heb je het 
naar je zin?

“Ik heb het zeker naar mijn zin 
bij MZC’11. Met velen die ik te
genkom, heb ik een gesprek. Ze 
willen weten wie ik ben en 
waar ik vandaan kom. Leuk. En 
vanuit het bestuur is er een dui
delijke visie neergelegd waar 
MZC’11 naartoe wil.”

Over welke ontwikke-
lingen bij je team ben je 
tevreden?

“Het begint een groep te wor
den. Er is beleving en passie, 
zodat het tactisch goed loopt.”

En wat wil je nog verbete-
ren?

“Een trainer is nooit tevreden, 
er is altijd een ‘maar’. We kun
nen ons alleen verbeteren door 
met elkaar goed te communice
ren, te coachen en respect voor 
en acceptatie van elkaar te heb
ben. Er is genoeg te doen. Maar 
mijn assistent Bart Aertsen en 
ik zien een stijgende lijn. 

STILLE KRACHT

Sinds februari 2022 ver-
zorgt Miranda Ravia-

Wiltenburg de ledenadminis-
tratie van de vereniging. “Ik 
wil graag iets betekenen voor 
de club en dit kan ik gewoon 
thuis doen.”  

Ze volgde Jolanda Noordijk op. 
Voor vragen kan Miranda nog al
tijd bij haar terecht. “Het sys
teem Sportlink heeft veel functi
onaliteiten en Jolanda weet 
ontzettend veel. En tijdens mijn 
vakantie in september heeft zij 
het tijdelijk waargenomen, om
dat bepaalde zaken niet konden 
wachten.”
Het leukste aan haar func
tie vindt ze de contacten 
met de diverse mensen 
van de vereniging en de 
leden. Miranda is geen 
onbekende voor de club. 
Tot de coronatijd stond ze 
gedurende vijf jaar achter de 
bar op zaterdagochtenden en 
sinds drie jaar is ze vertrou
wenspersoon, waarvan het laat
ste jaar samen met Saskia Stout
jesdijk en Leo ‘t Mannetje. “We 
hebben deze commissie meer 
vormgegeven door protocollen 
vast te leggen. Als vertrouwens
persoon ben ik één keer bena
derd gedurende de afgelopen 
drie jaar. Is dat een goed of 
slecht teken?”
De ledenadministratie kost haar 
wekelijks ongeveer vier uur, ver
deeld over de week. “Ik probeer 
in en uitschrijvingen zo snel 
mogelijk te verwerken, dus het 
zijn vaak kwartiertjes en half 
uurtjes per keer.”
Uiteraard is juni/juli een druk
kere periode vanwege over
schrijvingen. “Maar ook in sep
tember kreeg ik nog genoeg 
in en uitschrijvingen binnen.”

Digitaal
Alles gaat tegenwoordig digi
taal? “Nee, helaas gaat er nog te 
veel op papier. Doel van het be
stuur is om via de website een 
in of uitschrijving in te kunnen 
vullen en dat dit dan via de mail 

bij mij komt. Nu 
moet men het formu

lier printen, invullen, 
scannen en mailen of bij mij in 
de brievenbus doen.” 
Naast in en uitschrijvingen ver
zorgt Miranda de mailcontacten 
tussen het bestuur en de trai
ners en leiders. Ze beantwoordt 
vragen van leden en in de zomer 
verwerkt ze de teamindelingen 
in Sportlink. “En met Kees Ver
kaart, administrateur contribu
ties en registraties, neem ik het 
leden en vrijwilligersbestand 
door voordat de contributie 
wordt geïnd.”

Bannink
Miranda heeft altijd al een rela
tie met de voetbalclub gehad. 
“Als klein meisje kwam ik al met 
mijn vader Cor Wiltenburg, oud
speler van v.v. Zierikzee, mee 
naar sportpark Bannink. Mijn 
man Wim voetbalde jarenlang 
en onze jongens Stijn en Nick 
voetballen in Mannen 2. Maar 
nu komt de grap: eigenlijk vind 
ik voetbal helemaal niet leuk...” 
Toch staat ze bij thuiswedstrij
den van haar zoons langs de lijn. 
“De uitwedstrijden zijn voor 
Wim en mijn vader, die gaan al
tijd mee.” 

Woonplaats: Houten 
Gezin: Ik ben getrouwd met 
Yvonne en we hebben 2 zonen, 
Leroy en Kelvin, die in Goes 
zijn geboren. Yvonne en ik 
wonen nu nog in Houten, 
maar in het nieuwe jaar 
verhuizen we naar Wolphaarts-
dijk.
Werk: Ingenieursbureau WSP 
Nederland

Evert Lans‘Er is  
beleving 
en passie’

“Een trainer is 
nooit tevreden,  
er is altijd een 
‘maar’.”

Miranda Ravia:  
‘Er gaat nog te veel 
op papier’



zierikzee

Achterste rij (vlnr): Evert Lans (trainer), Fabiënne Nooy, Audrey de Bruin,  
Indy Kristalijn, Annieke den Boer, Vera Muste, Ilja Manni, Luna Xausa,  

Sanne Tamerus, Leila Kordic, Ellen Bijzet, Bart Aertssen (assistent-trainer)

Voorste rij (vlnr): May Britt Berrevoets, Bente van der Valk, Whitney Visser, Marit 
Hendrikse, Mariëtte Boonman, Noa Verbraak, Nicole Heikamp, Tessa van de Velde,
Romy Messemaker Op de foto ontbreken: Romy van der Zande, Daniek Lafeber, Gerlieze Schot

s.v. MZ C’11 VR1
seizoen 2022 -2023 - 3e klasse   

s.v. MZ C’11 VR1
seizoen 2022 -2023 - 3e klasse   
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19vrouwen

vrouwen 2
Mirthe Berrevoets, Ellen Bijzet, Annieke den Boer, Daniëlle Boogert, Willemieke Boonman, Sanne Tamerus, Nicole Dekker, Hirmiala Ermias 
Abraha, Anne van den Oosterkamp, Ilse Hof, Michèle de Jonge, Elsa van Keeken, Merel Kraaijenbrink, Jetske Meintema, Lieke Moerland, 
Lieke van Leeuwen
Trainer/begeleiding: Cees Kraaijenbrink, Nelleke Neele

vrouwen 30+
Ellen Boot
Bianca van der Helm
Nelleke Neele
Stella van Trierum
Gwenda Boot-Jochem
Carlijn Fioole
Suzanne Vogel-Boot
Femke Luchtmeijer- 
Akkersdijk
Lianne Quist
Jaimy van Beveren
Joanne Bouwman
Marielle van Oeveren- 
Hubregtse
Elsa van Keeken

Trainer/begeleiding: 
Michèle de Jonge
Bianca van der Helm 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.     

L. TOURNIER
LOODGIETER, DAK- & ZINKWERK

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

Wat denk je van:

• Zelf pizza’s bakken (en daarna lekker opeten...)
• Smullen van frietjes en een snack
• Spetteren in het zwembad met spraypark
• Racen van onze super snelle glijbaan
• Knutselen
• Lasergamen
• Spelen in de binnen en/of buitenspeeltuin

  

Hoogenboomlaan 42 Renesse | www.julianahoeve.nl/nl/kinderfeestjes

De leukste kinderfeestjes vier je op de Julianahoeve!
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Waar heb je in de jeugd 
gespeeld?

“Ik ben op mijn 5e begonnen met 
voetballen bij s.v. WIK’57. Daar 
heb ik tot en met de D’tjes ge
speeld. Toen ik tweedejaars D
pupil werd, heb ik ervoor geko
zen om bij Zierikzee te gaan 
voetballen vanwege vrienden 
die daar allemaal al speelden. Bij 
v.v. Zierikzee heb ik 1 jaar in de 
D1 gespeeld en toen werd het 
MZC’11. Sindsdien speel ik voor 
MZC’11.” 
 

Met welke spelers speel je 
nu in het 1e waarmee je ook 
in de jeugd hebt gespeeld?

“Dat zijn er best wat... Op mijn 
5e speelde ik bij WIK’57 samen 
met Rody Vermue. Toen hij naar 
JVOZ ging, ben ik overgestapt 
naar Zierikzee. Daar heb ik in de 

jeugd gespeeld met Luuk van 
Vossen, Coen Dalebout, Kyle van 
Tiggelhoven, Sander Backx en 
Rody Vermue. 
 

Welke trainers heb je tot nu 
toe allemaal gehad?

“Bij WIK waren dat de eerste ja

Betrouwbare 
back

Rick Ganzeman (MZC 1)

ren mijn vader Marco en John 
Vermue. Bij v.v. Zierikzee D1 was 
dat Danny Snijders, in de C1 Di
mitri Hooftman, in de B1 en als 
eerstejaars Ajunior waren dat 
Jeremy Hubregtse en mijn vader. 
Het laatste jaar in de jeugd 
was Leen Koster mijn trainer. 
Daarna kwam ik in de senioren 
bij het 2e onder leiding van Den
nis Kemper. Na de winterstop 
kwam ik bij het 1e en heb ik Arie 
van der Zouwen en Edwin Kriens 
als trainers gehad. En nu voor 
het tweede jaar onze huidige 
trainer Adriaan Nieuwenhuijse.” 

Wie heeft jou als speler het 
meest gevormd? Was dat 
een trainers of medespeler?

“Van elke trainer heb ik wel iets 
opgepakt. De combinatie van 
trainers, medespelers en mijn 
trainingsinzet hebben mij ge
maakt tot de speler die ik nu 
ben.”

Wat waren je hoogte- en 
dieptepunten in de jeugd?

“Hoogtepunt was de promotie 
van MZC’11 B1 van de 1e klasse 
naar de hoofdklasse. Via een na
competitie van drie rondes pro
moveerden we. En ook het kam
pioenschap met MZC’11 A1 in 
het laatste jaar als junior was 
voor mij een mooi hoogte
punt. Dieptepunten heb ik niet 
echt gehad. Ik ben nooit zwaar 
geblesseerd geweest gelukkig. 
Klein dieptepunt was misschien 
bij de senioren toen ik in het sei

Mijn moeder wordt soms wel
eens gek van al dat voetbal op tv 
én de volle wasmand. We kijken 
vaak naar wedstrijden in de ere
divisie, Engels voetbal, Champi
ons League en Europa League.”

Hoe is thuis de verdeling wat 
betreft favoriete clubs?
“Luuk en m’n vader zijn voor 
Feyenoord. Arne en ik zijn alle
bei voor Ajax. Dat levert inder
daad weleens wat woordenwis
selingen op.” 

vlaggenschip20

Halverwege het seizoen 2017/2018 maakte Rick Ganzeman de overstap 
van het 2e naar het vlaggenschip. Als rechtsback veroverde hij vorig 
seizoen een basisplaats en ook dit seizoen is hij een vaste waarde, 
maar dan vooral als linksachter. “Opbouwend wil ik graag nog sterker 
worden.”
tekst: barry hage / beeld: kees bin

Rick ziet toe hoe 
medespeler Jaimy 
Matthews in een duel 
is verwikkeld.

zoen 2019/2020 tijdens de wed
strijd Meeuwen – MZC’11 in bot
sing kwam met een tegenspeler 
en knockout neerviel en afge
voerd werd naar het ziekenhuis. 
Achteraf viel het mee en heb ik 
er verder geen last meer van ge
had.”
 

Hoe omschrijf je jezelf als 
speler? Wat zijn je sterkste 
punten en wat zou je nog 
willen verbeteren?

“Ik ben een verdedigend inge
stelde speler. Mijn sterke punten 
zijn verdedigen, timing, koppen 
en simpel voetballen. Wat ik 
graag wil verbeteren is opkomen 
als back en opbouwend sterker 
worden.”

 Hoe zie je je ontwikkeling tot 
nu toe bij de senioren?
“In de voorgaande jaren was ik 
geen vaste basisspeler. Maar af
gelopen seizoen en het huidige 
seizoen ben ik vaste basisspeler. 
Vorig jaar speelde ik het hele sei
zoen rechtsback en dit seizoen 
speel ik linksback. Ik heb de am
bitie om nog zo lang mogelijk 
voor het 1e te spelen.” 
 

Hoe gaat het seizoen tot 
nu toe: met jou en met het 
gehele team?

“Dit seizoen zijn we redelijk ge
start en hebben we drie keer ge
wonnen en drie keer verloren. 
Met het vertrek van Jesse van 
der Linden en Jesse Kalwij zijn 
we twee bepalende spelers 
kwijtgeraakt wat op moet wor
den gevangen. Dit doen we vrij 
goed, maar we zijn nog wel te 
wisselvallig. Wat mijzelf betreft 
gaat het redelijk. Ik probeer al
tijd met volle inzet mijn wed
strijden te spelen.” 
 

Wat zie je als sterkste 
punten van het 1e? Is dat 
anders dan vorig jaar?

“Sterk punt is dat we allemaal 

voetballend zijn ingesteld en 
een jong hecht team zijn. Verde
digend staan we ons mannetje, 
op het middenveld hebben we 
creatieve spelers en aanvallend 
hebben we goede voetballers die 
het verschil kunnen maken. In 
vergelijking met vorig seizoen 
zijn er zoals ik al zei positiewis
selingen binnen het team ge
weest door het vertrek van de 
beide Jesse’s en Jesper. Daar te
genover staat dat Rody terug is 
na een blessure en Sander van 

Vossen en Remco Lafeber erbij 
zijn gekomen.”
 
Wat is het voornaamste verbe-
terpunt voor de ploeg?
“We moeten niet te snel ons 
koppie laten hangen als we ach
terkomen.” 
 
Je hebt een voetbalvader en je 
broer Luuk zit bij JO19. Het gaat 
thuis vast veel over voetbal?
“Zeker, ik heb zelfs  twee voet
balbroers. Arne speelt in WIK 2. 

Adriaan Nieuwenhuijse:
“Rick is een teamspeler pur sang. Vorig 
seizoen heeft hij als rechtsback veel 
progressie gemaakt. Door zijn fanatisme is 
hij verdedigend erg sterk. Dit seizoen 
speelt hij als linksback en ook dat gaat 
prima. De combinatie met Ramon Janson 
als linkerspits kan nog wel beter. In 
balbezit en technisch is er nog vooruitgang 
te boeken, maar Rick is leergierig en pakt 
dingen snel op. Dus dat komt goed! Rick is 
een speler die elke trainer graag in zijn 
team heeft.”

Geboren: 25 september 1998 
in Dirksland
Opleiding: MBO Manager 
Transport en Logistiek 
Werk: Coördinerend 
Medewerker Logistiek bij 
Omoda
Thuissituatie: Woonachtig  
in Noordgouwe bij zijn ouders 
en 2 broertjes

Teamspeler pur sang

Over Rick

Assistent Dennis Kemper en hoofdtrainer Adriaan Nieuwenhuijse.
Rick is zijn tegenstander de baas.

Ik wil nog 
zo lang  

mogelijk 
voor het 1e  

spelen
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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

 

sponsoring22

LEMATECH

Ook dit seizoen worden er weer 
speciale trainingen verzorgd voor 

keepers van JO10 t/m JO17. Coördinator 
Leon Weeda: “We zijn dit seizoen met vijf 
keeperstrainers die er vol voor gaan om 
alle jeugdkeepers zoveel mogelijk trai-
ningen te geven.”

Doel is uiteraad het beter maken van doel
mannen in het keepersvak. “Maar ook dat ze 
plezier houden in het keepen, zodat ze blij
ven keepen”, aldus Leon, “Keepers zijn 
schaars en talent moet je koesteren.”
Naast Leon verzorgen Jurgen Schoenmakers, 
Mike Bakker, Thijs Rombouts en Ruud van 
der Linde de trainingen. Ze keep(t)en allen in 
een eerste elftal. De trainingen zijn op dins
dagavond op veld 5A.

 Tijden
Leon: “De trainingen zijn verdeeld in vier 
groepen waarvan er twee trainen van 18.30  
 19.10 uur en de andere twee van 19.15  
19.55 uur. Het is verstandig altijd kleding te 
dragen met lange mouwen en een lange 
broek. Speciale keeperskleding is natuurlijk 
het beste.”

Beter leren keepen
Keeperstrainingen bij MZC

Suzan Oxener versterkt sponsorcommissie 
Voetbal loopt als rode 
draad door haar familie.  

Suzan Oxener-van Oeveren 
groeide ermee op. “Op zondag 
verplicht Studio Sport kijken 
met z’n allen.” Van kleins af 
aan zitten haar kinderen Tijn 
en Bram bij MZC. Sinds eind 
maart zit Suzan in de sponsor-
commissie.

Janine Heijboer en Saskia van 
Velthoven vormen al zo’n 8 jaar 
een goed geoliede machine wat 
betreft sponsorzaken. Met Su
zan hebben ze de al langer ge
wenste versterking binnen.

Vuurdoop
Voor Suzan – hrmedewerker 
bij Orionis Walcheren – was het 
bedrijventoernooi haar vuur
doop. “Iedereen had er zoveel 
zin in, zeker na de coronatijd. 
Het was supergezellig en alles 
verliep prima.”
Drukste periode voor het trio 
zijn de maanden juni en juli. 

Dan is het bedrijventoernooi en 
de periode om aan de slag te 
gaan met de aflopende spon
sorcontracten.
Als voetbalmoeder ziet ze door 
dit vrijwilligerswerk een ande
re kant van MZC. “Mooi om te 
zien dat zoveel vrijwilligers 
hard werken om de vereniging 
draaiende te houden. En leuk 
om veel nieuwe mensen te le
ren kennen. Ik groei er steeds 
meer in”, aldus Suzan.
De vele vrijwilligers, het is vol
gens haar dé grootste kracht 
van MZC. “Iedereen werkt in 
zijn/haar vrije tijd. Zonder vrij
willigers komen we nergens. 
Waardering voor ieders inzet!”
Als wijze raad geeft ze mee: 
“Communicatie is belangrijk.
Blijf met elkaar in contact en 
zoek elkaar op.”

Persoonlijk contact
Suzan: “Als sponsorcommissie 
proberen we zoveel mogelijk 
persoonlijk contact te hebben 

met onze sponsors. Ik merk dat 
veel sponsors graag persoonlijk 
betrokken zijn bij onze vereni
ging. Maar het gaat soms ook 
snel via app of mail. Lekker 
snel.”

Geen business event
Vanwege bezuinigingen heeft 
het bestuur een streep gezet 
door het business event. “Na
tuurlijk vinden wij dat als 
sponsorcommissie heel erg 
jammer, maar alle be
grip voor de keuze 
die is gemaakt. 
Uiteraard denken 
wij momenteel 
na over wat er wél 
mogelijk is om te 
doen... Kortom: work 
in progress.”
Naast haar werkzaamheden 
voor de sponsorcommissie zal 
Suzan ook af en toe achter de 
bar te vinden zijn. “Net zoals 
andere ouders die helpen in de 
kantine.” 

Leon Weeda: “Keepers zijn schaars en talent moet je koesteren.”

STILLE KRACHT
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junioren

j017-1
Rob Pols, Rens van der Meer, Milan Brussé, Glenn Steenkist, Levi Dalebout, Finley Staal, Daniek van der Wekken, Dane Pröpper, Semm 
Kiesenberg, Kyran Blakenburg, Tijn Oxener, Tim Hendrikse, Tygo Goudswaard, Jesse Buijl, Jesse Hof, Giovanni van Dreven, Mees de Graaf, 
Benjamin dHont, Milan Jasperse
Trainer: Peter Buijl

j017-2
Bram de Widt, Merhawi Mebrahtu Nuguse, Tycho Delfgaauw, Dino Stok, Eliaz Nasseri, Finley Staal, Dane Pröpper, Gijs van Delft,  
Stijn Botty, Jurre Bolle, Lucas Capelle, Hamza Mohamed Abdi, Plamedi Mavinga, Joost Brouwer 
Trainer/begeleiding: Solange van Dijk, Ruben Colijn

0111 820202  ZIERIKZEE
INFO@STOUTJESDIJKBOUW.NL

STOUTJESDIJKBOUW.NL

jo19-1
Freek Hoogenboom, Noël Sy, Youri van der Klooster, Luuk Ganzeman, Luca de Bruine, Christon Aimbabe, Brett de Vos, Niels van der Maas, 
Bram de Jonge, Sjors Blom, Micca Bouwman, Matthijs de Keijzer, Max Reumer, Levi Doeleman, Daan Boonman, Sem van Gent, Dean Otte 
Trainer/begeleiding: Barry Hage, Jacky de Bruine 

junioren24



1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2022-2023 - 2e klasse 

1e selectie s.v. MZC’11
seizoen 2022-2023 - 2e klasse 

zierikzee

Achterste rij: Huib Smits (leider), Roemer Bij de Vaate, Rody Vermue, Sander van Vossen, Bart van der Wouden, Remco Lafeber, Sander Backx, Adriaan Nieuwenhuijse (hoofdtrainer) 

Middelste rij: Ron van Putten (materiaalman), Rick Ganzeman, Jesse van Vlies, Kyle van Tiggelhoven, Sven Heijboer, Luuk van Vossen, Coen Dalebout, Bram de Jonge,  
Dennis Kemper (assistent-trainer) 

Voorste rij: Niels Noordijk, Ramon Janson, Thijs Rombouts, Mike Bakker, Levi Doeleman, Micca Bouwman, Jaimy Matthews, Roy Snijders (assistent-scheidsrechter)
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hoofdsponsor

Daniël Lodders:  
“MZC is een leuke 
club met gezellig 
mensen.”

hoofdsponsor28

Daniël Lodders (algemeen directeur Saman Groep): 

mzc presentatiegids 2022-2023

Sinds het ontstaan van fusieclub MZC in 2011 is 
Saman Groep hoofdsponsor. Eind volgend 
seizoen loopt het huidige contract af, maar aan 
het enthousiasme van directeur Daniël Lod-
ders te horen, is voortzetting een reële optie. 
“We doen het graag en vinden het belangrijk 
lokale dingen die impact hebben te steunen. 
MZC is een grote vereniging. Als bedrijf zien we 
het belang die te ondersteunen.”

 tekst: barry hage / beeld: kees bennema

T ot drie keer toe werd de over
eenkomst met drie jaar ver
lengd en prijkt Saman Groep 
onder andere op de kleding van 
het 1e elftal. Primaire doel van 

de sponsoring is niet meer naamsbekend
heid of extra duurzame installaties verko
pen, legt Daniël uit. “We willen bijdragen 
aan een goede lokale gemeenschap, want 
daar heeft iedereen baat bij. Dan komen 
meer mensen in de regio wonen, dat zijn 
weer potentiële collega’s en klanten, etc.”
 

Groei
Het Zierikzeese installatiebedrijf – met in
middels ook vestigingen in Breda en Oud
Beijerland – heeft in ruim 10 jaar hoofd
sponsorschap een enrome ontwikkeling 
doorgemaakt. Daniël: “In 2005 ben ik bij 
het bedrijf begonnen. Ik had een visie ge
schreven op de branche en daarbij kwam 
duurzaamheid als potentiële groeimarkt 
naar voren. Daar zijn we toen mee begon
nen, in een tijd dat sommigen dachten: 
gaat het ooit wat worden. Maar ik geloofde 
erin. Vanaf 2012, 2013 is het opgepakt door 
de markt en heeft het een enorme vlucht 
genomen. Om een idee te geven: we zijn 
een factor 25 gegroeid qua omzet en een 
factor 15 qua aantal mensen.”
 

Crisissen
Vanwege de energie en klimaatcrisis is 
verduurzaming hot. Tegelijkertijd is er een 
periode van personeelsschaarste en zijn in 
sommige branches materialen moeilijk le
verbaar. Hoe vergaat het Saman Groep in 
deze turbulente tijden? “We hadden vóór 
de harde energiecrisis vanaf ongeveer fe
bruari dit jaar weinig problemen met ma
terialen en hoeveelheid mensen, maar de 
vraag is dit jaar meer dan verdubbeld. Ie
dereen wil verduurzamen, omdat het nu 
iedereen hard in de portemonnee raakt. 
Die stormachtige groei in aanvragen en in 
verkoop, op deze schaalgrootte, kun je als 
bedrijf in een korte periode van 9 maanden 
niet opvangen. Maar door de inzet van alle 
collega’s hebben we dit jaar enorme stap
pen gemaakt,” legt Daniël uit.
Hoewel er soms strubbelingen zijn met 
materialen, gaat dat over het algemeen 
goed. “Bottle-neck was en is het aantal col
lega’s. Daar zijn we flink aan het groeien. 
Afgelopen twee maanden zijn er meer dan 
veertig nieuwe collega’s gestart.”
 

Oorlog
Door de oorlog en daaropvolgende energie

crisis is er nog meer aandacht voor ener
giebesparing en duurzaamheid. In die zin 
zou je kunnen zeggen dat er nog iets posi
tiefs aan de oorlog zit? Daniël ervaart dat 
niet zo. “Oké, er is meer focus op energie 
besparen. Maar buiten al het menselijk 
leed van een oorlog werkt het ontwrich
tend op de samenleving. Het is slecht voor 
het vertrouwen van mensen in elkaar, in 
de politiek, … het raakt mensen op alle 
mogelijke manieren. Een transitie die in
eens zo snel gaat, raakt mensen hard in de 
portemonnee. Dat is niet goed. Een stabie
lere stijging van de energieprijs zou zorgen 
dat gestaag steeds meer mensen aanha
ken. Onze missie is om duurzaam wonen, 
leven en werken bereikbaar te maken. Wij 
bieden daarom de optie tot huur, zodat we 
ook de grote groep mensen kunnen helpen 
die zelf de investering niet kunnen doen.”
 

 MZC
Ook de vereniging kampt met enorm stij
gende energiekosten. Het was een belang
rijk agendapunt tijdens de algemene le
denvergadering op maandag 14 november. 
Vanuit Saman Groep heeft een adviseur 
contact met MZC om te kijken naar verdere 
verduurzaming. “Voornaamste kosten post 
van de club is het gasverbruik voor de ver
warming van de kantine en het douche
water. De club gaat investeren in een 
warmtepomp,” aldus Daniël.
Naast energie opwekken is energie bespa
ren belangrijk, maar op dat vlak zit volgens 

hem voldoende knowhow in de club. “De 
facilitaire commissie en voorzitter Leo ’t 
Mannetje hebben veel ervaring op dit ge
bied.”
 

 Betrokkenheid
Welke ontwikkeling heeft Daniël in de 10 
jaar bij MZC gezien? “Er staat een stabiele 
club met op vele vlakken een professionele 
organisatie. Ik zou nog wel graag een actie
vere verbinding tussen bedrijven en de 
vereniging willen zien. Begrijp me goed: de 
sponsorcommissie doet het goed. Bedrij
ven hebben hierin ook een verantwoordelijk
heid. Het zou mooi zijn als er nog meer onder
steuning was vanuit de bedrijven voor de club 
en meer initiatief bij activiteiten.”

MZC 3 
Daniël staat op de spelerslijst bij MZC 3, maar 
hoe zit het met meevoetballen? “Niet best,” 
zegt hij met een brede, schuldbewuste glim
lach. “Dat was vorig seizoen al zo en is nu niet 
veel beter. Voetbal is een tijdsintensieve hob
by. Ik heb best wat nevenfuncties buiten het 
bedrijf en in het weekend besteed ik tijd aan 
het gezin. Maar ik vind het de allerleukste 
sport die er is, met name omdat het in team
verband is. Ik heb echt wel weer in mijn agen
da staan om weer aan te sluiten bij het 3e. Ik 
hoop dat ik er nog bij mag komen en dat ik het 
niveau aan kan…” Fit is hij wel, want hij loopt 
minimaal twee keer per week hard.
Waar het ook even niet van gekomen is, is 
wedstrijden van het 1e kijken. “Vorig seizoen 
heb ik veel wedstrijden gezien, maar dit sei
zoen nog niet. Dat wil ik wel gaan doen, want 
ik vind het leuk om te zien. Het is technisch 
verzorgd voetbal. En ik vind het gezellig. MZC 
is een leuke club met gezellige mensen.”
 

Clubgebouw
Tot slot komt de grote droom van MZC aan 
bod: een nieuw clubgebouw. “Ik ben daar niet 
actief bij betrokken. Het is een belangrijke 
ontwikkeling, want het oude clubgebouw is 
gedateerd. In de ontwikkeling van voetbal op 
SchouwenDuiveland zie je dat er een aantal 
grotere clubs ontstaan, waarbij MZC onmis
kenbaar één van die grote clubs is. Ik denk dat 
er in samenwerking met de gemeente hele 
goede mogelijkheden zijn om zo’n plan te ont
wikkelen. Het is dus volgens mij zeker haal
baar. Of Saman Groep een rol gaat spelen bij 
realisatie vind ik niet belangrijk. Het gaat er 
om dat het er komt! Dat is waarmee ik begon: 
een grote, gezonde club is goed voor Zierik
zee, goed voor de inwoners, goed voor de 
bedrijven, het helpt elkaar verder.” 

‘Bijdragen aan een goede   lokale gemeenschap’
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meiden wandelvoetbal

mo17-1
Fleur Bakker, Femke Berrevoets, Anna Boot, Isa Berrevoets, Evi de Bruin, Samantha Gordeau, Sanne Hendrikse, Femke de Looze,  
Indy van Nieuwenhuize, Mex Renger, Femke Scheele, Eva Spahiu, Manu Krüsemann, Rebecca Struijk, Jasmijn Vos
Trainer/begeleiding: Nicole Dekker, Kevin Schot

m017-2 (9 tegen 9)
Lieke Stigter
Dié Goossens
Phileine Poots
Yara Struijk 
Annah Tossou
Sarah Williams
Safieh Yussef Alhajji
Yosan Ermias Abraha  
Milou Hage
Valérie van Veldhuizen
Lieke Koppelaar

Trainer/begeleiding:  
Nicole Dekker, Kevin Schot

Nieuw: walking football bij MZC
Sinds begin september heeft MZC er een nieu-
we voetbaltak bij: walking football, oftewel 
wandelvoetbal. Coördinator André Kort geeft 
uitleg.

Walking football is een gezellige manier 
om als 60plusser samen met leeftijds

genoten sportief in beweging te blijven en de 
conditie op peil te houden. Door het (snel) wan
deltempo gaat het vanzelfsprekend trager, maar 
de voetbalbeleving en het samenspel is nog vol
op aanwezig. Voetbal hoeft niet snel te gaan om 
leuk te zijn. Deze voetbalvorm bewijs dat!

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent 
nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprinci
pes van het walking football.

Onder andere door de  enthousiaste verhalen 
van FC de Westhoek, ontstond er binnen de ver
eniging ook de behoefte om te starten met wan
delvoetbal. De eerste trainingsavond werd op 
vrijdag 9 september georganiseerd in samenwer
king met FC de Westhoek. Zij boden spontaan 
aan ons te supporten en wegwijs te maken in het 
spel. Met tien leden van de Westhoek en zeven 
belangstellenden van MZC hebben we een mooie 
start gemaakt.

We hebben nu kleine vaste trainingsgroep 
die zit te springen om aanvulling. Om een goede 
training en partij te doen, hebben we elke week 
minimaal acht leden nodig. We willen groeien 
naar een ledenaantal  van minimaal twintig 
voetballers.

Een training bestaat uit een warmingup, bal
oefeningen en een onderlinge partij. Afsluitend 
is er een drankje na, want gezelligheid staat 
hoog in het vaandel.

Spelregels
Walking football houdt in dat er tijdens een 

partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen sli
dings gemaakt worden en de bal mag niet boven 
heuphoogte komen. Deze regels zijn er om bles
sures te voorkomen. Er wordt gespeeld op een 
klein veld met doeltjes van 3 bij 1 meter, het kent 
geen buitenspel en er zijn geen keepers. 

Ben je 60-plussers en heb je tijd en zin om nog 
actief met voetbal bezig te zijn? Meld je aan of 
vraag om meer informatie bij André Kort via 
apkort122@gmail.com of 06-53 54 21 00.
 
Tijd: Elke vrijdagavond van 19.30 - 20.45 uur.
Om 19.00 uur verzamelen, omkleden en om 
19.30 uur start de training. Na de training is er 
een gezellig samenzijn.
 
Kosten: Tot eind 2022 is het gratis. Daarna 
betaal je € 50,00 per jaar.

Interesse?

Hans Schreurs 
kijkt toe hoe Bill 
Hillebrand en 
Edwin Kriens 
duelleren.

Met een stijlvolle 
actie probeert  
Leo ‘t Mannetje 
probeert Ron van 
Putten te passeren.

Oud-eerste-elftal-
speler Jan-Leen 
Boot is ook van de 
partij.
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junioren

j015-1
Kevin Brouwer, Jason Snijders, Dani Schoenmakers, Finn Winkels, Valentijn Poot, Tijn Hoek, Sem Wasserman, Jamie Stol, Vinny Huijer, 
Bryan Tasak, Isaac Ggnorom, Thijmen Zandijk, Joost Elenbaas, Mels Kloet, Gjin Gojani, Jochem van Dijke, Rustam Amerian, Mehrtab 
Kahase
Trainer/begeleiding: Denny Snijders, Roy Snijders

j015-2
Lazare Le Gleuher, Florian Poots, Roeland Langenberg, Piet van den Ouden, Nahom Tesfamariam, Aaron Lagendijk, Tabesh Gerami, 
Zenawi Haile, Sebastiaan Takken, Sadam Al Kubt, Samuel Nnorom, Lucas Joppe, Tané Bakker, Said Rabani, Marijn de Glopper,  
Pim Immerzeel, Bart de Jonge, Senay Mebrahtu, Vadym Pavuk, Lukas Verhoek, Ibrahim Zainelabdien
Trainer/begeleiding: Saskia Stoutjesdijk, Ab de Jonge

Wij zijn Croonwolter&dros. 

We ontwerpen, realiseren en onderhouden slimme, 
technische systemen die de wereld om ons heen in- 
telligenter maken. Technologie die ons leven veiliger, 
gezonder, aangenamer en duurzamer maakt.

Wij zijn actief in de Infrastructuur, 
Utiliteit en Industrie. Werk mee aan 
topprojecten door heel Nederland, 
wij hebben ook een vestiging in 
Heinkenszand.

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

Zuidweg 38 
4316 LB Zonnemaire 

Tel. 0111 - 401111 
E-mail info@deltadak.nl

www.deltadak.nl 

MELD JE AAN VIA INFO@SDSPORT.NL

Ontvang GRATIS 
het digitaal magazine

www.sdsport.nl
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pupillen 35

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

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.

Goes • Zierikzee   weazuidwest.nl

Financieel fit!
Bij WEA kijken we samen met ondernemers 
vooruit en voorzien we ze actief van stuur- 
informatie. Zo helpen wij ondernemers om in 
financiële topconditie te komen én te blijven! 

j013-1
Luuk Hamelink, Brent Neijenhuis, Amanuel Afewerki Fitwi, Thijs van der Neut, Bram Oxener, Fithawi Okubay Tesfamariam, Yildrit Zenuni, 
Jesse van de Hoek, Dani de Mendonca, Quinn van Marle, Kay Blakenburg, Mitchell Schoute, Tim Zweedijk, Jaime Venegas
 Trainer/begeleiding: Barry Schoute, Bas Hamelink

j013-2
Liam Kok, Hendry Kloet, Bas van Boven, Sem van Batenburg, Joeri van Kooperen, Renger Kloet, Lotte van Delft, Demy van der Wielen, 
Jivano Totté, Storm Poots, Dim van Heukelom, Jannick Bezemer, Tomas Verhoek, Aram Mohamed
Trainer/begeleiding: Juliën Totté, Barry Bezemer, Leon Kloet

mzc presentatiegids 2022-2023
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j013-3
Jesse van Milt, Tygo van Herpen, Jenthe Eijzenga, Thijn Brussé, Dylan van Oosterhout, Hanad Mohamed Abdi, Sam 
Parlevliet, Levi Bakker, Xavi van Gent, Bas Bouman, Finn van Aken, Luuk de Knegt, Daniël van der Bijl, Lars Koppelaar
Trainer/begeleiding: Solange van Dijk, Roy van Milt

j013-4
Wouter Berrevoets, Julian de Jonge, Thijs Jonker, Finn Krello, Finn van Winkel, Thijmen Schot, Thomas Sinnema, 
Breston Speksnijder, Sem van Welt, Lars Vermunt, Ryan Driessen, Pim van den Ouden, Ahmed Darwish,  
Quiyano Verweij, Stein Zondervan
Trainer/begeleiding: Jeanine van der Horst, Dennie de Jonge, Salomo Zondervan

mzc presentatiegids 2022-2023

pupillen

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

0113- 372738 | info@sandee.nl | www.sandee.nl

ONTWERP | ADVIES | AANLEG  
KLIMAAT ADAPTIEF | ONDERHOUD

Plan(t) mee 
aan een 
groene toekomst
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vrijwilligerssponsors

Vele handen...
De vereniging is dankbaar voor de vele vrijwilligers. Wil je ook een 

steentje bijdragen? Laat dan van je horen!

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
Bouwbedrijf Quant
Bouwkundig tekenburo Aart v/d Linde
Brasserie de Kaoie
Brasserie Maritime
Buro 111
Cafe de Gekroonde Suikerbiet
Camping de Julianahoeve
Cator Fotografie
Centerpoint Fietsen
Croonwolter & Dros BV
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
Fioole Auto’s
Folmer Service
Frituur Plan West
Fysiotherapie Brouwershaven
Garage Flikweert
GC Clad Parts BV
Geluk Schilders
Goedbloed Auto’s
Grandcafe de Werf
Hage Grafische Vormgeving
Hostellerie Schuddebeurs
Hoveniersbedrijf Groen totaal 
Jasperse
Intersport Zierikzee
Intertoys
JMC Signmakers
KIBEO
Klaassen Notarissen
Kort Autoschade
Kompassen

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
Proconnect Networks BV
Renewi
Stacaravan Makelaar
Saman Groep
Sandee groen
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 Eco 2 project
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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jo11-1
Tim van Batenburg, Joep Bolier, Lucas Bolle, Freek Cats, Jord Deurloo, Mick Hage, Lucas de Jonge, Yoëll Smit, Mees Vos, Thom Weeda
Trainer/begeleiding: Krispijn de Jonge, Leon Weeda

jo11-2
David Jumelet, Shane IJzelenberg, Joep de Jonge, Mats de Vlieger, Davy Suarez, Kai van Dijk, Ibrahim Azzaoui,  
Thomas de Vlaam, Waut van Geest, Giovanni van der Niet, Sill Stelloo
Trainer/begeleiding: Daniël Roeleveld, Henk de Vlieger, Wouter de Jonge

pupillen40

jo11-3
Floor Tamerus, Rahwa Tesfamariam, Semrawit Tesfamariam, Sophia Tigrani, Bette Verkaart, Eef Vermunt, Jinte Bakker,  
Noor Knijnenburg, Silbana Mehari Debretsen, Josephine Oosterwijk, Sarah Ringelberg, Tatum Stol, Milou Vink
Trainer/begeleiding: Niels Verkaart, Natasja Tamerus, Patrick Konijnenburg

mzc presentatiegids 2022-2023

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
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jo9-1
Dox Volkeri 
Jesse Vink 
Jarne van der Helm 
Bemnet Kahese 
Rodi van der Helm
Dyllon Kloet
Owen van der Helm
Luuk Tamerus
Jakub Siedlecki 

Trainers/begeleiding:  
Jeroen Volkeri 
Michiel Tamerus

jo9-2
Aeden Stoutjesdijk
Ferris Muller
Tigo Koopmans
Kay Lems
Ruben Jonker
Niek van Dam
Lex Hogenstein
Ivan Kraaijenbrink
Nolan Kool

Trainer/begeleiding: 
Pascal Stoutjesdijk
Guido van der Werf
Johan Jonker

jo9-3
Noël Besling
Liam IJsselstein
Fynn van der Have 
Johnny van der Cingel 
Micha Bijzet
Neve den Boer
Noud van der Paal
Daan ter Riet

Trainer/begeleiding:  
Ernesto Besling  
Guido van der Werf  
Peter Bijzet 
Ewout IJsselstein

pupillen42

jo10-1
Jip de Looff 
Jens Boot 
Bo de Bruin 
Ferre de Reuver 
Tiago Bevelander
Brandon van Eekhout 
Anouar el Fanani 
Jent Westhoeve
Sem Smits 

Trainer/begeleiding: 
Huib Smits
Marvin de Reuver

jo10-2
Dani Spoormans
Mitch Lievense 
Denzyll Speksnijder 
Roham Bakhshandeh 
Sil de Leeuw
Liam Boot
Souheab Al Amer 
Ammar Jasarevic

Trainer/begeleiding: 
Maurice Lievense
Raymon Speksnijder

jo10-3
Joep de Vries
Jake Niemans
Levi Koopman
Daley Sinke 
Luuk Pollemans
Meysam Ghuss 
Amy van Enige 
Nout de Knegt 
Mats Kloet
Beau Besseling

Trainer/begeleiding: 
Leon Pollemans 
Ivo Kloet

Na het maken van deze  
gids is er ook nog een 
JO10-4 samengesteld. 

mzc presentatiegids 2022-2023



45

 mzc presentatiegids 2022-2023mzc presentatiegids 2022-2023

pupillenpupillen44

jo8-groen
Loek Verton
Loek van de Sande 
Raoul Colijn 
Odin Minken 
Xavi Slinkert 
Noah Holm 
Zaray van Dreumel
Max van de Velde
Silas van Schelven

Trainer/begeleiding: 
Chris van Dreumel  
Lars Holm 

jo7-rood
Yurrin van der Helm
Kacper Siedlecki 
Lars Boot 
Tijs de Leeuw 
Siem Knijnenburg
Hidde Jansen

 
Trainer/begeleiding: 
Frank van der Helm  
Jan-Kees de Leeuw
Patrick Knijnenburg

jo7-geel
Jadey 
Ferre 
Agüero 
Louk 
Wout

Trainer/begeleiding: 
Sidney Blinker

kabouters
Dani
Pim
Lex
Ziven
Fynn
Joep
Javi
Ali
Pim
Leff 
 
Trainer/begeleiding: 
Frank, Iskander,  
Sytze en Mart 

26 kids genieten van Feyenoord-clinic

De vereniging stimuleert voetbal-
activiteiten buiten de reguliere trai-

ningen en wedstrijden om. Alles om spe-
lers, zowel leden als niet-leden, de 
mogelijkheid te geven plezier aan het 
voetbalspel te beleven en zich te blijven 
ontwikkelen. In augustus was er op ons 
sportpark een Feyenoord Soccer Camp.

Op 22 en 23 augustus deden 26 kinderen in 
de leeftijd van 6 tot 16 jaar mee aan het 
voetbalkamp van Feyenoord op Den Hogen 
Blok. Ze kregen onder andere training van 
oudFeyenoorder en oudinternational Ben 
Wijnstekers.
Om 8.45 uur meldden de deelnemers zich 
bij de tent en ontvingen daar hun tenue. Op 

beide dagen werd een ochtendprogramma 
afgewerkt met allerlei oefeningen. Om 
12.00 uur was de lunch, vervolgens wat 
vrije tijd om om 13.30 uur de training te 
hervatten. Uiteraard afsluiten met een par
tij en om 16.00 uur weer naar huis. Alle 
deelnemers kregen nog een certificaat, bal 
en bidon mee als aandenken. 

Na het maken van deze  
gids is er nog een tweede 
JO8-team samengesteld.
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Samenspelen, samenwerken en samen succes boeken. Ieder in het 

team draagt op zijn/haar eigen manier een steentje bij. Vriend

schappen ontstaan. Je bent deel van een groep en hoort erbij. Je leert 

incasseren, omgaan met kritiek en teleurstellingen. Maar teamsport is 

vooral ook heel veel plezier maken. Op het veld, tijdens wedstrijden en 

trainingen, in de kleedkamer en tijdens de derde helft. Gezellig! 

Clubfotograaf Kees Bin struint menig zaterdag de velden af om de 

voetballers en voetbalsters van MZC tijdens wedstrijden te 

vereeuwigen. Hierbij een kleine greep uit de vele foto’s. De beeldbank 

kun je bekijken op: elektron.smugmug.com/MZC11

G-team

mzc 6 tegen Bruse Boys

jo7

jo11-2 tegen sknwk

jo10-2 tegen whs

jo13-2 tegen jo13-4

mo17-2

mo17

jo15-2 tegen Colijnsplaatse Boys

jo17-1

mzc 5 tegen sps vr1 tegen fc Binnenmaas

mzc 2 tegen svod

jo19-1 tegen sc Gastel

jo13-1 tegen Zeelandia/Middelburg

Kabouters

Voetbal verbindt

mzc presentatiegids 2022-2023
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49klusteam

kwaliteit
is geen kwestie

van toeval

0111 413400 
www.bouwbedrijfquant.nl

Zierikzee 0111 45 1120

www.vanheukelom.group
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van heukelom4 group b.v.

grevelingenstraat 11, zierikzee

telefoon 0111 45 1120

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

Het is woensdagavond 5 
oktober. Vanaf 18.15 uur 

druppelen de Cotoleden bin
nen in de kantine. Eerst Hans, 
daarna ik en vervolgens Cor en 
Tonny. Johnny is deze keer af
wezig. Eerst een bak koffie en 
het werk voor vanavond door
nemen. Wat moet er gebeuren 
en wie doet wat?

Het programma is als volgt: 
er moet een koelkast weg ach
ter de bar aangezien hier een 
nieuwe voor komt. Er is een 
lekkage onder de spoelbak. De 
drank achter de bar moet bijge
vuld worden. De legionella 
logboeken moeten bijgewerkt 
worden en de stamtafel (ofte
wel Stammtisch) dient gerepa
reerd worden. Ook moeten een 
paar reclameborden verwijderd 
worden.

Wanneer Johnny er wel is, 
gaat hij aan de gang met de in
gezamelde plastic flesjes die hij 
uitsorteert zodat de statiegeld
flesjes apart ingeleverd kunnen 
worden.

Cor, Hans en ik beginnen 
deze avond met het verwijde
ren van de reclameborden. 
Tonny repareert ondertussen 
de afvoer van de spoelbak ach
ter de bar.

Zwaar karwei
Daarna volgt een zwaar 

karwei, namelijk het weghalen 
van de koelkast. Deze moet 
over de bar getild worden. Er is 
geen andere weg voor dit bak
beest. Rob wordt ook nog inge
schakeld, want een beetje po

wer is wel nodig om deze klus 
te klaren. Met de multitool 
wordt een stukje van de ven
sterbank afgehaald, want an
ders kan de nieuwe koelkast er 
straks niet tussen.

Door Cor en Hans wordt 
vervolgens de stamtafel onder 

handen genomen. Ook al geen 
kleinigheid. Volgens Hans is 
dat niets voor ‘een kleine suf
ferd’, verwijzend naar mij.

Tonny gaat zich er ook mee 
bemoeien en er wordt flink ge
werkt met schroeven en bruis
lijm. Dat moet goed komen zou 

je denken... De mannen ver
blikken of verblozen niet bij het 
uitvoeren van deze gecompli
ceerde werkzaamheden en zijn 
wel in voor een uitdaging.

Echte vakman
Ikzelf ga de legionella 

logboeken bijwerken. Iets wat 
zo ongeveer elke maand moet 
worden gedaan. “De legionella 
logboeken doe ik zelf wel, want 
tenslotte heb je hiervoor wél 
een echte vakman nodig,” zeg 
ik tegen de mannen. Het maakt 
een en ander aan commentaar 
los.

Later op de avond worden 
er achter de bar nog flesjes en 
fusten bijgevuld en wordt het 
langzamerhand tijd voor een 
goudgele versnapering. De 
avond wordt geëvalueerd. Voor
al het oplossen van de daklek
kage bij de bar geeft wat dis
cussie. Er zijn schijnbaar nogal 
wat mogelijkheden om het pro
bleem op te lossen, maar er 
wordt uiteindelijk toch maar 
besloten om dit aan vakman 
Peter over te laten.

Al met al was het weer een 
vruchtbare avond, ook wel 
‘therapie’ genoemd. 

 Leo ‘t Mannetje

Inkijkje in Coto-avond
Coördinerend Team Onderhoud

Elke woensdagavond zijn 
ze actief op het sportpark 
en doen de meest uiteen-
lopende onderhoudsklus-
sen: de Coto. Het staat 
voor Coördinerend Team 
Onderhoud. Leo ‘t Man-
netje doet verslag van een 
willekeurige klusavond.   

Naast voorzitter is Leo ‘t Mannetje ook actief bij het onderhoudsteam.

Balie 2, 4301 GZ Zierikzee

0111 – 40 22 56 

info@blakenburgstoffering.nl

blakenburgstoffering.nl
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Contributie
(leeftijds)categorie bedrag per half jaar

5 t/m 11 jaar    € 58

12 t/m 15 jaar    € 65

16 t/m 17 jaar    € 73

18 jaar en ouder    € 90

Niet-spelende leden    € 60,–

Donateur    € 20,–

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 contributie betalen.
Opzegging dient schriftelijk te worden door gegeven 
via het uitschrijfformulier op de website.  
Dit formulier kan worden gestuurd naar:  
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 automatische 
afschrijving van uw bankrekening.

Steun MZC’11 met je 
aankopen via de clubwebshop Voetbal is de leukste sport en MZC ook nog 

eens de leukste vereniging! Hoe word je lid?

•  Ga naar www.mzc11.nl/lidmaatschap 
• Vul het inschrijvingsformulier in.
•  Mail het inschrijvingsformulier naar  

ledenadministratie@mzc11.nl of stuur 
het naar Miranda Ravia-Wiltenburg, 
Vondelingsplaat 12, 4301 ZP  Zierikzee

Lid worden?
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
•  Saskia Stoutjesdijk (algemene zaken), 

bakkertweewielers@hotmail.com,  
06-50 20 35 40

•  Hans Schreurs(algemene zaken)   
hansschreurs1954@gmail.com,  06-51 69 13 23

Technische Commissie
Camiel van Tiggelhoven (voorzitter),  
Marcel Duinhouwer, Werner Kafoe,  
Peter Goedegebuure
Scouting senioren: Camiel van Tiggelhoven
Vrouwen/Meiden: Hans Schreurs
Jeugd: Ronald Hoek, Rob Droppert

Wedstrijdsecretariaat
Junioren/pupillen: Hans Wijzenbroek, 
hwijzenbroek@hotmail.com
Vrouwen/meiden: Hans Schreurs

Scheidsrechterzaken
Lennaert de Looze, lennaert.delooze@kpnmail.nl

Vertrouwenscommissie
Leo ‘t Mannetje, Saskia Stoutjesdijk,  
Miranda Ravia, vertrouwenmzc11@zeelandnet.nl

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

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

Pupillen van de Week/ 
Ballenmeiden- /jongens
Wouter van Marle

Medische staf
Dennis Koole (fysiotherapeut),  
denniskoole@zigo.nl, Dennis Kemper,  
Bill Hillebrand, Niels Ritzen
 

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

Kascommissie
Jeroen Deurloo, Kees Bin,  
Saskia van Velthoven  

Kantinebeheerder
Linda Kristalijn

Sponsorcommissie
Janine Heijboer, Saskia van Velthoven,  
Suzan Oxener 

Facilitaire Zaken
Technisch onderhoud: Cor Groen, Hans Beijer, 
Tonny Hage, Leo ‘t Mannetje, Johnny Verkaart, 
Marcel Duinhouwer
Facilitair Onderhoud: Pleun Berrevoets,  
Rinus van der Neut, Theo van Hekke, Joop Uyl,   
Aart van der Wekken, Cor Wiltenburg,  
Hans de Haan, Kees Jonker, Henk Nieuwkoop, 
Rinus Bogerd
Kleding/materiaalbeheer: Beja van der Neut,  
Rob Droppert, Pleun Berrevoets
Kalken/ maaien: Leo Fonteine
Kantine: Linda Kristalijn, Mirjam van Tiggelhoven, 
Saskia Stoutjesdijk, Vivian Bommeljé, Pleun Ber-
revoets, Korrie Hilleman, Anja  de  Jonge, Kees van 
Splunter, Wim Overweel, René Borghouts, Saar 
Torensma, René van Geest, Esmeralda de Vos, 
Rachel Westhoeve, Marina van Milt-Kouwenberg,  
Toon van Tiggelhoven

PR
Jolanda Noordijk, Coen Dalebout, Kees Bin,  
socialmedia@mzc11.nl

Ledenadministratie
Miranda Ravia, ledenadministratie@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


