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Werk jij graag mee aan een lekker product 
waar mensen blij van worden?

Ben jij ondertussen lekker gemaakt door ons verhaal? 
Lees dan verder op onze vacaturepagina. 

www.lambweston.eu/nl/vacaturesinKruiningen 

Scan deze QR-code 
en solliciteer!

Op onze Zeeuwse locatie in Kruiningen wordt volop 
geïnvesteerd in moderne technieken en apparatuur.
Onze waterzuivering wordt uitgebereid en er komt een 
hele nieuwe productielijn. We staan voor een 
belangrijke groeifase en dat biedt mogelijkheden voor 
nieuwe collega’s. Hoe leuk is het als jij daaraan 
kan meewerken!

Productie van meer dan 

80 miljoen 
porties friet per dag

26 fabrieken

Onze friet wordt 
in meer dan

100 landen geleverd

Totaal zo’n

9.000 medewerkers
waarvan 1.100 in Nederland

Wij zijn één van de grootste 
aardappelverwerkingsbedrijven 
ter wereld

Onze menukaart

 De lekkerste frietjes

 Een goed salaris

 5 ploegendienst met een toeslag van 30,8%

 Vakantietoeslag van 8,33%

 Een einde boekjaar uitkering

 Veel opleidingsmogelijkheden

22 vakantiedagen voor ploegendienst-
 functies en 25 vakantiedagen + max 9 ATV 
 dagen voor dagdienstfuncties

 Premievrij pensioen

 Vitaliteitsprogramma en een fi ets leaseplan

 Actieve personeelsvereniging 
 ‘De Feestpieper’

Duurzaamheid 
is voor ons een belangrijk thema

Lamb Weston wereldwijd

Wij maken friet 
voor de klanten van 

fastfoodketens tot 

sterrenrestaurants en 

supermarkten
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JUMBO FOODMARKT GOES
VAN DOORNESTRAAT 2
4462 EX GOES
MAANDAG T/M ZONDAG 
08.00 - 20.00 UUR Tijdelijke openingstijden 

i.v.m. de corona-maatregelen.

Tijdelijke openingstijden 
i.v.m. de corona-maatregelen.

JUMBO GOES 
MARCONISTRAAT 1-2
4461 HH GOES
MAANDAG T/M ZATERDAG 
08.00 - 20.00 UUR
ZONDAG 09.00 - 18.00 UUR

Je bent van harte welkom bij Jumbo. Elke dag gaan we voor 100%  tevredenheid: de beste 
service, het grootste assortiment en de laagste prijs. Onze vriendelijke medewerkers 
staan graag voor je klaar om je te verwelkomen in onze winkels. Ervaar zelf de voordelen 
van Jumbo en ontdek al onze lekkere, verse en gezonde producten.Goes

Bestel boodschappen ook eenvoudig online

WWW.JUMBO.COM

BOODSCHAPPEN 
DOEN ZONDER 
GESJOUW
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Mijn BMW / MINI staat voor het 
onderhoud bij auto otte op de brug!
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Mijn BMW / MINI staat voor het 
onderhoud bij Auto Otte op de brug!
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De aftrap

In deze editie spraken we onder 

meer met Jordi Wesdorp van VV 

Duiveland die met zijn club vast-

beraden is om weer terug te ke-

ren naar de derde klasse na een 

teleurstellende degradatie in het 

afgelopen seizoen. In trainersland 

kijken we met de bij Arendskerke 

vertrekkende Kees Westerweele 

terug op een mooie periode bij 

de blauwwitten. Ook het vrou-

wenvoetbal belichten we uiteraard 

weer. In deze editie schenken we 

aandacht aan de mooie samen-

werking tussen de vrouwen van SV 

Nieuwdorp, LeBo en Patrijzen. We 

hopen, ondanks alle negatieve pe-

rikelen die op dit moment aan de 

hand zijn wereldwijd, dat we met 

z’n allen weer een mooi restant 

van het seizoen tegemoet gaan 

en dat iedereen weer ten volle kan 

genieten van de mooiste bijzaak in 

het leven. We hebben weer enorm 

ons best gedaan om een mooie 

uitgave te kunnen realiseren. Af-

sluitend willen we uiteraard weer 

een dankwoord uitspreken naar 

alle adverteerders die ook deze 

editie weer mede mogelijk hebben 

gemaakt.

Mochten er opvallende of leuke 

items zijn waar wij in een volgen-

de uitgave over kunnen schrijven 

horen we dat graag! Natuurlijk is 

het ook mogelijk om te adverte-

ren in een volgende uitgave of om 

afhaallocatie te worden van het 

VoetbalJournaal. Hierover kunt u 

vrijblijvend contact met mij opne-

men via 06-52793527.

Voor het laatste voetbal-

nieuws uit de regio ver-

wijs ik u graag door naar 

onze website, Instagram 

en Facebookpagina. Ver-

der wens ik u en jou veel 

leesplezier in deze uit-

gave en hopelijk snel tot 

ziens in de regio!

Sportieve groet,

Rik van Hoek

VoetbalJournaal

COLOFON:   Uitgever ZPRESS Sport, Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht, Tel: 078 6397070, web: www.zpress.nl 

Redactie Gino van den Broecke , www.gvdb-freelancing.nl  Fotografi e Gino van den Broecke, Ron Quinten (vv Kloetinge) & archief clubs 

Acquisitie Rik van Hoek   Vormgeving ZPRESS Studio, Niels Versteege  Druk Nieuwsdruk Nederland  Oplage 10.000

VoetbalJournaalvoetbaljournaal_com vjournaal VoetbalJournaal

We zijn alweer toe aan de winterstop van het seizoen 2022-2023 en het veelbesproken WK Voetbal 

in Qatar loopt tijdens dit schrijven op z’n einde. Voor de voetballiefhebber natuurlijk een hele aparte 

gewaarwording dat een eindtoernooi in deze maanden werd afgewerkt. Echter loopt ons geliefde 

amateurvoetbal gewoon door! Het voetbal leeft weer enorm en het is goed om te zien dat het gros van 

de voetbalclubs positief uit de afgelopen twee seizoenen zijn gekomen. Dat is toch iets waar menig 

clubs trots op kan zijn en met voldoening op terug kan kijken. Voor u ligt de nieuwe editie van het 

VoetbalJournaal Beveland – Schouwen-Duiveland met daarin alles over de clubs uit de regio.

Voor het laatste voetbal-

nieuws uit de regio ver-

wijs ik u graag door naar 

onze website, Instagram 

en Facebookpagina. Ver-

der wens ik u en jou veel 

leesplezier in deze uit-

gave en hopelijk snel tot 

We zijn alweer toe aan de winterstop van het seizoen 2022-2023 en het veelbesproken WK Voetbal 

in Qatar loopt tijdens dit schrijven op z’n einde. Voor de voetballiefhebber natuurlijk een hele aparte 

gewaarwording dat een eindtoernooi in deze maanden werd afgewerkt. Echter loopt ons geliefde 

amateurvoetbal gewoon door! Het voetbal leeft weer enorm en het is goed om te zien dat het gros van 

de voetbalclubs positief uit de afgelopen twee seizoenen zijn gekomen. Dat is toch iets waar menig 

clubs trots op kan zijn en met voldoening op terug kan kijken. Voor u ligt de nieuwe editie van het 

VoetbalJournaal Beveland – Schouwen-Duiveland met daarin alles over de clubs uit de regio.
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ristorante il gallo in Burgh-Haamstede
is een op en top Italiaans restaurant met
uitsluitend huisgemaakte authentieke
Italiaanse gerechten en Italiaanse wijnen.

iedere week
een wisselend 
3 gangen menu

iedere week
een wisselend 
3 gangen menu

Pizza zoals het
bedoeld is, 
Gebakken in een
hout gestookte
steenoven 

Pizza zoals het
bedoeld is, 
Gebakken in een
hout gestookte
steenoven 

...voor de echte italiaanse keuken

Pizza’s, maar dan
écht authentiek!
bel 0111 658590

Een plaatsje
reserveren?
bel 0111 650444

Een plaatsje
reserveren?
bel 0111 650444

...voor de heerlijkste pizza’s

Westenschouwenseweg 14, Burgh-Haamstede. T 0111 650444. E info@ilgallo.nl  www.ilgallo.nl

Westenschouwenseweg 18, Burgh-Haamstede. T  0111 658590. E info@ilgallo.nl  www.ilgallo.nl

ristorante il gallo

Pizzeria di firenze
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PPeenniitteennttiiaaiirr  iinnrriicchhttiinnggsswweerrkkeerr

Intensieve een-op-een-begeleiding van gedetineerden. 
Dat is jouw baan in een notendop. Je helpt ze bij het 
opbouwen van een toekomst buiten de muren.

SSpprreeeekktt  jjoouu  ddiitt  aaaann,,  kkiijjkk  ddaann  oopp 
www.werkenbijdji.nl   vacature 12642

WWeerrkkeenn  bbiijj  ddee  DDiieennsstt  JJuussttiittiiëëllee  IInnrriicchhttiinnggeenn  bbeetteekkeenntt  eeeenn  bbiijjddrraaggee  lleevveerreenn  aaaann  eeeenn  bbeetteerr  NNeeddeerrllaanndd..  JJee  wweerrkktt  mmeeee  aaaann  rreecchhttvvaaaarrddiigghheeiidd  ddoooorr  vvrriijjhheeiiddssssttrraaffffeenn  
tteenn  uuiittvvooeerr  ttee  bbrreennggeenn  eenn  ddoooorr  iinnggeessllootteenn  ppeerrssoonneenn  eeeenn  kkaannss  ttee  bbiieeddeenn  oopp  eeeenn  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkk  aaaannvvaaaarrddbbaaaarr  bbeessttaaaann..  TThheemmaa’’ss  ddiiee  zzoorrggeenn  vvoooorr  eeeenn  vveeiilliiggee  eenn  
rreecchhttvvaaaarrddiiggee  NNeeddeerrllaannddssee  ssaammeennlleevviinngg..

PI Middelburg – Torentijd zoekt collega’s!
Een baan met maatschappelijke impact. Die heb je hier zeker! Samen met ruim 200 collega’s ben je er voor de mensen die in het 
politie arrestantencomplex, het huis van bewaring, de gevangenis of de beperkt beveiligde afdeling verblijven. Het mooie van werken bij de 
PI Middelburg is dat je in uiteenlopende functies aan de slag kunt en volop kansen krijgt om je te ontwikkelen.

Jij en PI Middelburg:
een ijzersterke combinatie!

AArrbbeeiiddssbbeeggeelleeiiddeerr

Op de arbeidszaal steken gedetineerden elke dag hun handen 
uit de mouwen voor commerciële opdrachten. Jij bent hun 
begeleider en werkt mee aan de re-integratiedoelen van de 
gedetineerden. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat de 
productiedoelstellingen worden gehaald.

LLeeeess  mmeeeerr  oopp    
www.werkenbijdji.nl   vacature 19983

CCoommpplleexxbbeevveeiilliiggeerr

Gedetineerden begeleiden naar afspraken, afdelingen en 
cellen inspecteren, camerabeelden in de gaten houden, 
ingrijpen bij een conflict. Jouw baan is super afwisselend.

WWiill  jjiijj  ddeezzee  uuiittddaaggiinngg  aaaannggaaaann??  KKiijjkk  ddaann  oopp  
www.werkenbijdji.nl   vacature 12624

0276025.pdf   10276025.pdf   1 6-12-2022   16:06:326-12-2022   16:06:32

AutoFirst Garage Kerkwerve

Uw vertrouwde garage voor:

APK
Onderhoud en reparaties
Airco Service
Banden
Uitlijnen
Levering onderdelen
Benzinepomp 24/7 geopend

AutoFirst Garage Kerkwerve
Kerkweg 16

4321 AC  Kerkwerve
0111 - 41 52 10

www.autofirst-garagekerkwerve.nl 

DE ALLROUND GARAGE VOOR ALLE AUTOMERKEN

Graag tot ziens. Cor de Ruyter & Renate Baumann

AF1-adv-kerkwerve-a5.indd   1 07-10-19   13:06
0279485.pdf   10279485.pdf   1 1-12-2022   09:34:251-12-2022   09:34:25

De leukste dierenwinkel van Schouwen Duiveland

WHERE YOUR PETS SHOP
Lange Reke 32, 4325 AB Renesse  |  Tel. 0111-468332  |  info@animal-city.nl

WWW.ANIMAL-CITY.NL 
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Nick de Boer hoopt met 
WIK’57 dit keer een 
prijs te kunnen pakken
Het ging voor WIK’57 vorig seizoen in blessuretijd van de 

allerlaatste competitiewedstrijd alsnog mis. Door een eigen 

doelpunt liep de ploeg van verdediger/middenvelder Nick de 

Boer (20) een nacompetitieticket mis. Maar ze zijn strijdbaar bij 

de vierdeklasser, want het doel is klip en klaar: meedoen in de 

top en proberen nu wél een prijs te pakken.

BROUWERSHAVEN – Ook dit seizoen is Justin Doeleman de 

onbetwiste nummer één onder de lat bij vierdeklasser ASV 

Brouwershaven. Bij de vierdeklasser is hij bezig aan zijn derde 

seizoen, nadat hij overkwam uit de jeugd van MZC’11. 

Doeleman heeft nog geen seconde spijt 
van overstap naar Brouwershaven

“Ik zou daar te-

recht komen in 

de JO19-2 maar 

kreeg de vraag 

van Brouwershaven of ik in-

teresse had om eerste keeper 

te worden. Dat was een kans 

én een uitdaging die ik sim-

pelweg niet wilde laten lopen. 

Zodoende sta ik nu hier onder 

de lat en blijkt het een gewel-

dige keus te zijn geweest. Ik 

voel me thuis, speel wekelijks 

en wordt daardoor ook elke 

keer beter. Ik doe hier ervaring 

op en dat is altijd prettig.”

De 19-jarige goalie begon 

met voetballen bij DZC’90 in 

Dreischor en stapte daarna 

over naar de jeugd van MZC’11. 

Daar doorliep de jonge goalie 

een aantal lichtingen tot de 

JO19. “Op een gegeven mo-

ment was ik ook wel een bé-

tje het plezier kwijt. Eigenlijk 

had ik ook weinig trek om in 

de JO19-2 te gaan spelen, dus 

de vraag van Brouwershaven 

kwam op het goede moment. 

Dat moest gewoon zo zijn en 

ik ben er nog altijd blij mee. 

Hier heb ik de lol wel terugge-

vonden, al moet ik toegeven 

dat het zeker het eerste jaar 

een grote stap was. Ik was ze-

ventien, dus moest vooral fy-

siek aanpoten.”

Brouwershaven heeft overi-

gens ook nog altijd een rela-

tief jonge selectie, waardoor 

de integratie vlotjes verliep. 

“Dat was wel prettig, al is de 

dynamiek bij de senioren na-

tuurlijk wel helemaal anders 

dan wanneer je in de jeugd 

speelt. Ik heb nu al twee sei-

zoenen seniorenvoetbal in 

mijn rugzak vol ervaringen, 

die ik normaal gezien nog he-

lemaal niet had meegemaakt. 

En er komt over het algemeen 

ook wat meer publiek dus dat 

is ook anders, al heb ik daar 

weinig zenuwen van.”

Dit seizoen loopt het volgens 

Doeleman (prima naam voor 

een keeper overigens) met 

Brouwershaven nog niet he-

lemaal zoals men vooraf had 

gehoopt. “Dat is nog zacht 

uitgedrukt. We hebben echt, 

zonder het als excuus te wil-

len gebruiken, al heel wat du-

els pech gehad. Ballen die er 

wonderbaarlijk niet ingaan, 

penalty’s die we onterecht 

tegenkrijgen, blessures en ga 

zo maar door. Al kosten per-

soonlijke fouten ons ook nog 

teveel tegengoals en scoren 

we lastig.. Bovendien zitten 

we in een andere competi-

tie, die veel sterker is dan de 

klasse waar we voorheen in 

uitkwamen. We hebben wel 

meer derby’s, dat maakt het 

dan wel weer mooi. Al is het 

pas écht mooi als je die dan 

ook wint.”

Voor Doeleman, die thuis in 

Dreischor met zijn ouders 

een druk akkerbouwbedrijf 

runt, is voetbal een perfecte 

uitlaatklep. “Het is soms erg 

druk, maar maak er graag tijd 

voor. Het is toch even heer-

lijk om je energie op het veld 

kwijt te kunnen. Ik geniet er 

volop van. Hopelijk kunnen 

we nog wat klimmen, want 

een plekje in de linkerrij zo 

mooi zijn.”

Niels Boone is niet vies 
van het vuile werk bij 
FC De Westhoek
BURGH HAAMSTEDE – Als jochie van vijf sloot Niels Boone (22) 

zich aan bij voetbalvereniging DFS, wat later opging in FC De 

Westhoek. Daar is hij inmiddels alweer enkel seizoenen lid van 

de hoofdmacht en ‘stofzuigt’ hij als controleur op het middenvel-

der alsof het een lieve lust is. ‘Ik ben er niet vies van om het vuile 

werk te doen, dat vind ik ook mooi en geeft een goed gevoel.’

Waar velen het 

vaak een on-

eerbiedige taak 

vinden, daar ge-

niet Boone van zijn rol binnen 

het elftal. Het zijn verbindende 

schakels die pas opgemerkt 

worden wanneer ze 

niet spelen. “Ik heb 

door de jaren 

heen op tal 

van plekken 

mezelf in het 

elftal te-

rugge-

vonden, 

maar dit is toch 

wel de plek waar 

ik me het beste 

bij voel. Het 

is nu mijn 

d e r d e 

se izoen 

bij het 

e e r s t e 

en ben blij 

dat ik 

vrij-

wel 

wekelijks wel speel. Ik heb als 

speler van de JO19 mijn de-

buut gemaakt en sinds ik ben 

doorgekomen heb ik de kans 

gekregen van mezelf in het 

elftal te knokken.”

Dat ging niet vanzelf, want on-

der Steven Seedo speelde de 

middenvelder wel regelmatig, 

maar onder diens opvolger en 

huidige trainer Henk Schou-

ten moest hij het in het begin 

vooral doen met invalbeurten. 

“Dat was lastig omdat je jezelf 

dan in de minuten die je krijgt 

wilt laten zien. Toen we op een 

gegeven moment met blessu-

res te maken kregen, heb ik op 

inzet en wilskracht mijn kans 

gepakt en ben blijven staan. 

Het blijven gaan tot het einde 

is wel een eigenschap die me 

nu goed van pas komt in elk 

geval.”

Op Sportpark Van Zuijen 

speelde de vierdeklasser dit 

seizoen al drie keer gelijk 

en verloor het van koploper 

Wolfaartsdijk. Het blijkt dus 

niet direct een onneembare 

vesting. “Klopt, en daar ba-

len we ook van. We krijgen 

vaak wel voldoende kansen, 

maar maken ze dan niet. Te-

genstanders prikken er wel 

eentje binnen, of zoals Wol-

faartsdijk twee, wat onnodig 

punten kostte. We zien dit 

seizoen overigens als een 

bouwjaar, want er zijn veel 

jongens vanuit de JO19 door-

gekomen. Toch willen we wel 

meestrijden om een perio-

de en eventuele promotie. 

We strijden al een paar jaar 

bovenin mee, maar de stap 

omhoog hebben we nog niet 

kunnen maken. Hopelijk kun-

nen we na de winter blijven 

aanhaken en toch ook een 

paar van die wedstrijden zien 

te winnen. Het zou leuk zijn 

om een periode te grijpen, 

maar het allerbelangrijkste 

voor mij is om basisspeler te 

blijven.”

KERKWERVE – 

“Dat is absoluut 

ons doel inder-

daad. Ik denk ook 

dat we daarvoor een groep heb-

ben die dat moet kunnen waar-

maken. We hebben een redelijk 

jonge selectie, waarvan ik waar-

schijnlijk de jongste ben. We 

willen heel graag de stap maken 

naar de derde klasse. Vorig sei-

zoen hebben we op beslissende 

momenten onszelf tekort ge-

daan, dat is iets wat we dit keer 

willen zien te voorkomen.”

De Boer speelt overigens in het 

team samen met twee oudere 

broers. “Klopt, dat is meest-

al leuk maar zéker niet altijd. 

Want we zijn toch altijd wel 

extra kritisch naar elkaar. Frank 

speelt in de spits, terwijl dit jaar 

helaas Ramon al een hele tijd 

geblesseerd is. Ik heb overigens 

nog een broer, Dennis, maar die 

heeft niet de ambitie zoals wij 

en speelt hier in het derde. Dus 

de familie De Boer is aardig 

vertegenwoordigd bij WIK’57 

kan je wel stellen..” Ondanks 

dat de ploeg ook dit seizoen op 

koers ligt om zichzelf stevig in 

de top te nestelen, werd er al na 

vijf duels afscheid genomen van 

trainer Richard de Moedt, 

die de opvolger was van 

Huseyin Dogan. “Het bleek 

dat de klik met de trainer 

er niet was. Dat is zonde, 

maar dan heeft het wei-

nig zin om door te gaan. 

Het was voor beide par-

tijen het beste om te 

stoppen, zodat wij 

ook met een fris vizier 

weer verder konden. 

Dat hebben we met de 

trainers Kees Verwest 

en Walter de Jonge 

samen goed opgepakt 

gelukkig. Dat had ook 

anders kunnen lopen, 

maar we hebben met 

elkaar de knop omgezet 

en zijn doorgegaan met 

het doel wat we voor 

ogen hadden na te 

streven.”Voorlopig 

ziet De Boer wel een 

stijgende lijn en hoopt dat in het 

vervolg van de competitie de 

prestaties minder wisselvallig 

zijn dan in sommige duels vorig 

jaar. “Als we een constant ni-

veau weten vast te houden, 

dan zie ik ons heel dichtbij 

komen. Wolfaartsdijk is een 

maat te groot, maar al-

les wat daarachter 

komt daar kun-

nen we ons 

zeker mee 

meten. We 

moeten elke 

week scherp 

zijn en tot het 

gaatje gaan, dan 

denk ik dat we ver 

kunnen reiken met 

elkaar. Wedstrijden 

winnen dat is het 

mooiste wat er is. 

En dat hoop ik na 

de winterstop dus 

nog veel te kun-

nen ervaren. Wie 

weet wat er dan 

aan het eind van 

de rit uitrolt..” 
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Jij maakt ‘m superJij maakt ‘m super

Vraag de gratis inspiratiewaaier aan op www.superkeukens.nl

Gratis keukenadvies
3D-keukenontwerp
Virtual Reality presentatie

Maak nu een afspraak!
Onze keukenadviseurs staan 
klaar om jouw droomkeuken 
te ontwerpen.

Jouw keuken, onze inspiratie! 

Avion / SavinoAvion / Savino
Compleet met oven, inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging, koelkast, vaatwasser, 
wĳ nklimaatkast, keramiek werkblad, 
spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

Uitgerust met o.a. apparatuur 
van    

€ 17.520,-
305 x 120 + 313 cm

compleet 
met apparatuur

  

Mortiereboulevard 20
4336 RA Middelburg
Tel.: 0118-606671

Superkeukens Middelburg
middelburg@superkeukens.nl
www.superkeukens.nl

Openingstĳ den:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrĳ dag
Zaterdag

10:00 - 18:00 uur
10:00 - 18:00 uur
10:00 - 18:00 uur
10:00 -21:00 uur
10:00 - 18:00 uur
09:30 - 17:30 uur
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Assurantiekantoor Vermeij

Voor al uw zakelijke en 
privé verzekeringen.

Bierweg 1b, 4424 EL Wemeldinge • T: (0113) 62 22 12
info@assurantiekantoorvermeij.nl • www.assurantiekantoorvermeij.nl
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Je huis is toe 
aan een nieuwe kleur?
Bij ons heb je keuze uit honderden kleuren uit 
onze kleurenwaaiers en je ontvangt van ons een 
gratis kleuradvies! Ook leveren wij alleen de verf, 
de bijbehorende accessoires, klimmaterialen en 
behang, zodat je zelf aan de slag kunt.

BEL VOOR EEN OFFERTE!

T. 06 13610690 T. 06 12770404
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Coop Mourik Kruiningen
Voorhoute 1
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Rudo van den Berge verwacht dat 
Bruse Boys tij zeker nog gaat keren
De 34-jarige Rudo van den Berge had ondertussen recordhouder kunnen zijn bij Bruse Boys als het zou gaan om wedstrijden 

in het eerste elftal. Maar van de bijna dertig jaar dat hij lid is bij de derdeklasser uit Bruinisse heeft hij zo’n acht jaar aan 

de kant gestaan met blessures. Ook nu is hij nog volop aan het revalideren van weer een fi kse kwetsuur.

BRUINISSE – “Ik heb 

last van een scheur-

tje in de pees van de 

knieholte naar de 

hamstring, maar de hamstrings is 

volledig intact. Het is een bijzon-

dere blessure, die vrijwel nooit 

voorkomt.. Maar daar koop ik niks 

voor, het zorgt ervoor dat ik op het 

veld geen bijdrage kan leveren en 

daar baal ik intens van.”

Van den Berge kende dus de no-

dige tegenslagen, waarbij zware 

blessures aan onder meer knie, 

schouder, lies en enkel hem meer-

maals noopte tot revalideren. “Een 

revalidatietraject is mij inderdaad 

niet vreemd, het zorgde er een 

aantal jaar geleden voor dat ik 

weloverwogen een stap terug heb 

gedaan naar het tweede. Maar 

op een gegeven moment begon 

het weer te kriebelen en ben ik 

weer bij het eerste aangesloten. Ik 

miste het competitieve en de te-

genstand, dus ging ik er weer vol 

voor.”

Toch merkt de routinier wel op, dat 

de mentaliteit en de onverzette-

lijkheid waarom Bruse Boys altijd 

bekend stond, niet meer bestaat. 

“Veel jongens van mijn generatie 

zijn inmiddels gestopt of spelen 

hier in een lager elftal. Daardoor is 

de selectie die er nu staat heel erg 

jong, met een gemiddelde leeftijd 

van zo’n twintig jaar. Het is dat ik 

met mijn vierendertig het nog een 

beetje omhoog schroef haha. Maar 

die jongens kunnen uit de jeugd en 

worden nu direct voor de leeuwen 

gegooid. Die missen de ervaring 

en ook de fysieke kracht om op dit 

niveau het verschil te maken. Dat 

is geen verwijt, maar wel een con-

statering.”

Van den Berge vindt echter wel, 

dat men vertrouwen moet houden 

in de visie en het feit, dat het op 

den duur goed gaat komen. “Die 

gasten moeten vlieguren maken 

om ervaring op te doen. Ze ma-

ken fouten en hopelijk leren ze 

ervan. Dit seizoen missen we ook 

een man of acht en hebben bo-

vendien en gebrek aan scorende 

vermogen. De bereidheid bij veel 

jongens om wekelijks tot het gaat-

je te gaan op het veld lijkt een stuk 

minder te zijn. De mentaliteit van 

de jeugd is anders, daar kan ik mij 

soms als ‘oudgediende’ wel eens 

aan ergeren. Want keihard ervoor 

knokken, dat kan elke voetballer in 

mijn ogen. Als je dat dan ziet ge-

beuren, dan sta ik me aan de kant 

jezelf wel eens op te vreten.”

Na de winterstop hoopt Van den 

Berge zichzelf weer op het veld 

te kunnen mengen tussen de se-

lectiespelers en gaat hij wellicht 

nog de nodige wedstrijdminuten 

maken. “Ik ben nu aan het op-

bouwen en hoop inderdaad nog 

van waarde te zijn dit seizoen. Ik 

ben zeker niet de beste voetballer, 

maar denk wel uit het juiste hout 

gesneden te zijn qua mentaliteit. 

Met mijn enthousiasme en drive 

wil ik die jonge gasten mee pro-

beren te nemen. Want we staan 

momenteel zeker niet waar we 

zouden willen. Want ik ben er van 

overtuigd, dat we in de resterende 

wedstrijden na de winter het 

tij kunnen keren.”

Een voordeel aan de blessure 

die hem aan de kant houdt, 

is dat hij wat extra tijd 

heeft voor zijn pasgebo-

ren zoontje Xavi. “Dat is 

prachtig en ik hoop dat 

hij later ook gaat voet-

ballen hier op Bru. Ik heb met 

mijn vriendin afgesproken 

dat ik dus nog maximaal 

vier jaar doorga als speler. 

Hopelijk is me dat gege-

ven en kan ik de verloren 

seizoenen nog een beetje 

aan het eind er achteraan 

plakken..”

KRUININGEN – Met zijn goals had Joël Danielse vorig jaar een fl ink aandeel in de uiteindelijk titel en promotie naar de derde klasse. 

Ook dit seizoen pikt de spits geregeld een goaltje mee, al zijn een niveau hoger de kansen een stuk minder.

Handhaving zou volgens Joël Danielse 
hoofdprijs zijn voor Kruiningen

“Als ik in de zestien 

de bal voor mijn 

voeten krijg, dan is 

het negen van de 

tien keer wel raak. Daar ligt ook 

mijn kracht, maar ik kan ook pri-

ma voetballen met mijn rug naar 

de goal en de bal vasthouden 

tot middenvelders bijsluiten. Nu 

we tegen sterkere teams spelen, 

dan is dat laatste wel vaker het 

geval dan dat er per wedstrijd 

vijf ballen in de zestien levens-

grote kansen oplevert. Maar dat 

lijkt me ook logisch als je vanuit 

de vierde klasse overkomt. Het 

lukt maar weinig teams om na 

een promotie opnieuw bovenin 

mee te spelen.”

Daniëlse was onder meer ver-

antwoordelijk voor de enige 

treffer in de derby tegen streek-

genoot Kapelle. “Altijd lekker 

voor een spits om op zo’n mo-

ment beslissend te zijn en met 

een goal de drie punten over 

de streep te trekken. Die zijn 

voor ons ook allemaal waarde-

vol. Want we maken ons geen 

illusies, maar handhaven is het 

enige wat telt. Als we met Krui-

ningen ons op dit niveau hand-

having realiseren, dat zou echt 

een hoofdprijs zijn.”

De meeste van de punten wist 

de Bevelandse ploeg tot nu toe 

vooral te behalen op Sportpark 

De Kruse Mat, wat geregeld 

toch een moeilijk te nemen ves-

ting lijkt. “We scoren nog wel te 

weinig, maar geven over het al-

gemeen weinig kansen weg. Dus 

we doen het helemaal zo slecht 

niet vind ik, al ligt het allemaal 

heel dicht bij elkaar. We wisten 

thuis te winnen van MOC’17 bij-

voorbeeld, maar gingen er in 

het begin tegen Bruse Boys met 

0-5 dik af. Toen hebben we ook 

afgesproken om anders te gaan 

spelen dan we vorig seizoen ge-

wend waren. Iets meer compact 

en toch meer op de counter. En 

dat pakt redelijk goed uit. Als 

we dat ook in de rest van het 

seizoen kunnen opbrengen, dan 

denk ik dat onze doelstelling 

best haalbaar kan zijn. We gaan 

onze huid in elk geval zo duur 

mogelijk verkopen. We worden, 

buiten die nederlaag tegen Bru-

se Boys dan, door geen enke-

le ploeg weggespeeld. En dat 

geeft toch best een hoop ver-

trouwen.”

Een aantal seizoenen zat Krui-

ningen dicht tegen promotie 

aan, waarbij corona ook een 

paar keer voor een pas op de 

plaats zorgde. “Nu het vorig 

seizoen dan eindelijk is ge-

lukt om kampioen te worden, 

zou het doodzonde zijn om 

na een jaar weer terug te val-

len. We hebben veel ervaring 

in de ploeg en dat helpt wel 

tegen sterkere tegenstanders. 

Waar we vorig jaar zelf het spel 

moesten maken, kunnen we nu 

vanuit de reactie spelen. Het 

maakt ons als spelers wel com-

pleter, maar ook als team ster-

ker nu we toch geregeld onze 

puntjes pakken.”

Daniëlse doorliep de gehele 

jeugdopleiding van v.v. Kloetin-

ge, waarna hij overstapte naar 

v.v. Kapelle. Na een seizoen daar 

in het tweede elftal degradeer-

de hij uit de reserve eerste klas-

se terwijl hij wel topscorer werd. 

Bij Kapelle2 leerde hij trainer 

Marvin Paauwe kennen. “Toen 

Marvin naar DwO’15 ging ben 

ik door hem daarheen gehaald 

en toen hij overstapte naar Krui-

ningen ben ik opnieuw met hem 

meegegaan. Ik kende al wat 

gasten hier op de club en voel-

de me er direct thuis. Het is een 

kleine, hechte vereniging en dat 

past goed bij me. Het zou mooi 

zijn als we hier nog een aantal 

jaar op een mooi niveau kunnen 

voetballen. Als we ook na de 

winter onze punten blijven pak-

ken, dan denk ik dat het er wel 

in moet zitten om te overleven.”

Bruse Boys tij zeker nog gaat keren
De 34-jarige Rudo van den Berge had ondertussen recordhouder kunnen zijn bij Bruse Boys als het zou gaan om wedstrijden 

in het eerste elftal. Maar van de bijna dertig jaar dat hij lid is bij de derdeklasser uit Bruinisse heeft hij zo’n acht jaar aan 

de kant gestaan met blessures. Ook nu is hij nog volop aan het revalideren van weer een fi kse kwetsuur.

wedstrijden na de winter het 

tij kunnen keren.”

Een voordeel aan de blessure 

die hem aan de kant houdt, 

is dat hij wat extra tijd 

heeft voor zijn pasgebo-

ren zoontje Xavi. “Dat is 

prachtig en ik hoop dat 

hij later ook gaat voet-

ballen hier op Bru. Ik heb met 

mijn vriendin afgesproken 

dat ik dus nog maximaal 

vier jaar doorga als speler. 

Hopelijk is me dat gege-

ven en kan ik de verloren 

seizoenen nog een beetje 

aan het eind er achteraan 

plakken..”
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Amundsenweg 39
4462 GP Goes
Tel.: (0113) 60 20 00

Noordweg 467
4333 KE Middelburg
Tel.: (0118) 61 20 42www.autosturm.nl

Kom langs bij Auto Sturm voor meer informatie. Drukfouten voorbehouden. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

GECOMBINEERD   135 - 158 G/KM   5,9-7,0 L/100KM (WLTP)  |   ARIYA   0 G/KM   0 L/100KM (WLTP) - Tijdens het rijden

ONTDEK DE NISSAN
CROSSOVERS
BIJ AUTO STURM
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R. Koster Service
grond en straatwerk

Tel. 06 4672 0357
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Connexxion, 
de busvervoerder 

in jouw regio 

Download de Connexxion 
App en plan je reis

Meer informatie op connexxion.nl
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SCAN&&PLAN

0274841.pdf   10274841.pdf   1 6-12-2022   15:36:446-12-2022   15:36:44

VD ABEELESTRAAT 1
TEL: 0111 - 642682
INFO@JANPBOOGERT.NL
4307 BM OOSTERLAND
WWW.JANPBOOGERT.NLS
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Terugkeren naar de 
derde klasse is doel 
bij SV Duiveland
Al sinds zijn jeugd voetbalt Jordi Wesdorp bij de club uit zijn woonplaats 

Oosterland, waar hij momenteel bezig is aan zijn derde seizoen in de 

selectie van het eerste. Met zijn club degradeerde de 21-jarige spits tot 

zijn teleurstelling via de nacompetitie naar de vierde klasse.

OOSTERLAND – “Dat was een fi kse 

teleurstelling voor iedereen. En voor 

mij logischerwijs ook, want het was 

mijn eerste volledige seizoen bij de 

senioren dus als je dat afsluit met een degradatie is 

dat nooit leuk. Het seizoen ervoor was ik vanuit de 

JO19 overgekomen, maar was het alweer voorbij 

door corona voordat ik écht kon wennen aan de 

overstap van jeugd naar senioren. Dat was al bij al 

toch wel een grote stap. In de jeugd kreeg je soms 

nog wel even tijd, maar dat heb je hier veel minder. 

Terwijl het ook veel fysieker er aan toe gaat.”

Maar ook het feit dat hij sneller moest spelen, al 

veel meer dan in de jeugd alert moest zijn en de 

juiste momenten moest herkennen als spits. “Dat 

eerste jaar hebben we natuurlijk een hoop wed-

strijden en dus seniorenervaringen gemist. Ik 

moest vooral volwassener worden qua spel en dat 

gaat me nu steeds wat beter af. We spelen ten op-

zichte van vorig seizoen ook een ander systeem. 

Vorig jaar speelden we 1:4:2:3:1 en was ik meer een 

diepgaande buitenspeler. Bij de nieuwe trainer 

heb ik een wat zwervende rol in het 1:3:5:2-sys-

teem.  Dat bevalt me overigens prima. De dieptes 

induiken en heen en weer zwerven, dat vind ik een 

heerlijke rol.”

Wesdorp en Duiveland zijn de naaste belager van 

koploper Wolfaartsdijk en liggen dus op koers 

voor een snelle terugkeer richting derde klasse. 

“Dat is wel de bedoeling van ons allemaal. We wil-

len graag zo snel mogelijk weer terugkeren naar 

de derde klasse. Ik vind ook, dat we als selectie 

de kwaliteiten hebben om op dat niveau actief te 

kunnen zijn. Balen dat je vorig seizoen het dus niet 

wist te redden, want direct promoveren na een de-

gradatie is niet altijd vanzelfsprekend maar toch 

willen we met z’n allen daar wel voor knokken.”

Inmiddels heeft de jonge aanvaller er dit seizoen 

toch ook alweer bijna tien in het mandje liggen, 

waarbij hij zich in de topper tegen FC De West-

hoek (1-0 winst, red) zelfs ook tot matchwinner 

mocht kronen. “Scoren is altijd lekker, ongeacht 

het niveau waarop je speelt. Voor het vertrouwen 

als spits ook goed. Toch wil ik nóg meer voor de 

goal komen en mezelf in kansrijke positie brengen. 

In dit systeem heb ik meer vrijheid en dat voelt 

fi jn. Het is nu aan mij om met goals belangrijk 

te zijn en een aandeel te hebben op weg naar 

een eventuele prijs zoals een periodetitel.”

NIEUWERKERK – Bij SKNWK hadden ze op een nacompetitie gerekend vorig 

seizoen. Die werd bereikt en sterker nog: de ploeg promoveerde naar de derde 

klasse van het zaterdagvoetbal. Daar wil het tot op heden nog niet vlotten. 

‘Het lijkt wel alsof we het geluk en goede gevoel in de vierde klasse hebben 

achtergelaten’, zegt aanvaller Jarno van Nieuwenhuize.

‘Het lijkt alsof we het geluk in de 
vierde klasse hebben achtergelaten’

Waar Sport Kombina-

tie Nieuwerkerk in de 

vierde klasse maar liefst 

eenenzeventig goals 

wist te produceren en na kampioen 

Kruiningen de minste tegengoals 

kreeg (24, red.), daar zien die cijfers 

in de eerste seizoenshelft een klasse 

hoger er helemaal anders uit. Er werd 

pas één keer gewonnen, negen goals 

geproduceerd en moest men al vijf-

endertig tegentreffers slikken. “We 

snakten echt naar die eerste over-

winning, want het lijkt wel of velen 

de durf missen om te voetballen. Dat 

is doodzonde, want dan wordt het 

echt lastig om resultaat te boeken. 

We hebben kwalitatief een leuk elftal, 

maar krijgen ook te maken met ster-

kere tegenstanders. Een paar keer 

kregen we al in de eerste vijf minuten 

een tegengoal en dan hadden we niet 

het vermogen ons terug in het duel 

te knokken en zakten we door de on-

dergrens. Balen, maar wel de realiteit 

helaas.”

Achteruit hangen en rond de eigen 

zestien verdedigen, het is niet de 

kwaliteit die volgens de veelscoren-

de aanvaller zijn ploeg beheerst. “We 

moeten meer durven voetballen, we 

hebben goede middenvelders die 

ons moeten kunnen bedienen voorin. 

Maar we hebben te veel nog ontzag 

voor tegenstanders en de angst om 

te verliezen. Dat moeten we van ons 

afgooien na de winterstop en dan 

weet ik zeker dat het kwartje echt 

een keer de andere kant op gaat val-

len. Het doel is om ons te handhaven, 

maar dan moet het ons ook eens een 

keertje meezitten om een keer te 

stunten en een wedstrijd te winnen. 

Want pas dan kan je weer iets om-

hoog kijken.”

Van Nieuwenhuize (die vorig seizoen 

zevenendertig goals maakte in com-

petitie en beker!) is nu vijf seizoenen 

lid van de hoofdmacht en maakte in 

het covid-seizoen de overstap naar 

Bruse Boys, maar keerde al snel weer 

terug op het oude nest. “Ik wilde een 

ruiken aan een hoger niveau, maar 

dat viel tegen. Ik heb doordat het 

seizoen snel werd afgebroken maar 

twee offi ciële duels gespeeld en ben 

teruggegaan naar hier. Ik voelde me 

er niet echt op mijn plek en dan speel 

ik liever gewoon hier op het eigen 

dorp, waar ik wel spelplezier beleef.”

“We hebben een vrij jong elftal met 

veel potentie. Dat maakt het leuk, maar 

zorgt ook dat we soms ervaring mis-

sen. We hopen alsnog te handhaven 

of op zijn minst de nacompetitie te ha-

len. Hopelijk gaat het balletje vanaf nu 

goed vallen en kunnen we meer punt-

jes gaan sprokkelen. Dat gaat hard no-

dig zijn ook om te overleven…”

Samenwerking tussen 
jeugdteams DZC’09 en 
SKNWK verloopt prima
Van begin dit seizoen voetballen spelers en speelsters van de 

JO13 niet meer samen in één elftal, maar zijn ze op leeftijd ver-

deeld over de JO13 en JO14. De allerjongsten spelertjes die bij 

DZC’09 actief waren, zijn overgegaan naar SKNWK, de rest in 

een samenwerkingsteam. ‘En die samenwerking verloopt prima’, 

zegt Martin Kiesenberg, trainer van de JO13 bij SKNWK/DZC’09.

DREISCHOR – 

“Er is bij beide 

clubs lang ge-

probeerd om 

de jeugd op de eigen vereni-

gingen onder eigen vlag te 

laten spelen, maar het bleek 

toch beter om te zoeken naar 

een club om mee samen te 

werken. De toenaderingen 

waren gedaan, gesprekken 

gevoerd en zodoende heb-

ben we dit gerealiseerd. 

Het was ook 

om scheef-

groei qua 

teams en 

leeftijden te 

voorkomen en 

de spelers en 

speelsters op 

de best mo-

gelijke ma-

nier te laten 

ontwikkelen 

door ze met 

leeftijdsge-

nootjes te 

laten spelen. 

Dat konden 

beide clubs niet meer gere-

geld krijgen en op deze ma-

nier dus wel.”

 Voor de winterstop speelde 

Kiesenberg, die wordt geas-

sisteerd door Peter Stouten, 

met zijn ploeg de wedstrijden 

om Dreischor, terwijl na de 

winterstop in het blauwzwart 

op Nieuwerkerk zal worden 

gevoetbald. “Ik was voorheen 

jeugdcoach bij MZC’11, waar 

een van mijn zoons speelt. De 

andere twee spelen bij SKN-

WK in Nieuwerkerk, waar ik 

zelf ook woon én al jarenlang 

ook voetbal. Het is gewoon 

heel leuk om met jeugd bezig 

te zijn en trainingen te geven. 

Je wilt ze wat bijbrengen en 

ze zijn enorm leergierig. Ik 

haal er heel veel plezier en 

energie uit in elk geval.”

Momenteel speelt Kiesenberg 

nog altijd in het tweede elftal 

van SKNWK en traint hij dus 

de JO13. “Overigens ben ik ook 

trainer en leider bij het tweede, 

dus de week zit lekker goed 

gevuld met voetbal. Maar dat 

vind ik helemaal niet erg, want 

het is gewoon leuk om te doen 

en als je elkaar kunt helpen op 

een bepaalde manier dan doe 

ik dat graag. Bij de jeugdteams 

zit van beide clubs iemand in 

de trainers- en begeleidings-

staf. We hebben een prima 

verdeling en de lijnen zijn op 

die manier erg kort. “ 

Als trainer heeft Kiesenberg 

door de jaren heen de nodige 

ervaring opgebouwd. “Ik leer 

elke training en wedstrijd nog 

dingen bij. Je leert ook om 

jezelf aan te passen aan het 

niveau waarmee je werkt. De 

ene keer is de lichting talent-

voller dan de andere keer. De 

basis is dat ze vooral erg veel 

plezier hebben, individueel en 

met elkaar. Maar ik wil ook dat 

ze leren en ontwikkelen. Dat 

gaat met deze groep en in de 

samenwerking erg goed, dus 

ik ben erg tevreden met hoe 

het nu gaat.”

de derde klasse. Ik vind ook, dat we als selectie 

de kwaliteiten hebben om op dat niveau actief te 

kunnen zijn. Balen dat je vorig seizoen het dus niet 

wist te redden, want direct promoveren na een de-

gradatie is niet altijd vanzelfsprekend maar toch 

Inmiddels heeft de jonge aanvaller er dit seizoen 

toch ook alweer bijna tien in het mandje liggen, 

waarbij hij zich in de topper tegen FC De West-

hoek (1-0 winst, red) zelfs ook tot matchwinner 

mocht kronen. “Scoren is altijd lekker, ongeacht 

het niveau waarop je speelt. Voor het vertrouwen 

als spits ook goed. Toch wil ik nóg meer voor de 

goal komen en mezelf in kansrijke positie brengen. 

In dit systeem heb ik meer vrijheid en dat voelt 

ben we dit gerealiseerd. 

Het was ook 

om scheef-

groei qua 

teams en 

leeftijden te 

voorkomen en 

de spelers en 

speelsters op 

de best mo-

gelijke ma-

nier te laten 

ontwikkelen 

door ze met 

leeftijdsge-

nootjes te 

laten spelen. 

Dat konden 
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Aziatisch Buffet
(Dit is inclusief Teppan Yaki en ijsbuffet)
Van woensdag tot en met zondag
Open vanaf 17.00 uur

Openingstijden:
Ma, wo, do   16.00 – 20.30
Vr, za, zo en feestdagen 12.00 – 21.30
Behalve op feestdagen zijn we op dinsdags gesloten

Ook kunnen wij uw maaltijd(en) bezorgen in
de gemeente Borsele en gedeeltes van Goes, 
Reimerswaal en Kapelle.

Zie ook: info@paradijsvogel.info
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 markt 6, kruiningen
     www.grandcafedekorenbeurs.com

      “cold drinks
and good company”
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HUBO KRABBENDIJKE
DORPSSTRAAT 46-A, 4413 BM KRABBENDIJKE

(0113) 50 21 88
    KRABBENDIJKE@HUBO.NL

WWW.HUBO.NL/KRABBENDIJKE

    MAATWERK - RAAMDECORATIE - BINNEN- & BUITENDEUREN
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‘Hier voetballen met 
vrienden is meer waard 
dan op hoger niveau’

Lagendijk al tientallen 
jaren vrijwilliger bij 
Krabbendijke 
Vrijwilligers vinden voor je evenement, club of vereniging is vandaag 

steeds moeilijker en moeilijker. Bij v.v. Krabbendijke is Bram Lagendijk 

er eentje met een echt Krabbendijke-hart, want als vrijwilliger is hij al 

tientallen jaren in diverse rollen actief binnen de club. Momenteel onder 

meer als trainer van het damesteam, dan uitkomt in de 7x7-competitie.

KRABBENDIJKE – 

“Ik ben ooit bij de 

F’jes begonnen, 

toen mijn zoon 

ging voetballen. Je kent wel hoe 

het gaat. De eerste keer ben je 

aanwezig als toeschouwer, de 

tweede keer ben je al trainer of 

leider en de derde keer zit je ook 

in het clubbestuur. Zo ging het 

ongeveer bij mij ook wel een bé-

tje haha.”

Naast jeugdtrainer, was Lagen-

dijk ook jarenlang penningmees-

ter bij de zaterdag vierdeklasser. 

“Daarbij hebben mijn vrouw en 

ik ook samen nog twaalf jaar 

lang het kantinebeheer voor 

onze rekening genomen, dus we 

lopen er al heel wat jaartjes met 

heel erg veel plezier rond.”

Nu is hij bij de dorpsclub uit zijn 

woonplaats alweer een jaartje 

of zes als trainer actief binnen 

het meisjes- en damesvoetbal. 

“Ik ben betrokken geweest bij 

de MO19, maar daar werd de 

spoeling steeds dunner en nu 

spelen we bij de senioren in het 

Vrouwen 18+ competitie. Dat is 

een zevental en dat werkt hier 

prima. Het pas ook goed bij de 

motivatie die de dames en mei-

den hebben. En het is gezien de 

aantallen die we bij de senioren 

beschikbaar hebben ook de bes-

te keuze.”

De wedstrijden worden ge-

speeld op een half veld, en dat 

vergt voor Lagendijk toch ook 

de nodige aanpassingen, ze-

ker ook qua trainingsaanpak en 

wedstrijdbeleving. “Het is anders 

dan met mannen, je moet veel 

geduldiger zijn, maar je krijgt er 

wel weer veel meer waardering 

voor terug. Tijdens de wedstrij-

den die we spelen doen ook ge-

regeld meiden uit de MO19 mee, 

dat is wel prettig. Dan zie je ook 

dat het niveau stijgt ook op een 

training of tijdens een wedstrijd. 

Met trainingen is het met een 

zevental wel aanpassen. Je kunt 

veel minder op patronen en po-

sitiespel trainen. Daarbij is voor 

de dames op een half veld wel 

erg intensief, want je moet veel 

meer en sneller omschakelen.”

Het team komt uit in de zesde 

klasse, het laagste niveau. “Dat 

is prima, want het gaat de da-

mes vooral om met 

elkaar wekelijks 

een balletje te 

trappen. Een 

keer per week 

trainen en een 

wedstrijd spelen. 

Het gaat voor-

al om gezellig 

met elkaar op 

een sportieve 

manier bezig 

zijn op het ei-

gen dorp. En 

dat is meer 

dan prima, dat 

proberen we 

met z’n al-

len zo goed 

mogelijk in 

te vullen.”

LEWEDORP – Op een uitstapje van twee seizoenen in de jeugd 

bij v.v. Kloetinge na, is Rick Imanse (23) al zijn gehele leven te 

vinden op de velden bij Lewedorpse Boys. De aanvoerder beleeft 

met zijn ploeg een teleurstellende seizoensstart en voorziet een 

pittig restant in de derde klasse.

Rick Imanse roemt 
familiaire karakter 
bij Lewedorpse Boys

“We gaan fl ink 

aan de bak 

moeten om weg 

te komen uit 

de directe gevarenzone. We 

hadden een lastige start, om-

dat we direct tegen allemaal 

topteams moesten aantre-

den uit de linkerrij. Dat maak-

te het er niet makkelijker op 

om met een goed gevoel de 

competitie te beginnen. En 

daarnaast is onze selectie 

heel erg jong en is het lastig 

om elke wedstrijd een con-

stant niveau aan te tikken, 

waardoor je te vaak tegen 

een teleurstelling aanloopt.”

Om de concurrenten voor de 

‘veilige’ (nacompetitie)plekken 

niet uit het oog te verliezen, 

zullen middenvelder Imanse en 

zijn ploeggenoten scherp de 

winterstop uit moeten komen. 

“Willen we onderin wat klim-

men, dan is dat noodzaak. De 

overwinning op titelkandidaat 

Zeelandia Middelburg is leuk, 

maar als je dan van De Noor-

mannen en Zaamslag, toch 

twee concurrenten, verliest… 

Dan hebben die bonuspunten 

weinig zin…”

Dat Imanse nu al een aantal 

seizoenen aanvoerder is van 

het elftal, dat geeft hem wel 

een gevoel van trots. “Abso-

luut! Ik loop hier al mijn hele 

leven rond, ken alles en ieder-

een binnen de club en wilde 

altijd in het eerste spelen. Dat 

is gelukt en als je dan door de 

trainer wordt aangewezen als 

aanvoerder, dat was toch wel 

een mooie waardering. Ik pro-

beer die rol ook zo goed mo-

gelijk te vervullen. Door rust 

te bewaren in het veld, jon-

gens te sturen en te coachen. 

Maar ook door voorop te gaan 

in de strijd. Dat lukt niet altijd 

even goed, maar de wil is er 

natuurlijk wel.”

Na het uitstapje bij Kloetin-

ge wilde Imanse niet elders 

gaan voetballen, maar keerde 

weloverwogen terug naar de 

club uit zijn woonplaats. Een 

vereniging waar hij zich thuis 

voelt en die hij roemt om het 

familiaire karakter. “Het is 

echt één vereniging. Iedereen 

draagt zijn steentje bij, alles en 

iedereen zit in de kantine door 

elkaar heen ook. Spelers van 

het eerste, tweede, derde en-

zovoorts, het zijn geen kliekjes 

maar gewoon één grote vrien-

dengroep. Dat vind ik mooi. En 

al die vrijwilligers die zich we-

kelijks inzetten, alleen daarom 

zijn we het al bijna verplicht 

om niet te degraderen.”

Directe degradatie gaat vol-

gens Imanse niet gebeuren, 

maar dat er werk aan de win-

kel is beseft hij heel goed. “We 

zijn te goed als team om direct 

eruit te vliegen, maar willen we 

nacompetitie halen, dan moe-

ten we aan de bak. Dat besef 

is er zeer zeker, nu alleen de 

uitvoering nog..”

mes vooral om met 

elkaar wekelijks 

een balletje te 

trappen. Een 

keer per week 

trainen en een 

wedstrijd spelen. 

Het gaat voor-

al om gezellig 

met elkaar op 

een sportieve 

manier bezig 

zijn op het ei-

gen dorp. En 

dat is meer 

dan prima, dat 

proberen we 

met z’n al-

len zo goed 

mogelijk in 

te vullen.”

’S GRAVENPOL-

DER – Voetbal-

len met vrien-

den bij zijn 

club Apollo’69 is voor Jus-

tin Schaalje (26) veel meer 

waard dan actief te zijn bij 

een club op een hoger ni-

veau. Kansen om elders te 

gaan spelen heeft de centra-

le verdediger gehad, maar 

toch besloot hij altijd zijn 

club trouw te blijven. ‘En dat 

zal ook zo blijven, want hier 

weet ik wat ik heb en dat is 

me dus veel waard.’ 

Schaalje loopt al twee decen-

nia rond op het sportpark in 

zijn woonplaats, waar hij al 

vanaf 2014 onderdeel uit-

maakt van de hoofdselectie. 

“Ik ben in 2014 gedebuteerd 

toen ik nog in de jeugd speel-

de. Vanaf 2016 zit ik er vast 

bij en heb ik vrijwel wekelijks 

in de basis gestaan. Ik heb 

daardoor al heel wat spelers 

zien komen en gaan en ook 

allerlei verschillende trainers, 

spelopvattingen en seizoe-

nen meegemaakt.”

Dit seizoen staat er in de 

persoon van Joffrey Geldof 

een nieuwe trainer voor de 

groep. En een nieuwe trainer 

zorgt vaak ook voor nieuw 

elan en nieuwe spelinzichten. 

Dat is bij de vierdeklasser 

niet anders. “We hebben de 

selectie ook fl ink verjongd 

door vanuit de jeugd tal van 

jongens door te schuiven en 

in te passen. Bovendien spe-

len we nu, afhankelijk van 

de tegenstander, met twee 

of meestal drie spitsen. Dat 

blijkt prima bij deze groep te 

passen en bevalt mij als cen-

trale verdediger in een 

viermans achterhoede 

prima. “

Waar hij in de jeugd 

vaak als spits en 

centrale mid-

denvelder werd 

gebruikt, daar 

werd hij in 

de JO19 als 

c e n t r a l e 

verdedi-

ger ge-

posteerd. 

Op die po- sitie of 

soms als vleugelver-

dediger is Schaalje nu 

al jarenlang basiskracht 

bij de zaterdag vierde-

klasser. “Door de jaren heen 

heb ik de nodige ervaring 

opgedaan en probeer die 

nu te gebruiken om de 

jonge spelers te sturen. 

We trainen nu ook sa-

men met het tweede elftal en 

daardoor zie je dat de spelers 

qua niveau steeds dichter bij 

elkaar komen. Voor de trainer 

is het ideaal omdat hij nu een 

bredere groep tot zijn be-

schikking heeft.”

Het zorgt ervoor, dat een 

tegenslag als het gaat om 

blessures of schorsingen mak-

kelijker dan voorheen is op 

te vangen. Wellicht dat 

mede ook daardoor de 

ploeg meedoet in de top 

van de 4e Klasse A. “Als 

iedereen fi t is, dan 

denk ik echt dat 

we ver kunnen 

komen, al moet 

dan wel écht 

alles meezit-

ten een heel 

seizoen. We 

willen in de top-vijf 

eindigen, dat moet 

er in mijn ogen 

zeker inzitten.  En 

wie weet wat er 

dan allemaal kan 

gebeuren. Ik speel 

hier met vrienden 

op een leuk niveau 

en het zo helemaal 

top zijn mochten 

we met elkaar nog 

stappen omhoog 

kunnen zetten.”
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Goeman mist soms bij Yerseke nog de 
absolute wil om écht te willen winnen
YERSEKE – De bal rolde in het begin van dit seizoen veel te vaak de verkeerde kant op bij tweedeklasser Yerseke. Dat zegt althans 

vleugelverdediger Mark Goeman als hij de eerste seizoenshelft analyseert. ‘We moeten soms nóg meer de absolute wil tonen om 

wedstrijden écht te willen winnen. Dan denk ik dat we weer heel dicht bij een periode kunnen komen.’

Waar vorig seizoen 

pas in de fi nale 

van de nacompe-

titie Yerseke haar 

Waterloo vond en niet promo-

veerde naar de eerste klasse van 

het zaterdagvoetbal, daar heeft 

de ploeg van de nieuwe trainer 

Marco Groeneveld vier van de 

elf wedstrijden verloren. “We 

moesten in het begin ook erg 

wennen, omdat Marco toch een 

andere spelopvatting heeft dan 

onze vorige trainer Alexander 

van Keulen. En dat kostte tijd om 

dat in te slijpen. Toch hebben we 

ervoor gekozen om terug te grij-

pen op het oude systeem, wat 

spelers toch wat meer vertrou-

wen geeft. Het gaat qua resul-

taten in elk geval de laatste tijd 

een stuk beter, want van de laat-

ste vijf duels voor de winterstop 

hebben we er vier gewonnen.”

Het zorgt ervoor, dat de ploeg 

van de ervaren Goeman is 

weggelopen vanuit de onder-

ste regionen en zich bovenin 

de middenmoot heeft ge-

nesteld. “Ik denk ook zeer zeker, 

dat we een stabiele tweedeklas-

ser zijn. We hebben kwaliteiten 

voldoende in onze selectie om 

niet naar onder te hoeven kij-

ken. Voor ons als Yerseke mag 

spelen om handhaving in mijn 

ogen nooit een issue zijn, maar 

moeten we ervoor zorgen dat 

we onze Yerseke-mentaliteit 

meer laten gelden. Dus ‘niet 

lullen maar poetsen’, zeker op 

momenten dat het even niet 

zo lekker draait. Dan moet je 

gas bijgeven en extra meters 

willen maken. Dat mis ik soms 

wel eens en daar probeer ik dan 

toch wel het voortouw in te ne-

men om de rest mee te krijgen.”

Goeman loopt al vanaf zijn 

vijfde rond bij de Bevelandse 

zaterdagclub en is voorne-

mens om dat ook de rest van 

zijn voetballeven te blijven 

doen. “Ik zit al sinds mijn ze-

ventiende bij de selectie en 

heb door de jaren heen altijd 

wel gespeeld. Daardoor ben 

ik momenteel wel een van de 

meest ervaren jongens in de 

spelersgroep denk ik. Op het 

oude complex heb ik mijn de-

buut gemaakt en was ik veelal 

nog invaller, later op Sport-

park Cleijn Moerken ben ik wel 

basisspeler geworden.”

Wat voor type speler hij is, 

daar kan hij kort over zijn: “Ik 

moet het niet van mijn tech-

niek hebben in elk geval haha… 

Ik weet vooral heel goed wat 

ik als voetballer niét kan, dus 

daar probeer ik me dan ook zo 

min mogelijk aan te wagen. De 

kwaliteiten van mij liggen voor-

al in het uitschakelen van een 

tegenstander, ballen veroveren 

en die dan inleveren bij iemand 

met de juiste kleur shirt. Ik ben 

niet voor de hoogstandjes of 

de creatieve ingevingen, maar 

het pure verdedigen. Al moet 

je natuurlijk wel kunnen voet-

ballen, anders hou je het op dit 

niveau ook niet zoveel seizoe-

nen vol.”

En hij hoopt er nog een paar 

seizoenen aan vast te kunnen 

plakken, minimaal op twee-

de klasse niveau. “Daar horen 

we zeker thuis, wat achteraf 

is het misschien goed dat we 

vorig seizoen niet zijn gepro-

moveerd. Dan was het nu vaak 

ver reizen geweest en had je 

wellicht onderin gespeeld. Nu 

doen we op en mooi niveau 

bovenin mee en spelen we 

bovendien een aantal mooie 

derby’s. Als we dit seizoen op-

nieuw een periode weten te 

pakken en weer kunnen mee-

doen in de nacompetitie, dan 

hebben we het prima gedaan 

met z’n allen.”

WAARDE – Hoewel zijn eerste seizoen als hoofdtrainer slechts vier 

competitiewedstrijden duurde, waren ze bij SC Waarde overtuigd 

dat ze met Jeroen Bakx de juiste man hadden binnengehaald om 

hun doelstellingen voor de komende jaren na te streven. Inmiddels 

in de oefenmeester uit Krabbendijke bezig aan zijn derde jaar als 

hoofdtrainer en heeft hij al veel geleerd. 

Eerst drie seizoenen als hoofdtrainer 
hebben Jeroen Bakx al veel geleerd

‘ H o o fd t ra i n e r 

zijn is iets wat ik 

graag wilde en 

is best veelom-

vattend, ongeacht het niveau 

waarop je acteert. Maar ik vind 

het geweldig. Na drie seizoe-

nen trainer te zijn geweest 

van het tweede elftal bij Krab-

bendijke had ik het gevoel om 

écht op eigen benen te willen 

staan. Ik heb toen gesollici-

teerd bij wat clubs en daar 

werd ik het niet vanwege het 

gebrek aan ervaring. SC Waar-

de durfde toen aan om me wel 

de kans te geven en daar ben 

ik ze eeuwig dankbaar voor.”

De club komt al jarenlang uit 

in de vierde klasse van het za-

terdagvoetbal, maar wil daarin 

met een duidelijke visie vanuit 

het rechterrijtje verworden tot 

een ploeg die steevast zichzelf 

in de linkerrij ziet eindigen. “Ik 

heb de afgelopen seizoenen 

een andere speelwijze en spe-

lopvatting erin gebracht en 

dat gaat soms met wisselende 

resultaten. Toch ben ik ervan 

overtuigd, dat we op deze ma-

nier met de club onze doel-

stellingen kunnen realiseren.”

In de afgelopen drie seizoenen 

kreeg Bakx bij zijn club te ma-

ken met het inpassen van spe-

lers uit verschillende culturen. 

“Er kwamen van buitenaf jon-

gens bij uit onder meer België 

en Roemenië, waardoor we 

meer dan geregeld ook Engels 

als voertaal hadden bij bespre-

kingen en in de coaching. Het 

was zeker niet altijd makkelijk, 

maar voetbaltaal is gelukkig 

wel universeel.”

Toch besloot de club dat het 

voor de identiteit van de club 

beter was om daarmee niet 

verder te gaan en zijn ze in-

middels weer vertrokken. Het 

noopte de oefenmeester om 

opnieuw te gaan bouwen en 

werken aan speelstijl en sys-

teem. “We zijn een achttal ba-

siskrachten verloren en moe-

ten het nu gewoon doen met 

de jongens die beschikbaar 

zijn. Voetbaltechnisch zijn we 

misschien wat teruggevallen, 

maar de spirit en teamgeest is 

in mijn ogen juist toegenomen. 

Dat is ook heel veel waard 

en zie je terug op trainingen 

en tijdens de wedstrijden. Al 

moeten we qua prestaties nog 

wel veel constanter worden.”

Op Sportpark Keizershoofd 

is Bakx met zijn selectie van 

zo’n achttien man ‘blanco’ aan 

dit seizoen begonnen en spe-

len ze een stuk compacter en 

meer op de counter dan de 

voorgaande jaren. “We zitten 

nu in een andere competitie 

en ook dat verschil is merk-

baar. Hier is de middenmoot 

een stuk breder dan vorige 

seizoenen en kan iedereen 

van elkaar winnen of verlie-

zen. Heb je een goeie dag dan 

stijg je, heb je een off-day dan 

kelder je ineens een paar plek-

ken. Ik ben er van overtuigd, 

dat we wekelijks het onze te-

genstanders moeilijk kunnen 

maken en ook in het vervolg 

nog de nodige punten gaan 

pakken.”

Een plek bovenin de midden-

moot, dat is toch wel waar 

de ambitieuze trainer zelf 

op hoopt, terwijl hij met een 

schuin oog ook kijkt naar de 

verrichtingen van zijn oude 

club en buurman Krabbendij-

ke. “Daar heb ik jarenlang in 

het eerste gespeeld, ben er 

begonnen als trainer bij het 

tweede en ken er veel mensen. 

Logisch dat je ze blijft volgen. 

Het zou ooit wel mooi zijn om 

daar nog eens al hoofdtrainer 

terug te keren. Maar dat is 

voorlopig niet aan de orde. Ik 

zit hier bij Waarde uitstekend 

op mijn plek en krijg kansen 

om mezelf te ontwikkelen. Qua 

trainingen, het in de lead zijn 

als trainer én in de coaching. 

Dus eerst hier de doelstellin-

gen najagen met elkaar en dan 

kijken we ooit wel verder.” 
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Wij willen dat onze klanten met plezier hun boodschappen bij ons doen. Dat het van 
een verplichting een feestje wordt. Daarom doen wij een aantal beloften waar jij ons 

altijd aan mag houden. Die beloften noemen wij de 7 Zekerheden. 
Zo hebben wij bij Jumbo bijvoorbeeld SERVICE MET EEN GLIMLACH. 

Een stapje extra zetten is voor ons heel gewoon. Bijvoorbeeld een krat bier in de auto 
zetten of een halve bloemkool voor je snijden. Vraag gerust om onze hulp.
Zie de overige zekerheden én de voorwaarden op JUMBO.com/zekerheden
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GRATIS opleidingen vanaf 1 maart 2022!
(bijna)

Vanaf 1 maart dit jaar komt de overheid met de STAP-subsidie. 
Deze regeling komt als compensatie voor de studiekostenaftrek in de inkomstenbelasting. De 
exacte vorm is nog steeds niet gedefinieerd, 
maar het zou zomaar kunnen dat onze cursussen binnenkort bijna gratis zijn!

De STAP-regeling hanteert een maximum van €1.000,- per persoon per jaar (incl. BTW). Dat betekent 
dat de volgende cursussen bij ons (bijna) gratis te volgen zijn:

• Nascholing code 95 
(normaal: €999 excl. BTW)

• BE-rijbewijs in 1 dag 
(normaal: €595 incl. BTW)

• C1-rijbewijs in 1 dag 
(normaal: €999 incl. BTW)

• C-rijbewijs in 1 dag 
(normaal: €999 excl. BTW)

En nog vele 
andere 

opleidingen!

Wil jij meer weten over deze regeling?
Kijk op de website van Rijksoverheid of informeer bij ons!
Houd ook onze website in de gaten voor alle beschikbare regelingen!

WWW.RIJSCHOOLTINUS.NL          WWW.CODE95ZEELAND.NL

Deze regeling komt als compensatie voor de studiekostenaftrek in de inkomstenbelasting. De 
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Tieling mixt gezinsleven met het spelen 
in lager team bij Hansweertse Boys
HANSWEERT – Het combineren van werk, privé en vrije tijd. Voor velen is het vaak zoeken naar de juiste balans en het stellen van de 

juiste prioriteiten daarin. Alex Tieling heeft dit seizoen zijn prioriteiten daarin veranderd en stelt het gezinsleven op de eerste plek, 

waardoor hij niet meer op zaterdag in het eerste elftal van Hansweertse Boys uitkomt, maar op zondagochtend bij het tweede team

“We hebben onlangs 

gezinsuitbreiding ge-

kregen met een zoon-

tje en ik  heb ook nog 

een zoontje uit mijn vorige relatie. 

Daardoor heb ik om de week die 

kleine bij me en dan kies ik ervoor 

om vader te zijn in plaats van op 

het voetbalveld te staan. Dus daar-

door heb ik ervoor gekozen om 

niet meer wekelijks te trainen en 

wedstrijden te spelen, maar krijgen 

andere zaken de voorkeur. Want ik 

wil er gewoon zijn voor de kinde-

ren en daarvan optimaal genieten. 

Ik heb dus voorafgaand aan dit 

seizoen duidelijke afspraken ge-

maakt, dat ik maar twee keer per 

maand beschikbaar ben.”

Vorig seizoen twijfelde hij ook al 

om een stapje terug te zetten, maar 

toch is hij toen doorgegaan bij het 

eerste. “Men wilde toen bij de club 

een nieuwe start maken met een 

aantal jongere jongens. Ik ben toen 

doorgegaan, mede ook om die 

gasten een beetje wegwijs te ma-

ken binnen het seniorenvoetbal. Nu 

hebben ze die ervaring en was het 

voor mij een prima moment.”

Waar hij voorheen in het eerste 

elftal zijn bijdrage probeerde te 

leveren, moet Tieling nu op zon-

dagochtend vroeg uit de veren 

om vanuit zijn huidige woonplaats 

Middelburg naar Hansweert af te 

reizen voor een potje voetbal in 

de reserveklasse. “Ik ben nu twee-

endertig en dan is het ook stilaan 

tijd dat de jongere garde het stokje 

overneemt. Toch vind ik het voet-

bal op zich nog veel te leuk om er 

volledig mee te stoppen, al denk 

ik wel dat dit sowieso mijn laat-

ste seizoen wordt. Al kan je dat in 

het voetbal meestal nooit zeggen 

haha.”

Gekozen om zich in Middelburg 

bij een club aan te sluiten heeft 

hij overigens niet, want daarvoor 

heeft hij het de afgelopen jaren 

toch te goed naar zijn zin bij Hans-

weertse Boys. “Toen ik in 2006 in 

Kapelle ging wonen heb ik daar 

drie jaar gespeeld, maar een aantal 

vrienden maakten toen de over-

stap om hier in het eerste te gaan 

spelen en ik ben meegegaan. Ik er-

vaar het als een hechte en warme 

club. Er zijn ook een aantal slechte 

jaren geweest, met een aantal ver-

velende incidenten. Maar gelukkig 

is dat allemaal weer goed gekomen 

en is het nu al een aantal seizoenen 

rustig.”

De warmte die hij ervoer en het 

samenspelen met vrienden die hij 

destijds uit Goes al kende hielden 

hem op Sportpark Zijpe. “Het is 

ook daarom, dat ik niet in Middel-

burg ben gaan spelen na de verhui-

zing in 2021. Al heb ik het natuurlijk 

wel overwogen. De reisafstand is 

soms wel eens een ‘dingetje’ maar 

dat lijkt me logisch.  Ik speel hier nu 

echter samen met de oudgedien-

den uit het eerste in het tweede 

elftal en dat is genieten. Wanneer 

we compleet zijn, dan kunnen we 

prima meekomen in deze klasse 

en  is het echt heerlijk voetballen.  

Daarvan geniet ik optimaal elke 

keer dat ik er ben.”

HEINKENSZAND – Hij was jarenlang actief bij v.v. Goes en speelde een aantal jaar als international voor het nationale elftal van Sint-

Maarten. Ook kende Rick de Punder (36) een jaar blessureleed vanwege een fi kse enkelkwetsuur. De blessure noopte hem om sportief 

gezien fl ink wat stappen terug te doen en te stoppen bij de toenmalig derdedivisionist. Na een tussenperiode bij Goes zaterdag koos 

hij dit seizoen voor Luctor Heinkenszand, de ambitieuze topploeg uit de 3e Klasse A.

Rick de Punder wil met Luctor 
Heinkenszand strijden voor promotie

“Ik voelde dat ik 

de twijfel over 

mijn enkel wel 

weer achter me 

had gelaten en dat ik toch 

als sporter té ambitieus ben 

om ergens mee te hobbelen 

of op een lager niveau on-

derin mee te spelen. Ik wilde 

graag nog een keer vol er 

voor gaan, niet meer op het 

niveau zoals ik bij Goes in de 

derde divisie gewend was, 

maar wel bij een ploeg met 

potentie en ambitie. Toen 

Luctor interesse toonde be-

viel me hun visie en plan wel, 

dus besloot ik om de over-

stap te maken en dat is tot 

op heden een goede keuze 

gebleken.”

De keuze voor Luctor Hein-

kenszand is voor de midden-

velder in zijn ogen ook een 

keus geweest die bij hem 

past. “We hebben twee klei-

ne kinderen en die vragen 

ook tijd en aandacht, dat ge-

combineerd nog met werk is 

voetballen voor een ploeg 

die bovenin meedraait, maar 

toch ook in de buurt actief is 

het meest ideaal. We voet-

ballen met Luctor voorname-

lijk hier dicht in de buurt en 

dat was natuurlijk bij Goes 

wel anders. Dan was je soms 

een hele dag kwijt en waren 

ook de trainingen behoorlijk 

intens. Niet dat ik nu minder 

intensief train hier bij Luctor, 

maar het is wel anders. Als 

ik fysiek even wat rust moet 

pakken, dan kan dan hier. 

Maar tijdens wedstrijden sta 

ik er altijd en probeer ik om 

met mijn teamgenoten de 

doelstelling van Luctor na te 

jagen.”

En die doelstelling is voor De 

Punder helder. “We willen 

graag vol meestrijden voor 

promotie naar de tweede 

klasse. Vorig seizoen strand-

de het avontuur in de nacom-

petitie, waar ik toen als toe-

schouwer bij aanwezig was. 

Zonde natuurlijk, want nu 

zijn er nog een aantal sterke 

tegenstanders bijgekomen. 

Wil je meedoen voor de prij-

zen, dan zal je bijna wekelijks 

top moeten presteren om de 

punten te pakken. Er zijn mi-

nimaal wel een ploeg of zes 

die aanspraak maken op de 

titel of nacompetitie denk ik. 

Daar horen wij ook bij, maar 

als je weet dat er maar maxi-

maal vier ‘prijzen’ te winnen 

zijn, dan weet je dat er twee 

ploegen buiten de boot val-

len. Het is zaak voor ons om 

ervoor te zorgen, dat wij 

daar niet bijzitten.”

Na zijn langdurige blessure 

en absentie op het voetbal-

veld is De Punder weer fi t. De 

problemen aan de enkel zijn 

verleden tijd, al merkt hij wel 

op dat het soms wat langer 

duurt na een wedstrijd om 

te herstellen. In mei dit jaar 

speelde hij nog mee met Sint 

Maarten in de Concacaf Nati-

ons League, maar dat is voor 

de routinier verleden tijd. 

“Ik ben toch op een bepaal-

de leeftijd nu en het is tijd 

voor de jongere generatie. 

En zo kan ik me volledig fo-

cussen op Luctor, want daar 

merk ik dat ik op voetballend 

gebied zeker nog altijd mijn 

waarde heb en mijn steentje 

kan bijdragen. Voor mij is het 

doel vooral om fi t te blijven 

en wekelijks een mooie pot 

op de mat te leggen. Hope-

lijk kunnen we aan blijven ha-

ken in de top van de linker-

rij  door te blijven presteren. 

En als dat aan het eind van 

het seizoen resulteert in een 

eventueel kampioenschap of 

promotie, dan zou dat het 

seizoen helemaal compleet 

maken.”
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‘Het is vooral zaak voor ons om weer 
meerdere wedstrijden te gaan winnen’
GOES – Een ware ‘Houdini-act’, zo mag de wonderbaarlijke ontsnapping aan degradatie van SSV’65 vorig seizoen best worden 

genoemd. In de laatste periode wist de ploeg van aanvaller Casper van Sabben zelfs voldoende punten te pakken om ook de 

nacompetitie te ontlopen. Dit seizoen vindt de Goese tweedeklasser zich opnieuw onderaan de ranglijst terug. 

Hij kwam vier seizoenen geleden over van VC Vlissingen op het moment, dat zijn vader Renato hoofdtrainer was bij 

v.v. Bevelanders. Zijn vader vertrok, maar Stefano Dijkstra is in Kamperland blijven ‘plakken’ en is daar enorm blij mee. 

‘Het gevoel is hier zo anders dan bij de vorige clubs waar ik heb gespeeld. Niet alleen op, maar zeker ook buiten het veld.’

Middenvelder Stefano Dijkstra blij dat hij 
is blijven ‘plakken’ bij Bevelanders

KAMPERLAND – Voordat 

Dijkstra bij de derdeklas-

ser terecht kwam, speelde 

hij onder meer bij Zeeland 

Sport, Jong Ambon en VC Vlissingen. “Bij 

Vlissingen heb ik in het eerste ook nog on-

der mijn vader getraind, voordat hij ook 

bij Bevelanders mijn trainer werd. Toen 

hij vertrok had ik het hier dusdanig goed 

naar mijn zin, dat ik hier ben gebleven. Het 

is een club die prima bij me past en waar 

ik me op mijn gemak voel. Niet dat ik dat 

bij de vorige clubs niet had, maar hier is 

het gevoel gewoon anders. We zitten in 

een klein dorp en je merkt dat de club hier 

enorm leeft. Het is ook altijd druk, langs 

de lijn en ook na wedstrijden in de kanti-

ne. Ongeacht of we gewonnen of verloren 

hebben. Al is het bij winst natuurlijk altijd 

gezelliger binnenstappen haha.”

En dat winnen, dat heeft de middenvelder 

met zijn ploeg nog weinig gedaan. “Veel te 

weinig naar mijn gevoel. Maar het loopt nog 

niet zoals we zouden willen. Wat daarvan 

de reden is, daar zoeken we met z’n allen 

ook naar. De selectie is nagenoeg hetzelf-

de gebleven, alleen staat er nu een nieuwe 

trainer voor de groep. Maar diens visie is 

prima en de trainingen ook. Dus dat is het 

probleem zeer zeker niet.  Waar het balletje 

vorig jaar na de winter vaak in ons voordeel 

viel, daar is dat nu totaal niet zo. We hebben 

ook een paar bepalende spelers die met 

zware blessures kampen. Het mag geen ex-

cuus zijn voor sommige resultaten, maar je 

merkt dat bij een relatief kleine vereniging 

zoals die van ons zeker wel.” 

Vrijwel iedereen die er speelt komt uit Kam-

perland, behalve dan de 25-jarige Vlissinger 

Dijkstra. “Maar het past gewoon goed. Ik 

voel me vanaf het eerste moment gewaar-

deerd en denk ook wel dat ik met mijn inzet, 

mijn manier van spelen wat kan toevoegen 

aan het elftal. Ik speel nu als controleur op 

het middenveld en denk ook wel dat ik hier 

het beste tot mijn recht kom. Ik heb ook 

centraal achterin gespeeld, als links- en 

rechtshalf en rechtsback, maar daar voelde 

het toch minder dan nu in de as. Als centrale 

verdediger gaat het qua positie ook goed, 

maar ik kan me nu meer in het veldspel be-

trekken en dat ligt me gewoon beter.”

Hoewel de resultaten tegenvallen, heeft 

Dijkstra het enorm goed naar zijn zin. “Zon-

der meer! Het is een club die hier enorm 

leeft binnen de gemeenschap. Bij Vlis-

singen ging iedereen na een training of 

wedstrijd vaak direct naar huis, hier is dan 

anders. Bovendien wordt er ook 

buitenom het voetballen al-

tijd heel veel georganiseerd 

en is het een en al gezellig-

heid. Voor en na wedstrijden 

is het hier qua gevoel veel hechter 

allemaal. Dat geef ik niet zo snel 

op voor een uitdaging ergens 

anders. Na trainingen en wed-

strijden is het vaak tot laat 

heel erg gezellig. Dan rijd ik 

natuurlijk niet meer terug 

naar huis, maar dan blijf ik 

hier gewoon op Kamperland 

bij iemand slapen. Ik heb hier de 

afgelopen seizoenen voldoende 

vriendschappen opgebouwd, 

dat er altijd wel ergens 

een bed of bank be-

schikbaar is haha.”

‘s-Heerenhoek Laustraat 1, 4453 AV, Tel. 0113 - 35 27 38 

Lewedorp Deltastraat 2, 4456 BB, Tel. 0113 - 61 27 02
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www.fysiodebevelanden.nl
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Hij kwam vier seizoenen geleden over van VC Vlissingen op het moment, dat zijn vader Renato hoofdtrainer was bij 

v.v. Bevelanders. Zijn vader vertrok, maar Stefano Dijkstra is in Kamperland blijven ‘plakken’ en is daar enorm blij mee. 

‘Het gevoel is hier zo anders dan bij de vorige clubs waar ik heb gespeeld. Niet alleen op, maar zeker ook buiten het veld.’

 blij dat hij 
is blijven ‘plakken’ bij Bevelanders

anders. Bovendien wordt er ook 

buitenom het voetballen al-

tijd heel veel georganiseerd 

en is het een en al gezellig-

heid. Voor en na wedstrijden 

is het hier qua gevoel veel hechter 

allemaal. Dat geef ik niet zo snel 

op voor een uitdaging ergens 

anders. Na trainingen en wed-

strijden is het vaak tot laat 

heel erg gezellig. Dan rijd ik 

natuurlijk niet meer terug 

naar huis, maar dan blijf ik 

hier gewoon op Kamperland 

bij iemand slapen. Ik heb hier de 

afgelopen seizoenen voldoende 

vriendschappen opgebouwd, 

dat er altijd wel ergens 

“Voor is het is nu 

vooral zaak om 

weer meerdere 

wedstrijden ach-

ter elkaar te gaan winnen. Of 

althans, ‘gewoon winnen’. Want 

het is in de eerste seizoenshelft 

simpelweg niet goed genoeg. In 

het begin creëerden we weinig 

kansen en verloren we ook te-

recht. En dan zie je onzekerheid 

in de ploeg sluipen, waarbij ie-

dereen terugdenkt aan vorig sei-

zoen. ‘Daar gaan we weer’, zag 

je spelers denken en de koppies 

gingen omlaag. Dan wordt het 

natuurlijk wel een lastig verhaal.”

Van Sabben (27) zelf was de eer-

ste vier competitieduels afwezig 

nadat hij in de voorbereiding 

door zijn enkel ging. Daarna is 

hij nog niet altijd even lekker 

in zijn spel kunnen komen. “We 

zitten veelal in de verdrukking 

en zijn dan genoodzaakt om te 

verdedigen. Als aanvaller ben 

je dan afhankelijk van een paar 

ballen per wedstrijd en dan is 

het, zeker na een blessureperio-

de, lastig om terug in je ritme te 

komen. We spelen nu ook in een 

iets anders systeem en hebben 

in Rohan de Geus een nieuwe 

trainer. Allemaal elementen die 

vragen om gewenning, maar dat 

krijg je in het voetbal niet altijd 

is mijn ervaring inmiddels. We 

praten als spelersgroep ook veel 

met elkaar om te komen tot op-

lossingen en het vinden van de 

exacte oorzaak. Maar dat is een 

lastige, want er is niet direct een 

vinger op te leggen. Wat we wel 

weten is, dat de veertiende plek 

met de kwaliteit in deze groep 

te laag is. Dus daar moeten we 

na de winterstop verandering in 

brengen.”

Net als vorig jaar is handhaving 

de eerste prioriteit voor de Goe-

se-formatie, wat volgens de bui-

tenspeler nog een fl ink kluif gaat 

worden. “We hebben in mijn 

ogen vorig seizoen in een reeks 

wedstrijden aangetoond, dat we 

zeker de vechtlust en kwaliteit 

hebben om op dit niveau mee te 

kunnen komen. Maar dan moet 

je wel wekelijks scherp trainen 

en alert zijn tijdens wedstrijden. 

Want het is wel een niveau waar 

fouten door de tegenstanders 

vaak genadeloos worden afge-

straft, zéker als je tegen ploegen 

uit de linkerrij speelt. Die hebben 

toch altijd wel een paar jongens 

die het verschil maken.”

Voordat de aanvaller vier seizoe-

nen geleden naar SSV’65 over-

kwam, speelde hij drie jaar in het 

tweede elftal van v.v. Kloetinge. 

“Ik heb daar mijn gehele leven 

eigenlijk gevoetbald. In mijn eer-

ste seizoen bij SSV’65 werden 

we zesde en ik denk dat een 

plek in de middenmoot er met 

dit spelersmateriaal gewoon in 

moet zitten. Zelf zal ik dan ook 

meer moeten scoren om op die 

manier mijn bijdrage te leveren. 

Ik had vorig jaar tien of elf goals 

en wil dit jaar ook datzelfde aan-

tal wel halen, dus ook voor mij is 

er werk aan de winkel. Het is te 

wisselvallig”, zegt hij ook zelfkri-

tisch.

Het gat met de veilige zevende 

plek is momenteel al elf punten, 

en acht punten naar de eerste 

nacompetitieplek. “Vorig jaar 

begon het ook na de winter bij 

ons te lopen, dus ik houd me 

vast aan hetzelfde scenario. 

Maar dan moeten we er wel 

direct staan willen we de weg 

omhoog inzetten. Wedstrijden 

winnen, dat is de enige remedie 

om tweedeklasser te blijven. Dat 

besef is gelukkig wel bij iedereen 

aanwezig.”
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De Jager laat zijn faam 
als doelpuntenmaker 
zien bij Kloetinge

Echte clubiconen bestaan vandaag de dag nog altijd. Veelal leden afkomstig uit eigen dorp 

en al een levenlang lid op de club. Maar niet bij v.v. Patrijzen, want kwam het clubicoon pas 

op zijn achtentwintigste bij de vereniging binnen én woont nog altijd in het nabijgelegen 

Heinkenszand. Al vele jaren is hij inmiddels als elftalleider betrokken bij het eerste elftal.

Van den Brink niet meer 
weg te denken bij Patrijzen

Emiel Almekinders 
vindt het spelletje nog 
té leuk om te stoppen

’S-HEERENHOEK 

– Hij is geboren in 

Hilversum, maar 

verhuisde op zijn 

tiende naar Heinkenszand, waar 

hij ook lid werd van de plaat-

selijke SV, dat in 2017 fuseerde 

met Luctor. “Daar heb ik tien sei-

zoenen in het eerste gespeeld, 

maar had het op een gegeven 

moment niet meer naar mijn zin. 

Mijn vrouw komt uit ’s-Heeren-

hoek en ik werd toentertijd door 

iemand van Patrijzen benaderd 

om daar te gaan voetballen en 

zo ben ik er op mijn achtentwin-

tigste beland. En ook nooit meer 

weggegaan, want het is een 

prachtige club, waar ik me van-

af het allereerste moment heb 

thuis gevoeld.”

Maar wie presteert heeft auto-

matisch veel vrienden. En pres-

teren, dat deed Van den Brink in 

het shirt van Patrijzen zeer zeker, 

met het kampioenschap in het 

seizoen 1989-1990 als sportief 

hoogtepunt. “Ik was nog nooit 

kampioen geweest en scoorde 

in de kampioenswedstrijd drie 

keer, dat is voor mij nog altijd 

onvergetelijk. Mede daardoor en 

vanwege het feit, dat ik tot mijn 

eenenveertigste in het eerste 

speelde zien velen me denk ik 

wel als clubicoon. Een hele eer, 

zeker als je niet eens van het 

dorp afkomstig bent.”

Maar hoewel hij elders woont, is 

de clubman meer dan geregeld 

op het sportcomplex te vinden, 

waarvan al ruim twintig jaar als 

elftalleider bij het eerste elftal. 

“Het is prachtig om in die rol 

bij het voetbal hier betrokken 

te blijven. Een trainersrol heb ik 

nooit geambieerd, maar deze 

functie past als een warme jas 

bij me. Ik ben voor de spelers 

een soort vervangvader, waarbij 

ze altijd bij me terecht kunnen 

als er wat is. De stress van het 

trainerschap is niets voor mij, 

laat mij maar ervoor zorgen dat 

alles voor die gasten goed is ge-

regeld. Dat doe ik graag en zo 

sta ik toch nog altijd heel dicht-

bij het veld.” Van den Brink kijkt 

nu vanaf de bank naar spelers, 

waarvan hij in het eerste elftal 

nog zelf met hun vaders heeft 

gevoetbald. Die oud-ploeggeno-

ten staan nu als supporters langs 

de lijn en in de kantine is het dan 

vaak na de wedstrijden erg ge-

zellig. “Dan haal je herinneringen 

op en praat je over de ontwik-

keling van hun zonen. We heb-

ben bij Patrijzen een prachtige 

spelersgroep, waarin veel talent 

en kwaliteit zit. We presteren 

nu goed en hopen dat we toch 

in de top van deze derde klas-

se kunnen meedraaien. Het zou 

prachtig zijn als we een periode-

titel zouden kunnen pakken, dat 

zou een bonus zijn. Het is ech-

ter hier bij Patrijzen zeker geen 

must overigens.” Waar hij de 

voorbije seizoenen samenwerkte 

met Joffrey Geldof, die zelf lang 

bij Patrijzen voetbalde, staat er 

momenteel met Daan Eikenhout 

een totaal ander type voor de 

groep. “Daan staat meer boven 

de groep dat Joffrey, maar komt 

ook van buitenaf. Dat geeft een 

andere dynamiek en merk je op 

een bepaalde manier ook. We 

hebben een erg jonge groep 

met vrijwel allemaal spelers tus-

sen de zestien en vijfentwintig 

jaar. Daarin zit nog veel groei en 

hopelijk kunnen we daarvan de 

komende seizoenen nog blijven 

genieten. Doorstoten naar een 

hoger niveau is geen ‘moetje’, 

maar als we de kans krijgen dan 

zullen we het zeker niet laten.”

Zelf zal hij nog wel de nodige 

jaren bij de club actief blijven 

verwacht hij. “Daar ga ik wel 

vanuit. Ik loop hier nu vijfender-

tig jaar rond op de vereniging 

en heb hier echt mijn plekkie 

gevonden.”
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KLOETINGE – Bij v.v. Kloetinge 

wist men aan het begin van dit 

seizoen met Ruben de Jager de 

gedroomde spits vast te leggen 

in de jacht op de prijzen in de Vierde Divisie. 

De Jager werd als aanvalsleider binnenge-

haald om Dano Lourens op te volgen die ver-

trok naar Sparta Rotterdam. En tot op heden 

maakt De Jager zijn faam waar als doelpun-

tenmaker. 

“Ik werd er geregeld al aan herinnerd door 

supporters dat ze wel de nodige doelpun-

ten van me verwachtten… Gelukkig heb 

ik ze daarin zeker niet teleurgesteld 

haha”, zegt de spits die overkwam van 

derdedivisionist HSV Hoek en 

daarvoor uitkwam voor FC 

Twente (2e Divisie), JVOZ 

en Lewedorpse Boys. 

Bij de Zeeuws-Vla-

mingen kreeg De 

Jager nooit echt 

de kans om het 

op zijn eigen posi-

tie in de aanval een 

reeks wedstrijden achter el-

kaar te laten zien. “Ik heb in die 

seizoenen bij Hoek op tal van po-

sities gespeeld, zelfs ook geregeld als 

rechtsback die de hele fl ank moest be-

strijken. Niet echt waar mij absolute kwa-

liteiten liggen in mijn ogen. Daarnaast was 

het er nooit rustig en heb ik misschien 

wel tien trainers meegemaakt. Als je dat 

dan vergelijkt met Kloetinge….., een we-

reld van verschil.”

De Jager roemt de rust binnen de club, 

de duidelijke visie en het feit dat alles 

door de gehele vereniging tot in de puntjes 

is geregeld. “Ik heb ook goede gesprekken 

gehad met de nieuwe trainer Jurriaan van 

Poelje. Een trainer met een duidelijk plan 

en ook iemand met realisme. We hebben 

echt een geweldige selectie en als je ziet 

dat de jeugd allemaal op een prachtig ni-

veau speelt. Dat zorgt hopelijk op termijn 

ook voor doorstroming. En zelf krijg ik van 

iedereen het vertrouwen, waarbij ik op de 

positie kan spelen waar ik me thuis voel én 

waar ik op mijn best ben. Dat laat ik gelukkig 

op het veld ook zien.”

Wekelijks met meer dan twintig man trai-

nen en toewerken naar een doel: binnen 

nu en een paar jaar promotie naar de 

derde divisie afdwingen. “Als is dat 

voor de ploeg en de club nog 

altijd wel een fi kse stap 

denk ik. Ik ben daar-

bij gehaald om 

doelpunten 

te maken en dat gaat 

me tot op heden niet onaardig af 

haha. Daarmee heb ik een belangrijk aan-

deel in de prestaties en die druk vind ik 

heerlijk. Ik heb eindelijk een stip aan de 

horizon om naartoe te werken, iets wat ik 

bij Hoek toch wel miste. Elke keer was het 

afwachten óf ik speelde en wáár ik werd 

opgesteld. Maar ook dat je niet geslacht-

offerd wordt als het even niet loopt… Nu 

is er stabiliteit en daar gedij ik prima bij. Ik 

heb de gezonde ambitie om topscorer te 

worden dit seizoen en aan te tonen, dat ik 

de spits ben die doelpunten maakt zoals 

ik altijd heb gezegd. Een meerwaarde zijn 

voor de ploeg en er tussen de twintig tot 

vijfentwintig maken. Als dat lukt, dan ben 

ik tevreden.”

HOEDEKENSKERKE/KWADEN-

DAMME – Ruim negen jaar ge-

leden kreeg Emiel Almekinders 

(28) te maken met een kruisband-

blessure. Nadat die helemaal was hersteld 

ging het een fl ink aantal seizoenen goed, tót 

vorig jaar.. Tijdens een wedstrijd zakte hij er 

opnieuw doorheen, waarbij hij de vrees had 

op een nieuwe zware knieblessure. Dat 

klopte ook, waarbij het advies was: 

stoppen is het beste. Toch speelt 

Almekinders nu nog steeds, al is dat 

wel in het tweede elftal van HKW’21. 

“De orthopeed vond het ver-

standiger voor mij, gezien 

mijn blessuregeschiedenis, 

om het voetbal helemaal 

gedag te zeggen en ermee 

te stoppen. Hardlopen of 

mountainbiken, des-

noods wielrennen 

ofzo. Maar voetbal 

was qua kansbere-

kening het slechtste 

in verband met blessures. Toch heb 

ik besloten om dat voorlopig nog 

niet te doen. Ik weet dat ik daarmee 

een risico neem, maar ik ben nog maar 

achtentwintig… Dus ik ben er nog niet 

klaar voor om mijn meest geliefde sport 

abrupt op te geven.” Toch heeft Almekin-

ders wel al een bewuste stap terug gezet, 

want hij voetbalt niet langer in het eerste elf-

tal van de club die in 2021 fuseerde tot HKW. 

“Nee, ik heb besloten om te gaan 

trainen bij het tweede elftal. 

Maar door personele problemen 

heb ik daar inmiddels al enkele 

wedstrijden meegespeeld. Dat is 

toch wel anders dan bij het eerste elftal, want 

als ik nu het duel wil ontlopen, dan laat ik de 

bal gaan of ga ik niet vol het duel in. Dat kan 

bij een eerste natuurlijk niet, maar ze weten nu 

bij het tweede dat dit wel eens kan gebeuren. 

Mijn kruisband was dit keer niet volledig afge-

scheurd, maar zat nog met was vezels vast. Ik 

ben ook niet geopereerd, maar heb het met 

krachtoefeningen en fysio opgetraind. Daar-

door heb ik wel behoorlijk wat vertrouwen in 

het gewricht. Maar heb wel de afspraak, dat 

ik bij een moment van pijn of wanneer het 

gewricht op training niet lekker aanvoelt, ge-

woon stop en dan de volgende training 

weer opnieuw probeer. Want ik heb 

met die blessure de Kustmarathon 

gelopen, ik kan mountainbiken 

en fi etsen, gewoon hardlopen. 

Dat is geen enkel probleem, 

maar het is simpelweg geen 

voetbal…” 

Thuis heeft hij het er met zijn 

vriendin ook over gehad en 

daarop besloten dat hij zijn 

voetbalschoenen nog gewoon 

wekelijks aantrekt. “Ze voetbalt 

zelf ook, dus ze begrijpt me daar-

in wel gelukkig. Er moet af en toe 

nog wel een knop om, want ik was 

natuurlijk een eerst elftal gewend en 

dan is een lager team wel wennen. 

Maar ik ben blij dat ik hier nog van 

waarde kan zijn en dat ik nog voetbal. 

Ik speelde vanaf mijn vijftiende we-

kelijks in het eerste, dan is het even 

hard. Maar stoppen kan ik altijd 

nog. Voor nu is het goed zo en 

probeer ik het zo lang mogelijk 

vol te houden.”
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Temperament is zowel een vloek als 
zegen voor Reinier Goedemondt
KAPELLE – Af en toe heeft middenvelder Reinier Goedemondt (23)

nog te vaak last van ‘rouwmomentjes’ na een mislukte actie 

of reageert hij impulsief als hij weer eens een forse tackle te 

verwerken heeft gehad. Maar anderzijds is zijn drive en zijn 

temperament een kwaliteit die zorgt voor onnavolgbare acties 

en doelpunten. ‘Dat korte lontje hoort helaas bij mijn spel, al doe 

ik er wel alles aan om dat te verminderen.’

“Het levert me 

soms wel eens 

een gele kaart 

op, maar het is 

ook iets wat in mijn karakter 

zit. Ik doe er altijd alles aan 

om te winnen, maar het is 

ook soms echt moeilijk om je 

te beheersen als tegenstan-

ders het fysieke geweld niet 

schuwen. Toch probeer ik er 

wel aan te werken, want ik 

weet ook dat je op dat soort 

momenten je eigen team du-

peert. Het feit dat ik me ervan 

bewust ben, dat is natuurlijk al 

de eerste winst haha.”

Aan de andere kant is het door-

zettingsvermogen ook één van 

de meest geroemde kwalitei-

ten die de middenvelder be-

zit. Want met zijn loopacties, 

maakt hij heel veel meters van 

zestien tot zestien. En als het 

ook even kant pikt hij meer 

dan regelmatig ook zijn doel-

punten en assists mee. De af-

gelopen drie seizoenen speelt 

Kapelle in de 3e Klasse B, ter-

wijl de tien seizoenen daarvoor 

de 3e Klasse A het decor was 

waar de Bevelandse formatie 

uitkwam. “Dan kan je wel zeg-

gen, dat we als club een sta-

biele derdeklasser zijn. En dat 

is ook wel waar we minimaal 

thuishoren vind ik. We pakte 

in het eerste coronaseizoen 

een periodetitel en de kans op 

promotie liepen we mis toen 

de competitie werd stilgelegd. 

Het is nu voor ons dan toch 

wel het ultieme doel om weer 

een periodetitel te pakken. 

Want we zouden graag eens 

willen kijken hoever we met 

deze groep kunnen reiken.”

In de competitie is het spel 

momenteel nog niet con-

stant genoeg willen Goede-

mondt en zijn ploeggenoten 

daar aanspraak op maken. 

De aanpak en spelopvatting 

van de nieuwe trainer Shane 

van Bogaert vallen goed in de 

smaak. 

“Toch is het lastig om de wis-

selvalligheid eruit te krijgen. 

We lijkt nooit een lange serie 

goede wedstrijden achter el-

kaar te kunnen spelen. Vaak 

tegen de teams die gelijk-

waardig zijn hebben we het 

dan moeilijk. Toen Prinseland 

als ongeslagen koploper bij 

ons kwam, toen gingen we er 

vol op en wonnen we ook met 

3-0. We zijn heel goed als we 

niet zelf echt het spel moeten 

maken. De trainer probeert 

ons keer op keer te triggeren 

en verder te brengen. Con-

ditioneel zijn we sterk en fi t. 

Dat gaat ook nodig zijn willen 

we in de tweede seizoens-

helft richting de top vier, top 

vijf doorstoten. Want ik denk 

dat dit er echt inzit.”

Goedemondt debuteerde op 

zijn zeventiende en is bezig 

aan zijn zesde seizoen. De 

ploeg kent vooral jongens 

van het dorp, met een paar 

aanvullingen. “We speelden 

in de jeugd altijd op hoog 

niveau, soms eerste klasse. 

De stap naar de senioren was 

een fl inke, maar de groep is 

al heel wat jaren bij elkaar en 

steeds gegroeid. Ik heb re-

gelmatig de kans gehad om 

elders naartoe te gaan op 

een hoger niveau, maar ik wil 

graag met mijn vrienden hier 

proberen om misschien nog 

eens een stapje omhoog te 

zetten. Lukt dat is het prach-

tig, maar als het niet lukt dan 

zij het zo. Deze klasse met 

al die derby’s heeft ook ze-

ker zijn charme. En als je dan 

steevast kan meedoen in de 

subtop, dan denk ik dat we 

het niet zo slecht doen.”

Het zag er in de jeugd niet direct naar uit, dat een basisplek in het eerste elftal van MZC’11 erin al snel zou inzitten. Toch wilde Jaimy Matthews (21) 

graag iedereen het ongelijk bewijzen, inclusief dat van hemzelf. In zijn tweede seniorenseizoen is hij echter vrijwel altijd basisspeler bij de ploeg 

die uitkomt in de Zaterdag 2e Klasse G. ‘Ik ben harder en extra gaan trainen om mijn kans te pakken als ik die zou krijgen en dat is me gelukt.’

Aanvaller Jaimy Matthews wil vooral 
fi t blijven en waarde tonen bij MZC’11

ZIERIKZEE – 

Maar dat wil niet 

zeggen dat de 

rechtsbuiten nu 

tevreden is. “Zeker niet! Want 

ik wil nog constanter worden, 

blessurevrij blijven en vooral 

belangrijk zijn voor het elftal. 

Vorig seizoen was ik nog geen 

basisspeler en heb ik het vooral 

moeten doen met invalbeurten 

om te laten zien wat ik waard 

was. Maar dit jaar heb ik de trai-

ner kunnen overtuigen en heb 

ik de kansen die ik heb gekre-

gen wel gepakt. Het is dan al-

leen balen dat je door een bles-

sure weer eventjes een pas op 

de plaats moet maken.”

De smalle selectie bij de 

Schouwse formatie noopte Mat-

thews wel om toch op de bank 

plaats te nemen, terwijl hij nog 

niet volledig fi t was. “Dat is he-

laas de realiteit waarin we zitten. 

Onze selectie is relatief smal, ze-

ker als je écht wilt meedoen om 

de prijzen op dit niveau. Want 

het is een pittige klasse met 

een aantal derby’s, maar zeker 

ook met ervaren teams uit de 

Rotterdamse regio. Daardoor 

presteren we nog te wisselval-

lig en is het zaak om vooral de 

wedstrijden tegen directe con-

currenten te winnen. De mid-

dengroep is heel breed, terwijl 

er een paar teams kwalitatief 

misschien bovenuit steken.”

Matthews begon in de jeugd 

van SKNWK, maar toen hij naar 

Zierikzee verhuisde ging hij daar 

voetballen. “Ik speelde meestal 

niet in de selectieteams, maar 

vooral in de tweede elftallen 

bij de jeugd. Als tweedejaars 

B-junior zat ik destijds lekker 

in vorm en toenmalig trainer 

Arie van der Zouwen wilde me 

bij de selectie halen. Dat ging 

toen niet door en daarna ben 

ik doorgestroomd naar de JO19 

om vervolgens alsnog in de se-

lectie terecht te komen. Daar 

maak ik nu twee volledige sei-

zoenen deel van uit en dat be-

valt perfect. Jammer dat we vo-

rig seizoen de nacompetitie niet 

hebben gered, maar hopelijk 

kunnen we dit seizoen opnieuw 

een prijs pakken. Dat zou in elk 

geval wel heel mooi zijn.”

Toch ziet Matthews een manco 

als het gaat over de breedte 

van de selectie. “We moeten 

soms een beroep doen op jon-

gens van het tweede en van-

uit de JO19, dat is niet ideaal 

en al zeker niet als je bovenin 

wilt meestrijden. Concurren-

tie maakt je als speler in mijn 

ogen altijd beter en dat is nu 

soms niet zo. Ik heb ook al sinds 

de voorbereiding last van een 

knieblessure die me soms wel 

wat belemmerd, al doe ik er 

alles aan om te kunnen spelen. 

Maar ik probeer het niet teveel 

te overzetten, mede ook omdat 

ik in het restant nog zoveel mo-

gelijk wil spelen dit seizoen. Dus 

als ik rust kan pakken, dan doe 

ik dat zeker.”

Zelf hoopt hij nog jaren bij de 

club uit zijn woonplaats te kun-

nen voetballen, op dit niveau en 

eventueel ooit in de eerste klas-

se. “Hier heb ik mijn plek gevon-

den. Bij de club voetballen veel 

vrienden ook in het tweede en 

in de JO19. Dus dat is prettig. Er 

zit wel potentie in voor de toe-

komst qua doorstroming en dat 

is ook wel nodig om de selectie 

op peil te brengen. Voor de eer-

ste klasse zijn we nu nog niet 

klaar, maar je weet nooit hoe het 

plaatje er over een paar jaar uit-

ziet. Als we de kans krijgen, dan 

moeten we die altijd pakken.”
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Westerweele vertrekt 
met pijn in het hart bij 
’s-Heer Arendskerke

Bij Wemeldinge weinig 
échte doelstellingen na 
hectische voorbereiding
WEMELDINGE – Het bericht dat de selectie ontving in de voorbereiding, 

dat één van de elftalleiders plotseling was overleden zorgde voor 

een nare seizoensstart. Aanvoerder Barrie Vleugel (29) erkent, dat 

het voorval toch de nodige impact had op de selectie. ‘We hebben 

daardoor ook vooraf weinig echte doelstellingen gemaakt met elkaar. 

Vooral plezier ervaren en proberen het zo goed mogelijk te doen.’

De gebeurtenis 

had volgens de 

ervaren kracht zijn 

weerslag op het 

gemoed binnen de spelersgroep, 

maar ook binnen de vereniging. 

“We zijn natuurlijk een heel kleine 

en ook hechte vereniging waar 

iedereen elkaar kent en in voor- 

en tegenspoed met elkaar mee-

leeft. Dat was in dit geval zeker 

niet anders en dat maakt al het 

andere relatief. Neemt niet weg, 

dat we uiteindelijk op het veld 

wel gewoon zo goed mogelijk 

voor de dag willen komen en dat 

gaat dit seizoen met wisselend 

succes.”

Van wedstrijd naar wedstrijd 

wordt het bekeken wat het strijd-

plan is en hoe de punten kunnen 

worden binnengehaald. Het le-

vert tot op heden wisselvallige 

resultaten op erkent ook Vleugel. 

“Het is vaak een verrassing hoe 

een wedstrijd bij ons gaat verlo-

pen. Het loopt als een tierelier of 

het draait voor geen meter. Bizar 

om te ervaren, maar het is de re-

aliteit. Gek genoeg zitten we in 

een competitie waar iedereen zo-

wat van iedereen kan winnen of 

verliezen, dus elke week opnieuw 

heb je volop kansen op resultaat. 

Enerzijds leuk want je kan bij een 

overwinning zomaar ineens een 

aantal plaatsen stijgen, maar ver-

lies je dan kan je ook ineens vijf 

plekken lager staan..”

Dit seizoen speelt Wemeldinge 

overigens wel een ander systeem, 

mede omdat 1:4:3:3 niet bleek te 

lopen. “We zijn overgestapt op 

1:4:4:2 en dat past goed bij deze 

groep. Er zijn wat jonge jongens 

doorgekomen en er kloppen er 

de komende jaren ongetwijfeld 

nog wel een aantal op de deur 

van het eerste. Dat stemt tevre-

den en is mooi om te zien. Zelf 

probeer ik met mijn coaching, 

mijn rust aan de bal en mijn erva-

ring de boel neer te zetten en te 

sturen. Als aanvoerder ervaar ik 

geen extra druk, maar vind ik het 

vooral leuk om daarin een ver-

lengstuk van de trainer te zijn en 

een schakel tussen de technische 

staf en de spelersgroep.”

Nu ziet Vleugel, die al zijn hele 

leven bij de vierdeklasser speelt, 

waarvan de laatste dertien jaar 

in het eerste elftal, dat 

de jeugdigheid soms 

wel parten speelt als de 

beuk door tegenstan-

ders er wordt inge-

gooid. “Dan zie je 

soms dat we fysiek 

het onderspit del-

ven met die jon-

ge jongens. Die 

moeten wennen 

en rijpen. Het is 

een goede leer-

school en ik weet 

zeker dat we 

daar op termijn de 

vruchten 

van gaan 

plukken.”

RILLAND – Het was vorig jaar voor Bart Spelier soms ‘zwemmen’ op het middenveld en 

had de ploeg moeite om tot voetballen te komen. Een nieuw spelsysteem heeft volgens 

hem voor nieuw spelplezier gezorgd. ‘Nu proberen we écht te combineren en dat geeft 

gewoon veel meer voldoening.’

Ander spelsysteem zorgt volgens 
Bart Spelier voor nieuw spelplezier 

Ondanks dat 

misschien de re-

sultaten nog wat 

wisselend zijn, 

voelt Spelier zich wel meer 

thuis in deze speelwijze. “We 

speelden vorig seizoen met 

vier middenvelders en twee 

spitsen. Nu spelen we met 

drie aanvallers en drie échte 

voetballers op het midden-

veld, dat voelt gewoon veel 

prettiger. Voorheen speelde 

de geluksfactor vaak een rol 

om de resultaten te behalen, 

terwijl we nu proberen om 

opbouwend en voetballend 

het verschil te maken.”

In de nieuwe speelwijze fun-

geert de 22-jarige Spelier 

veelal als linkshalf óf linksbui-

ten, waar hij veelvuldig aan 

aanvallen toekomt en met een 

passeeractie, voorzet of schot 

zichzelf in het spel betrekt. “Ik 

moet het vooral hebben van 

mijn loopvermogen en ook 

van mijn omschakeling. Ben 

een echte ‘box-to-box’-spe-

ler. Daarbij heb ik een aardige 

voorzet, wat heerlijk om te 

kunnen geven of een strakke 

inspeelpas om direct kunnen 

doorvoetballen. Ik moet alleen 

veel constanter worden in 

mijn presteren, want daar ont-

breekt het nog wel eens aan. 

Daar doe ik in elk geval wel al-

les aan om daarin stappen te 

blijven maken.”

Spelier is een echte clubjon-

gen en loopt al op de club 

rond zolang hij kan lopen en 

tegen een bal kan trappen. 

Op zijn vijfde werd hij offi -

cieel lid en inmiddels alweer 

een paar jaar speler bij het 

eerste. 

“Een echte doelstelling had-

den we dit seizoen niet, want 

na vier seizoenen spelen we 

nu in een andere vierde klas-

se, met een aantal voor ons 

onbekende teams. We spelen 

ook hier een aantal regioder-

by’s en dat is altijd speciaal. 

Ik merk wel dat qua niveau 

het dicht bij elkaar zit, dus 

zullen we wekelijks vol aan de 

bak moeten om in het linker-

rijtje te kunnen blijven. Dat is 

wel ons streven in elk geval 

en dat moet haalbaar zijn.”

Promotie is voor Rillandia 

in de ogen van Spelier ech-

ter niet direct noodzaak. “Ik 

weet ook niet of dat haal-

baar is, dan moet écht alles 

meezitten en dan is het maar 

afwachten. Want nu weten 

we dat we lekker kunnen 

meedraaien en regelmatig 

onze wedstrijden winnen.

Dat zorgt ervoor, dat de 

sfeer en het plezier goed 

zijn. En dat is misschien wel 

veel meer waard dan op een 

hoger niveau spelen. We 

hebben hier bij Rillandia wel 

al regelmatig derde klasse 

gespeeld, maar voor deze 

groep is dit niveau prima 

denk ik. We komen nu lekker 

aan voetballen toe en dat is 

mij ook heel veel waard.”

in het eerste elftal, dat 

de jeugdigheid soms 

wel parten speelt als de 

beuk door tegenstan-

ders er wordt inge-

gooid. “Dan zie je 

soms dat we fysiek 

het onderspit del-

ven met die jon-

ge jongens. Die 

moeten wennen 

en rijpen. Het is 

een goede leer-

school en ik weet 

zeker dat we 

daar op termijn de 

vruchten 

van gaan 

plukken.”

’ S - H E E R 

ARENDSKERKE 

– Waar een tijd 

is van komen, is 

er vaak ook eentje van weer 

gaan. Na vier seizoenen is 

dat moment voor Kees Wes-

terweele er nu ook als trai-

ner van derdeklasser ’s-Heer 

Arendskerke. De trainer ver-

trekt door de voordeur én 

met pijn in het hart.

“Ik heb altijd gezegd dat een 

trainer na twee of maximaal 

drie seizoenen weer moet 

weggaan omdat een groep 

dan meestal toe is aan wat 

nieuws. Toch heb ik er hier 

bij ’s-Heer Arendskerke nog 

een vierde seizoen aan vast-

geplakt. De wens van het 

bestuur en vanuit de spelers-

groep waren dat ik door 

zou gaan. En zelf had ik 

ook het gevoel dat ik 

nog niet klaar was, 

dat was overigens 

al voordat we de-

gradeerden. Be-

gin vorig seizoen 

stopten ook bepalende spe-

lers zoals Justin le Conte en 

Michiel Bouwman. Dat vang 

je niet zomaar op en bleek 

ook. Het zou mooi zijn om de 

ploeg weer achter te laten als 

tweedeklasser, maar ik besef 

dat er dan nog heel wat moet 

gebeuren.”

Tien seizoenen is Westerwee-

le nu bij verschillende clubs in 

Zeeland actief als hoofdtrai-

ner, terwijl hij bij RCS nog een 

periode assistent-trainer was. 

De afgelopen vier jaar was hij 

drie jaar actief in de tweede 

klasse en nu in de 3e Klasse 

A, waar de ploeg halverwe-

ge in de middenmoot staat. 

“De andere zes teams hebben 

zich allemaal versterkt, terwijl 

wij iemand erbij kregen vanuit 

de JO19 en ons tweede elf-

tal. Vanuit de club hoorde je 

geluiden ‘dan worden we 

maar kampioen’ toen we 

degradeerden. Maar dat 

word je niet zomaar even. 

Terugkeren na één 

seizoen is het 

lastigste wat er 

is en dat blijkt 

ook.”

Een strijdbare 

ploeg, zo ty-

peert de oefen-

meester zijn 

elftal, maar 

ook wissel-

vallig. “In de 

beslissende 

wedstrijden zijn we nog niet 

goed genoeg. Dat is jammer, 

maar ook te verklaren als je 

alle selecties van de topteams 

naast elkaar zet. Ik vind het 

een geweldige groep, een 

geweldige club ook om voor 

te werken en dat heb ik hier 

met veel plezier en toewijding 

gedaan. Ik hoop dat we na 

de winter onze huid zo duur 

mogelijk verkopen en blijven 

ontwikkelen.” Waar én of hij 

komend seizoen als trainer 

elders actief is, dat is nog 

onduidelijk. “Ik zie wel wat er 

komt en ga ook alleen aan de 

slag als het niveau goed is en 

ik perspectief zie. Voorlo-

pig richt ik alles op het 

restant van dit sei-

zoen. Ik wil het hier 

goed afmaken, het 

liefst met een prijs. De 

deur uitlopen met 

een periodetitel 

of misschien nog 

meer zou mooi 

zijn. Maar nog be-

langrijker vind ik 

dat de mensen hier 

zeggen: de afgelo-

pen vier jaar heb-

ben we wat geleerd, 

zijn we gegroeid en 

hebben we het fi jn 

gehad.”
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Van Herwijnen op zijn 
plek bij Kloetinge O23
KLOETINGE – Hij maakt alweer voor het achtste jaar deel uit van 

de (jeugd)opleiding bij Vierde Divisionist v.v. Kloetinge, waar hij 

zichzelf inmiddels prima op zijn plek voelt. Inmiddels is Joël van 

Herwijnen gekozen tot aanvoerder van de O23, waarmee hij hoopt 

te handhaven in de 2e Divisie. En op een eventuele kans om zichzelf 

te laten zien bij het eerste elftal.

DRIEWEGEN – Het blessurespook dat steeds maar weer van gedaante verandert en je blijft achtervolgen… 

Aanvaller Kai Dekkers (28) van DwO’15 kan er helaas over meepraten. Vorig seizoen miste hij meer dan 

de helft van de wedstrijden door tal van kwetsuren, maar ook dit seizoen is nog altijd niet de oude. ‘Toch 

voelt het helemaal anders en hoop ik eindelijk de blessures achter me te kunnen laten.’

Aanvaller Kai Dekkers hoopt eindelijk 
blessures achter zich te kunnen laten

Blessurevrij blijven 

en van waarde kun-

nen zijn, meer wen-

sen heeft de spits van 

vierdeklasser DwO’15 niet op zijn 

verlanglijstje staan. Of het moet zijn 

om met zijn ploeg bovenin mee te 

draaien en vol voor de prijzen te 

voetballen. “Die drie dingen bij el-

kaar zijn wel perfect samengevat. 

Want het blessureleed wat me vorig 

seizoen ten deel is gevallen…. Eerst 

had ik lang last van een liesblessure, 

toen kreeg ik na een paar gespeelde 

wedstrijden een zweepslag en kreeg 

dus last van de hamstring. In totaal 

heb ik meer dan de helft van het sei-

zoen aan de kant gestaan. Zuur ook, 

want je wilt je team helpen maar dat 

gaat dan niet.”

Dekkers begon als vijfjarige bij SVD, 

speelde in de jeugd ook nog voor 

SVD/Volharding wat sinds 2015 is 

gefuseerd tot DwO’15. Het was vo-

rig jaar overigens niet alleen Dekkers 

die geblesseerd was, maar meerde-

re selectiespelers. “Dat konden we 

nooit opvangen en daardoor duurde 

het ook zo lang voordat we begon-

nen te presteren. In de winterstop 

hadden we één punt, nu hebben we 

er twintig en staan we in de top. Dat 

is toch wel een heel andere gevoel 

nu. Er zijn jongens doorgekomen 

waardoor de selectie breder is ge-

worden. Bovendien hebben we met 

Danny Sandhövel een trainer die er 

bovenop zit en ook veel conditio-

neel traint. We zijn als groep nu veel 

fi tter en er is meer concurrentie. Dat 

zorgt ervoor dat het niveau omhoog 

gaat en je dus automatisch beter 

voor de dag komt in wedstrijden.”

Wanneer Dekkers fi t is, dan is hij 

over het algemeen ook basisspeler, 

al moest hij het nu ook regelmatig 

met een invalbeurt doen. “Ik ben 

nog altijd niet de oude, maar voel 

me wekelijks sterker worden. Het 

doel is om er na de winterstop weer 

helemaal te staan en dan hoop ik 

mijn waarde voor het elftal te kun-

nen tonen en mee te helpen om te 

strijden voor een eventuele periode-

titel. Die pakten we vorig jaar ook, 

maar dat was een brug te ver. Nu 

zijn we sterker als team en als se-

lectie, dus je weet nooit hoever je 

kunt reiken. Of we een niveau hoger 

aankunnen weet ik niet, maar als je 

de kans krijgt dan moet je hem altijd 

pakken.”

‘Hier bij Borssele 2 
gaat het écht om de 
lol in het spelletje’
BORSSELE – ‘Wie heeft er zin om lekker voor de lol te gaan 

voetballen bij Borssele en daar een tweede team te gaan vor-

men?’ Het was de vraag van Kevin Schikker die Berry de Wit 

ergens vorig jaar via een Facebook-oproep onder ogen kreeg. 

Hij was een 

paar jaar gele-

den met voet-

bal gestopt en 

zag wel wat in de oproep. Hij 

meldde zich aan en ze be-

gonnen meerdere vrienden te 

benaderen. Dat leidde tot de 

oprichting van Borssele2, dat 

nu daadwerkelijk uitkomt in 

competitieverband. 

“Het is een prima beslissing 

geweest en echt geweldig 

om te doen. Het is leuk dat 

we een grote groep vrienden 

zo enthousiast hebben ge-

kregen om met elkaar hier bij 

Borssele elke week te trainen 

en competitiewedstrijden te 

spelen. Niet té competitief 

gelukkig, want bij Borssele2 

gaat het echt om de lol in het 

spelletje. Het competitieve 

was voor mijn jaren geleden 

de reden om met voetballen 

te stoppen bij mijn vorige 

club v.v. Patrijzen. Ik kon, en 

wilde, het niet combineren 

met mijn studie en mijn bij-

baantje.”

De 21-jarige De Wit speelt 

met het tweede team in de 

reserveklasse, dezelfde com-

petitie waar ook het eerste 

elftal van Borssele uitkomt. 

“Het eerste is een vrienden-

groep en dat zijn wij ook. 

Op trainingen spelen we wel 

eens een partij tegen elkaar 

en in de competitie dus ook. 

We zijn aan elkaar gewaagd 

en dat maakt het wel leuk. 

Wij hebben een gemiddelde 

leeftijd van zo’n twintig jaar, 

dus kunnen nog wel wat jaar-

tjes vooruit.”

De zaterdagclub werd in 

1958 opgericht en bestaat 

momenteel dus uit twee 

seniorenteams. Ieder-

een is welkom om er 

te komen voetballen, 

een oproep die De 

Wit en zijn vrien-

den met beide 

handen heeft 

aangegrepen. 

“Het is mooi 

dat Borssele 

als vereni-

ging er voor 

open stond 

om ons als 

groep vrien-

den deze kans 

te bieden om een 

elftal te formeren. 

De seniorenafdeling is 

in één klap zowat verdub-

beld qua 

actieve 

leden, 

dus we 

zorgen 

ook voor 

een stukje levensvatbaarheid. 

Daarnaast hebben een paar 

mooie sponsoren ervoor ge-

zorgd dat we met prachtige 

nieuwe tenues kunnen aan-

treden en mooi voor de dag 

komen. Daar zijn we ieder-

een uiteraard heel dankbaar 

voor!”

Het aantal spelers bij Bors-

sele2 blijft overigens nog al-

tijd toenemen, ziet ook De 

Wit. “Ik heb al een broer 

weten over te halen om 

bij ons te komen spelen, 

dus is het ook voor 

mij een kleine 

familiereünie, 

wat ook wel 

leuk is. We 

trainen twee 

keer in de 

week, spelen 

onze wedstrij-

den en doen 

daarin ons stin-

kende best. Na 

afl oop drinken 

we een biertje 

en hebben we 

het gezellig. 

Ik heb het 

plezier hier 

volledig terugge-

vonden en dat was waar-

voor we de stap ook heb-

ben gezet me z’n allen.”

“Dat zijn ambiti-

euze doelen, maar 

dat mag ook wel 

vind ik. Je moet 

voor jezelf altijd zorgen dat je 

mooie uitdagingen hebt om als 

voetballer voor te gaan. Vorig 

seizoen heb ik ook geregeld 

al meegetraind en op de bank 

gezeten bij het eerste. Dat is 

enorm leerzaam en ik hoop dat 

ik die kansen in het verloop van 

dit seizoen opnieuw ga krijgen. 

Ik zit hier nu acht seizoenen en 

het is altijd mijn doel geweest 

om het eerste elftal te halen. 

Dat ik nu aanvoerder ben van de 

O23 daar ben ik trots op en zal 

ook niet zomaar zijn. Ik voel het 

vertrouwen en wil dat graag te-

rugbetalen.”

Door een langdurige blessure 

van Martijn Ganzeman koos trai-

ner Erwin van der Woerdt tijdens 

de Borssele Sloepoort Cup in de 

voorbereiding voor Van Herwij-

nen als aanvoerder. Toch geeft 

die keus bij de middenvelder 

geen extra druk. “Ik wil graag 

met de coaching mijn team hel-

pen. En ook geregeld wat goals 

en assists meepikken. Ik voel me 

op mijn gemak binnen het team 

en hoop dat we met z’n alleen 

ook na de winterstop in de 2e 

Divisie kunnen uitkomen. Het 

is een sterke competitie met 

goede tegenstanders. Dat hoge 

niveau zorgt er wel voor, dat je 

wekelijks vol aan de bak moet 

en daardoor jezelf ook steeds 

naar een hoger niveau brengt 

als speler. Ik geniet daar zelf wel 

enorm van moet ik zeggen.”

Hoewel de kansen bij het eer-

ste nu iets minder zijn dan vorig 

seizoen, blijft dat wel het uitein-

delijke doel voor de oud-jeugd-

speler van v.v. Kapelle. “Ik ben 

hier destijds met een duidelijk 

idee naartoe gekomen. De op-

leiding is van een hoog niveau 

en alles is hier perfect geregeld. 

Er heerst een goede sfeer bin-

nen de club en ik voetbal met 

veel plezier. Ik ben van origine 

buitenspeler en heb hier ook 

al rechtsback en rechtshalf 

gespeeld. Daardoor ben ik 

een completere speler ge-

worden.” Hoewel het doel 

was om dit seizoen met de O23 

mee te strijden voor promotie, is 

dat wel bijgesteld. “We hebben 

een slechte reeks gehad en dat 

wordt op dit niveau afgestraft. 

Nu is het zaak om vooral te 

handhaven. We spelen met maar 

acht teams twee keer een halve 

competitie, dus dat is een fi kse 

klus. Als het lukt, dan hebben we 

het goed gedaan met z’n allen. 

Net zoals ik graag hier het eerste 

wil halen. Ik kreeg in de zomer 

de kans om elders te gaan spe-

len, maar heb dat niet gedaan. Ik 

ben hier een betere voetballer 

geworden en hoop die laatste 

stap ook nog te maken. Al zal 

dat volledig aan mezelf liggen.”
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Amundsenweg 4  Goes  T 0113 - 21 96 50 
www.kookwereldgoes.nl

Kookwereld Goes heeft complete keukens 

tot een enkele kast. Alles wat u nodig heeft 

om uw smaakvolle creaties te maken vindt 

u bij ons.

Meer dan alleen keukens.

Bent u op zoek naar 

meubels voor de 

garderobe, eetkamer, 

woonruimte, was- 

en opbergruimte of 

badkamer? Ook hiervoor 

kunt u terecht bij 

Kookwereld Goes.

Kookwereld Goes
Alles voor uw kookgemak
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AMZ en De Muynck Techniek, een sterke combinatie!

www.amz.nl l www.demuynck.nlTel. 0113 351 551

82 zitplaatsen

50-62 zitplaatsen

16-19 zitplaatsen

•  Verzorgde dagtochten
•  Meerdaagse reizen
•  Individuele reizen
•  Schoolreizen
•  VIP vervoer
•  Luchthaventransfers
•  Groepsvervoer
•  Evenementenvervoer
•  Bedrijfsrondritten

• Bedrijfswagenspuiterij
• APK en Aircoservice

• Industrieel spuitwerk
• Truck en trailerservice

32 zitplaatsen
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32 Eten & Drinken

www.32goes.nl

32_etendrinken

32 Eten & Drinken

Voor het feestgedruis  van eindejaar en nieuw-
jaar kunt u natuurlijk ook bij ons terecht in onze 
mooie zaak.
Heeft u nog neefjes, nichtjes, dochters of zoons 
die een bijbaantje zoeken? Wij zoeken nog 
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De Bert richt zich op de tweede 
seizoenshelft bij v.v. GOES

GOES – Ondanks dat hij na zijn vertrek bij PEC Zwolle in 2019 meetrainde bij HSV Hoek, kwam het 

voor Stefan de Bert niet van een defi nitieve overstap. Hij koos uiteindelijk niet voor de Zeeuws-

Vlaamse derdedivisionist maar maakte de overstap naar v.v. Goes. Ondanks dat hij vorig seizoen 

degradeerde, heeft De Bert het op Sportpark ’t Schenge uitstekend naar zijn zin.

“Bij Hoek 

was het 

mooi om 

op hoog 

niveau met die groep 

mee te trainen, maar 

kreeg geen toestemming 

om wedstrijden te spelen. Toen 

Goes interesse toonde heb ik er 

goed over nagedacht en besloten 

om daarheen te gaan, vooral omdat 

ik de kans op speelminuten daar 

veel groter achtte. Achteraf gezien 

een prima keuze, want sinds mijn 

overstap heb ik vrijwel alles wel ge-

speeld.”

Momenteel moet de verdediger 

(die via SV Walcheren, JVOZ, Spar-

ta Rotterdam en PEC Zwolle bij de 

vierde divisionist terecht kwam) 

echter noodgedwongen toekijken.  

De Bert, die ook als middenvelder 

uit de voeten kan liep een fi kse 

enkelblessure op toen hij verkeerd 

landde bij een duel om de bal. “Die 

werd direct dik en blauw en ook 

mijn directe tegenstander had wel 

door dat het niet goed was. Hij kon 

er overigens helemaal niets aan 

doen, maar dat neemt niet weg dat 

ik nu wel tot de winterstop aan de 

kant stap helaas. Ik richt me op de 

tweede seizoenshelft, zodat ik na de 

winterstop weer helemaal fi t aan de 

aftrap sta.”

Als centrale verdediger vind De Bert 

zichzelf het prettigste in het veld en 

denk hij ook binnen de speelwijze 

van Goes het beste tot zijn recht te 

komen. Getwijfeld om te vertrekken 

na de degradatie heeft hij overigens 

niet, want hij wil gewoon graag met 

de ploeg zien terug te keren naar 

een hoger niveau. “Het is overigens 

niet zomaar vanzelfsprekend, dat 

dit ons dit seizoen al lukt. Want de 

ploegen in de linkerrij zijn allemaal 

erg aan elkaar gewaagd en als de-

gradant is het niet zo simpel om di-

rect terug te keren. Er zijn ervaren 

jongens vertrokken en daarvoor zijn 

alleen gasten teruggekomen die én 

jonger zijn én afkomstig zijn van een 

lager niveau. Dat heeft dus tijd no-

dig, al is dat in het voetbal niet altijd 

gegeven.”

De verdediger predikt dan ook rust 

en kijkt met vertrouwen naar de 

toekomst. “Als we deze groep nu 

eens een aantal seizoenen bij elkaar 

kunnen houden, dan denk ik dat er 

heel wat uit te halen valt. We heb-

ben de afgelopen seizoenen steeds 

opnieuw moeten bouwen en dat 

kan je niet blijven volhouden. We 

zijn een relatief kleine vereniging 

en dan is vastigheid erg belangrijk. 

En dan is het ook zaak om iedereen 

binnenboord te houden, want wil je 

stappen vooruit zetten en toewer-

ken richting promotie dan moet je 

ingespeeld raken op elkaar. Dat zie 

je bijvoorbeeld bij Kloetinge, waar 

de kern van de selectie al heel wat 

jaren bij elkaar is. Ik hoop dat hier 

bij Goes ook mee te maken en dan 

denk ik echt, dat er nog veel meer 

uit gaat komen dan dat we tot op 

heden hebben laten zien.”

Trainer Dennis de Nooijer en assis-

tent Harro Hazelaar zijn dus volop 

in opbouw en dat gaat vooralsnog 

met wisselend succes. “Dat is ook 

logisch, want de vierde divisie is 

een behoorlijk hoog niveau en je 

moet elke wedstrijd optimaal ge-

concentreerd zijn. We moeten 

daarin als team veel constanter 

worden. Als ons dat lukt, dan denk 

ik dat een plek in de top-vier ze-

ker tot de mogelijkheden moet 

behoren.”

COLIJNSPLAAT – Het is alweer vijf seizoenen geleden dat Jesse de Jong bij Colijnsplaatse 

Boys zijn voorste kruisband afscheurde. Revalidatie volgde en daarna drie pijnvrije 

seizoenen, tot vorig seizoen het noodlot opnieuw toesloeg en hij zijn kruisband afscheurde. 

Hij stopte met voetbal, maar toch trok hij dit seizoen weer zijn voetbalschoenen aan bij het 

eerste elftal van de zaterdagvierdeklasser. 

Onwillige knie zit nog steeds ‘in het 
hoofd’ bij Jesse de Jong 

“Ik speel nu zonder 

kruisband, maar 

heb de knie uit 

voorzorg wel altijd 

ingetaped én ik draag een knie-

brace. De spoeling is qua spe-

lers momenteel erg dun bij ons 

en ik miste het voetbal gewoon 

enorm veel. We hebben op pa-

pier ruim voldoende spelers voor 

het eerste en het tweede, maar 

We hebben ook een aantal ge-

blesseerden, waardoor jongens 

uit het tweede noodgedwongen 

ook moeten bijspringen. Boven-

dien missen een aantal bepalen-

de spelers nog de juiste vorm 

en dan beland je zoals wij in de 

hoek waar de klappen vallen. Al 

is het mooi dat we in de laatste 

pot voor de winterstop tegen 

Goes de eerste overwinning 

hebben gepakt, dat geeft weer 

wat vertrouwen.”

Vertrouwen, het is voor de 24-ja-

rige middenvelder een belang-

rijk woord. Niet qua vorm, maar 

wel qua gezondheid en dan met 

name wat betreft zijn knie. “Ik 

merk nu vooral, dat ik een jaar 

lang niet heb gespeeld. Dus 

ik moet er nog echt inkomen. 

Daarbij moet ik ook opnieuw 

vertrouwen krijgen in mijn knie, 

want het zit nog steeds wel al-

tijd in mijn hoofd. Je bent er niet 

constant mee bezig, maar zodra 

je iets voelt dan heb je de angst 

d a t het weer foute boel is.”

Soms gaat het weken goed en 

dan ineens moet De Jong weer 

even pas op de plaats maken. “Ik 

ken de signalen nu steeds be-

ter, dus als ik wat voel dan stop 

ik ook direct met trainen. Die 

afspraak heb ik met de trainer 

gemaakt en dat is prima. Ik kan 

de ene week alles doen en ga vol 

de duels aan, terwijl ik de andere 

week soms ineens een dikke knie 

heb en even moet overslaan. 

Maar het spelletje is dusdanig 

leuk, dat ik het er wel voor over 

hebt. Ik doe extra oefeningen 

voor elke training en de wedstrij-

den. Ik weet wat ik aan balan-

soefeningen en spieroefeningen 

moet doen om fi t te blijven en 

dat werkt vooralsnog goed.”

Beter dan het najagen van de 

doelstellingen die De Jong en 

zijn ploeggenoten vooraf aan 

het seizoen hadden gesteld. 

“We wilden kijken of we zouden 

kunnen meestrijden bovenin, 

maar dat kon al snel de koelkast 

in. Het gaat er nu vooral om dat 

we iedereen binnenboord hou-

den, het vertrouwen terugkeert 

én we wedstrijden gaan winnen. 

Hopelijk is tegen Goes de om-

mekeer ingezet en kunnen we 

een leuke tweede seizoenhelft 

tegemoet zien.”

En als hij naar zichzelf kijkt, dan 

weet hij ook heel goed wat hij 

wil. “Fit blijven! Zoveel mogelijk 

wedstrijden spelen en ervoor 

om wedstrijden te spelen. Toen 

Goes interesse toonde heb ik er 

goed over nagedacht en besloten 

om daarheen te gaan, vooral omdat 

ik de kans op speelminuten daar 

veel groter achtte. Achteraf gezien 

een prima keuze, want sinds mijn 

overstap heb ik vrijwel alles wel ge-

speeld.”

Momenteel moet de verdediger 

(die via SV Walcheren, JVOZ, Spar-

ta Rotterdam en PEC Zwolle bij de 

vierde divisionist terecht kwam) 

echter noodgedwongen toekijken.  

De Bert, die ook als middenvelder 

uit de voeten kan liep een fi kse 
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zorgen dat ik elke week wat 

meer vertrouwen krijg in de 

knie. En als middenvelder pro-

beren om een voorname rol te 

pakken in het elftal. Het is een 

rol die me prima ligt. We zijn 

nog altijd beetje zoekende qua 

systeem maar ik denk wel, dat 

we als iedereen weer fi t is en 

de vorm heeft hervonden, zeker 

nog de nodige punten zullen 

gaan pakken dit seizoen.”
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Thomas van der Tak ziet strijd om 
lijfsbehoud van ZSC’62 als uitdaging
SCHARENDIJKE – Vorig seizoen wist ZSC’62 ternauwernood het 

degradatiespook te omzeilen, maar ook dit seizoen is het voor de 

ploeg uit Scharendijke ‘alle hens aan dek’. De ploeg van Thomas van 

der Tak zal na de winterstop er alles aan moeten doen om afdeling 

naar de vierde klasse van het zaterdagvoetbal te voorkomen.

“Dat wordt een 

fi kse expeditie, 

maar ik zie het 

vooral als een 

uitdaging. We hadden voor-

af als doel al bepaald dat 

we voor handhaving zouden 

gaan, het liefst om minimaal 

de play-offs te bereiken. Maar 

als je kijkt naar de resultaten 

die we tot nu toe hebben be-

haald, dan zullen we aan de 

bak moeten. 

Tot nu toe hebben we ook al 

een hoop pech gehad, al kan 

je daar natuurlijk niet alles op 

afschuiven als je kijkt ook naar 

de plek waar we vorig jaar zijn 

geëindigd. We hebben, om 

probleemloos een seizoen vol 

te kunnen meestrijden, een 

erg krappe selectie en als je 

dan ook nog eens met een 

fl inke lijst aan blessures te ma-

ken krijgt….”

Van der Tak (21) trainde op 

zijn zeventiende al geregeld 

mee met het eerste elftal bij 

ZSC’62, terwijl hij in de jeugd 

uitkwam van FC De Westhoek 

waarmee ZSC’62 een samen-

werking heeft. “Door de co-

rona heeft het allemaal wat 

langer geduurd, maar inmid-

dels ben ik wel drie seizoenen 

een vaste waarde binnen de 

selectie en ook in het elftal. 

Ik loop hier toch ook al weer 

sinds de F’jes rond, dus dat ik 

wel leuk om op je eigen dorp 

nu in het eerste elftal weke-

lijks je wedstrijden te kunnen 

en mogen spelen.”

De jongeling voelt zich op 

zijn gemak binnen de spelers-

groep, die volgens de jonge 

verdediger/ middenvelder 

een prima mix kent van jonge 

spelers die zijn doorgekomen 

en een aantal ervaren jongens 

die al jarenlang in de derde 

klasse actief zijn. “Ik train 

graag en probeer dan ook om 

steeds mezelf te verbeteren. 

Ik ben zeer zeker niet de bes-

te voetballer, maar moet het 

hebben van mijn inzet. Dat is 

op de positie als controleren-

de middenvelder of back ook 

iets wat nodig is. Ballen ver-

overen en mijn directe tegen-

stander uitschakelen.”

Tussentijds kreeg de ploeg 

ook te maken met een trai-

nerswisseling, nadat Thomas 

Mangelaars zichzelf niet lan-

ger de juiste man op de juis-

te plek vond. Hij is nog wel 

actief om vorm te geven aan 

het nieuw te schrijven jeugd-

plan. Hoofdtrainer is nu Ed-

win Kriens, die in het verleden 

ook al eerder aan ZSC’62 ver-

bonden was als hoofdtrainer. 

“Voor mij en ook voor heel 

veel andere jongens uit de 

selectie is hij dus geen onbe-

kende, wat het ook wel een 

stuk makkelijker maakt.”

Gevraagd naar de kansen 

voor zijn club is Van der Tak 

helder. “Ik denk zeker dat 

de nacompetitie er voor ons 

alsnog in zou moeten zitten, 

zeker ook omdat er een ploeg 

of zes aan elkaar gewaagd is. 

Maar dan zullen wel ons wis-

selvallig spel moeten ombui-

gen en een vergelijkbare se-

rie moeten gaan neerzetten 

zoals we vorig seizoen had-

den. Willen we wegkomen uit 

de directe gevarenzone en 

stijgen richting nacompeti-

tieplaatsen, is dat pure nood-

zaak. De overtuiging heb ik 

wel, want ik denk dat we vol-

doende kwaliteit in de groep 

hebben om dat voor elkaar 

te krijgen. Maar dan moeten 

bepalende jongens fi t zijn 

of blijven én zou het fi jn zijn 

als het balletje af en toe ook 

eens in ons voordeel gaat val-

len. Als dat gebeurt, dan is er 

heel veel nog mogelijk in deze 

klasse.”

GOES – De apotheose op de laatste speeldag in de 3e Klasse A van het zaterdagvoetbal deed v.v. Goes op de laatste plaats 

belanden, waardoor de ploeg van centrale middenvelder Jordy Rouw (21) rechtstreeks degradeerde. Ook dit seizoen heeft de 

jonge selectie het lastig een niveau lager. ‘Toch hoop ik dat we alsnog een periode kunnen pakken.’

Jordy Rouw hoopt dit seizoen met 
Goes toch nog op een periode

“Het lijkt mis-

schien een oppor-

tunistische doel-

stelling, maar ik 

denk dat we wel voldoende 

voetballend vermogen in onze 

selectie hebben om daarvoor 

te kunnen meestrijden. Alleen 

vraag het voetbal in de vierde 

klasse ook andere kwaliteiten 

en wordt er toch ook fysiek 

gespeeld. Ik ben  eenentwin-

tig en zowat degene met de 

meeste ervaring, dus op fy-

siek vlak hebben we het vaak 

lastig.”

Rouw kwam twee seizoenen 

geleden over vanuit de jeugd 

van Kloetinge en sloot toen 

aan bij het Goese zaterdag-

team. “Een groep vrienden 

van mij maakte de overstap 

naar Goes en vroegen of 

ik ook interesse had. Want 

voor velen was de stap van-

uit de jeugd naar de zondag-

tak, die uitkwam toen in de 

derde divisie, heel groot. Er 

werd toen gekozen voor het 

zaterdagteam dat speelde in 

de derde klasse. Daar had-

den we het door allerlei oor-

zaken ook lastig, al deden 

we het voetballend niet altijd 

onaardig. Ervaring in de se-

nioren hadden we niet en dat 

was toch wel één van de be-

langrijkste oorzaken dat we 

punten lieten liggen. Dat we 

op de allerlaatste speeldag 

vorig seizoen uiteindelijk 

nog rechtstreeks degradeer-

den was een enorme teleur-

stelling.”

Want direct weer ‘even-

tjes’ terug promoveren, dat 

is maar heel weinig teams 

na een moeilijk seizoen ge-

geven. “Je moet dan direct 

de knop kunnen omzetten 

en een goede nieuwe start 

maken. Dat wilden we na-

tuurlijk wel, maar als je van 

een niveau hoger komt dan 

willen tegenstanders niets 

liever dan van je winnen. 

En daar hadden we de eer-

ste seizoenshelft geregeld 

moeite mee. Het doel was 

om mee te doen bovenin en 

aanspraak te maken op pro-

motie. Ik besef heel goed dat 

dit een heel lastige expeditie 

wordt, maar toch hoop ik dat 

we dichtbij kunnen komen.”

Wat er dan moet gebeuren 

volgens Rouw is duidelijk. 

“Allereerst is het van groot 

belang om met elkaar con-

stanter te presteren. We 

hebben nog teveel wed-

strijden waarbij we door de 

ondergrens zakken. Het is 

te wisselvallig en dat kostte 

ons al teveel onnodige ver-

liespunten. We moeten het 

van het voetbal hebben en 

nog steeds wel wennen aan 

elkaar. We hebben enkele 

nieuwe jongens erbij, ook 

nog zonder ervaring in een 

eerste elftal. Die worden nu 

allemaal heel snel ‘volwas-

sen’, dus ik hoop dat we na 

de winterstop de weg naar 

de subtop kunnen inzetten.”

De centrale middenvelder, 

veelal actief op ‘tien’ in het 

team van trainer Pearl Does-

burg, wil zichzelf blijven 

ontwikkelen. Vooral ook in 

het oppakken van een lei-

dende rol in het veld. “Dat 

verwacht de trainer wel en is 

iets waarin ik stappen moet 

maken. Ik probeer het steeds 

vaker en het gaat ook beter, 

maar daarin ben ik nog lang 

niet op mijn top. Net zoals ik 

nog effectiever voor de goal 

moet zijn. Op die manier 

wil ik mijn bijdrage leveren 

en het voortouw nemen op 

momenten dat het wat min-

der loopt. Maar ik moet ook 

meer gaan scoren, want als 

ik niet boven de tien goals 

uitkom dan ben ik verre van 

tevreden. Dus er is nog werk 

genoeg aan de winkel voor 

mij persoonlijk én voor ons 

als team.”
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Ridderhof gaat met Wolfaartsdijk 
vol voor het kampioenschap in 4B
WOLFAARTSDIJK – Het eerste toetje van dit voetbalseizoen is 

voor Wolfaartsdijk al binnen in de vorm van een periodetitel. Maar 

voor topschutter en aanvoerder Rudy Ridderhof (29) is er wat hem 

betreft nog een groter doel: het kampioenschap in de 4e Klasse B. 

‘Als je al zo’n stuk voorstaat op de rest, dan vind ik ook dat we daar 

vol voor moeten gaan.’

Vorig seizoen 

waren ze er 

al heel dicht-

bij, maar toen 

strandde het uiteindelijk in 

de nacompetitie, notabe-

ne in het jaar dat de club 75 

jaar bestond. “Achteraf is 

het altijd de koe in de kont 

kijken, maar ik denk dat het 

met die versterkte degra-

datieregeling voor ons een 

niveau hoger een fl inke kluif 

was geworden. Daarom is 

het mooi, dat we nu met al 

die jonge gasten in de vierde 

klasse het zo goed doen. Ze 

kunnen wennen aan het se-

niorenvoetbal en we draaien 

als een malle. Dat is heerlijk 

voetballen, zeker ook voor 

mij als spits, of eventueel als 

‘nummer tien’. Het is prachtig 

om die jonge gasten in deze 

talentvolle selectie te kunnen 

klaarstomen en wellicht sa-

men volgend seizoen de stap 

omhoog te maken.”

Ridderhof begon ooit met 

voetballen bij WHS, waar 

hij op een gegeven moment 

de lol in het voetbal verloor. 

Na een jaar zonder voetbal 

haalden enkele vrienden uit 

Stavenisse hem over om daar 

te komen spelen. De spits 

maakte de overstap en vond 

er het plezier in het spelletje 

weer terug. “Toch ben ik altijd 

wel ambitieus en dat bleek 

bij Stavenisse toch lastig om 

te realiseren op sportief vlak. 

Toen de vraag vanuit Wol-

faartsdijk kwam, ben ik eens 

gaan meetrainen en dat be-

viel direct.”

De veelscorende aanvaller 

maakte de overstap naar de 

topploeg, waarmee hij dus 

promotie misliep in de fi na-

le van de nacompetitie. “Het 

was een prachtig seizoen bij 

een nieuwe club. Ik scoorde 

twaalf keer, maar mistte ook 

vier duels vanwege blessu-

res. Dus dat hadden er meer 

kunnen en moeten zijn. Het 

is hier voor mij als aanvaller 

echt heerlijk voetballen. We 

hebben zoveel kwaliteit in de 

groep en ik krijg voldoende 

heerlijke assists van de bui-

tenspelers. Ik hoop er dit sei-

zoen mee dan dertig te kun-

nen maken, die uitdaging wil 

ik graag aangaan.”

Even twijfelde de inwoner 

van Stavenisse of hij dit sei-

zoen bij de titelkandidaat 

moet doorgaan, niet op van-

wege het sportieve plaatje 

maar puur logistiek gezien. 

“Het is vanuit Stavenisse toch 

drie kwartier rijden naar Wol-

faartsdijk en drie keer per 

week dat stak soms best te-

gen. Je kan zeggen dat ik wel 

last had van reistijdirritatie 

haha, maar dat is nu wel weg 

gelukkig. Ik heb een ande-

re baan in Kapelle en dat is 

veel makkelijker te combi-

neren allemaal. Ik zit dan al 

aardig in de richting van het 

voetbalveld en dat is prettig. 

Bovendien wil ik graag met 

deze club sportieve succes-

sen boeken en het liefst een 

titel. Want in de senioren heb 

ik een kampioenschap nog 

nooit meegemaakt,  dat zou 

dus echt wel een prachtige 

ervaring zijn.”

Mijn tijd bij Stavenisse was 

voor mij heel waardevol, ze-

ker omdat ik daar het voet-

balplezier heb hervonden. 

Ik voelde me daar op mijn 

gemak en heb ook daar toch 

in die vijf seizoenen wel mijn 

goals gemaakt. Dat zorg-

de ook mede voor interesse 

vanuit Wolfaartsdijk. Ik had 

dat niet verwacht, maar wist 

ook dat ik wellicht spijt zou 

krijgen als ik deze sportieve 

stap omhoog niet zou pak-

ken. En ik heb mijn plekje hier 

wel gevonden, voetbal weke-

lijks, pik mijn goals mee en we 

liggen op koers. Het is nu aan 

ons om het dit keer wel af te 

maken.”

NIEUWDORP – Een eigen damesafdeling in leven houden, het wordt 

net zoals bij veel jeugdlichtingen steeds een grotere uitdaging. Zo 

ook bij SV Nieuwdorp, dat inmiddels al enkele jaren een succesvol 

samenwerkingsverband heeft met v.v. Patrijzen en sinds kort 

Lewedorpse Boys. Pascal Gaakeer is als assistent en coördinator 

alweer voor het negende seizoen erbij betrokken.

Samenwerking dames SV Nieuwdorp 
/ Patrijzen/ Lebo verloopt prima

“Het is echt gewel-

dig om te doen. 

Ooit ben ik be-

gonnen toen twee 

nichtjes gingen voetballen. En 

ik ben er sinds die tijd altijd bij 

betrokken gebleven. Momen-

teel is het al de derde generatie 

meiden die nu is doorgekomen 

richting de damesafdeling. De 

onderlinge acceptatie is groot, 

ondanks dat er toch zeker spra-

ke is van een fi ks leeftijdsver-

schil. De jongste is zeventien en 

de oudste is vierenveertig. Maar 

het werkt perfect samen en dat 

is prachtig om te zien. Niet al-

leen op het veld, maar zeker 

ook erbuiten.”

Al acht seizoenen lang kent 

men bij de damesafdeling nu 

een samenwerking met v.v. Pa-

trijzen en daar is later ook nog 

Lewedorpse Boys bijgekomen, 

al is die samenwerking vooral 

op het vlak van jeugdelftal-

len in een SJO. “Om de hele 

puzzel nog een beetje inge-

wikkelder te maken is er voor 

de meisjesafdeling bovendien 

een samenwerking met ’s Heer 

Arendskerke. Het zegt heel 

veel over het gegeven van 

teruglopende aantallen waar-

mee veel, zo niet alle vereni-

gingen vandaag de dag mee 

te maken hebben.”

Samen met Harm Jan Hoon-

dert is Gaakeer verantwoorde-

lijk voor het reilen en zeilen bij 

de ST Nieuwdorp/ Patrijzen / 

Lebo, dat binnenkort door de 

trouwe hoofdsponsor Landlust 

weer compleet in nieuwe te-

nues wordt gestoken. “De ene 

helft van het seizoen spelen we 

bij Nieuwdorp en spelen dan 

in het groenwit, terwijl we de 

andere helft van het seizoen 

in het oranjewit spelen van Pa-

trijzen. De verdeling van aan-

tallen is ook vrijwel fi ftyfi fty, 

terwijl we één avond per week 

in ’s Heerenhoek trainen en de 

andere trainingsavond bij ons 

in Nieuwdorp. Wat dat betreft 

is de verdeling in vele vlakken 

meer dan perfect. Als je dan 

ziet ook dat er elke training 

zo’n achttien tot twintig speel-

sters op het veld staan, dan 

zegt dat ook veel over de moti-

vatie en het plezier wat de da-

mes beleven aan het spelletje.”

De speelsters zijn heel close 

met elkaar als team op het 

veld, maar volgens Gaakeer 

ook minstens zo nauw ver-

bonden buiten de witte lij-

nen. “Als je ziet ook hoe ze 

met elkaar omgaan en met 

elkaar dingen organiseren 

of als team ergens naartoe 

gaan. Dat is genieten. Ik ben 

als coordinator en assis-

tent-trainer verantwoordelijk 

voor het regelwerk rondom 

de selectie, maar als ik kijk 

hoe betrokken die dames zijn 

als het gaat om nevenacti-

viteiten binnen de club. Dat 

wordt ook hier enorm ge-

waardeerd.”

Op voetballend gebied is het 

niet zo, dat er persé gepres-

teerd of gepromoveerd moet 

worden. “Nee, want bij deze 

groep is vooral het plezier 

onder en met elkaar leidend. 

Als je daarbij dan ook nog 

leuke resultaten haalt, dan is 

dat meegenomen. We doen 

het tot op heden overigens 

wel verrassend goed in de 

vierde klasse, maar we moe-

ten niet koste wat kost een 

prijsje halen of promotie zien 

af te dwingen. Wat ze laten 

zien is boven verwachting 

en dat natuurlijk altijd extra 

leuk. Als je al plezier hebt als 

je niet wint, dan kan je wel 

snappen hoe groot het ple-

zier is hier nu de prestaties in 

een stijgende lijn zitten…”



Maandag 11.00-23.00 uur
Dinsdag 11.00-23.00 uur
Woensdag 11.00-23.00 uur
Donderdag 11.00-23.00 uur
Vrijdag 11.00-23.00 uur
Zaterdag 11.00-18.00 uur
Zondag gesloten

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

0164-655227
06-82881978

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

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

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

KRABBENDIJKE • Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken, Dorpsstraat 48, 0113-503013, www.reimerswaalverzekeringen.nl
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Werk jij graag mee aan een lekker product 
waar mensen blij van worden?

Ben jij ondertussen lekker gemaakt door ons verhaal? 
Lees dan verder op onze vacaturepagina. 

www.lambweston.eu/nl/vacaturesinKruiningen 

Scan deze QR-code 
en solliciteer!

Op onze Zeeuwse locatie in Kruiningen wordt volop 
geïnvesteerd in moderne technieken en apparatuur.
Onze waterzuivering wordt uitgebereid en er komt een 
hele nieuwe productielijn. We staan voor een 
belangrijke groeifase en dat biedt mogelijkheden voor 
nieuwe collega’s. Hoe leuk is het als jij daaraan 
kan meewerken!

Productie van meer dan 

80 miljoen 
porties friet per dag

26 fabrieken

Onze friet wordt 
in meer dan

100 landen geleverd

Totaal zo’n

9.000 medewerkers
waarvan 1.100 in Nederland

Wij zijn één van de grootste 
aardappelverwerkingsbedrijven 
ter wereld

Onze menukaart

 De lekkerste frietjes

 Een goed salaris

 5 ploegendienst met een toeslag van 30,8%

 Vakantietoeslag van 8,33%

 Een einde boekjaar uitkering

 Veel opleidingsmogelijkheden

22 vakantiedagen voor ploegendienst-
 functies en 25 vakantiedagen + max 9 ATV 
 dagen voor dagdienstfuncties

 Premievrij pensioen

 Vitaliteitsprogramma en een fi ets leaseplan

 Actieve personeelsvereniging 
 ‘De Feestpieper’

Duurzaamheid 
is voor ons een belangrijk thema

Lamb Weston wereldwijd

Wij maken friet 
voor de klanten van 

fastfoodketens tot 

sterrenrestaurants en 

supermarkten
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