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KNVB VROUWENVOETBAL

Wereldwijd voetballen er 45 miljoen 
meisjes en vrouwen. Voetbal is daarmee 
internationaal ruimschoots de grootste 
sport voor vrouwen. Ook in Nederland 
heeft het meisjes- en vrouwenvoetbal 
zich in de laatste jaren stormachtig ont-
wikkeld. Anno 2012 telt de KNVB onge-
veer 127.500 voetballende meisjes en 
vrouwen. Daarmee is vrouwenvoetbal 
in Nederland uitgegroeid tot de tweede 
grootste en meest populaire vrouwen-
teamsport na hockey. Bij de pupillen 
bedraagt de jaarlijkse groei nu zo’n tien 
procent. Meer dan 2.000 verenigingen 
hebben een of meer meisjes- of vrouwen-
teams die in competitieverband spelen.

Tijdens het seizoen 2012-2013 zijn 
weer een aantal mijlpalen gerealiseerd 
voor het meisjes- en vrouwenvoetbal. 
Zo heeft het eerste seizoen van de 
BeNeLeaue, een grensoverschrijdende 
competitie tussen de beste vrouwen-
teams van Nederland en België, ge-
zorgd voor veel extra aandacht  
en zichtbaarheid. Daarnaast heeft  
het ‘vlaggenschip’, het Nederlands 
vrouwenelftal, zich geplaatst voor Euro 
2013 in Zweden. Ook dat draagt verder 

bij aan de zichtbaarheid van het meisjes- 
en vrouwenvoetbal in Nederland.

Populair zijn de Vriendinnendagen die 
verenigingen in samenwerking met 
de KNVB in het hele land organiseren. 
Bij deze voetbalactiviteit kunnen meisjes 
van zes tot en met zestien jaar met 
elkaar voetballen. Plezier staat daarbij 
voorop! Het leuke van de Vriendinnen-
dag is dat meisjes die al lid zijn van een 
voetbalvereniging, een vriendinnetje, 
nichtje of buurmeisje mogen meenemen. 
Zo kunnen ook deze meisjes – en hun 
ouders – kennismaken met voetbal en 
voetballen bij een vereniging. In Zeeland 

zijn er het afgelopen seizoen door vijftien 
verenigingen Vriendinnendagen georga-
niseerd. Een teken dat veel verenigingen 
in de regio actief bezig zijn om meer 
meisjes te laten kennismaken met voet-
bal en voetballen bij hun vereniging.

Voetbalvereniging Oostkapelle maakt 
zich ook sterk voor het meisjes en 
vrouwenvoetbal. De KNVB juicht dit 
van harte toe en hoopt samen met 
Oostkapelle en andere verenigingen het 
meisjes- en vrouwenvoetbal naar een 
hoger plan te tillen.

Vrouwenvoetbal lééft, meer dan ooit.

Meisjes- en 
vrouwenvoetbal 
groeit explosief

Roderique van der Weele
Marketingmedewerker KNVB Zuid I
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VOORZITTER

Voetbalvereniging 
Oostkapelle: unieke 
club in uniek dorp

Namens het bestuur,
Alwin Don

Heren
De resultaten bij de heren waren vorig 
seizoen zeer verschillend. Oostkapelle 
1 knokte om uit de klauwen van het 
degradatiespook te blijven. Het mocht 
helaas niet lukken. Omdat ook het geluk 
ontbrak, degradeerde de ploeg van 
Harro en Ruud naar de derde klasse. 
Heel, heel jammer. Want de doelstelling 
is niet voor niets om in de tweede 
klasse te spelen. Toch hebben we veel 
vertrouwen in de komende jaren. De 
ploeg is vorig seizoen al flink verjongd 
en ook nu zijn enkele jonge talentvolle 
spelers aan de eerste selectie toe-
gevoegd. Het belooft een boeiende 
competitie te worden in de derde klasse 
met veel Walcherse derby’s. Hoe anders 
verliep het met Oostkapelle 2. Na een 
slechte start kwam de ploeg van Edwin 
Meerman op stoom en promoveerde 
naar de reserve eerste klasse. Echt 
klasse!

Vrouwen
Oostkapelle VR1 speelde een moeizaam 
seizoen, maar liet in de nacompetitie 
tegen Rijnvogels en Rhoon zien dat 
we terecht in de hoofdklasse blijven. 
Oostkapelle VR2 handhaafde zich in de 
derde klasse. Het team is nu een heus 
opleidingselftal met jonge talenten, die 
de komende jaren voor het grotere werk 
worden klaargestoomd. 

Jeugd
Na een moeizame zoektocht is het 
gelukt om een nieuw jeugdbestuur te 
formeren. Pjotr van Wuyckhuyse wordt 
de nieuwe jeugdvoorzitter, daarnaast 
blijft hij ook hoofdtrainer bij de jeugd. 
Bram Maljaars wordt - naast trainer van 
de B-junioren - jeugdcoördinator. 
Mirjam Sol besloot het jeugdsecretariaat 
weer op te pakken en John Kasse 
maakt het jeugdbestuur compleet als  
algemeen jeugdbestuurslid. Geweldig 
dat zij bereid zijn om de (jeugd)kar 
te gaan trekken. We hebben er alle 
vertrouwen in dat we met het nieuwe 
jeugdbestuur verder aan de toekomst 
van VVO kunnen gaan bouwen.

Lichtpunten
Het komend seizoen zie ik met vertrou-
wen tegemoet. Zo is het fijn om te zien 
dat de nieuwe spelers de gemiddelde 
leeftijd van de eerste herenselectie flink 
naar beneden halen. 
Ook de ontwikkelingen bij de vrouwen-
afdeling zijn goed voor onze vereniging. 
De kantinecommissie heeft diverse 

nieuwe leden aan boord, dat geeft 
vertrouwen. Verder gaan we eindelijk 
de eerste fase van de vernieuwing van 
het tribunegebied realiseren. Als klap 
op de vuurpijl heeft onze hoofdsponsor 
besloten eind vorig seizoen zijn contract 
te verlengen, waardoor we weer voor 
een paar jaar verzekerd zijn van de fijne 
samenwerking met HI-TEC.

Al met al veel positieve ontwikkelingen, 
waar we in het nieuwe seizoen mee 
verder kunnen. Voetbalvereniging  
Oostkapelle is een unieke club in een 
uniek dorp. Het is een eer om daar 
voorzitter van te mogen zijn.

Graag wil ik de projectgroep weer  
bedanken voor de prachtige presen-
tatiegids. Evenals de vele sponsoren  
die dit visitekaartje weer financieel  
mogelijk hebben gemaakt. Ik wens  
u heel veel leesplezier.
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De doelstelling van Voetbalvereniging 
Oostkapelle is een stabiele tweede-
klasser te worden. Dat de tweede klasse 
een stuk sterker is dan de derde klasse, 
bleek afgelopen seizoen opnieuw. De 
promovendi degradeerden alle drie! 
Het lukte onze nieuwe hoofdtrainer 
Harro Hazelaar en de eveneens nieuw 
aangestelde keepers- en assistent-
trainer Ruud Verbeek helaas net niet 
hun team voor degradatie te behoeden. 
Toch zijn er positieve zaken te melden. 
De trainingsopkomst bleef ondanks de 
resultaten erg hoog. De speelwijze  
(verzorgd spel, meer opbouw van 
achteruit) werd met wisselend succes 
doorgevoerd. Staf en spelersgroep 
bleven tot het eind vertrouwen houden 
in elkaar en hard werken voor een goed 
resultaat. En niet onbelangrijk: meerdere 
jeugdige spelers eisten een plekje op in 
de eerste selectie.

Oostkapelle 1
Het vertrek van Bart van Wuyckhuyse 
en Frank Dekker, maar meer nog het 
stoppen van Joël Pattenier, doet zich 
voelen. Met de komst echter van de 
jonge doelman Milan Tevel (Meeuwen) 
en de terugkeer van de jeugdige talenten 
Sander de Kam en Rens Maljers (beiden 
JVOZ) hebben we prima vervangers in 
huis. Ik ben er dan ook van overtuigd 
dat onze selectie voldoende kwaliteit 
herbergt om opnieuw te gaan spelen 
voor promotie. De derde klasse van dit 
seizoen is de mooiste, maar ook de 
zwaarste sinds jaren. Met maar liefst 
negen Walcherse ploegen en dus tal-
rijke derby’s staat de competitie garant 
voor een spannend verloop. Een mooie 
uitdaging dus voor ons eerste team.

Oostkapelle 2
Het tweede elftal onder leiding van 
Edwin Meerman beleefde een succesvol 

seizoen, bekroond met promotie naar 
de reserve eerste klasse. Een knappe 
prestatie die vooral zorgt voor een  
betere aansluiting met het eerste elftal.  
Het is belangrijk voor met name de 
jeugdige spelers, dat zij zich op een  
zo hoog mogelijk niveau kunnen  
ontwikkelen.

Vrouwen
De vrouwen beleefden afgelopen jaar 
geen gemakkelijk seizoen. Pas in de 
nacompetitie werd behoud van de 
hoofdklasse met succes bevochten. 
Ook bij het eerste vrouwenteam werd 
noodgedwongen veel jeugd ingepast. 
Jeugd die moest wennen aan het hoge 
niveau. Hulde voor de staf en spelers-
groep dat handhaving op dit niveau 
toch werd bereikt. We verwelkomen dit 
seizoen Cock Passchier als trainster van 
het opleidingsteam en met haar een  
behoorlijke groep jeugdige talenten uit 
de regio. Opleiden en de aansluiting 
maken met het eerste elftal hebben we 
haar als doelstelling meegegeven. De 
degradatie van Smerdiek brengt met 
zich mee dat Oostkapelle nu de enige 
Zeeuwse vertegenwoordiger is in de top 
van het vrouwenvoetbal. De sportieve 
ambities worden kracht bijgezet door 
opnieuw te investeren in kader en  
faciliteiten om ook in de toekomst 
vrouwen-voetbal op hoofdklasse-/ 
topklasseniveau in Zeeland, in het bij-
zonder in Oostkapelle, te waarborgen. 
Alleen met samenwerking (JVOZ,  
FC Twente wellicht) zal dit ook op 
langere termijn haalbaar zijn. Er moet 
hard gewerkt worden aan financieel 
draagvlak om dit ook in de toekomst te 
kunnen blijven betalen.

Tot slot mogen we als vereniging blij  
zijn dat we bij de jeugd in alle leeftijds-
categorieën weer voldoende teams op 

de been kunnen brengen. De afgelopen 
jaren zijn een behoorlijk aantal jeugd-
spelers geselecteerd en vertrokken naar 
JVOZ. Voor de jeugdafdeling misschien 
frustrerend, maar hieruit blijkt ook dat 
Oostkapelle goede jeugd heeft. Nu de 
eerste talenten de weg terug hebben 
gevonden, kunnen we als vereniging 
ook de vruchten gaan plukken van deze 
voetbalopleiding. Als de anderen – die 
we alle succes toewensen – dezelfde 
route volgen, ziet de sportieve toekomst 
voor Oostkapelle er rooskleurig uit.

We zijn bezig met een boeiend,  
uitdagend en hopelijk succesvol voet-
baljaar met als slagroom op de taart 
het WK in Brazilië. Ik wens u heel veel 
voetbalplezier.

HOOFD VOETBALZAKEN

Boeiend, uitdagend 
en hopelijk succesvol 
voetbaljaar

Harry Koster,
hoofd Voetbalzaken





Het seizoen 2013–2014 is inmiddels 
begonnen en het vlaggenschip komt in 
dit seizoen uit in de derde klasse. De 
doelstelling van het vorige seizoen is 
niet behaald. Het was een leerzaam en 
zwaar seizoen. Zowel voor de groep, als 
voor mij in het eerste jaar als hoofdtrainer. 
Ik vind dat we er met zijn allen alles aan 
gedaan hebben om in de tweede klasse 
te blijven. Een zeer goede opkomst op 
de training, weinig blessures, strijd en 
leergierigheid, maar af en toe hadden 
we op de beslissende momenten geen 
geluk.

Nu staat ons weer een volgende uitda-
ging te wachten. Het is een prachtige 
competitie waarin we zijn ingedeeld: 
veel derby’s en wedstrijden in de buurt. 
Maar ook wedstrijden waarin we karakter 
moeten gaan tonen en met elkaar de 
mouwen moeten opstropen om een 
goed resultaat te behalen. Daarnaast 
blijven we het verzorgde spel verder 
ontwikkelen, zodat wij zelf veel plezier 
uit onze hobby kunnen halen en de  
toeschouwers weer graag naar sport-
park Duinhelm komen.

Ook de doelstelling om zo hoog mogelijk 
te spelen met zoveel mogelijk eigen 
spelers, blijft van kracht. En aan deze 
doelstelling zal hard gewerkt worden. 
De samenstelling van de groep bestaat 
hoofdzakelijk uit eigen spelers. Twee 
oud-jeugdspelers (Sander en Rens)  
keren terug na een uitstap bij JVOZ, 
twee jeugdspelers (Brian en Bart) komen 
door uit de tweede selectie en we 
begroeten één speler van een andere 
vereniging: Milan Tevel, die zich graag 
verder wil ontwikkelen als keeper bij 
ons. We gaan daarom met een ver-
jongde selectie de uitdaging aan om 
zo hoog mogelijk in het linker rijtje te 
eindigen en zo mogelijk een periodetitel 
te pakken, zodat we aan het eind van 
het seizoen een promotie in het vizier 
kunnen houden.

Dat dit niet makkelijk zal worden, rea-
liseren we ons maar al te goed. Maar 
wanneer we er met zijn allen voor gaan 
en ook er alles voor over willen hebben, 
ben ik van mening dat we een heel eind 
kunnen komen.

Dat je dit als hoofdtrainer niet alleen 
doet, is wel duidelijk en daarom ben ik 
erg blij met de ondersteuning van Ruud 
als assistent-/keeperstrainer, Matthijs als 
leider, Marianne en Léon als verzorgers 
en een assistent-scheidsrechter waar-
naar we nog op zoek zijn. Ik ben ook blij 
met alle vrijwilligers die ervoor zorgen 
dat alles op en top geregeld is, zodat wij 
onze hobby kunnen uitoefenen.

Ik wens iedereen een sportief, blessurevrij 
en succesvol voetbalseizoen 2013-2014 
toe. Tot ziens op sportpark Duinhelm!

OOSTKAPELLE 1

Met inzet, saamhorig-
heid en plezier kan je 
ver komen!

11

  Harro Hazelaar
trainer-coach Oostkapelle 1
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Trots komt als eerste naar boven als ik 
aan het afgelopen seizoen denk. Trots 
op de vastberadenheid van de spelers, 
trots op het feit dat we na drie verloren 
wedstrijden niet de strijd hebben 
opgegeven en ook niet aan de manier 
van spelen hebben getwijfeld. Dit 
leverde uiteindelijk vijftien overwinningen 
op, twee gelijke spelen en vijf verlies 
partijen. Dus een totaal van 47 punten, 
wat dan weer tien punten minder was, 
dan de terechte kampioen Zaamslag 
2. Maar wel weer zeven punten meer 
dan de nummer 3 Dauwendaele 2. Een 
mooie tweede plaats op de ranglijst, 
wat de directe promotie naar de reserve 
eerste klasse betekende.

Het nieuwe seizoen zal voor ons een 
moeilijk jaar worden. Als je de afgelopen 
jaren de kampioenen van de tweede 
klasse bekijkt, dan degraderen ze 

OOSTKAPELLE 2

Trots
meestal na een jaar alweer terug naar 
de tweede klasse. Dus in dat opzicht is 
de doelstelling voor het komend seizoen 
makkelijk te verzinnen: handhaving.  
We zullen onszelf wekelijks moeten be-
lonen met de kleine kansjes die we per 
wedstrijd krijgen. We zullen het geduld 
moeten kunnen opbrengen om op het 
juiste moment toe te slaan. Er zal net als 
vorig seizoen een team moeten staan, 
die voor elkaar door het vuur gaat. 

Het elftal zal niet veel veranderen ten 
opzichte van het vorig seizoen. Er zijn 
bij de eerste selectie twee spelers weg-
gegaan en daar zijn weer twee nieuwe 
spelers voor in de plaats gekomen.  
Vanuit de tweede selectie zijn twee 
spelers overgeheveld naar de eerste 
selectie. Het zal dit seizoen ook weer 
doorslaggevend zijn dat de trainingen 
goed bezocht gaan worden. Het is 

namelijk veel leuker als je met twaalf tot 
veertien spelers kan trainen, dan dat er 
maar vier of vijf zijn. Dit heeft er vorig 
seizoen ook toe bijgedragen dat de 
sfeer in de groep ontzettend goed was. 
Als je elkaar op de training kan en durft 
te corrigeren en te coachen, dan doe je 
dit in de wedstrijd ook. Daarom hebben 
we het afgelopen seizoen ook laten zien 
dat wij een hecht team waren.

Ik wens iedereen een sportief en  
succesvol voetbalseizoen toe.

   Edwin Meerman  
trainer-coach Oostkapelle 2
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Zaterdag geopend van 9.00 t/m 13.00 uur
Wilgenhoekweg 34  4353 RE Serooskerke
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OOSTKAPELLE VR1

Leuke en  
uitdagende klus

worden gewaarborgd en worden 
uitgebouwd naar nog een stapje hoger. 
Dit is een proces wat tijd, inzet en veel 
energie kost en wat ook naar de rest 
van Zeeland uitgedragen zal moeten 
worden. Voetbalvereniging Oostkapelle 
moet op termijn een logische vervolgstap 
zijn voor jonge talentvolle speelsters die 
hogerop willen komen. De ontwikkelingen 
binnen het vrouwenvoetbal gaan snel 
en voor talentvolle speelsters zijn er 
nu realistische doelen die nagestreefd 
kunnen worden, zoals spelen bij een 
BVO als Ajax of PSV. We willen daarom 
bij Oostkapelle alle Zeeuwse talenten 
een springplank bieden om deze doelen 
te bereiken. En diegenen waarvoor een 
BVO net te hoog gegrepen is, kunnen 
we het alternatief bieden van spelen op 
minimaal hoofdklassenniveau.

Opleidingsteam
Oostkapelle VR2, nu uitkomend in de 
derde klasse, zal in eerste aanleg vooral 
worden gebruikt als opleidingsteam. 
Met daarbij dan wel de aantekening 
dat het huidige klasseverschil tussen 
hoofdklasse en derde klasse op zo kort 
mogelijke termijn kleiner moet worden. 
Daarom is voor Oostkapelle VR2 aan-
staande seizoen wel de doelstelling om 
voor een koppositie te gaan. Kortom: er 
staat ons een leuke en uitdagende klus 
te wachten in het seizoen 2013-2014.

Talentvolle speelsters
Het nieuwe seizoen wordt zeker niet 
makkelijker, maar we hebben wel grote 
stappen gezet om de toekomst van  
het vrouwenvoetbal bij Oostkapelle 
veilig te stellen. Spelers klaarstomen 
voor hoofdklassenniveau kost tijd en 
die tijd krijg je niet als elke wedstrijd 
een finale is en je altijd maximaal moet 
presteren. Om een betere doorstroming 
te krijgen en het niveauverschil tussen 
Oostkapelle VR1 en Oostkapelle VR2 
tot een minimum te reduceren, is ervoor 
gekozen om jonge talentvolle speelsters 
zelf op te gaan leiden. Daarvoor heb je 
naast die speelsters ook kader nodig, 
dat in staat is om deze opleiding te ver-
zorgen. Beiden hebben we gevonden, 
dus de ingrediënten voor een hopelijk 
mooi eindproduct zijn binnen. Bijvoor-
beeld met het binnenhalen van een 
ervaren trainer in de persoon van 
Cock Passchier, die gewend is aan het 
opleiden van talent. Ook zij beschikt 
over een TC-2 diploma en daarmee 
laat ook de vereniging blijken dat ze het 
vrouwenvoetbal binnen de vereniging 
serieus neemt. 

Springplank
Daarnaast ziet de vereniging ook het 
belang van het behoud van het niveau 
van het vrouwenvoetbal in Zeeland. 
Oostkapelle is nu als enige nog actief 
in de hoofdklasse en dat niveau moet 

Vooruitkijken kan, zeker na afgelopen 
seizoen, niet zonder een korte terugblik. 
De handhaving in de hoofdklasse, die 
na een slopende nacompetitie toch 
werd bewerkstelligd, was terecht maar 
wel zwaarbevochten. Gedurende het 
seizoen werd steeds meer duidelijk dat 
de jonge ploeg waarmee we speelden, 
nog niet genoeg ervaring had om op 
belangrijke momenten punten te pakken. 
Nacompetitie spelen was niet leuk, 
maar is uiteindelijk toch wel nuttig 
gebleken. In de wedstrijden tegen de 
eerste klassers konden we toch laten 
zien wat we aan voetbalervaring hadden 
opgedaan in de hoofdklasse. Daarnaast 
werd ook weer bewezen dat Zeeuwen 
niet zomaar opgeven en de bereidheid 
om het samen voor elkaar te krijgen, 
was groot.

15

Irma de Witte
trainer-coach 
Oostkapelle VR1
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OOSTKAPELLE VR2

“We willen vrouwen- 
voetbal binnen Zeeland 
op de kaart zetten”

We hebben veel nieuwe speelsters 
aangetrokken van buitenaf en samen 
met de eigen meiden van VVO zijn ze 
stuk voor stuk gemotiveerd om zichzelf 
te ontwikkelen. Ik wil graag mijn steentje 
bijdragen om dit tot een succes te bren-
gen. Talent hebben we zeker in huis, 
nu is het de taak aan Irma en mij om 
deze speelsters op een hoger niveau te 
krijgen met goed voetbal. Ik ben blij dat 
ik naast Irma mag gaan werken met een 
fantastisch begeleidingsteam. Dit alle-
maal met maar één doel: vrouwenvoet-
bal binnen Zeeland op de kaart zetten!

Daarom is de uitdaging voor mij groot 
om aan de slag te gaan met dit verschil 
in leeftijd en ervaring en hier een goed 
draaiend team van te maken. De speel-
wijze van Vrouwen 2 moet veranderen, 
zodat de speelsters straks goed kunnen 
aansluiten bij Vrouwen 1. Werk aan de 
winkel dus! De doelstelling is duidelijk: 
promoveren van de derde naar de 
tweede klasse. En in de toekomst willen 
we graag nog verder hogerop. Door  
regelmatig gezamenlijk met Vrouwen 
1 te trainen, hopen we het gewenste 
niveau te behalen. 

Ik heb met veel plezier uitgekeken naar 
dit seizoen waarin ik begonnen ben met 
het trainen en coachen van Vrouwen 2. 
Het zal er anders aan toegaan dan het 
afgelopen seizoen, want dit seizoen staat 
in het teken van het verder opleiden van 
talenten die straks de overstap willen 
maken naar Vrouwen 1. De gemiddelde 
leeftijd van Vrouwen 2 is erg jong. De 
jongste meiden zijn namelijk 15 jaar. 
Deze talenten zullen voetballend zeker 
van zich laten horen, maar fysiek moeten 
ze wel opboksen tegen het geweld en 
de grote overstap van het spelen in een 
jeugdcompetitie naar een vrouwencom-
petitie. Dat betekent wedstrijden spelen 
van negentig minuten en alles wat daar 
nog meer bij komt kijken.

Cock Passchier
trainer-coach Vrouwen 2
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Bovenste rij v.l.n.r.: Gilles Verschuren (verzorging/herstel), Danilya Barten, Lisa Bosteels, Dewi Maipauw, Alyssa Dijkstra,  

Esra Matthijsse, Naomi van Gilst, Emily van Vooren, Vivian Sturm en Roel Kwast (ass. scheidsrechter).

Middelste rij v.l.n.r.: Tenisha de Nooijer, Daniëlle Traas, Marieke Kwast, Annelien van Hecke, Mirjam van Belzen, Renske de Jonge, 

Mindy Hengst, Inge Lugtenburg, Selena Paardekooper, Solange de Smit en Kimberly Meeuwse.

Onderste rij v.l.n.r.: Deveny Jacobs, Marga de Buck, Elianne Touw, Carla van Kuijck (leidster/ keeperstrainster), Irma de Witte 

(trainer/coach), Cock Passchier (trainer/coach), Annemiek Roovers, Andrea Oberhollenzer en Birgit Bijleveld.
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Op de foto ontbreken: Nancy Bahadoer, Ilse Burger, Danique Passenier, Jessica Marijs, Muriël Marijs, Aricia Paimin, Nicky Riemens, 

Lynn Schalkwijk en Claire Sponselee.



Voor het komende seizoen komen er 
twee spelers terug van JVOZ. Sander 
de Kam en Rens Maljers komen weer 
bij Oostkapelle de gelederen versterken. 
Gelukkig hebben we een goede samen-
werking met JVOZ en houden we onze 
talenten goed in de gaten. Met als 
gevolg dat we onze talenten in dit geval 
weer binnen onze vereniging welkom 
mogen heten. 

Aanmoedigen
Het afgelopen seizoen hebben we met 
onze jeugd natuurlijk weer achter het 
vlaggenschip van Oostkapelle gestaan. 
Helaas hebben de aanmoedigingen er 
niet in geresulteerd dat Oostkapelle 1 in 
de tweede klasse bleef. Het komende 
seizoen blijven we natuurlijk weer met 
elkaar ‘onze trots’ aanmoedigen in de 
derde klasse. Oostkapelle VR1 heeft 
in de nacompetitie het behoud in de 
hoofdklasse kunnen realiseren. Een 
prachtige prestatie! Dat Oostkapelle 2 
reserve eerste klasse gaat spelen, is 
natuurlijk ook geweldig en zal voor ons 
allemaal extra mooie wedstrijden geven 
om naar te kijken en bij aan te moedigen.

Trainers en begeleiders
Het wordt ieder seizoen steeds moei-
lijker om trainers en begeleiders voor 
onze jeugdteams te vinden. Ook het 
afgelopen seizoen is het weer niet ge-
makkelijk geweest. Dit is natuurlijk een 
zorgelijke situatie, want onze jeugd is 
de toekomst van onze vereniging. Voor 
het seizoen 2013-2014 hebben we 
trainers en begeleiders ingevuld voor in 
totaal negen jeugdteams. De afgelopen 
jaren hebben we als onderdeel van ons 

jeugdvoetbalplan op de vrijdagmiddag 
de techniektrainingen kunnen  
verzorgen. Helaas is door het afnemen-
de enthousiasme van onze jeugdspelers 
deze training komen te vervallen.

Vorig seizoen konden we helaas geen 
A-junioren inschrijven voor de competitie. 
Er is toen gekozen voor het vervroegd 
doorschuiven van juniorspelers, om 
ervoor te zorgen dat de overige jeugd-
teams beter gevuld konden worden. 
Voor 2013-2014 hebben we weer een 
A1, iets waar we ontzettend trots op 
zijn. Zo hebben we voor het aankomende 
seizoen de volgende teams: Oostka-
pelle A1, Oostkapelle B1, Oostkapelle 
C1 en C2, Oostkapelle D1, Oostkapelle 
E1 en E2, Oostkapelle F1 en een mini 
team. Door de samenstelling van de 
teams in het vorige seizoen hebben we 
ervoor gezorgd dat er meerdere elftal-
len weer in de tweede klasse kunnen 
voetballen. Voor Oostkapelle A1 hebben 
we deze klasse ook aangevraagd bij de 
KNVB. De trainers en begeleiders zijn 
er klaar voor om de strijd weer aan te 
gaan en ervoor te zorgen dat op deze 
manier de jeugdspelers uiteindelijk goed 
kunnen overstappen naar het senioren-
voetbal.

Nieuw jeugdbestuur
Aan het begin van het afgelopen 
seizoen is door het jeugdbestuur 
aangegeven dat dit het laatste seizoen 
zou zijn voor zowel Ronald Mesu als 
jeugdvoorzitter en Marcel de Visser als 
jeugdcoördinator. Ondanks dat dit al 
geruime tijd bekend was, heeft het heel 
lang geduurd alvorens een nieuw jeugd-

Wij hebben zin om er 
een superseizoen  
van te maken
Het seizoen 2013-2014 is alweer in 
volle gang. Hiermee bezig zijn is goed, 
maar een korte terugblik op het af-
gelopen seizoen hoort er zeker ook 
bij. Bij het terugkijken is het belangrijk 
de goede en minder goede zaken te 
bekijken. We kunnen hier namelijk altijd 
van leren. 

Talentvolle jeugdspelers
Als we kijken naar de prestaties van de 
jeugd dan kunnen we gelukkig melden 
dat we weer een team hebben dat 
kampioen is geworden. Oostkapelle F1 
heeft het kampioenschap gevierd bij de 
Pannenkoekenbakker in Oostkapelle. 
Marc Dingemanse en John Kasse wis-
ten de F1 naar het kampioenschap te 
coachen. Super en gefeliciteerd.
Een andere prachtige gebeurtenis, die 
helaas net niet met een overwinning 
werd afgesloten, was natuurlijk de strijd 
om de beker bij Oostkapelle C1. Onder 
de leiding van Robert Marijs wist de 
C1 de finale te halen, helaas werd met 
de strafschoppen net niet gewonnen. 
Jammer maar natuurlijk een prachtige 
prestatie. Dat er in Oostkapelle C1 
meerdere talenten rondlopen, is JVOZ 
ook opgevallen. We moeten helaas voor 
het komende seizoen afscheid nemen 
van drie talentvolle jeugdspelers. Sjoerd 
Verhulst, Jamie Marijs en Roy de Visser 
gaan het aankomende seizoen bij JVOZ 
voetballen. Ook vanuit Oostkapelle 
B1 gaat Alkido Dervishi naar JVOZ. 
Allemaal veel succes en voetbalplezier 
toegewenst namens onze vereniging.

Andersom gebeurt het ook dat er  
spelers terugkomen naar Oostkapelle. 
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bestuur geformeerd kon worden. Voor 
de inspanningen van de afgelopen jaren 
willen wij als nieuw jeugdbestuur Ronald 
en Marcel nogmaals bedanken!

Samenwerking
Het is voor de vereniging, en dan 
natuurlijk met name voor de jeugd, 
belangrijk dat de belangen van de jeugd 
binnen de vereniging goed worden 
behartigd. In een goede samenwerking 
met het hoofdbestuur zorgen we ervoor 

           Namens het jeugdbestuur,
Pjotr van Wuyckhuyse (jeugdvoorzitter), Mirjam Sol (jeugdsecretaris), 

Bram Maljaars (jeugdcoördinator) en John Kasse (algemeen jeugdbestuurslid).
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dat de blik gericht is op de toekomst 
met onze jeugd!

Extra hulp
Voor het nieuwe jeugdbestuur is het 
nog even wennen, maar alle lopende 
zaken worden zo snel mogelijk opge-
pakt. Zo moeten er aan het begin van 
ieder seizoen alweer zaken geregeld 
worden als de tenues, trainingspakken, 
sleutels, ballen, leiders en trainers. En 
natuurlijk het programma voor de voor-

bereidingen op het nieuwe seizoen. Er is 
altijd genoeg te doen om alles in goede 
banen te leiden. Extra hulp kunnen we 
zeker gebruiken, dus als er iemand 
is, die ook graag wilt helpen om onze 
jeugd te trainen, te begeleiden of met 
iets anders, dan horen wij dit graag.

Wij hebben in ieder geval zin om er met 
onze jeugd een super seizoen van te 
maken!
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Toen Marieke Kwast (28) op haar 
vijftiende van een gemengd jongens-
team bij RCS de overstap wilde  
maken naar het vrouwenvoetbal, 
was de keuze snel gemaakt.  
“Oostkapelle had op dat moment 
het hoogst spelende vrouwenelftal 
van Zeeland. Ik wist: daar wilde 
ik spelen.” Inmiddels is ook vader 
Roel, als vaste grensrechter van het 
eerste vrouwenelftal, een bekend 
gezicht op Sportpark Duinhelm. 

Sinds vijf jaar werkt Marieke op het 
Reynaertcollege in Hulst als docente 
lichamelijke opvoeding en geschiedenis. 
Vier jaar geleden verhuisde Marieke van 
Vlissingen naar de ‘overkant’ en rijdt ze 
meerdere keren per week voor de trai-
ningen en wedstrijden op en neer naar 
Oostkapelle. “Het is een uur rijden van 
Hulst naar Oostkapelle, maar dat heb ik 
er graag voor over. We hebben een leuk 
team en ik voel me thuis bij VVO.  
Marieke en haar teamgenoten spreken 
ook buiten de club regelmatig met 
elkaar af. “Elk jaar vieren we bij mij 
in Hulst carnaval. We zijn een keer 

verkleed gegaan als voetballers. Ik als 
scheidsrechter, de rest in voetbaltenue. 
Het is leuk dat we ook buiten de club lol 
met elkaar kunnen maken.”
Naast dat Marieke zelf fanatiek voetbalt, 
geeft het haar ook voldoening om ande-
ren het spel te leren. “Twee seizoenen 
heb ik samen met Annemiek Roovers 
en Elianne Touw training gegeven aan 
de D1. Erg leuk om de jeugd bezig te 
zien en hen wat bij te brengen. En het 
geven van training sluit natuurlijk goed 
aan op mijn werk als docente. De D1 
trainde op dezelfde avond als wij. Zo 
kon ik het ook nog eens prima combi-
neren met mijn eigen training.” 
Het afgelopen seizoen heeft Vrouwen 1 
te maken gehad met flink wat wisselin-
gen binnen het team. “Dat is wennen. 
Vanzelfsprekend het duurt dan even 
voordat je het groepsgevoel weer terug 
hebt en volledig op elkaar bent inge-
speeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
we ons als team onder begeleiding van 
Irma de Witte verder kunnen ontwik-
kelen. De hoogste ambitie dit jaar is 
dan ook om binnen de eigen klasse te 
blijven spelen.”

Marieke komt uit een echte ‘voetbal-
familie’. Haar vader Roel heeft zelf jaren-
lang fanatiek gevoetbald bij Vlissingen, 
net als haar twee broers. Inmiddels is 
Marieke nog de enige van het gezin die 
actief voetbalt. Drie jaar geleden was  
Vrouwen 1 op zoek naar een nieuwe, 
vaste grensrechter. Roel was al regel-
matig als supporter bij thuiswedstrijden 
aan de zijlijn te vinden en had er wel 
oren naar om de rol van vlagger op 
zich te nemen. Marieke moest wel even 
wennen aan het feit dat haar vader on-
derdeel van het team begon uit te maken. 
“Ik vond het prima, op voorwaarde dat 
het bij de thuiswedstrijden bleef”, legt 
Marieke uit. “Maar blijkbaar beviel het 
wel, want inmiddels mag ik ook met de 
bus mee naar de uitwedstrijden”, vult 
Roel lachend aan. 

Het vlaggen is een vak apart, vindt Roel. 
“Het gezegde dat de beste stuurlui aan 
wal staan, gaat bij voetbal zeker op. 
Vanaf de zijlijn krijg je als grensrechter 
vaak commentaar, maar dat probeer ik 
te negeren. Het is dan extra leuk als je 
ook eens een positieve reactie krijgt.” 
Was de omschakeling naar het vrouwen-
voetbal niet wennen voor Roel? “Nee 
hoor, dat valt wel mee. Ik kwam al vaak 
naar de wedstrijden van Vrouwen 1 
kijken. Als je het vergelijkt met de heren, 
is er bij de vrouwen meer sprake van 
samenspel. Daarnaast zijn ze sportiever 
ingesteld. De sfeer binnen het team is 
gemoedelijk en het is allemaal goed 
georganiseerd. Nieuwkomers worden 
goed opgevangen en horen er vanaf het 
eerste moment helemaal bij.” Jaarlijks 
gaat het team een weekendje weg en 
Roel is er dan overdag ook bij. “Dat is 
altijd heel gezellig. Maar carnaval vieren 
in Hulst, dat sla ik over!”

Roel: “Inmiddels mag  
ik ook mee in de bus”

VADER EN DOCHTER
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We overdrijven niet als we zeggen 
dat het bij Bram Maljaars thuis om 
voetbal draait.  Naast het feit dat hij 
zelf graag voetbalt, nam hij de  
afgelopen jaren verschillende 
bestuurs-, trainers- en leidersfunc-
ties op zich. Zoon Jari en dochters 
Danisha en Indira voetballen alle 
drie, zijn vrouw Corine staat regel-
matig achter de bar in de kantine 
en moeder Riet voorziet veel teams 
wekelijks van schone tenues. Een 
echt voetbalgezin dus!

Bram begon zijn voetbalcarrière bij VVO 
toen hij dertien jaar was. “In de jeugd 
voetbalde ik nog in Breskens”, legt 
hij uit. “Toen ik daarna in Oostkapelle 
kwam wonen, stond voor mij één ding 
vast: ik moest en zou blijven voetballen. 
Ik ben begonnen bij de B-junioren, 
stroomde vervolgens door naar de A’s 
en maakte daarna de overstap naar 
het derde elftal. Tussendoor heb ik 
ook heb ik nog een tijdje in het tweede 
gespeeld.” 

Een voetbalmoment dat Bram nog goed 
bijstaat, is van zo’n tien jaar geleden. 
“Op de dag na Koninginnedag werden 
we kampioen met het derde elftal. We 
wonnen thuis tegen Veere. Nadat de 
meesten van ons de avond ervoor al 
een klein feestje hadden gevierd in de 
tent, hebben we dat die dag nog eens 
dunnetjes over gedaan. Extra knap aan 
deze prestatie was trouwens dat we 
er dat seizoen flink wat spelers vanuit 
de A-junioren hadden bijgekregen. Dat 
deed ons merkbaar goed. We waren 
dat seizoen gewoon bijzonder goed op 
elkaar ingespeeld. We hebben het in 
ieder geval goed gevierd!”        

De afgelopen tien jaar heeft Bram bijna 
elk jeugdteam wel een keer onze zijn 
hoede gehad. “Toen mijn zoon Jari 
begon met voetballen, besloot ik om 
trainer van zijn team te worden. Ik ben 
begonnen als trainer bij de F-pupillen en 
daarna telkens met Jari doorgestroomd 
naar het volgende team.” Bram zag zo 
hoe een vast groepje jeugdleden zich-
zelf ontwikkelde. Zowel op voetbalge-
bied als op sociaal vlak. “Heel leuk om 
te zien”, vindt Bram. “De leeftijd van de 
C- en B-pupillen vind ik het leukst om 
te trainen. Je merkt toch dat de jeugd 
het op die leeftijd een beetje moeilijk 
heeft. De een is heel mondig, terwijl de 
ander juist wat meer op zichzelf is. Het 
groepsgevoel is dan dubbel zo belang-
rijk. Daarnaast maken de spelers op 
die leeftijd op voetbalgebied een grote 
ontwikkeling door en kun je als trainer 
wat meer aan de techniek werken. Dat 
maakt het net wat uitdagender. Het 
allerbelangrijkste vind ik echter dat de 
jeugd met plezier voetbalt. Ik vind het 
bijzonder dat ik daaraan mag bijdragen.”

Sinds dit seizoen is Bram coördinator 
van het Jeugdbestuur. “Waar ik me 
binnen het Jeugdbestuur onder andere 
hard voor wil maken, is om de over-
gang voor meisjes vanuit de jeugd naar 
de vrouwenteams zo goed mogelijk te 
begeleiden”, licht Bram zijn functie toe. 
Daarnaast heeft Bram sinds dit seizoen 
ook de gedeelde functie van leider van 
het derde elftal op zich genomen. Speler, 
trainer, leider, bestuurslid. Valt dat al-
lemaal wel met elkaar te combineren? 
“Nu je het zo op een rijtje zet, is het in-
derdaad behoorlijk veel. Maar ik doe het 
met veel plezier. Het is goed om te zien 

dat er wekelijks veel spelers en suppor-
ters op het sportpark rondlopen, maar 
dat gaat niet vanzelf. Het moet wel 
goed geregeld zijn. De afgelopen jaren 
zie je dat het aantal vrijwilligers bij veel 
clubs is afgenomen. Daardoor komen 
veel taken vaak op dezelfde mensen 
terecht. Het werk achter de schermen is 
niet altijd zichtbaar en wordt nogal eens 
als vanzelfsprekend beschouwd.  
Gelukkig mogen we bij VVO niet klagen, 
op een dorp is het toch anders. Maar 
ook hier geldt: vele handen maken  
licht werk!”    

“Ook hier geldt:  
vele handen maken 
licht werk”
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“Er is altijd wel 
iets te doen”
Goed onderhouden velden, schone kleedkamers, opgepompte ballen… Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, 
maar achter de schermen zorgt een groep vrijwilligers er wekelijks voor dat alles tip top in orde is. 
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Adri Maljaars staat aan het hoofd van 
de Accommodatiecommissie. “Mijn rol 
is vooral aansturend en kan ik groten-
deels vanuit thuis uitvoeren. Ik inventa-
riseer telefonisch en per e-mail wat er 
moet gebeuren en zet dit vervolgens  
uit onder de rest van de commissie. Dat 
gaat van het repareren van goals, tot 
het dichten van konijnenholen.  
Er is altijd wat te doen.” 

Een van de mensen die dat kan be-
amen is Aart Rotte senior. “Als ik me 
thuis verveel, pak ik mijn fiets en rijd 
ik naar Duinhelm. Daar ligt altijd wel 
werk te wachten. Eigenlijk ben ik een 
manusje-van-alles. Tijdens de competi-
tieperiode controleer ik op maandag en 
vrijdag de cornervlaggen en de netten 
van de goals. Ook repareer ik gaten in 
de omheining en doe ik veegwerk.  
VVO is net een klein bedrijf.”

Waar het allemaal begint bij voetbal, zijn 
de velden. Zonder groene grasmat kan 
er immers geen wedstrijd worden ge-
speeld. Wim van Nieuwenhuijzen heeft 
niets met het voetbalspel, maar des te 
meer met gras. Als coördinator van de 
Veldcommissie zorgt hij er samen met 
Matthias Dattin en Joram Bassie voor 
dat de velden in optimale conditie zijn. 
Daarnaast is hij tijdens de competitie-
periode consul in dienst van de KNVB. 
Het is niet zonder reden dat hij voor 
deze functie is benaderd. Wim is gras-
zaadteler van beroep en zijn kennis van 
gras komt goed van pas. Wim: “Elke 
zaterdagochtend om acht uur keur ik of 
de velden die dag bespeelbaar zijn.  
De veiligheid van de spelers staat daar-

bij bovenaan. Dat hangt nauw samen 
met de conditie van het veld.” 
Wim snapt best dat zijn beslissing om de 
velden af te keuren wel eens gemopper 
oplevert. “Maar dat doe ik heus niet 
om te pesten. Het uitgangspunt is om 
zo lang mogelijk op een zo optimaal 
mogelijk veld te spelen. Als het veld 
bijvoorbeeld te nat is, raakt de grasmat 
ongelijk. En tijdens dooi na nachtvorst 
kan de grasmat los komen te liggen. 
In de winterperiode herstelt het veld 
zich doorgaans minder snel. Als je dan 
te lang door blijft spelen, ben je verder 
van huis. Dan is het veld misschien wel 

voor langere tijd onbespeelbaar. Leden 
mogen altijd met me mee om met eigen 
ogen te zien hoe het veld eraan toe 
is. Als ik dan uitleg waarom ik een veld 
afkeur, is er gelukkig meestal begrip voor 
mijn beslissing.”

“Sport begint niet bij het maken van een 
doelpunt,” zegt Adri. Achter de schermen 
zetten veel mensen zich in om te zorgen 
dat er überhaupt gevoetbald kan 
worden. Het draaiende houden van een 
vereniging is óók teamsport,” besluit hij.
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Oostkapelle: het 
eerste Sportdorp 
van Zeeland! 
In Sportdorp Oostkapelle werken 
verschillende organisaties uit het dorp 
samen om inwoners een divers en 
passend aanbod van sport- en be-
weegactiviteiten te bieden, naast de 
sporten die er al zijn. Zo proberen we 
ook mensen aan het bewegen te krijgen 
die dat nog niet, of minimaal, doen. 
Zo wordt een impuls gegeven aan het 
sporten en bewegen in het dorp én aan 
de verenigingen. Verenigingen krijgen de 
gelegenheid om meer te bieden dan de 
oorspronkelijke sport, accommodaties 
worden beter benut en inwoners maken 
kennis met een vereniging die ze mis-
schien niet goed kennen. 

Een speciale stuurgroep gaat het Sport-
dorp verder vorm geven. De leiding is 
in handen van Sportdorpcoach Rohan 
de Geus van Stichting Welzijn Veere.  In 
de stuurgroep zijn de volgende partijen 
vertegenwoordigd: de dorpsraad, VV 
Oostkapelle, LTC De Sprink, SV DOK, 
gemeente Veere, leefstijladviseurs, 
Sport Zeeland en een vertegenwoordiger 
namens de drie basisscholen.

Om te weten wat voor sport- en 
beweegactiviteiten de inwoners van 
Oostkapelle graag willen doen of uitpro-
beren, is een behoeftepeiling uitgezet 
onder alle inwoners van Oostkapelle. 
Hierin zijn ook de buitengebieden mee-
genomen. De 342 ingevulde behoefte-
peilingen geven de stuurgroep een goed 
beeld wat er op sportgebied speelt en 
leeft in Oostkapelle. Sporten die veelvul-
dig terugkomen zijn zumba, hardlopen/
trimmen, wandelen in groepsverband, 
nordic walking, callanetics (een vorm van 
fitness), beachvolleybal, beachsoccer, 
bootcamp en unihockey. De behoefte-
peiling geeft niet alleen antwoord op 
wat inwoners graag willen op sportge-
bied, maar bijvoorbeeld ook op welke 
dagen mensen willen sporten, wat voor 
sporten er nu beoefend worden en of er 
behoefte is aan individuele begeleiding.

Daarnaast werd ook gevraagd in welke 
activiteiten mensen interesse hebben. 
Daaruit kwam onder andere naar voren 
dat survival, een beachvolleybaltoernooi, 
een volleybaltoernooi, beachsoccer,  
action games en een kinderspeelweek 
erg in trek zijn. Deze activiteiten zullen 
verder worden uitgewerkt en staan 
vanaf 2014 op het programma. 

Uiteraard kunnen de verenigingen en de 
stuurgroep niet alle structurele sporten 
vanaf september laten starten. Tijdens 
de aftrap begin september was er aan-
dacht voor de nieuwe sporten.

Sportdorp Oostkapelle heeft een 
eigen website:  
www.sportdorpoostkapelle.nl.  
Hier vindt u het allerlaatste nieuws 
en leest u meer informatie over de 
activiteiten die plaatsvinden.  
Daarnaast zijn we te volgen via  
twitter (@sportdorpokp).
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Bovenste rij v.l.n.r.:Pjotr van Wuyckhuyse (assistent-scheidsrechter), Sander de Kam, Joris Maljaars, Ruben de Visser, 

Robbie de Nooijer, Rick Pattenier,  Giovanni Wattel, Huib Bimmel, Matthijs Geldof (elftalleider).

Middelste rij v.l.n.r.:Marianne de Voogd (verzorging) , Ruben Keijts, Harold Vermeulen , Milan Tevel, Ralph Namrit,  

Wilco Filius, Jarno Poortvliet, Rens Maljers, Léon Hillebrand (verzorging).
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Onderste rij v.l.n.r.: Jidde Rotte, Giacomo Wattel , Wouter Verduijn , Ruud Verbeek (ass. en keepers trainer), Harro Hazelaar 

(trainer/coach), Thijs Verduijn , Bart Mors, Brian de Visser.

Op de foto ontbreken: David van den Broeke, Anton Kruit, Maarten van Maldegem, Arjen Pattenier, John-Peter de Voogd 

(assistent-scheidsrechter) en Herman ten Berge (herstel/fysio).



Oostkapelle 3

Oostkapelle 4
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SPONSOREN OOSTKAPELLE

Hoofdsponsor 
•	  HI-TEC Sport PLC, Amsterdam 

Teamsponsoren 
•	  Intersport Erik, Middelburg   
•	 	Accountants- en Adviesgroep Rijkse, 

Middelburg  
•	 	“TOM” Terras op maat, Alphen aan de 

Maas

Sponsoren 
•	 	Café-Restaurant De Raayberg,  

Bergen op Zoom
•	 	AMZ, Borssele
•	 	DeliXL, Burgh-Haamstede
•	 	De Parel, Domburg
•	 	Downtown, Domburg
•	 	Garagebedrijf Koppejan, Domburg
•	 	Hoogedeure Makelaars Taxateurs,  

Domburg
•	 	Palazzo Domburg, Domburg
•	 	Résidence Het Centrum, Domburg
•	 	Ristorante Verdi, Domburg
•	 	Sportshop Domburg, Domburg
•	 	Driekleur verzekeringen, Goes
•	 	Marsaki bv, Goes
•	 	BPE & Strandpaviljoen Berkenbosch, 

Grijpskerke
•	 	Oliehandel Dekker, Grijpskerke
•	 	Schildersbedrijf Schiboo, Grijpskerke
•	 	ZeelandPlant, Grijpskerke
•	 	Wigman van Dijk, Kloetinge
•	 	Aziatisch wok- en fonduerestaurant 

Oriental Garden, Koudekerke
•	 	Café-Bar De Beachclub, Koudekerke
•	 	ABM ICT, Middelburg
•	 	Auto Sturm Totaal, Nissan Dealer,  

Middelburg
•	 	Autobeklederij Stoffeerderij Sinke,  

Middelburg
•	 	De Zeeuwse Verzekeringen, Middelburg
•	 	Don Risicobeheer, Middelburg
•	 	DRV Accountants, Middelburg
•	 	Eetcafé De Zwarte Ruiter op ‘t Witte 

Paart, Middelburg
•	 	Harry Verkaik, Middelburg
•	 	Kinderopvang Walcheren, Middelburg
•	 	Profile Tyrecenter Zeeland B.V.,  

Middelburg
•	 	PUUR Culinair, Middelburg
•	 	Seventy Seven, Middelburg
•	 	Steakhouse de Tamboer, Middelburg
•	 	Transportbedrijf Wielemaker,  

Middelburg
•	 	Weststrate Verpakkingen, Middelburg
•	 	Wijnkoperij Van Leerzem, Middelburg
•	 	Hanse staalbouw, Nieuwerkerk
•	 	MBC Zuid, Oosterhout

•	 	C-Port, Thuis in de haven!,  
‘s-Heerenhoek

•	 	Grafisch Ontwerpbureau Franke, Veere
•	 	Autobedrijf De Jonge, Toyota Dealer, 

Vlissingen
•	 	BOW Terminal, Vlissingen
•	 	Citex Werkkleding/Veiligheid BV,  

Vlissingen
•	 	Dourlein Accountants & Adviseurs,  

Vlissingen
•	 	Klussenbedrijf Peijer, Vlissingen
•	 	Lederwaren Albert Slinger, Vlissingen
•	 	M2 Makelaars B.V., Vlissingen
•	 	Matthijsse & Matthijsse, Accountants 

& Adviseurs, Vlissingen
•	 	Smith Kaas, Vlissingen
•	 	Sohier en Rietveld Zeeland  

Koeltechniek, Vlissingen
•	 	Strandpaviljoen Lage Duintjes, Vlissingen
•	 	Thee & Typografie, Vlissingen
•	 	Uitzendbureau Action, Vlissingen
•	 	Van Belle Keukens, Vlissingen
•	 	Vergo Sport, Vlissingen
•	 	De Mexicaan, Vrouwenpolder
•	 	Garage Veersedam, Vrouwenpolder
•	 	Schadeherstel Roland Poppe vof,  

Vrouwenpolder
•	 	Schildersbedrijf Louis Louwerse,  

Vrouwenpolder
•	 	Uitspanning Oranjezon, Vrouwenpolder
•	 	Aangeenbrug Electro, Westkapelle
•	 	Brasserie De Zeezot, Westkapelle
•	 	Brasserie Vistaria “De Fontein”,  

Westkapelle
•	 	Elloro Design, Westkapelle
•	 	Gebr. Dominicus B.V., Westkapelle
•	 	Minderhoud Taxatie- en Adviesbureau, 

Westkapelle
•	 	Heineken Brouwerijen, Zoeterwoude
•	 	Roose Makelaardij o.g., Zoutelande

•	 	Aannemersbedrijf Firma Francke, 
Oostkapelle

•	 	Bakkerij Vader, Oostkapelle
•	 	Café-Restaurant Dennenbos, Oostkapelle
•	 	Cafetaria De Babbelaar, Oostkapelle
•	 	Camping “In den Bongerd”, Oostkapelle
•	 	Camping “Ons Buiten”, Oostkapelle
•	 	Camping “De Pekelinge”, Oostkapelle
•	 	De Kuijper Betonboringen, Oostkapelle
•	 	De Voogd Bouwservice, Oostkapelle
•	 	Duinoord Bungalowverhuurbedrijf, 

Oostkapelle
•	 	Frituur De Bostent, Oostkapelle
•	 	Fysiotherapie Ten Berge, Oostkapelle
•	 	Grand café de Pekelinge, Oostkapelle
•	 	H&G adviesgroep / Regiobank,  

Oostkapelle
•	 	Hotel-Grand café-Restaurant Anno Nu, 

Oostkapelle
•	 	Hotel-Grand café-Restaurant Het  

Rijswijksche Huis, Oostkapelle
•	 	Hotel-Restaurant Green-White,  

Oostkapelle
•	 	IBOK, Oostkapelle
•	 	Kapsalon Your Look, Oostkapelle
•	 	Kraanverhuur A.K. Brouwer, Oostkapelle
•	 	Minicamping Victoria, Oostkapelle
•	 	Mossels & Meer, Oostkapelle
•	 	Oranjevereniging Oostkapelle,  

 Oostkapelle
•	 	Restaurant de Pannekoekenbakker, 

Oostkapelle
•	 	Restaurant KRETA, Oostkapelle
•	 	Ristorante Piccolo Mondo, Oostkapelle
•	 	Robbert Boogaard Tweewielers,  

Oostkapelle
•	 	Seaside Mode-Kado-Speelgoed,  

Oostkapelle
•	 	Slagerij Heersma, Oostkapelle
•	 	Strandhotel Bos en Duin, Oostkapelle
•	 	Sturm & Dekker B.V., Oostkapelle
•	 	Sturm & Dekker Milieu B.V., Oostkapelle
•	 	Transportbedrijf Wondergem,  

Oostkapelle
•	 	v.o.f. Boone, Oostkapelle
•	 	Vakantieoord Weltevreden, Oostkapelle
•	 	Vishandel Van de Kreeke, Oostkapelle
•	 	Wisse Vastgoed, Oostkapelle
•	 	Schinkel Adviesgroep, Oost-Souburg
•	 	Van Dijk Betonboringen, Oost-Souburg
•	 	Drukkerij van Keulen, Serooskerke
•	 	FysioFitness De Driehoek, Serooskerke 
•	 	Letternet.nl, Serooskerke 
•	 	Multimate Bouwmarkt, Serooskerke 
•	 	Om ‘t Uus, Serooskerke 
•	 	Sinke Schoenmode en Ruitersport, 

Serooskerke 
•	 	Z.O.S. Zonwering en Garagedeuren, 

Serooskerke 

Presentatiegids  VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE  2013-2014



Presentatiegids  VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE  2013-201436

Oostkapelle A1

Oostkapelle B1

Oostkapelle C1

Oostkapelle C2
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Oostkapelle F1

Oostkapelle Mini’s

Oostkapelle E2

Oostkapelle E1

Oostkapelle D1
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COmPETITIEOVERZICHT OOSTKAPELLE 1, 2 EN VR1

7 september 2013 
Nieuwdorp 1 - Oostkapelle 1
MZC’11   1 - Nieuwland 1
Heinkenszand 1 - Arnemuiden 1
FC Axel 1 - Veere 1
Domburg 1 - Spui 1
VCK 1 - De Noormannen 1
DFS 1 - Walcheren 1 

Arnemuiden 2 - Oostkapelle 2
Barendrecht VR1 - Oostkapelle VR1
  

14 september 2013 
Nieuwland 1 - Nieuwdorp 1
Arnemuiden 1 - MZC’11   1
Veere 1 - Heinkenszand 1
Spui 1 - FC Axel 1
De Noormannen 1 - Domburg 1
Walcheren 1 - VCK 1
Oostkapelle 1 - DFS 1

Oostkapelle 2 - Meeuwen 2
Oostkapelle VR1 - RVVH VR1

  
21 september 2013 
Nieuwland 1 - Oostkapelle 1
Nieuwdorp 1 - Arnemuiden 1
MZC’11   1 - Veere 1
Heinkenszand 1 - Spui 1
FC Axel 1 - De Noormannen 1
Domburg 1 - Walcheren 1
VCK 1 - DFS 1

Wieldrecht 2 - Oostkapelle 2
Oostkapelle VR1 - VIOD VR1
  

28 september 2013 
Arnemuiden 1 - Nieuwland 1
Veere 1 - Nieuwdorp 1
Spui 1 - MZC’11   1
De Noormannen 1 - Heinkenszand 1
Walcheren 1 - FC Axel 1
DFS 1 - Domburg 1
Oostkapelle 1 - VCK 1 

Oostkapelle 2 - Hoek 2
Heerenveen VR1 - Oostkapelle VR1
  

5 oktober 2013  
Arnemuiden 1 - Oostkapelle 1
Nieuwland 1 - Veere 1
Nieuwdorp 1 - Spui 1
MZC’11   1 - De Noormannen 1
Heinkenszand 1 - Walcheren 1
FC Axel 1 - DFS 1
Domburg 1 - VCK 1 

Zaamslag 2 - Oostkapelle 2
Oostkapelle VR1 - SSS VR1

  
12 oktober 2013  
Veere 1 - Arnemuiden 1
Spui 1 - Nieuwland 1
De Noormannen 1 - Nieuwdorp 1
Walcheren 1 - MZC’11   1
DFS 1 - Heinkenszand 1
VCK 1 - FC Axel 1
Oostkapelle 1 - Domburg 1

Oostkapelle 2 - Rijsoord 2
Be Quick ‘28 VR1 - Oostkapelle VR1
  

26 oktober 2013  
Veere 1 - Oostkapelle 1
Arnemuiden 1 - Spui 1
Nieuwland 1 - De Noormannen 1
Nieuwdorp 1 - Walcheren 1

MZC’11   1 - DFS 1
Heinkenszand 1 - VCK 1
FC Axel 1 - Domburg 1
LRC 3 - Oostkapelle 2
Oostkapelle VR1 - Ter Leede VR2
  
2 november 2013 
Spui 1 - Veere 1
De Noormannen 1 - Arnemuiden 1
Walcheren 1 - Nieuwland 1
DFS 1 - Nieuwdorp 1
VCK 1 - MZC’11   1
Domburg 1 - Heinkenszand 1
Oostkapelle 1 - FC Axel 1

Oostkapelle 2 - EBOH 2
SteDoCo VR1 - Oostkapelle VR1
  

9 november 2013 
Spui 1 - Oostkapelle 1
Veere 1 - De Noormannen 1
Arnemuiden 1 - Walcheren 1
Nieuwland 1 - DFS 1
Nieuwdorp 1 - VCK 1
MZC’11   1 - Domburg 1
Heinkenszand 1 - FC Axel 1

Drechtstreek 2 - Oostkapelle 2
Oostkapelle VR1 - Oranje Nassau VR1
  

16 november 2013 
De Noormannen 1 - Spui 1
Walcheren 1 - Veere 1
DFS 1 - Arnemuiden 1
VCK 1 - Nieuwland 1
Domburg 1 - Nieuwdorp 1
FC Axel 1 - MZC’11   1
Oostkapelle 1 - Heinkenszand 1

Oostkapelle 2 - De Alblas 2
Odysseus ‘91 VR1 - Oostkapelle VR1
  

30 november 2013
De Noormannen 1 - Oostkapelle 1
Spui 1 - Walcheren 1
Veere 1 - DFS 1
Arnemuiden 1 - VCK 1
Nieuwland 1 - Domburg 1
Nieuwdorp 1 - FC Axel 1
MZC’11   1 - Heinkenszand 1

Oostkapelle 2 - Terneuzense Boys 2
Oostkapelle VR1 - HTC VR1
  

7 december 2013 
Walcheren 1 - De Noormannen 1
DFS 1 - Spui 1
VCK 1 - Veere 1
Domburg 1 - Arnemuiden 1
FC Axel 1 - Nieuwland 1
Heinkenszand 1 - Nieuwdorp 1
MZC’11   1 - Oostkapelle 1

Groote Lindt 2 - Oostkapelle 2
Oostkapelle VR1 - Barendrecht VR1
  
14 december 2013 
Oostkapelle 1 - Walcheren 1
De Noormannen 1 - DFS 1
Spui 1 - VCK 1
Veere 1 - Domburg 1
Arnemuiden 1 - FC Axel 1
Nieuwland 1 - Heinkenszand 1
Nieuwdorp 1 - MZC’11   1 

Oostkapelle 2 - Pelikaan 3
  

18 januari 2014  
Oostkapelle 1 - Nieuwdorp 1
Nieuwland 1 - MZC’11   1
Arnemuiden 1 - Heinkenszand 1
Veere 1 - FC Axel 1
Spui 1 - Domburg 1
De Noormannen 1 - VCK 1
Walcheren 1 - DFS 1 

Oostkapelle 2 - Arnemuiden 2
    

25 januari 2014  
Nieuwdorp 1 - Nieuwland 1
MZC’11   1 - Arnemuiden 1
Heinkenszand 1 - Veere 1
FC Axel 1 - Spui 1
Domburg 1 - De Noormannen 1
VCK 1 - Walcheren 1

DFS 1 - Oostkapelle 1 
   

1 februari 2014  
Oostkapelle 1 - Nieuwland 1
Arnemuiden 1 - Nieuwdorp 1
Veere 1 - MZC’11   1
Spui 1 - Heinkenszand 1
De Noormannen 1 - FC Axel 1
Walcheren 1 - Domburg 1
DFS 1 - VCK 1

Oostkapelle 2 - Wieldrecht 2
RVVH VR1 - Oostkapelle VR1
  

8 februari 2014  
VIOD VR1 - Oostkapelle VR1

15 februari 2014  
Nieuwland 1 - Arnemuiden 1
Nieuwdorp 1 - Veere 1
MZC’11   1 - Spui 1
Heinkenszand 1 - De Noormannen 1
FC Axel 1 - Walcheren 1
Domburg 1 - DFS 1

VCK 1 - Oostkapelle 1
Hoek 2 - Oostkapelle 2
  

22 februari 2014  
Oostkapelle 1 - Arnemuiden 1
Veere 1 - Nieuwland 1
Spui 1 - Nieuwdorp 1
De Noormannen 1 - MZC’11   1
Walcheren 1 - Heinkenszand 1
DFS 1 - FC Axel 1
VCK 1 - Domburg 1

Oostkapelle 2 - Zaamslag 2
Oostkapelle VR1 - Heerenveen VR1
  

8 maart 2014  
Arnemuiden 1 - Veere 1
Nieuwland 1 - Spui 1
Nieuwdorp 1 - De Noormannen 1
MZC’11   1 - Walcheren 1
Heinkenszand 1 - DFS 1
FC Axel 1 - VCK 1
Domburg 1 - Oostkapelle 1

Rijsoord 2 - Oostkapelle 2
SSS VR1 - Oostkapelle VR1
  

15 maart 2014  
Oostkapelle 1 - Veere 1
Spui 1 - Arnemuiden 1
De Noormannen 1 - Nieuwland 1
Walcheren 1 - Nieuwdorp 1

DFS 1 - MZC’11   1
VCK 1 - Heinkenszand 1
Domburg 1 - FC Axel 1

Oostkapelle 2 - LRC 3
Oostkapelle VR1 - Be Quick ‘28 VR1
  

22 maart 2014  
Veere 1 - Spui 1
Arnemuiden 1 - De Noormannen 1
Nieuwland 1 - Walcheren 1
Nieuwdorp 1 - DFS 1
MZC’11   1 - VCK 1
Heinkenszand 1 - Domburg 1
FC Axel 1 - Oostkapelle 1

EBOH 2 - Oostkapelle 2
Ter Leede VR2 - Oostkapelle VR1
  

5 april 2014  
Oostkapelle 1 - Spui 1
De Noormannen 1 - Veere 1
Walcheren 1 - Arnemuiden 1
DFS 1 - Nieuwland 1
VCK 1 - Nieuwdorp 1
FC Axel 1 - Heinkenszand 1
Domburg 1 - MZC’11   1

Oostkapelle 2 - Drechtstreek 2
Oostkapelle VR1 - SteDoCo VR1
  

12 april 2014  
Spui 1 - De Noormannen 1
Veere 1 - Walcheren 1
Arnemuiden 1 - DFS 1
Nieuwland 1 - VCK 1
Nieuwdorp 1 - Domburg 1
MZC’11   1 - FC Axel 1
Heinkenszand 1 - Oostkapelle 1

De Alblas 2 - Oostkapelle 2
Oranje Nassau VR1 - Oostkapelle VR1

  
19 april 2014  
Oostkapelle 1 - De Noormannen 1
Walcheren 1 - Spui 1
DFS 1 - Veere 1
VCK 1 - Arnemuiden 1
Domburg 1 - Nieuwland 1
FC Axel 1 - Nieuwdorp 1
Heinkenszand 1 - MZC’11   1

Terneuzense Boys 2 - Oostkapelle 2
Oostkapelle VR1 - Odysseus ‘91 VR1
  

3 mei 2014  
De Noormannen 1 - Walcheren 1
Spui 1 - DFS 1
Veere 1 - VCK 1
Arnemuiden 1 - Domburg 1
Nieuwland 1 - FC Axel 1
Nieuwdorp 1 - Heinkenszand 1
Oostkapelle 1 - MZC’11   1

Oostkapelle 2 - Groote Lindt 2
HTC VR1 - Oostkapelle VR1
  

10 mei 2014  
Walcheren 1 - Oostkapelle 1
DFS 1 - De Noormannen 1
VCK 1 - Spui 1
Domburg 1 - Veere 1
FC Axel 1 - Arnemuiden 1
Heinkenszand 1 - Nieuwland 1
MZC’11   1 - Nieuwdorp 1

Pelikaan 3 - Oostkapelle 2
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CLUBINFORmATIE OOSTKAPELLE 1

Clubs spelend in de zaterdag amateurs 3e klasse A
Arnemuiden
Opgericht: 26 november 1945
Sportpark: Arnemuiden
 Van Cittersweg 1
 4341 RC Arnemuiden
Telefoon: 0118 - 601757
Website: vvarnemuiden.nl
Shirtkleur: Geel
 

De Noormannen
Opgericht: 27 maart 1933
Sportpark: De Prelaat
 Domineeshofweg 2
 4361 JD Westkapelle   
Telefoon: 0118 - 571665   
Website: denoormannen.nl   
Shirtkleur: Rood
 

DFS
Opgericht: 26 juni 1965
Sportpark: Van Zuijen
 Leliëndaleweg 13
 4328 LD Burgh-Haamstede   
Telefoon: 0111 - 652555   
Website: sv-dfs.nl   
Shirtkleur: Oranje/Zwart 

Domburg
Opgericht: 8 april 1932
Sportpark: Oosterloo
 Roosjesweg 12
 4357 ED Domburg   
Telefoon: 0118 - 582236   
Website: vvdomburg.nl   
Shirtkleur: Blauw/Wit
 

FC Axel
Opgericht: 12 oktober 2012
Sportpark: FC Axel
 Sportlaan 11
 4571 CA AXEL   
Telefoon: 0115 - 563089   
Website: fcaxel.com   
Shirtkleur: Blauw 

Heinkenszand
Opgericht: 7 juni 1956
Sportpark: Sportpark Heinkenszand
 Dorpsstraat 102
 4451 AC Heinkenszand
Telefoon: 0113 - 562549
Website: svheinkenszand.nl
Shirtkleur: Groen
 

MZC’11
Opgericht: 8 oktober 2019
Sportpark: Den Hogen Blok
 Lange Blokweg 29
 4301 NW Zierikzee   
Telefoon: 0111 - 450236   
Website: mzc11.net   
Shirtkleur: Zwart/wit

Nieuwdorp 
Opgericht: 1 augustus 1941 
Sportpark: Sportpark sv Nieuwdorp
 Prinses Margrietstraat 54
 4455 AX Nieuwdorp 
Telefoon: 0113 - 613249 
Website: svnieuwdorp.nl 
Shirtkleur: Groen 
  
Nieuwland 
Opgericht: 29 mei 1946 
Sportpark: Nieuwland
 Oude Rijksweg 102 B
 4339 BE NIeuw- en Sint Joosland 
Telefoon: 0118 - 601834 
Website: vvnieuwland.nl 
Shirtkleur: Wit 
  
Oostkapelle 
Opgericht: 30 juli 1951 
Sportpark: Duinhelm
 Magnolialaan 33
 4356 JE Oostkapelle 
Telefoon: 0118 - 582293 
Website: vvoostkapelle.nl 
Shirtkleur: Geel 
  
Spui 
Opgericht: 22 mei 1948 
Sportpark: Spui
 Sparksstraat 29
 4539 PC Spui 
Telefoon: 0115 - 563757 
Website: vvspui.nl 
Shirtkleur: Rood/wit 
 
VCK 
Opgericht: 21 juni 1948 
Sportpark: De Stoofwei
 Biggekerksestraat 2
 4371 EZ  Koudekerke 
Telefoon: 0118 - 552002 
Website: vck-koudekerke.nl 
Shirtkleur: Wit 
  
Veere 
Opgericht: 25 april 1948 
Sportpark: Bieweg
 Bieweg 3
 4351 SK Veere 
Telefoon: 0118 - 506109 
Website: vvveere.nl 
Shirtkleur: Zwart wit 
  
Walcheren 
Opgericht: 4 december 1934 
Sportpark: Bonedijke 
 Olympiaweg 1 
 4383 BB Vlissingen 
Telefoon: 0118 - 468113 
Website: svwalcheren.nl 
Shirtkleur: geel
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CLUBINFORmATIE OOSTKAPELLE VR1

Barendrecht    
Opgericht: 12 februari 1926    
Sportpark: De Bongerd 
 Dierensteinweg 6
 2991 XJ Barendrecht   
Telefoon: 0180 - 6136821/ 0180 - 625587 
Website: bvvbarendrecht.nl   
Shirtkleur: Wit   

  
Be Quick ’28   
Opgericht: 22 november 1928   
Sportpark: Be Quick ‘28
 Stadionplein 25
 8025 CP Zwolle   
Telefoon: 038 - 4531186   
Website: bequick28.nl   
Shirtkleur: Rood   

  
Heerenveen   
Opgericht: 30 juni 1910 
Sportpark: Skoatterwâld
 Oranje Nassaulaan 21
  8448 MT Heerenveen   
Telefoon: 0513 - 631360   
Website: vvheerenveen.nl   
Shirtkleur: Blauw   

  
HTC   
Opgericht: 1 juli 1964   
Sportpark: De Pelikaan 
 Brinkhoekweg 200
 8034PC Zwolle   
Telefoon: 038 - 4533086   
Website: svhtc.nl   
Shirtkleur: Wit   

  
Odysseus ’91   
Opgericht: 23 mei 1991  
Sportpark: Olympos
 Uppsalalaan 3
 3584 CT Utrecht   
Telefoon: 06 - 19448396   
Website: Odysseus91.nl   
Shirtkleur: Paars   

  
Oostkapelle   
Opgericht: 30-07-1951  
Sportpark: Duinhelm
 Magnolialaan 33
 43556 JE Oostkapelle   
Telefoon: 0118 - 582293   
Website: vvoostkapelle.nl   
Shirtkleur: Geel  

 

Oranje Nassau 
Opgericht: 30 april 1918 
Sportpark: Coendersberg
 Kooiweg 1
 9722 BZ Groningen 
Telefoon: 050 - 5256133 
Website: cvvoranjenassau.nl 
Shirtkleur: Oranje 
 

RVVH 
Opgericht: 10 augustus 1918 
Sportpark: Ridderkerk
 Sportlaan 12
 2982 SN Ridderkerk 
Telefoon: 0180 - 431530 
Website: rvvh.nl 
Shirtkleur: Blauw/wit 
 

SSS 
Opgericht: 1 oktober 1920 
Sportpark: SSS
 Jaap Kosterstraat 1a 
 3286 VT Klaaswaal 
Telefoon: 0186 - 5715 00 
Website: sssklaaswaal.nl 
Shirtkleur: Rood 
 

STE.DO.CO 
Opgericht: 15 april 1946 
Sportpark: Stedoco
 Groeneweg 59
 4223 MG Hoornaar 
Telefoon: 0183 - 581770 
Website: stedoco.nl 
Shirtkleur: Zwart 

Ter Leede 2 
Opgericht: 30 april 1930 
Sportpark: Roodemolen
 Roodemolenweg 10
 2171 AX Sassenheim 
Telefoon: 0252 - 210174 
Website: terleede.nl 
Shirtkleur: Rood/geel vert. gestreept 
 

V.I.O.D. 
Opgericht: 07-09-1965 
Sportpark: Treffers Heech
 Voorweg 17A
 9114 RA Driesum 
Telefoon: 0511 - 424222 
Website: viod-driezum.nl 
Shirtkleur: Zwart 

Clubs spelend in de zaterdag amateurs Hoofdklasse A vrouwen
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VERENIGINGSINFORmATIE

Voetbalvereniging  
Oostkapelle 
Sportpark Duinhelm 
Opgericht 30 juli 1951 
Magnolialaan 33 
4356 JE Oostkapelle 
Telefoon: 0118 - 582293 

www.vvoostkapelle.nl 
secretaris@vvoostkapelle.nl 
twitter: @vvoostkapelle 
 

Bestuur 
Voorzitter 
Alwin Don 0118 - 581128

Secretaris 
Bea Jobse 0118 - 581633
 
Penningmeester 
Jan de Visser 0118 - 583184 

Hoofd Voetbalzaken 
Harry Koster 0118 - 592970

Commerciële zaken 
Robert Maranus 06 - 51380319

Algemeen bestuurslid 
Adri Maljaars 06 - 51064088
 

Oostkapelle 1 
Hoofdtrainer 
Harro Hazelaar 06 - 46335920

Assistant- en keeperstrainer 
Ruud Verbeek 06 - 53254744

Leider 
Matthijs Geldof 06 - 28418064

Verzorging 
Léon Hillebrand 0118 - 465701
Marianne 
de Voogd-Wagemakers 0118 - 581621

Assistent-scheidsrechter 
John-Peter de Voogd 0118 - 581621

Hersteltrainer 
Herman ten Berge 0118 - 583084
 

Oostkapelle 2 
Trainer 
Edwin Meerman 0118 - 603693

Leider 
Johan Dees 0118 - 592550
Adriaan Geldof 06 - 29338527

Assistent-scheidsrechter 
Vacature

Oostkapelle VR1 
Trainer 
Irma de Witte 06 - 48253665

Assistent-trainers 
Suzan van der Knijff  0118 - 643515
Carla van Kuijck 06 - 18456598

Keeperstrainer 
Carla van Kuijck 06 - 47940286

Leider 
Carla van Kuijck 06 - 47940286

Verzorging 
Gilles Verschure 0113 - 562385

Assistent-scheidsrechter 
Roel Kwast 0118 - 471561

Vrouwencoördinator 
Harry van den Dries 06 - 20387565
 

Oostkapelle VR2 
Trainer 
Cock Passchier 06 - 48469010

Leider en assistent-scheidsrechter 
Nancy Bahadoer 06 - 48795736
 

Jeugdcommissie 
Voorzitter 
Pjotr van Wuyckhuyse 0118 – 584315

Secretaris 
Mirjam Sol 0118 - 581230

Coördinator 
Bram Maljaars 0118 - 584112

Algemeen jeugdbestuurslid 
John Kasse 0118 - 584650

Jeugd 
Trainer A-junioren 
Pjotr van Wuyckhuyse 0118 - 584315
 

Commissies en  
coördinatoren 
Vrouwencommissie 
Harry van den Dries 0118 - 635943

Herencommissie 
Harry Koster 0118 - 592970

Accommodatie 
Adri Maljaars 06 - 51064088

Accommodatie (velden) 
Wim van Nieuwenhuijzen 0118 - 591260

Activiteitencommissie 
Jeroen Burgs 06 - 23937037

Kantinecommissie 
Christel Hemelsoet 06 - 12669472

Ledenadministratie 
Elly Vos 0118 - 583745

Maatschappelijke stage 
Desiree Geissler 06 - 14584738

Redactiecommissie clubblad 
Wilco Filius 0118 - 616335
Susanne Coppoolse 06 - 52639637

Scheidsrechterszaken 
Bart Wattel 0118 - 583556

Sponsorcommissie 
Robert Maranus 06 - 51380319

Toernooicommissie 
Cor Stange 0118 - 641122

Websitecommissie 
Piet Kruithof 0118 - 641364

Wedstrijdkleding 
Inge Lugtenburg 06 - 15503077

Wedstrijdsecretaris 
Gerard Jobse 0118 - 581519

Consul 
Wim van Nieuwenhuijzen 0118 - 591260
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