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VAN DE VOORZITTER

De eerste gesprekken zijn al gevoerd met de verschillende 
belanghebbenden. De bedoeling is dat er twee nieuwe scholen 
gebouwd gaan worden, de sporthal gerenoveerd wordt en de 
omgeving rondom dit complex ingericht wordt. Onze club zal daar 
ook een belangrijke rol in gaan spelen, dat is wel duidelijk. Hoe 
groter we zijn, hoe meer we mee tellen. Dus vul de enquête in en 
beslis mee tijdens de ledenvergadering die eind september zal 
worden gehouden.

Nieuwe voorzitter?
En wat mij zelf betreft, ik zou voorzitter blijven tot september 2017. 
Een belofte vanuit 2014. Wanneer blijkt dat de leden verder willen 
met de hierboven geschetste ontwikkelingen, knoop ik er nog een 
jaar aan vast. Maar in 2018 is het echt einde verhaal. Niet omdat ik 
persé niet meer zou willen, maar omdat ik vind dat de jeugd het 
moet overnemen. Hopelijk is er iemand te vinden die op redelijk 
korte termijn aangeeft de ambitie te hebben. Dan zou ik die kunnen 
inwerken . . . 

Hans Barth

Het is weer gelukt om een mooie presentatiegids in elkaar te 
zetten. Uiteraard hoopt het bestuur van onze mooie club dat dit 
boekwerk, de achttiende in een rij, u kan behagen. Dank aan de 
werkgroep, die voor realisatie heeft gezorgd!
En wat de konijnen betreft, even terug naar de vorige gids . . . Ik 
bood broer Konijn het tweede veld aan. Helaas, ook dat is voor de 
konijnenfamilie geen optie meer. Ook om dat veld is inmiddels 
een mooi hek verschenen, zodat de holen, die gevaar opleverden 
voor de spelers tot de verleden tijd behoren.

Nieuw seizoen
Een nieuw seizoen ligt voor ons. De competitie start op later 
tijdstip, op verzoek van de clubs. De eerste wedstrijddag zal 23 
september zijn. De competitie loopt nu door tot half mei, waarna 
nog, eventueel, een nacompetitie gespeeld zal worden. En zoals 
u wellicht weet, is Oostkapelle daar een frequente deelnemer 
aan. Ook het afgelopen seizoen was het weer raak en dienden er 
4 wedstrijden gespeeld te worden om het verblijf in de tweede 
klasse te verlengen.  Ook was Tholense Boys weer de tegenstander 
en wederom lukte het die club niet om ons te laten degraderen. Het 
waren wel twee wedstrijden met vervelende incidenten . . . En dat 
is iets wat we in ieder geval niet meer willen meemaken! En het zou 
natuurlijk prettig zijn – de penningmeester zal het wel niet met me 
eens zijn – wanneer ons vlaggenschip duidelijkheid schept aan het 
einde van de competitie.

Afscheid van het vrouwenvoetbal
Helaas dit seizoen geen vrouwenvoetbal meer op Duinhelm. Ook 
hierover is genoeg gezegd en gezwegen. Na ruim 40 jaren, waarvan 
een groot aantal aan de top van het Nederlandse vrouwenvoetbal, 
is het niet meer mogelijk om deze loot aan onze voetbalstam voort 
te zetten. Wij vinden dat heel jammer, maar het zij zo. In ieder geval 
starten we wel met een meisjesteam onder 17, zoals dat nu zo mooi 
heet. De toekomst ziet er dus in ieder geval een beetje hoopvol uit, 
wat dat betreft.

Meer senioren en samenwerking
Verder gaat het goed met de club. Er is zelfs een vijfde 
elftal ingeschreven. Wat de jeugd betreft, er zijn nu twee 
samenwerkingselftallen met voetbalvereniging Domburg 
geformeerd. En dat is een uitstekende zet! Er zijn prima afspraken 
gemaakt waar en wanneer  gevoetbald wordt. Ook zijn er 
sponsoren gevonden die er voor zorgen dat deze teams  - O19 en 
O17 – in een nieuwe outfit spelen. Daarnaast is het jeugdkader 
weer op orde, onder leiding van een nieuwe voorzitter, Rob Flipse. 

Sportdorp Oostkapelle
Ten aanzien van Sportdorp Oostkapelle, ook hier verloopt één en 
ander goed. Onze club adopteert nog steeds een hardloopgroep, 
een bootcampgroep en de wandelaars gebruiken ook nog steeds 
onze faciliteiten op de donderdagmiddag. Wel is het een probleem 
om voldoende vrijwilligers te krijgen. Binnenkort wordt er een 
enquête gehouden onder de leden om te bezien of een fusie met 
de andere sportvereniging in ons dorp, DOK, tot de mogelijkheden 
behoort. Ik denk dat die fusie noodzakelijk is om een sterkte partner 
in het dorpsleven te kunnen zijn. En dat is hard nodig, omdat de 
Gemeente Veere druk bezig is met de ontwikkelingen ten aanzien 
van het zgn. gemeentelijk vastgoed. 

‘Toekomst voor Oostkapelle ziet er hoopvol uit’
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Een betrokken staf
Bij binnenkomst in Grandcafé Hotel Restaurant Anno Nu kom ik 
Rutger Wondergem tegen. Dan al voel ik dat er komend seizoen 
een sterke staf beschikbaar is voor VVO-1. Ik had me namelijk 
een beetje afgevraagd wie de keepers onder handen zou gaan 
nemen, maar die vraag is bij binnenkomst al beantwoord. Jaimy 
is er uiteraard ook, samen met Michel. Niet veel later druppelen 
Reinier, John-Peter en Frank binnen. Een kader van 6 man! En dan 
hebben we Marianne en Eline nog niet eens meegerekend. Dat 
belooft wat voor komend seizoen. En ook aan de sfeer onderling 
zal het niet liggen. Gemoedelijk en goedlachs beginnen de heren 
aan mijn kruisverhoor. 

John-Peter voelt het moment goed aan en beantwoordt de eerste 
vraag. Een vrij eenvoudige vraag,  maar voor iemand met een 
Seroos-verleden des te interessanter: ‘Wie ben je en hoe zou 
je je betrokkenheid bij Voetbal Vereniging Oostkapelle willen 
omschrijven?’ John-Peter: “Ik ben er echt wel in gegroeid. Ik ben bij 
Seroos begonnen. Toen toch de overstap gemaakt helemaal naar 
Oostkapelle. Ik heb er nooit spijt van gehad. In geen dag. Zowel 
sociaal gezien, maar ook qua voetbal. Omdat je bij een vereniging 
komt die open minded is naar je toe. ( . . . ) Ik heb daarna ook nog best 
veel voor de jeugd gedaan. En nu zit ik voor het 4e of 5e jaar bij de 
eerste selectie.” Hij bleek zelfs de jeugdtrainer van ondergetekende 
te zijn geweest . . . Ik ben er nog over aan het nadenken of dat klopt.
 
Jaimy omschrijft zijn betrokkenheid bij de VVO als volgt: “Ik ben 
al heel snel betrokken als ik merk dat er een wisselwerking is 
tussen spelers, vereniging en mezelf. Ik wilde altijd heel graag 
Oostkapelle trainen. We hadden hier een strandhuisje en mijn oom 
en tante kwamen uit Oostkapelle. Ik vond het altijd gezellig hier. 
En ik altijd zoiets had van: dit is een leuke vereniging. En dat blijkt 
ook.” Hij gaat direct verder over komend seizoen: “Ook al zijn er wat 
veranderingen geweest, we hebben alles rond kunnen breien. Er 
zijn twee nieuwe mensen bij. Het gevoel zit gewoon goed. Of het 
echt zo is moet gewoon blijken.” Daarna doet hij een ontboezeming 
waar ze thuis misschien niet al te blij mee zijn, maar wij waarderen 
zijn eerlijkheid: “Ik ben meer met voetbal bezig dan met mijn eigen 
gezin en vrouw, dus als je geen binding krijgt met de ploeg, dan 
ben je van steen.” De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat hij dit 
hypothetisch bedoelde. 

Lijfsbehoud via de nacompetitie
Michel deed wat minder hypothetische uitspraken. Hij heeft al een 
veel langer verleden bij Oostkapelle. Jaren geleden werd hij door 
Harro Hazelaar, toenmalig trainer van Oostkapelle 1, gevraagd om 
leider te worden van VVO-1. Zijn uitdaging zat hem in het begeleiden 
van de ‘jonge gasten’. “Een beetje hier en daar een schop geven 
en een beetje aaien. Kijken of dat zou helpen”, zoals hij het zelf 
omschrijft. Dat heeft afgelopen seizoen in ieder geval geholpen. 
VVO-1 bleef via de nacompetitie in de 2e klasse. De jonkies van 
VVO-1 werden in de finale van het seizoen bijgestaan door Ricky 
Pattenier, maar dat was niet het enige. “Bepaalde jongens hebben 
op het juiste moment ruggengraat getoond”, vond Reinier. Daarmee 
doelde hij op enkele jongens die in de nacompetitie opstonden en 
de ploeg op sleeptouw namen. 

Inmiddels heeft VVO-1 een aardige reputatie opgebouwd als 
het gaat om de nacompetitie. “Maar”, zo vertelt Michel, “de 
nacompetitie is alleen leuk als je hem wint. Dan ben je uiteindelijk 

nog een soort kampioen. En handhaaf je je direct, dan is het leuk 
om met een biertje in de hand bij de ander te kijken die volledig in 
de stress zit.” 
De nacompetitie brengt ook voordelen met zich mee. Qua 
conditieprikkel, zoals de hoofdtrainer het omschrijft, heeft VVO-1 
ook een sprongetje gemaakt. Tussen het moment van stoppen en 
weer aan het nieuwe seizoen beginnen zit veel minder tijd dan bij 
andere ploegen. 

Gouden toekomst
De afgelopen jaren is het spel van VVO-1 beter geworden. Dat 
is niet onopgemerkt gebleven. De nieuwe keeperstrainer is 
enthousiast over de ploeg: “Er zit veel meer techniek in de ploeg. 
Meer voetballende kwaliteit. Er zijn een aantal spelers die echt 
met een actie wedstrijden kunnen beslissen. Dat hebben we lang 
gemist in Oostkapelle. Vroeger was het meer werkvoetbal. Het is 
ook leuker om naar te kijken. Ook voor de neutrale toeschouwer, 
denk ik.” Michel vult hem aan: “Bij vlagen wordt er wat meer met 
het hoofd gevoetbald, dan alleen met de voeten.”

Als je dit zo aanhoort lijkt het alsof Oostkapelle een gouden 
toekomst tegemoet gaat. Er zit meer voetbal in de ploeg en 
afgelopen seizoen waren er wedstrijden waarbij de gemiddelde 
leeftijd 21 jaar was. Dan mag je gerust stellen dat er nog rek zit in 
de ploeg. Hoewel ervaring erg belangrijk is, stond de ploeg er wel 
toen ze er moest staan. En afgelopen seizoen was een belangrijke 
ervaring voor de  groep. 

Toch is Jaimy een beetje op zijn hoede: “Het spel wordt wel beter. 
Toch gaat het qua leeftijd nog meer naar beneden. Er zijn wat oudere 
twintigers gestopt en de aanvulling komt uit de A-junioren. Dat is 
wel mooi richting de toekomst, maar het wordt wel jonger.” Aan de 
andere kant beleeft hij ook heel veel lol aan deze jonge ploeg. Hij 
ziet veel verbeteringen en dat werkt erg motiverend. 

De sterke staf van VVO-1

Van links naar rechts:  
Reinier Wondergem, Jaimy van Bloppoel, Eline Dominicus, 
Frank Smit, John-Peter de Voogd
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Seizoen 2017-2018
Het verbeteren van individuele spelers is komend seizoen dan 
ook één van de doelstellingen. Maar handhaving blijft hoofddoel 
nummer één! En het liefst rechtstreeks. Want de heren zouden 
het wel heel lekker vinden om een keer geen nacompetitie te 
hoeven spelen. En als ik het goed proefde, is de staf gebrand op 
overwinningen in de derby’s. John-Peter, hoe kan het ook anders, is 
met name geïnteresseerd in de wedstrijd tegen Serooskerke, maar 
vanuit historisch perspectief kan je de wedstrijd tegen Arnemuiden 
ook met recht een derby noemen. Het zijn in ieder geval hele mooie 
affiches om naar uit te kijken.

Tegen dergelijke tegenstanders is talent alleen niet genoeg. Je 
moet voor elkaar door het vuur gaan. De groep moet een eenheid 
zijn. Frank omschrijft het als volgt: “De jongens moeten elkaar gaan 
corrigeren. Omdat we de ervaring niet hebben, hoop ik dat ze dat 
toch een beetje oppakken; de rest corrigeren en zelf laten zien dat je 
er bent en er voor gaat. Ze moeten voor mekaar door het vuur gaan. 
Dan gaat het goed komen. Voetballen kunnen ze allemaal.” En dat 
ze allemaal kunnen voetballen bevestigden de overige heren van 
het kader. 

Nog half knikkend van het instemming op het antwoord van Frank, 
vroeg ik Reinier om nog wat mooie slotwoorden. Na drie keer 
schudden met zijn hoofd sprak hij, zoals hij dat alleen kan: “Ik heb 
er heel veel zin in en heb er veel vertrouwen in. Ik heb er vooral 
heel veel vertrouwen in. Ik weet zeker dat het goed komt. Het zijn 
jonge gasten waar heel veel talent in zit. En dat komt een keer 
bovendrijven. Ik weet zeker dat er een aantal jongens zijn die vorig 
jaar als talent betiteld stonden, dit jaar stabiel gaan voetballen. 
Daar ben ik 100% van overtuigd. En de doelstelling gaan we halen.” 

Het is dat we niet bij één of andere tempel stonden, maar je zou 
haast denken dat er iets religieus aan de gang was. Als je goed 
luisterde hoorde je alle heren instemmend ‘amen’ knikken . . .

Volgens mij zit het wel goed komend seizoen. Het belooft iets 
moois te worden!

Jaimy van Bloppoel
Trainer Oostkapelle 1Michel Provoost

Leider Heren 1Van links naar rechts:  
Reinier Wondergem, Jaimy van Bloppoel, Eline Dominicus, 
Frank Smit, John-Peter de Voogd
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Sander in actie tijdens de wedstrijd “Oostkapelle - Den Bommel” 

Sander in actie tijdens de wedstrijd “Oostkapelle - Tholense Boys” 2016
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Sander de Kam
Speler Oostkapelle 1

Stabiele factor
Sander ging terug naar de club waar het allemaal begon en maakte, 
uiteraard, direct deel uit van de eerste selectie. Het eerste elftal 
speelde toen in de derde klasse. In dat seizoen promoveerde 
Oostkapelle, na de nacompetitie, naar de tweede klasse. In dit 
elftal kon Sander de voetbalkwaliteiten die hij bij JVOZ ontwikkelde 
meteen tonen en een basisplaats was natuurlijk verzekerd. En zo 
is het al een aantal jaren. Een stabiele factor in het elftal, reserve-
aanvoerder en inzetbaar op de meeste plaatsen in het elftal. Zoals 
afgelopen seizoen, toen Sander van middenvelder de rechtsback 
plaats kreeg toegewezen. De verdediging ging beter functioneren.
Ondanks dat is het niet de favoriete plek in het elftal, wat Sander 
betreft. Maar Sander wilde meer. Hij gaf aan dat hij het leuk zou 
vinden om een jeugdteam te  trainen. Hij doet dit inmiddels 4 
jaren en dat met veel genoegen. Zo had hij het B-elftal onder zijn 
hoede, het C-elftal, toen weer het B-team . . . Datgene wat hij 
leerde bij Dolf Roks bracht hij nu over op de jonge voetballers van 
Oostkapelle. Daarnaast studeerde Sander aan de HZ: Energie en 
Procestechniek. Een niet geringe studie. In juni studeerde hij af. Een 
groot compliment waard!

Betere trainer
Om nog een betere trainer te worden volgde hij de cursus “Train de 
Trainer”, die georganiseerd werd door Adrie Francke. Hier deed hij 
voldoende kennis op om de jonge voetballers beter te maken. 
En nu? Sander traint in dit nieuwe seizoen het meisjeselftal. Een 
nieuwe uitdaging, dat moet gezegd. Het zal anders zijn als het 
trainen van de jongens, maar zeker zo leuk. En nog leuker is het dat 
zijn zusje deel uit maakt van dit team . . . In huize de Kam zal er onder 
de maaltijd genoeg stof tot praten zijn!
Oostkapelle is trots op de spelers van de eerste en tweede selectie 
die tijd besteden aan de jeugd binnen  de club. En Sander? Een 
mooie nieuwe uitdaging, maar of hij later ook trainer wil worden? 
Die vraag blijft nog even open . . .

Bij de jeugd van Oostkapelle zit het wel goed, voor wat betreft 
de begeleiding. Gelukkig zijn er nog altijd vrijwilligers te vinden 
die zich zo willen inzetten dat de jongens en meiden uit ons 
mooie dorp de edele voetbalsport kunnen beoefenen. Een 
goed jeugdbestuur, onder leiding van een nieuwe, ambitieuze 
voorzitter zorgt voor de nodige ondersteuning. Enkele van de 
teams worden getraind door spelers uit de hoofdmacht en tweede 
selectie. Een prima ontwikkeling! Ervaring kan overgebracht 
worden op gretige jonge voetballers en voetbalsters. Eén van 
die jonge trainers is Sander de Kam. Een nadere kennismaking 
met deze rasechte Oostkappelaar is in deze gids zeker op zijn 
plaats!

Middelbare school en JVOZ
Toen Sander acht jaar was, werd hij lid van Oostkapelle. Dat was 
in 2002. Sander zat op de Eben Haëzerschool in Oostkapelle en 
was één van de eerste kinderen van deze school die lid werd van 
onze club. Uiteraard had hij het prima naar zijn zin en het bleek 
dat Sander over de nodige voetbal kwaliteiten beschikte. Na de 
basisschool vertrok hij naar het Calvijn Ccollege in Middelburg. 
Maar niet voor lang. Het bleek namelijk dat Sander, zoals al 
gezegd, goed kon voetballen, zo goed dat hij uitgenodigd werd om 
zich aan de sluiten bij de voetbalschool van JVOZ. En om zich daar 
optimaal te kunnen ontwikkelen, vertrok hij naar Scheldemond in 
Vlissingen. Deze middelbare school richt zich veelal op jongens en 
meiden die sportieve talenten in zich hebben. Scheldemond had 
en heeft nog steeds een samenwerkingsverband met JVOZ. Die 
samenwerking behelst onder andere dat talentvolle voetballers en 
voetbalsters onder schooltijd kunnen trainen en naast de verplichte 
“schoolontwikkeling” zich ook kunnen omvormen tot heel goede 
voetballers en voetbalsters.
Sander legde deze weg naar behoren af: ontwikkelde zich tot een 
goede speler en doorliep ook de maatschappelijke ontwikkeling 
zodanig, dat uiteindelijk op de Hogeschool Zeeland  belandde.
Bij JVOZ kreeg hij onder andere training van Dolf Roks. Tot op 
heden, geeft Sander aan, dat dit de beste trainer is die hij heeft 
meegemaakt.
Hij voetbalde in het A elftal van JVOZ in de derde divisie. Een enorm 
goede leerschool, vond Sander. Helaas kwam hij niet in aanmerking 
voor een contract bij een Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Maar 
gelukkig was daar nog voetbalvereniging Oostkapelle . . .

Sander de Kam



10

Van links naar rechts:  
Jeroen Burgs en Edwin Meerman 

Vooraan van links naar rechts:  
Maikel Smit, Daan de Jager , Tim van Wuyckhuyse, Corné Dekker, 
Richard Louws, Joram Bassie, Anton Kruit, Adriaan Geldof

Achteraan van links naar rechts:  
Rene de Visser, Arjen Maljaars, Henny Hogeweg, Pim 
Verheijen, Edwin Meerman, Ricky Dekker, Jeroen Wisse, 
Wilco Filius, Arjen Dees.
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OOSTKAPELLE 2 (TRAINER EN SPELER) 

Het kampioenschap
‘Een echte vriendenploeg, een ploeg die elkaar er doorheen sleept, 
een ploeg waarin mannen elkaar corrigeren, mannen die voor elkaar 
door het vuur gaan’, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Jeroen en 
Edwin zitten gebroederlijk naast elkaar in de kantine. Beide heren 
spreken steevast in dergelijke termen over het tweede elftal. Het 
plezier is van hun gezichten af te lezen. De heren verdienen zelf 
weinig introductie. Jeroen Burgs is het statistische genie achter 
VVO-2 en Edwin is al jaren de stille kracht achter de mannen. Je 
zal hem nooit langs de lijn horen schreeuwen. Dat heeft volgens 
hem weinig zin. Het moet in het veld gebeuren. De trainer prijst zich 
dan ook gelukkig dat de mannen in het veld elkaar corrigeren. Het 
kampioenschap van vorig seizoen was volgens hem ook echt te 
danken aan de mannen in het veld. Als je hem naar de reden van het 
succes vraagt, dan kan je merken dat hij trots is op het team: “Het 
succes waren de mensen die erin spelen. Het is een vriendenploeg 
waarin nooit iemand zal verzaken. Vanaf het begin van het seizoen 
hadden we de ideale mix.” De statisticus bevestigt deze gegevens: 
“Er waren minder blessures dan voorheen en er speelden telkens 7 
à 8 man van de 2e selectie in de basis.” Edwin gaat verder: ”Vanuit 
de groep wordt je gecorrigeerd waar nodig. We weten van elkaar 
wat we doen. En ik ben consequent in het wisselbeleid. Niet trainen 
is niet spelen. Er is duidelijkheid en belangrijke jongens hebben 
input.“

Deze geluiden gaan al een hele tijd de ronde rondom VVO-2. Edwin 
is al bijna 8 jaar coach van dit team. En met succes. Een paar jaar 
geleden promoveerde het elftal naar de reserve eerste klasse. Dat 
was een mooi succes, maar het kampioenschap van vorig seizoen 
was volgens de trainer een veel uniekere ervaring. Zo vaak word 
je geen kampioen in de senioren. En al helemaal niet met zulke 
overtuigende cijfers. Drie wedstrijden voor het einde was het 
kampioenschap een feit. En vanaf de 3e competitiewedstrijd werd 
er niet meer verloren. Op de laatste wedstrijd na dan . . . 
Hoewel Edwin al jaren met min of meer dezelfde selectie werkt 
had hij dit van te voren niet verwacht: “Uit bij Dauwendaele gaf de 
doorslag. Vanaf dat moment geloofde ik in de titel.” Het was de één 
na laatste wedstrijd voor de winterstop. En dat juist de uitwedstrijd 
bij Dauwendaele de doorslag gaf, had hij vooraf niet kunnen 
bedenken. Dauwendaele werd samen met Zaamslag gezien als 
een lastige ploeg, maar uiteindelijk bleken ’s-Heer Arendskerke en 
Kapelle de angstgegners te zijn geweest afgelopen seizoen. Met 
name ’s-Heer Arendskerke bleek lastig te verslaan. Dit seizoen is 
er gelukkig weer een kans op revanche. Ook dat team is namelijk 
gepromoveerd. 

Komend seizoen: reserve eerste klasse
We weten allemaal dat Edwin al sinds jaar en dag vanuit Arnemuiden 
in zijn auto bijna drie keer per week naar Oostkapelle komt rijden. 
Voor de meesten is het de gewoonste zaak van de wereld, maar dat 
het een lastigere keuze blijkt te zijn dan je op het eerste gezicht zou 
denken, blijkt wel uit de tijd die Jeroen nodig had om na te denken 
over het volgende dilemma: “Jeroen, je moet kiezen: of je voetbalt bij 
Oostkapelle en je woont in Arnemuiden of je woont in Oostkapelle 
en je voetbalt bij Arnemuiden.” En dat bleek een lastige vraag voor 
Jeroen. Maar na enig gekraak in zijn hersens kwam het antwoord 
er dan toch uit: “Dan maar wonen in Arnemuiden, maar wel aan de 
rand.” Een mooi compromis lijkt me zo. 

Zo lang hij deed om te moeten kiezen tussen Oostkapelle of 
Arnemuiden, zo duidelijk was Jeroen over afgelopen seizoen: ”Als je 
de gemiddelde leeftijd van Ajax ’95-’96 of Feyenoord ’98-’99 pakt, 
dan is het logisch dat wij kampioen zijn geworden. De gemiddelde 
leeftijd van die kampioensselecties was 25/26 jaar oud. Net als wij 
vorig seizoen.” Cijfers liegen niet! En we weten allemaal dat Ajax 
in het seizoen ’96-’97 geen kampioen werd en ook het verhaal van 
Feyenoord is bekend. De doelstelling van VVO-2 is dan ook niet 
het kampioenschap, maar handhaving. “Handhaving, maar het 
belangrijkste is nog steeds dat iedereen er plezier in heeft. Zowel 
doordeweeks als op zaterdag”, aldus de trainer die het liefst zelf 
nog zou willen voetballen. De ervaring die hij heeft opgedaan 
als voetballer en als trainer zullen komend seizoen goed van pas 
komen. Het wordt namelijk een heel ander seizoen dan het vorige. 
Verre uitwedstrijden, meer wedstrijden en betere tegenstanders. 
Maar de beide heren kijken het seizoen met vertrouwen tegemoet. 
Edwin: “Handhaving is zeker een goede mogelijkheid. Dan moet 
het bij het 1e goed zitten en wij moeten compleet zijn. Dat werkt 
dan ook weer door naar het 3e. Het zal een leerzaam jaar worden, 
maar ik denk dat we kwalitatief volwassener zijn dan een paar jaar 
geleden.” 

Door het snellere spel verwacht hij wel meer kaarten, maar ook 
betere scheidsrechters en helaas ook minder doelpunten voor dan 
dit seizoen. “Maar ook niet veel doelpunten tegen”, vult Jeroen hem 
aan. En ook Jeroen is het er mee eens dat alles wel mee moet zitten: 
“We zullen alle spelers hard nodig hebben. De spelers van 1 en 2. 
Alle neuzen zullen dezelfde kant op moeten staan en er moeten 
geen conflicten zijn. Dan kunnen we een mooi seizoen tegemoet 
gaan.” 

Vrienden voor het leven
En voor de zoveelste keer wordt nog maar eens benadrukt dat VVO-
2 een echte vriendenploeg is. Het is in ieder geval een hele grote 
ploeg. Want als je Jeroen vraagt om leuke feitjes over afgelopen 
seizoen, dan komt er wel een heel bijzondere statistiek naar voren. 
Het aantal spelers waarop een beroep gedaan is, is redelijk uniek te 
noemen. Maar liefst 39 spelers hebben een bijdrage geleverd aan 
het kampioenschap van het 2e elftal. En de meeste spelers hebben 
minder dan 80% van de wedstrijden gespeeld. Volgens mij telt dan 
maar één conclusie: de kracht van het team . . .  is het team! 
De hele selectie kijkt uit naar komend seizoen. Een prachtige 
uitdaging en voor sommigen de laatste kans om op dit niveau te 
voetballen. Het belooft een prachtig seizoen te worden. En Edwin 
kan gelukkig nog jaren mee! 

VVO-2 de vriendenploeg
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Duca del Cosma – the Italian Golf Evolution 
  
Frank van Wezel heeft een nieuw modieus Italiaans schoenenmerk gekocht en  
maakt schoenen voor golfers en voor elke dag lifestyle sneakers.  
Deze trouwe hoofdponsor, reeds 16 jaar, wil nu dat alle Oostkappelse golfers op  
zijn schoenen gaan lopen. 
Steun dit: op de Duca del Cosma website www.ducadelcosma.com ziet u de  
schitterende collectie.  
Voor leden van VV Oostkapelle is met de code Frank75 maar liefst 25% korting  
te verkrijgen. 

Hoort zegt het voort. 



Tijdens het seizoen 2016 – 2017 werd allengs duidelijk dat het 
vrouwenvoetbal in Oostkapelle aan een zijden draadje hing. Het 
werd, tijdens de competitie, steeds moeilijker om een representatief 
elftal op te stellen. Oorzaak?  Veel blessures, gebrek aan motivatie, 
zwangerschappen.

Het bestuur zag zich medio april genoodzaakt te besluiten om 
geen elftal meer in te schrijven voor het seizoen 2017 – 2018. Een 
moeilijk besluit, zeker, omdat voetbalvereniging Oostkapelle 
gedurende ruim 40 jaren een leidende rol speelde in het Zeeuwse 
vrouwenvoetbal. Volgens de KNVB ontwikkelt het vrouwenvoetbal 
zich enorm in Nederland. In Oostkapelle blijkt helaas het tegendeel.
Toch een positieve ontwikkeling: In het nieuwe seizoen speelt een 
meisjeselftal op de velden van Sportpark Duinhelm! Hieronder 
een aantal foto’s van de laatste wedstrijd van Vrouwen 1 van 
voetbalvereniging Oostkapelle.

Vrijwilligers zijn de kurken waarop onze mooie club op drijft! Zonder 
de inzet van velen kan de vereniging niet functioneren. Vorig jaar heeft 
het bestuur een beleid geformuleerd – door de leden goedgekeurd – 
waarin duidelijke afspraken op papier zijn gezet om het vrijwilligerswerk 
van een goed fundament te voorzien. Ieder lid van de club of de ouders 
van jeugdleden, geven aan het begin van het seizoen aan welke activiteit 
men bereid is om uit te voeren.  Een paar keer per seizoen achter de 
bar staan? Kleding wassen? Kleedkamers schoonmaken? De velden 
van belijning voorzien? Gezellige activiteiten buiten het voetballen om 
organiseren? De leden geven aan welke activiteit ze willen uitvoeren. 
Het fundament staat dus als een huis. . . Zo wordt er nimmer tevergeefs 
een beroep gedaan op vrijwilligers. Iedereen bij vv Oostkapelle is 
namelijk een vrijwilliger!

Helaas . . . geen vrouwen-
voetbal meer in Oostkapelle

Onze vrijwilligers

Natuurlijk willen wij de sponsor (tevens vaste grensrechter) 
Dingemanse bedanken!
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Oostkapelle 5



Ivar Schout en Martin Verhage. Wie kent ze niet in Oostkapelle?
Na de Engelse basisschool vertrekt  Edward naar Repton, een 
kostschool waar heel veel aan sport wordt gedaan. Hij speelt in het 
schoolelftal en schopt het tot aanvoerder. Eerst een spits, daarna 
als “center back”. Het voetbal is van hoog niveau en veel van de 
jongens krijgen een contract bij Derby County. Een leuke anekdote is 
wel de weddenschap die Edward afsluit met zijn zwager. Die belooft 
hem een skiuitrusting wanneer hij in één seizoen 40 doelpunten zou 
scoren. Uiteraard met in het achterhoofd dat dit toch niet zal lukken. 
Maar daar denkt Edward wat anders over . . . Hij scoort er 43. De 
zwager is een goeie gast en komt zijn weddenschap na en Edward 
is gelukkig met een nieuwe uitrusting.

Studeren, sporten en leren
Na Repton vertrekt hij naar Loughborough, een Universiteit in de 
buurt van Leicester en Nottingham. 
Deze universiteit heeft sport hoog in het vaandel staan. Veel 
Engelse topsporters combineerden hier sport en opleiding met 
elkaar. Wanneer Loughborough een zelfstandig land zou zijn, 
dat zou het op de 17e plek op de medaille spiegel staan van de 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro, met 5 gouden medailles! 
Dus ook hier combineert Edward studie en sport. Het lukt hem 
niet om een contract als voetbalprof af te dwingen, maar hij kijkt er 
met veel voldoening op terug. In 2000 gaat hij aan de slag bij Hi-
Tec. Zijn vader laat hem heel de wereld over reizen om het vak van 
sportschoenen producent te leren. Naar China, Vietnam, Taiwan en 
Zuid-Korea. In dit laatste land krijgt hij een Spartaanse opvoeding. 
Met naald en draad moet hij schoenen in elkaar zetten .
Maar hij kijkt er met veel plezier op terug. Ook werkt hij een jaar 
in Amsterdam om Hi-Tec in Nederland te promoten. Overigens 
niet alleen Hi-Tec, maar ook het merk Magnum, de schoenen die 
gebruikt worden in de legers van veel landen, bij politiekorpsen en 
in ziekenhuizen.
Dan is hij klaar om de positie van vader Frank over te nemen. Met 
zijn  tweeën zitten ze in het zelfde kantoor en luisteren naar elkaar, 
wanneer er getelefoneerd wordt. Het doel? Leren van elkaar! Frank 
is meer een ‘salesman, Edward heeft meer met marketing.
En nu? Edward is bezig met een nieuw business model. De 
ontwikkelingen staan niet stil en men moet mee in de vaart der 
volkeren.

In de vorige Presentatiegids stond een uitgebreid interview 
met Frank van Wezel, chairman van Hi-Tec, al jaren lang de 
zeer gewaardeerde hoofdsponsor van voetbalvereniging 
Oostkapelle. In dat interview gaf Frank aan dat zijn zoon Edward 
de nieuwe CEO van dit geweldige bedrijf was geworden. En 
omdat Hi-Tec wederom voor een drietal jaren het contract 
verlengde is het tijd om deze jonge opvolger van Frank eens 
nader aan de tand te voelen. En wat blijkt? Eveneens grote liefde 
voor Oostkapelle . . . Maar daarnaast ook grote veranderingen bij 
Hi-Tec.

Grote verandering
Rijdend vanaf de A2 zie je met grote letters Hi-Tec op één van de vele 
kantoren prijken. Dus niet zo moeilijk te vinden in deze wereldstad. 
Overigens vlak bij de Arena . . . Edward is nog even in gesprek, 
maar komt al spoedig naar de receptie. Een korte rondleiding volgt 
op de begane grond, de ruimte waar allerlei sportattributen staan 
opgesteld. Maar er is het één en ander veranderd, in vergelijking 
met het bezoek een jaar daarvoor. Niet alleen sportschoenen in alle 
maten en kleuren zijn tentoon gesteld, maar ook sportkleding en, 
zeer verbazingwekkend, kinderkleding.
Op de vraag: “Wat is dat nou?”, antwoordt Edward, “Hi-Tec is 
verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Cherokee Global Brands, 
licentiehouder van diverse grote merken, dat voornamelijk opereert 
in Noord Amerika, Australië en Azië. Dit bedrijf handelt meer in 
kleding dan in sportschoenen. Verkoop van ons bedrijf aan deze 
grote speler levert veel voordelen op. Pa van Wezel heeft een paar 
stappen terug gezet en ik ben CEO geworden van dit onderdeel van 
dit grote concern. Global Cherokee Brands is een beurs genoteerd 
berdrijf en heeft een omzet van 2 ½ miljard wereldwijd. Overigens is 
niet heel Hi-Tec verkocht. De winkel die we hebben in Amsterdam 
blijft van ons en ook Hi-Tec Zuid-Afrika blijft in handen van de Van 
Wezels”.

Van Southend naar Oostkapelle
Edward is geboren in 1977 in Southend-on-Sea, als derde en enige 
zoon in het gezin van Frank van Wezel. Hij kenmerkt zijn jeugd als 
zeer gelukkig en er ontwikkelt zich een zeer stevige band met zijn 
vader. De mannen sporten gezamenlijk heel veel en al op jeugdige 
leeftijd is Edward zeer geïnteresseerd in het bedrijf van pa.
En de liefde voor Oostkapelle? Die bloeit ook al vroeg op. Bijna 
iedere vakantie trekt het gezin van Wezel naar Oostkapelle, 
waar hun vakantiewoning staat, Oosterpark 92. De auto wordt 
volgeladen met alle benodigdheden, fietsen, beddengoed, noem 
maar op. Dan rijden naar Sheerness om daar de ferry van de Olau 
Line te nemen naar Vlissingen. Vervolgens naar het mooiste strand 
van de wereld, een frietje eten bij de Bostent van Jos, een drankje op 
het terras van de Boschhoek, boodschappen doen bij de supermarkt 
van De Visser. Voor Edward gouden dagen . . . En nog steeds komt 
hij graag naar Oostkapelle en Domburg. En inmiddels delen zijn 
drie kinderen de liefde voor Walcheren. In de jaren’80 is Edward 
regelmatig te vinden op Sportpark Duinhelm om de wedstrijden 
van Oostkapelle te volgen met zijn vader. Hij raakt bevriend met 

HOOFDSPONSOR
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Zo vader, zo zoon . . .
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Nieuw bedrijf
Na het gesprek in Amsterdam wordt er verkast naar Vreeland aan de 
Vecht. Daar heeft vader Frank een nieuw bedrijf gevestigd. Op een 
geweldig landgoed staat een mooi kantoorgebouw. Frank kocht dat 
van Buisman. Wie kent dat nog? Vroeger, een schepje in de koffie 
voordat die gezet werd . . . Frank is uiteraard ambassadeur van Hi-
Tec, een soort van erevoorzitter, dus Hi-Tec is niet verdwenen. Vader 
en zoon begroeten elkaar allerhartelijkst en de lunch wacht. Tijdens 
de lunch begint Edward over zijn nieuwe model. Onbegrijpelijk voor 
een leek en half in het Engels en het Nederlands. Maar Franks ogen 
glimmen wanneer hij verhaal aanhoort. Zoonlief heeft blijkbaar iets 
bij pa losgemaakt. Na de lunch verdwijnen ze in aparte ruimte om 
één en ander goed door te nemen.

Later geeft Frank aan dat hij een Italiaans schoenenmerk 
heeft gekocht. Dit bedrijf maakt golfschoenen van grote 
klasse. En het moet gezegd, geweldig mooie exemplaren. 
Zet de schoenen in een museum en ze worden als kunst 
aangemerkt. Frank kan het niet laten. Ondanks zijn leeftijd 
gaat hij gewoon door en hij moet en zal dit schoenenmerk 
tot een succes maken. Alleen de naam al:  Duca del Cosma. 
Succes verzekerd!

Frank vertelt dat op Hi-Tec een bod gedaan werd, 
dat hij niet kon weigeren. Maar hij wilde niet met 
pensioen. Duca del Cosma kwam op zijn pad en hij 
besloot het bedrijf te kopen. Hij vindt de schoenen 
van grote klasse en is uiteraard van plan de golfers 
in Nederland en daarbuiten van zijn schoenen te 
voorzien. Frank nam de ontwerper in dienst en stelde 
een CEO aan. Hij zelf staat aan het hoofd van het bedrijf 
en zijn vrouw Caroline doet de PR en Marketing.

De bedoeling is om het bedrijf verder uit te bouwen en ook 
schoenen te gaan maken die gewoon gedragen kunnen 
worden. Een soort van golf lifestyle te ontwikkelen . . .
En Frank kennende, zal dat zeker gaan lukken.

Oostkapelle
En Oostkapelle? Frank was er bij toen ons vlaggenschip 
op Tweede Pinksterdag een mooie 2-0 overwinning 
behaalde op Tholense Boys en daarmee  een verblijf in 
de 2e klasse verlengde. Hij genoot van de sfeer en was 
trots op de supporters van de club die zich zeer enthousiast 
manifesteerden. En trots natuurlijk op het team dat voor deze 
mooie prestatie zorgde.

En voetbalvereniging Oostkapelle? Wij zijn nog steeds zeer 
trots op onze hoofdsponsor. Wat een geweldig bedrijf dat ons 
ondersteunt. Wat een geweldige familie, die voortdurend met 
ons meeleeft. We kunnen het niet genoeg laten horen . . .

HOOFDSPONSOR

Edward en Frank van Wezel 
met (klein)kinderen.  





19

Roos Mesu hoorde van het besluit om toch nog meiden voetbal 
mogelijk te houden bij de club en lag daar van wakker. Als oud 
speelster vond zij dat zij in de begeleiding van het elftal een 
belangrijke rol zou kunnen vertolken en bood zich spontaan aan. 
Kortom, voordat iedereen het in de gaten had, waren alle posities 
bezet om het meidenelftal van de grond te kunnen krijgen.

De vijf meiden zien er naar uit. Lekker trainen en wedstrijden spelen 
...  Twee keer in de week de kans krijgen een betere voetbalster te 
worden en op zaterdag proberen alle tegenstanders alle hoeken 
van het veld te laten zien. Dat is het nobele streven. Maar het 
plezier zal altijd leidend zijn! Ouders zullen worden ingeschakeld bij 
het vervoer en zullen voortdurend op de hoogte worden gehouden 
van de ontwikkelingen.

Op de laatste vraag – “hoe kan het bestuur zorgen voor een ideaal 
klimaat voor het meisjesteam?” werd geantwoord:  “Wij willen een 
föhn in de kleedkamer. En een spiegel. En we willen roze ballen, 
roze hesjes . . . en een masseur . . .”  Waarvan acte . . .

Halverwege het vorige seizoen werd duidelijk dat vv Oostkapelle, 
wat het vrouwenvoetbal betreft, behoorlijk in de problemen 
zat. De staf van het dameselftal, spelend in de tweede klasse, 
vertelde dat een aantal speelsters had aangegeven te willen 
stoppen. Daarnaast bleek, dat de Jeugd Voetbal Opleiding 
Zeeland graag een belofte-elftal in het leven wilde roepen, 
waardoor een aantal speelsters van deze opleiding niet naar 
Oostkapelle zouden verkassen. Medio april nam het bestuur het 
besluit te stoppen met het vrouwenvoetbal. En dat na ruim 40 
jaren . . .  Een diep treurig moment in de historie van Oostkapelle. 
Maar wat te doen met de meiden die in verschillende jeugdteams 
speelden? Niet meer welkom? Uiteraard wel! De jeugdcommissie 
vergaderde hierover en kwam tot de conclusie dat een meisjes 
-elftal gevormd zou moeten worden. En dat initiatief werd 
uitgewerkt en een meisjeselftal is inmiddels ingeschreven in de 
jeugdcompetitie. Tijd om eens met een aantal meiden, trainers 
en begeleiders rond de tafel te gaan zitten . . .

Snel geregeld
Verbluffend snel was één en ander geregeld. Vijf meiden, één trainer 
en één leidster gingen het gesprek aan. De vraag die voorgelegd 
werd, was: “Schrokken jullie erg toen jullie hoorden dat het 
vrouwenelftal zou stoppen?”  Sarah Capelle (13) antwoordde: “Ja, 
natuurlijk. We zouden natuurlijk nog in een gemengd team kunnen 
voetballen, maar wat gebeurt er daarna, als er geen senioren elftal 
meer is?”. Sam Steppe (13): “Gewoon heel vervelend. We hoorden 
het van onze leidster via de app. Maar gelukkig ging men er in de 
jeugdcommissie over praten”. Arianne Sanderse (15) verwoordde 
het als volgt: “Jammer voor de club, maar het zal wel zwaar 
geweest zijn. Vaak een eind reizen op zaterdag. Maar gelukkig 
kunnen wij blijven voetballen”. Ook Anouk Smink (17) vond de 
beslissing niet goed voor de club, maar is toch blij dat ze kan blijven 
voetballen. Afgelopen seizoen mocht zij verschillende keren mee 
met het dameselftal en zag toen dat het een hele opgave was. Ver 
weg, op de bank zitten en weer terug naar Oostkapelle. Zo denkt 
Mirre Brouwer (14) er ook over: “Jammer dat er geen senioren team 
meer is, maar wij kunnen gelukkig onze favoriete sport blijven 
beoefenen”.
Want de jeugdcommissie handelde, zoals gezegd, snel en kwam 
tot de conclusie dat het inschrijven van een meisjesteam haalbaar 
zou zijn. Inmiddels zijn er 14 speelsters beschikbaar, terwijl een 
aantal nog nadenkt of ze lid van Oostkapelle willen worden.

Trainers met verstand van voetbal
Trainers zijn Kees Capelle en Sander de Kam. Kees Capelle, een 
gelouterde Oostkapelle voetballer en trainer . . .  Smeerkees luidde 
zijn bijnaam, toen hij nog actief voetbalde in het tweede team van 
Oostkapelle. Een harde maar altijd faire verdediger die waakte 
over de jonge, talentvolle, spelers die doorstroomden vanuit de 
jeugd. Die een kratje bier altijd vergezeld liet gaan van sinas en cola 
voor de jonge gasten . . . Die Kees wordt trainer en coach van het 
meisjeselftal. De dames zijn dus in goede handen. Ook Sander de 
Kam, talentvolle speler van de hoofdmacht, gaat op voetbalgebied 
met de meiden aan de slag om ze de kneepjes van deze edele sport 
bij te brengen. Dat zit dus gewoon goed . . .

Graag een föhn en een spiegel in de 
kleedkamer . . .

JEUGDAFDELING

Achteraan van links naar rechts:  
Sarah Capelle, Sam Steppe, Anouk Smink, Mirre Brouwer, 
Arianne Sanderse. 
Vooraan van links naar rechts:
Kees Capelle, Roos Mesu. 19
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UIT DE OUDE DOOS

Betalen
Dennis But en Martin Koppejan speelden ook in Veere. Dennis was 
overgekomen van voetbalvereniging Middelburg en naar Veere 
vertrokken. Er werd betaald door Veere en men wilde Dennis graag 
hebben. Dennis kon het niet eens worden over de vergoeding die 
Veere wilde betalen en principieel als hij is, pakte hij zijn biezen. 
Dat was in 1992. Inmiddels was Stoffel Schipper officieus trainer bij 
Oostkapelle en die zag in dat Dennis een welkome versterking zou 
zijn.

Ook Martin Koppejan zag het niet meer zitten bij Veere. Ook hij had 
moeite met de manier waarop er ten aanzien van het betalen met 
spelers werd om gegaan. Ook hij vertrok richting Oostkapelle. In 
Oostkapelle waren de heren dus meer dan welkom. Ook uit eigen 
gelederen kwamen talentvolle spelers door en trainer Stoffel 
kneedde het vlaggenschip tot een schier onoverwinnelijk team.
Martin: “Ik weet niet meer exact in welk seizoen het was, maar 
we moesten winnen van WHS. Bij die winst zouden we kampioen 
zijn en promoveren naar de tweede klasse. Die wedstrijd was de 
slechtste van het hele seizoen en het feest ging helaas niet door”.
Dennis: “Een jaar later bereikten we de nacompetitie. De wedstrijd 
tegen Zwaluwe zou de doorslag geven. Bij winst promotie naar 
de eerste klasse. Dat kon toen, omdat in het volgende seizoen de 
hoofdklasse zou worden ingesteld. De wedstrijd tegen Zwaluwe 
eindigde in een gelijkspel en strafschoppen moesten de doorslag 
geven. Ik herinner me dat keeper Mo er drie stopte en promotie was 
een feit”. 

Martin speelde tot 1996 in Oostkapelle. Hij startte toen een eigen 
bedrijf en had geen tijd meer om volop te trainen en hij verliet, 
helaas, de club. Terug naar Veere om op een recreatief niveau te 
gaan spelen.

Dennis But speelde tot 2002 in de hoofdmacht en maakte de 
vele successen mee, met als hoogtepunt de promotie naar de 
hoofdklasse in 2000. Na 2001 kwam de connectie met Veere tot 
een einde. Naast deze vier spelers kwamen in de loop der jaren nog 
enkele spelers uit Veere naar Oostkapelle: Harry Koster en Maarten 
Delies speelde ook nog een periode in Oostkapelle 1.

Na de hoogtepunten in de jaren ’80 – drie jaren eerste klasse 
– kwamen de magere jaren. Degradatie in twee jaren naar de 
derde klasse . . . Het zag er niet erg positief uit voor Oostkapelle. 
Maar dat veranderde in de jaren ’90 . . .  Hoe kwam dat? Geloof 
het of niet . . . Voetbalvereniging Veere speelde daar een rol in. In 
gesprek met vier oud leden van onze club: Johan en Aart Joziasse, 
Dennis But en Martin Koppejan.

Ambities
Voetbalevereniging Veere had grote ambities. Een paar grote 
sponsoren wilde de club naar een hoger plan brengen. En zoals dat 
dan gaat: betalen van spelers en die overal vandaan halen. Neem het 
die spelers eens kwalijk. Het gevolg was, dat een aantal voetballers 
die al jaren lid waren en vanuit de jeugd wilden doorstromen naar 
het vlaggenschip van Veere, geen kansen kregen. Twee daarvan, 
Johan en Aart Joziasse overkwam dat. Spelers van buiten kregen de 
voorkeur en beide broers zagen geen toekomst meer bij hun club. 
In 1991 verkasten zij naar Oostkapelle, waar zij meer dan welkom 
waren. Het was keeper Marcel Baljeu die hen benaderde. Ook 
de trainer van Oostkapelle zag in dat deze heren een versterking 
zouden zijn voor het vlaggenschip van onze mooie club. Daarbij 
kwam ook nog dat beide broers “linkspotig” waren en die waren 
zeker welkom. 

Prima sfeer
Johan en Aart roemen de sfeer die bij Oostkapelle toen heerste. Een 
gezellig team en een mooie groep van supporters. Zij hebben zich 
altijd zeer welkom gevoeld!
Hun verblijf bij de club duurde niet echt lang. Aart: “Ik was een 
redelijk beperkte voetballer, maar ik voetbalde met mijn linkerbeen 
en die spelers zijn niet veel voorhanden. Daardoor had ik meestal 
een basisplaats in het elftal. Maar ik kende mijn beperkingen. In 1992 
moesten we voor promotie een wedstrijd spelen tegen Yerseke. De 
arbitrage was niet in ons voordeel. Onze keeper Mohammed was 
woest op de scheidsrechter en school de bal in zijn richting. Een jaar 
schorsing was het gevolg, helaas”. Broer Johan voegt toe: “En het 
was goed dat ik Mo beetpakte en zo voorkwam dat hij de scheids te 
lijf wilde gaan. Anders had hij nooit meer gekeept”.

Leukste wedstrijd
In 1993 kwam er een eind aan hun verblijf in Oostkapelle. Johan 
was inmiddels toegetreden tot het Walcherse politiekorps en Aart 
startte een avondstudie waardoor de tijd ontbrak om nog op dit 
niveau te voetballen. Beide broers traden toe tot de recreatieve 
teams. Wel in Veere overigens.
Nog leuke anekdotes? Aart: “Scoorde ik een keer, dan stond er 
maandag in de PZC dat Johan het doelpunt had gemaakt”. Leukste 
wedstrijd? Johan: “De wedstrijd tegen Yerseke in de nacompetitie. 
Veel publiek, volop spanning en Mo’s incident”. En Aart geeft nog 
aan: “De wedstrijd tegen PSV, in de kerstvakantie van 1994. Ik stond 
op Barry van Aerle en had weinig in te brengen natuurlijk. En een 
mooie blunder van Stoffel . . .  wel de beste trainer die ik ooit gehad 
heb. De jaren in Oostkapelle waren op voetbalgebied heel mooi 
geweest. Fijne club, fijne mensen1”

Als je wat wil bereiken, moet je hard werken . . .

Van links naar rechts:  
Dennis But, Martin Koppejan, Aart Joziasse, Johan Joziasse
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Mooie verhalen
Anekdotes? Teveel om op te noemen. Maar we vermelden er 
enkele, onder het mom van “voetbalhumor“:
Trainer Stoffel Schipper moest zijn praktijkexamen op een 
donderdagavond afleggen. Op de dinsdagavond daarvoor vertelde 
hij dat de spelers met het verzoek om één en ander serieus op te 
pakken. De mannen knikten welwillend, uiteraard. Bij het opruimen 
van de ballen vertelde de eerste speler dat hij afwezig zou zijn die 
donderdagavond. “Jammer“, zei Stoffel. Speler Twee leverde zijn 
bal in en zei: “Sorry Stoffel, ik ben er donderdagavond niet”. “Jij ook 
al niet?”, was het antwoord.

Nummer Drie, zelfde verhaal . . . Nummer Vier idem . . . Bij nummer 
Acht had Stoffel, die al kwader en kwader werd, in de gaten dat hij 
behoorlijk in het ootje werd genomen.

Een ander aardig verhaal: Dennis But moest na de training bij Stoffel 
komen en die deelde hem mee, dat hij de volgende wedstrijd 
aanvoerder zou zijn. In de kleedkamer deelde Dennis dat mee aan 
de spelersgroep. Uiteraard gingen zijn collega’s hiermee aan de 
haal. Ze stuurden een kaartje naar Stoffel, namens Dennis. Op 
dat kaartje werd vermeld, dat Dennis zeer onder de indruk 
was van deze promotie en hij zegde Stoffel hartelijk dank 
voor het in hem gestelde vertrouwen. En hij besloot 
met: “Trainer, ik zal het in mij gestelde vertrouwen niet 
beschamen!” De zaterdag daarop riep Stoffel Dennis 
bij zich vóór de wedstrijdbespreking. “Wat is dit voor 
flauwe kul”, vroeg hij. “Wat moet ik met zo’n kaartje?”. 
Dennis had uiteraard in de gaten dat hij door zijn 
medespelers op een aardige manier in het zonnetje 
was gezet . . .

Alle vier oud voetballers roemden de sfeer bij Oostkapelle. Met 
veel plezier hebben zij zich ingezet voor onze mooie club! En zij 
hebben er mede voor gezorgd dat Oostkapelle in de jaren ’90 de 
weg naar boven heeft ingeslagen. En daar is de club deze spelers 
van harte dankbaar voor!
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Badhuisstraat 181  -  4382 AM  Vlissingen  -  0118-416961

www.matthijsse-matthijsse.nl

Scoort u al met uw 

digitale boekhouding? 

Benieuwd? 
Neem contact met ons op!

www.autokoppejan.nl
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Distributie Zuid West
Transport- en Koeriersdiensten

Robert Johnsonstraat 85  •  4337 WJ  Middelburg
T 06 - 21 29 20 41  •  E distributiezuidwest@gmail.com

Zaterdag geopend van 9.00 t/m 13.00 uur
Wilgenhoekweg 34  4353 RE Serooskerke

Tel.: 0118 592862 • GSM: 06 51342103 • rdvisser@zeelandnet.nl
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Bovenste rij van links naar rechts: 
Jarno Poortvliet, Jaimie Marijs, John-Peter de Voogd, Eline Dominicus, Jaimy van Bloppoel, Reinier Wondergem, Frank Smit, 
Robbie de Nooijer, Justin Schaalje.

Middelste rij van links naar rechts:
Matthijs van Belzen,  Joost Maranus, Leon van Moolenbroek, Michael Dekker, Rens Maljers, Jeroen Burgs, Sander de Kam, Wouter Verduijn

O O S T K A P E L L E  1
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Onderste rij van links naar rechts:
Jochem Hazelaar, Jidde Rotte, Roy de Visser, Bart van Wuyckhuyse, Bart Mors, Thomas Hogeweg, Arjen Pattenier, Luuk Mesu

Op de foto ontbreken:
René Bil, Rick Maljaars, Sjoerd Verhulst, Michel Provoost (leider), Rutger Wondergem (keeperstrainer), 
Marianne De Voogd - Wagemakers (verzorger)

O O S T K A P E L L E  1
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Voorzitter en hoofdsponsor vol 
spanning

Trouwe supportersschare

Jochem toen hij nog kon springen
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Ontlading na handhaving

Arjen (Arie) Pattenier in actie

Wouter!

1 - 0!

Jong talent Jaimie Marijs
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OOSTKAPELLE 2 BEDANKT HAAR  
SPONSOREN VOOR HET GEWELDIGE SEIZOEN! 

 
 

KAMPIOEN 2016/2017 
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www.oliehandeldekker.nl

 Gapingseweg 5, 4353 JB Serooskerke (W) 
T 0118-851155  E info@brasseriedeolmen.nl 

www.brasseriedeolmen.nl

“Catering op Maat”
Voor Particulieren & Bedrijven.

Het team van 
ChefAlex ontzorgt.

0118-851155 - info@chefalex.nl

www.chefalex.nl
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Piet als postmaster
Als zeer gedreven postmaster is Piet zo’n 10 tot 12 uur per week 
bezig met ons adres in de www-straat, met uiteraard een flinke 
piek in en kort na het weekend. Aanleveren kan via postmaster@
vvoostkapelle.nl. Piet bezoekt dagelijks de website en ook dan 
pikt hij er af en toe nog wat dingetjes uit ter verbetering. Tekstueel 
controleert hij het geheel en ook het taalgebruik krijgt de nodige 
aandacht. Aangeleverde foto’s moeten veelal aangepast en 
bewerkt worden. Denk hierbij aan de afmetingen en, zoals Piet het 
noemt, het rechtzetten van de doelpalen. Hij maakt dan dankbaar 
gebruik van Adobe Photoshop en het programma Resizer. Verder 
heeft het werken vanuit de inmiddels wereldberoemde cloud 
zaken makkelijker gemaakt. Het is de bedoeling om uiterlijk op de 
maandagavond het voorgaande voetbalweekend op de website 
te hebben geplaatst. Bij een aantal teams heeft Piet een vaste 
correspondent, maar er zijn een aantal teams waarbij een en ander 
wel beter zou kunnen. Het aanleveren van actiefoto’s is en mag 
tegenwoordig geen probleem meer zijn met al die smartphones. 
Aangeleverde artikelen door de jongste teams worden – vanwege 
het kinderlijk taalgebruik – opgenomen in de Voltreffer, ons 
clubblad. Tenzij de begeleiding een wedstrijdverslag aanlevert, dat 
komt dan weer netjes op de website.

Jan als administrator
De werkzaamheden van Jan nemen 2 à 3 uur per week in 
beslag, met uiteraard wat meer uurtjes tijdens updates en groot 
onderhoud. Zo worden door het aanpassen van modules hackers 
buiten de deur gehouden. Jan is enorm te spreken over de nieuwe 
templates (sjablonen), die na gesprekken met en door Niels Bartels 
(ook lid VVO) van 7U Digital Originals zijn ontworpen. 
Deskundige hulp, die we dus gewoon in eigen 
huis hebben! 

Een verhaal over de website. Dat gaat zeker over HTML, CMS, 
JavaScript, template, MySQL Database, webhosting, editing en 
de SEO-richtlijnen? Nee dus . . .

Op deze bladzijde gaan we ‘in gesprek’ met onze leden, onze 
vrijwilligers, achter de homepage en de vele andere pagina’s, met 
Piet Kruithof (postmaster) en Jan Hogeweg (administrator). Deze 
VVO-tijgers zorgen samen, maar ook weer apart, voor het optimaal 
op de digitale snelweg houden van onze voetbalvereniging via 
vvoostkapelle.nl

Piet als Piet
Piet Kruithof, een echte oudgediende, houdt zich als postmaster 
voornamelijk bezig met het verwerken van de vele aangeleverde 
teksten en beelden/foto’s. Onze gepensioneerde fysiotherapeut 
woont al weer enige tijd in Sint  Laurens, na jarenlang op Oostkapelle 
te hebben gebivakkeerd. Samen met zijn vrouw Marjon trekt hij (op 
de motor) heel de wereld rond. Met pretogen noemt hij zijn reizen 
naar Vietnam, de Himalaya en Nicaragua. Piet zou iets meer willen 
lezen, maar komt er niet aan toe. Hij geniet volop van muziek in de 
stijl van Simon and Garfunkel, maar het meeste geniet hij van zijn 
kinderen Remko, Vera en Alwin. Ook geen onbekenden voor velen 
van ons. Met emotie kijkt hij terug op het verrassingsetentje bij zijn 
afscheid op het werk, met collega’s. Binnen de voetbalvereniging is 
Piet actief geweest in allerlei functies. Zoals verzorger, jeugdleider, 
jeugdvoorzitter, bestuurslid, lid privatiseringscommissie en nog 
steeds als wedstrijdcoördinator en postmaster. Piet heeft ook nog 
een rol gespeeld bij de ietwat stevige onderhandelingen met KPN 
in relatie tot de lichtmasten rond veld 2. Daarnaast probeert hij ook 
tijd te vinden voor de nodige ad hoc zaken, zoals bij de zomerse 
wedstrijden tegen de jeugdteams van Ajax en Feyenoord.

Jan als Jan
Jan Hogeweg, zeker geen onbekende binnen de club, verzorgt het 
onderhoud van de website, als beheerder. Jan is zeker geen leek 
op het gebied van ICT. In het dagelijks leven vervult hij de rol van 
Operation Manager, iets met verbindingen, koppelingen, een 
boekingssysteem en een reserveringspakket. Jan en lief Annelies 
zijn de trotse ouders van de twins Manon en Thomas. Hun geboorte 
was een speciaal moment in het leven van onze beheerder, zeer 
speciaal. Jan heeft een brede muzieksmaak, maar van Bruce 
Springsteen zingt hij alles mee, zuiver of niet. Hij was eerder 
actief als voetballer en jeugdleider. Vandaag de dag fluit Jan als 
scheidsrechter bijna wekelijks zijn partijtje mee. Daarnaast is hij dus 
ook lid van de Websitecommissie. Het zit Jan in het bloed ‘iets’ te 
doen voor de club. Vader Henk was jarenlang een zeer gewaardeerd 
bestuurslid. Ook voor anderen is Jan druk in de weer met websites 
en/of webshops. Daarom is hij ook zeer blij met zijn maatje Piet, die 
elke week de binnengekomen artikelen plaatst.

VVO-site is meer dan punt nl!
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VVO-site is meer dan punt nl!

Vorig seizoen is begonnen met een soort van make over van de 
website, deze zou m.b.t. de layout wat meer moeten aansluiten 
op Facebook. De VVO-website draait op Joomla, met al het extra’s 
gemaakt door Jan en Niels. We hebben dus onze eigen specifieke 
mix. Trots is Jan ook op de mobiele versie van onze site, een pareltje 
volgens hem! Jan als ‘onderhoudsmonteur’ had niet misstaan 
boven deze regels . . .

Piet en Jan
Onze postmaster en onze administrator willen nog wel even kwijt 
dat niet alleen de website een back-up heeft, maar ook zijzelf. 
Marike Forman vervangt Piet indien nodig, terwijl Kees Capelle de 
zaken van Jan kan waarnemen. En . . . op de achtergrond is Niels 
Bartels ook nooit te beroerd om te helpen!

Met allerlei vormen van social media is het vrij druk op allerlei 
digitale snelwegen in de wereld. Piet en Jan zien dit niet als een 
bedreiging van onze mooie website. Wel stellen zij dat het 

elkaar moet versterken. Dit op zowel het niveau qua 
vereniging als via de individuele leden 

persoonlijk. Draag alles uit van 
de VVO!

Dagelijks kent de VVO-site zo’n 450 bezoekers. Dit geeft aan dat 
het vele werk van Piet en Jan niet voor niets is. Toch hebben zij nog 
een aantal wensen:

• Het zou mooi zijn als het item ‘Met de VVO-sjaal de wereld 
rond’ weer groots wordt opgepakt . . 

• Het zou mooi zijn als bij elk overleg binnen de club de website 
op de agenda staat . . .

• Het zou mooi zijn als we ook filmpjes kunnen vertonen . . . 
• Het zou mooi zijn als we ook de verschillende ranglijsten 

kunnen toevoegen . . .
• Het zou mooi zijn als er nog één iemand zou willen helpen met 

de site . . . 
• Het zou mooi zijn als we de header van de site 2x of 3x per jaar 

kunnen aanpassen . . . 
• Het zou mooi zijn als we ook van de Overige Senioren wekelijks 

input kunnen ontvangen . . .  

Website niet alleen Piet en Jan
We mogen trots zijn op Piet en Jan, op het vele werk dat zij verzetten 

voor de website, onze website, jullie website. Zij zijn de hoeders 
van de site en kennen geen enkele censuur, wel staan de 
normen en waarden hoog in het VVO-vaandel. Bij twijfel wordt 

er contact met de desbetreffende persoon opgenomen en 
gekeken wordt naar een oplossing, vaak even een ietwat 
ander woordgebruik. Lever kopie aan over alles dat met 
Voetbalvereniging Oostkapelle te maken heeft en Piet en 
Jan zijn jouw beste vrienden! Anders ook hoor . . . 
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Naast voetbal
Toeval of niet, maar bij het noemen van hun andere hobby’s, komen 
de pinda’s op tafel. Ze praten quasi nonchalant over hun andere 
bezigheden. Vol van passie heeft Remko het over de specifieke 
techniek van het wakeboarden, terwijl Marianne al schaterend 
de techniek van het haken en het maken van kaarten naar voren 
brengt. Kees heeft het vooral over sommige omstandigheden 
bij het mountainbiken en Jos geniet van de ultieme rust, met 
bijbehorende flacon, bij het vissen. Naar blijkt zijn ze alle vier verzot 
op het kijken van films en/of series, maar muzikaal gezien is het een 
ratjetoe. Ze stuiteren van ACDC naar Jan Smit en van Andrea Bocelli 
naar the blues. Ze houden enorm van het dorp, maar gaan toch ook 
graag weg. Dan moet je denken aan een Canarisch Eiland, Spanje, 
Portugal, Oostenrijk en Italië. Uiteraard vanwege de combinatie 
van het weer en de omgeving, maar zeer zeker ook vanwege het 
lekkere, lokale eten en de verrassende drankjes. Op dat tijdstipt 
tovert Marianne haar lievelingsgerecht spaghetti op tafel. De 
bordjes worden bij gehouden en de glazen nog eens gevuld.

André de Kam
Tijdens het eten wordt het gesprek serieuzer. Alle vier zijn ze er 
trots op dat Hans Burgs hen heeft gevraagd voor De Schutters, op 
het moment dat De Schutters niet veel meer voorstelde. Dit kwam 
door de ziekte en het overlijden van André de Kam, die jarenlang 
in z’n eentje eigenlijk De Schutters vormde. Ter nagedachtenis, 
maar vooral als eerbetoon aan André, draait De Schutters, na de 
thuiswedstrijden van VVO1, nog steeds André’s Rad. Iets dat zeer 
zeker zal blijven bestaan! Samen is De Schutters toen nieuw leven 
in geblazen met allerlei acties ter ondersteuning, in samenwerking 
met het bestuur van de VVO en de diverse commissies. Zo vinden 
de bestuursleden van De Schutters de samenwerking met de 
Activiteitencommissie een schot in de roos, een perfect voorbeeld 
van hoe je elkaar binnen de club kunt en misschien wel moet 
helpen. En … ben je lid van De Schutters? Dan doe jij er ook jouw 
voordeel mee!

Gezellig aan de keukentafel kletsen met de schutters. Met onze 
doelpuntenmakers? Nee, met De Schutters. Zittend achter een 
lekker drankje gezellig babbelen over hun cluppie, de VVO. Dit is 
een goed stel hoor! Supportersvereniging De Schutters is 35 jaar 
jong en heeft een speciaal plekje binnen v.v. Oostkapelle. Het, 
op welke manier dan ook, bijdragen aan het wij-gevoel is prio 
nummer één voor hen. Dat zoiets niet vanzelf gaat is duidelijk 
en het bestuur van De Schutters herkent en erkent dat, vandaar 
dat zij vanuit hun persoonlijke binding een behoorlijke steen 
bijdragen. Veelal staat voorzitter Hans Burgs in de belangstelling, 
maar zoals hij iedereen telkens laat weten kan ie dat niet alleen. 
Laten we eens met die anderen verder kennismaken.

Waarom?
Nippend aan zijn flesje bier geeft Jos Staps, misschien wel de beste 
linksback die VVO ooit heeft gehad, aan dat het een goed gevoel 
geeft te helpen binnen de club. Als penningmeester van De Schutters 
probeert hij dit op financieel vlak zoveel mogelijk te realiseren. De 
hulp aan de VVO betreft geen voetbalzaken, dat is voor de club zelf. 
Denk bijvoorbeeld aan het verschil van de aanschaf van ballen en 
het laten rijden van een bus. Kees Capelle, ook ooit een geweldige 
linksback, vult aan met het noemen van de bierproefavondjes en 
de traktaties bij een eventueel kampioenschap of prima prestatie 
in de nacompetitie. Terwijl Marianne Boon nog een glas ice tea 
inschenkt geeft zij, zeer terecht, aan dat alles vanuit de actieve 
voetballerij ontstaat. De ‘simpele’ backjes zijn al genoemd, maar 
Marianne was jaren terug de rots in de branding van de verdediging 
bij het dameselftal. Remko Kruithof, de secretaris, was eerder als 
verdediger of middenvelder te vinden op de velden. In hun actieve 
periode bij de VVO stonden er ook altijd mensen klaar om ‘iets’ 
extra’s te doen voor de club. Dat werd toen (ook) zeer gewaardeerd. 

Vrijwilligerswerk
Dat de bestuursleden van De Schutters de VVO een warm hart 
toedragen blijkt wel uit de lange lijst vrijwilligerswerk dat zij ooit 
voor de voetbal hebben gedaan (of nog doen). Er komt een blanco 
vel papier op de keukentafel. In toch wel zeer korte tijd is het 
volgeschreven en vallen er functies te lezen als (jeugd)trainer, leider, 
(jeugd)bestuur, verbouw kantine, bardienst, kantinecommissie, 
wassen, website, schoonmaken, verbouw/aanbouw tribune, 
kaartverkoop, scheidsrechter, poortbrief etc. etc. Als je hart al jaren 
op zo’n manier klopt voor de VVO ‘moet’ je wel in De Schutters 
zitten!

De Schutters, trots op hun plek binnen de club
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Lach- en traanfonds
Zoals bekend staat De Schutters als één supporter achter welk 
elftal/team dan ook, van jong tot oud(er). Zij vinden het belangrijk 
er te zijn op die momenten dat iemand dat nodig heeft, om welke 
reden dan ook. Ook buitenom het voetbalveld, bij leuke en mooie 
momenten, maar ook bij de mindere momenten van het leven. Zij 
kunnen dit niet alleen. De Schutters heeft daarvoor de hulp nodig 
van mensen rondom de teams of bestuur/commissie. Als er iets 
speelt binnen jouw team of commissie laat het hen weten, jullie zijn 
hun ogen. Om dit goed te laten verlopen is onderstaande verdeling 
gemaakt. De Schutters rekent op jullie!

Kees Capelle: Heren
Jos Staps: JO19 + JO17 + JO15
Remko Kruithof: JO13 + JO11 + JO9 + JO7
Hans Burgs: Alle overige personen
Info: deschutters@zeelandnet.nl 

Lid worden?
Wordt lid van Supportersvereniging De Schutters voor ten minste 
€ 7,50 per voetbalseizoen. Zo kan De Schutters de dingen blijven 
doen, die zij zo graag doen voor de VVO, voor jou, voor ons 
allemaal! Hou hun activiteiten in de gaten op vvoostkapelle.nl of 
volg hen op Facebook.

Iedereen veel plezier komend seizoen, zowel binnen als buiten de 
lijnen!

Van links naar rechts:  
Jos Staps, Remko Kruithof, Marianne Boone, Kees Capelle, Hans Burgs

Sjoerd Verhulst en Muriël Marijs, Speler en 
Speelster van het Jaar 2016 - 2017



3434

JO7

JO9

JO11

JO13

JEUGD OOSTKAPELLE
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JO15

JO17

JO19

MO17

JEUGD OOSTKAPELLE
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Hypotheken Verzekeringen Safeloketten

Lantsheerstraat 1 l Oostkapelle l 0118 - 58 21 43 l oostkapelle@veldsink.nl | www.veldsink.nl

      Strand Zoutelande 90, 4374 XZ Zoutelande       tel. 0118 561805

www.strandzot.nl        info@strandzot.nl       @Strandzot 

Uw bedrijfsgegevens 
veilig in de Cloud!

• hardware   

• software

• advisering

ABM ICT, zorgt ervoor!
Middelburg • 0118-678990 • www.abmict.nl
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OVERIGE SENIOREN

Uiteraard in deze gids ook aandacht voor de Overige Senioren 
van onze vereniging. Dit in de persoon van Jean Dees (1965). 
Een echte oudgediende die de afgelopen decennia als speler 
actief is geweest voor VVO-2, VVO-3, VVO-4 en VVO-5. Op een 
paar wedstrijden als A-junior na heeft hij de hoofdmacht als 
speler niet gehaald, maar daar hebben ze maar al te graag - en 
tot volle tevredenheid -  gebruik gemaakt van zijn vlagkunsten. 
Discussiëren met Jean is over het algemeen geen enkel 
probleem, maar praten met Jean over Jean maakt hem een soort 
van verlegen.

Sainte-Maure de Touraine
In 1970 kwam ons geweldige dorp in het leven van deze gezellige 
teamspeler. Vanuit Frankrijk, Jean is geboren in Sainte-Maure de 
Touraine (vlakbij Tours), kwam het gezin Dees met de toen nog 
kleine Jean naar Oostkapelle. Via school leerde hij direct andere 
VVO-bekenden kennen, zoals Erik Wattel en Jacky Rotte. Een paar 
jaar later ging/mocht ons tweebenige talent op de voetbal, in 1975. 
Jaren later behaalde Jean zijn diploma aan het VWO en momenteel 
zit hij ‘in between jobs’, zoals dat zo mooi heet. Sinds 1993 is Jean 
woonachtige in de hoofdstad van onze prachtige provincie Zeeland.

Thuuskomme
Ondanks deze verhuizing is Jean Oostkapelle altijd trouw gebleven. 
Hij laat weten dat zowel het dorp Oostkapelle, als de VVO, diep in 
zijn hart zit. Elke keer als hij, om welke reden dan ook, Oostkapelle 
binnenrijdt voelt het voor hem als thuiskomen. Hij kent er nog 
steeds veel mensen, hij kent er elk straatje, dat warme gevoel zit 
veel dieper dan je denkt. Jean heeft nooit gedacht aan een andere 
voetbalclub, waarbij hij lachend aangeeft dat er überhaupt geen 
club is die hem zou willen hebben. Sinds een aantal jaren overweegt 
hij terug te keren op ‘zijn’ dorp.

Voetbal en muziek
Wie denkt dat de afstand tussen Middelburg en Oostkapelle een 
probleem is voor onze Jean om VVO te helpen zit er helemaal naast. 
Zo was/is hij dus als speler te bewonderen op de velden en als 
assistent-scheidsrechter. Daarnaast is hij ook nog actief geweest 
als leider van VVO-4 en trainer/coach/leider van Vr2 en Vr3. Als 
club-scheidsrechter fluit Jean nog regelmatig zijn wedstrijden, bij 
welk team dan ook. 

Verder helpt hij daar waar hij denkt van nut te zijn, ook de 
kleine dingen zijn van belang. Naast VVO kent Jean nog twee 
voetballiefdes: Oranje en Ajax. Jean is op menig EK en WK geweest 
en is er tot op de dag van vandaag erg trots op dat hij aanwezig 
was bij het EK88, met de titel voor Oranje. Van Ajax heeft hij een 
seizoenkaart. Naast voetbal bezoekt Jean (het liefst met vrienden) 
festivals en concerten. Jean is een groot liefhebber van U2 en tijdens 
het fantastische concert in De Kuip had ie een mooi plekje. De CD-
collectie van onze muziekkenner is wel heel breed, van Jacques Brel 
tot Rage Against the Machine. Ergens halverwege komen we BLØF 
en De Dijk tegen.

Hoogtepunten/dieptepunten
Terugkijkend op de VVO kan Jean nog steeds genieten van 
de echte sportieve successen van VVO1, met wedstrijden op 
topniveau van het Nederlandse amateurvoetbal. Het aantal 
toeschouwers, de sfeer vooraf, tijdens en na de wedstrijden. Ook 
de kampioenschappen met VVO-2, VVO-3 en lang geleden met de 
B1 -behaald in een beslissingswedstrijd op neutraal terrein- hebben 
een mooi plekje in zijn ‘prijzenkast’ en staan in het geheugen gegrift. 
Het hebben van vele vrienden is iets dat hij enorm waardeert. Naast 
dergelijke hoogtepunten zijn er - helaas - ook dieptepunten binnen 
de club en in het leven in het bijzonder. Ons gesprek krijgt even een 
andere toon. Jean staat stil bij het overlijden van bekenden. Met 
name bij hen die veel te vroeg zijn heengegaan. Doorpratend over 
dit onderwerp komt Jean tot zijn grootste succes, hij is gezond. Dat 
is iets heel moois, best ook wel bijzonder als je zo rondom je kijkt. 
We beseffen dat veel te weinig geeft hij aan. We gaan vaak weer 
heel snel (en het liefst) over tot de orde van de dag . . . zo ook nu.    

Oostkapelle voelt als 
thuiskomen!



Wanneer de wedstrijdsecretaris het wedstrijdprogramma opstelt, de zogenaamde ‘weekbrief’, staan er achter de wedstrijden 
altijd de namen van de scheidsrechters die deze matches in goede banen moeten leiden. Vaak, en steeds meer, staat er vermeld: 
clubscheidsrechter. Dat komt, omdat het aantal leidsmannen die door de KNVB worden aangesteld, gestadig afneemt. Dat probleem 
wordt dan afgewenteld op de club. Gelukkig beschikt vv Oostkapelle over een aantal trouwe scheidsrechters, die goed opgeleid zijn 
en de wedstrijden van onze club altijd tot een goed einde brengen.

Rick Sturm zorgt er voor, dat de wedstrijden van een scheidsrechter worden voorzien. Op de foto’s hieronder zetten wij deze mannen 
(helaas, geen vrouwen) , die hij kan inzetten, in het zonnetje.

En uiteraard, wanneer iemand zich aangetrokken voelt om deel uit te maken van deze groep, meldt u zich aan bij Rick!

DE SCHEIDSRECHTERS

Scheidsrechters die wedstrijden van vv 
Oostkapelle in goede banen leiden . . .

Jean Dees Simon Bassie Kees Verheijen Ingmar Vos

Wim Vos Alex Sluizeman Marcel de VisserRick Sturm
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Achteraan van links naar rechts:  
Rick Sturm, Alex Sluizeman, Jean Dees, Kees Verheijen

Vooraan van links naar rechts:  
Wim Vos, Marcel de Visser, Simon Bassie, Ingmar Vos
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Duca del Cosma – the Italian Golf Evolution 
  

Frank van Wezel heeft een nieuw modieus Italiaans schoenenmerk  
gekocht en maakt schoenen voor golfers en voor elke dag lifestyle  
sneakers. Deze trouwe hoofdponsor, reeds 16 jaar, wil nu dat alle  
Oostkappelse golfers op zijn schoenen gaan lopen. 
 
Steun dit: op de Duca del Cosma website www.ducadelcosma.com  
ziet u de schitterende collectie.  
 
Voor leden van VV Oostkapelle is met de code Frank75 maar liefst  
25% korting te verkrijgen. 

 
Hoort zegt het voort. 



Iets te vieren?
           Anno Nu

Voor al uw diners, feesten, 
verjaardagen, bruiloften, 

recepties en condoleances.

Dorpsstraat 39-41
Oostkapelle

T. 0118 - 581366
info@annonu.eu 
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		0118	–	593223								 		info@dekuijperbetonboringen.nl				 	www.dekuijperbetonboringen.nl	

	

Randduin
    

hotel

Duinbeekseweg 24    fax :+31 (0)118 58 39 81
4356 CE  Oostkapelle  info@randduin.nl
tel:  +31 (0)118 58 16 52 www.randduin.nl

VVO Succes! Seizoen 2017-2018
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Persoonlijke servic
e voor al uw 

druk-, print- en on
twerpwerk www.drukkerijvan

keulen.nl
Torenstraat 38 - Se

rooskerke
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23 september 2017
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

DBGC
Zwaluwe

Serooskerke
Den Bommel

30 september 2017
Prinsenland

Arnemuiden
Klundert

Oostkapelle
SSV’65

Nieuwdorp
FC Axel

7 oktober 2017
MZC’11

Terneuzense Boys
DBGC

Zwaluwe
Serooskerke

Den Bommel
Arnemuiden

14 oktober 2017
De Meeuwen

Prinsenland
Klundert

Oostkapelle
SSV’65

Nieuwdorp
FC Axel

21 oktober 2017
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

Klundert
Oostkapelle

SSV’65
Nieuwdorp

28 oktober 2017
MZC’11
DBGC

Zwaluwe
Serooskerke

Den Bommel
Arnemuiden

FC Axel

4 november 2017
Terneuzense Boys

De Meeuwen
Prinsenland

Klundert
Oostkapelle

SSV’65
Nieuwdorp

18 november 2017
DBGC

Zwaluwe
Serooskerke

Den Bommel
Prinsenland

Arnemuiden
FC Axel

25 november 2017
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

Zwaluwe
Klundert

SSV’65
Nieuwdorp
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Oostkapelle
Nieuwdorp
Klundert
FC Axel
SSV’65
Arnemuiden
Prinsenland

Serooskerke
DBGC
Terneuzense Boys
Zwaluwe
De Meeuwen
MZC’11
Den Bommel

Klundert
SSV’65
Prinsenland
De Meeuwen
Nieuwdorp
Oostkapelle
FC Axel

Terneuzense Boys
Arnemuiden
Zwaluwe
DBGC
MZC’11
Den Bommel
Serooskerke

Den Bommel
Serooskerke
DBGC
Arnemuiden
FC Axel
Prinsenland
Zwaluwe

Terneuzense Boys
SSV’65
Prinsenland
Oostkapelle
De Meeuwen
Nieuwdorp
Klundert

Zwaluwe
MZC’11
FC Axel
Den Bommel
Arnemuiden
Serooskerke
DBGC

Klundert
MZC’11
De Meeuwen
Terneuzense Boys
Oostkapelle
SSV’65
Nieuwdorp

Serooskerke
DBGC
Arnemuiden
Den Bommel
Prinsenland
FC Axel
Oostkapelle

MZC’11
Zwaluwe
SSV’65
Nieuwdorp
Terneuzense Boys
Klundert
De Meeuwen

Arnemuiden
FC Axel
Prinsenland
DBGC
Serooskerke
Nieuwdorp
Oostkapelle

Den Bommel
Klundert
Terneuzense Boys
Zwaluwe
De Meeuwen
SSV’65
MZC’11

Prinsenland
Oostkapelle
Nieuwdorp
Serooskerke
FC Axel
Arnemuiden
Klundert

Den Bommel
Serooskerke
De Meeuwen
MZC’11
Zwaluwe
Terneuzense Boys
DBGC

SSV’65
De Meeuwen
Oostkapelle
Klundert
FC Axel
Nieuwdorp
Prinsenland

Zwaluwe
DBGC
MZC’11
Den Bommel
Terneuzense Boys
Serooskerke
Arnemuiden

De Meeuwen
Nieuwdorp
Terneuzense Boys
SSV’65
Klundert
Oostkapelle
Prinsenland

MZC’11
Den Bommel
Zwaluwe
FC Axel
Serooskerke
DBGC
Arnemuiden

2 december 2017
DBGC

Serooskerke
Den Bommel

Prinsenland
Arnemuiden

Oostkapelle
FC Axel

9 december 2017
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

Zwaluwe
Den Bommel

Klundert
SSV’65

16 december 2017
DBGC

Serooskerke
Prinsenland

Arnemuiden
Oostkapelle

Nieuwdorp
FC Axel

27 januari 2018
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

DBGC
Zwaluwe

Den Bommel
SSV’65

3 februari 2018
Prinsenland

Arnemuiden
Klundert

Oostkapelle
SSV’65

Nieuwdorp
FC Axel

24 februari 2018
MZC’11

Terneuzense Boys
DBGC

Zwaluwe
Serooskerke

Den Bommel
Arnemuiden

3 maart 2018
De Meeuwen

Prinsenland
Klundert

Oostkapelle
SSV’65

Nieuwdorp
FC Axel

10 maart 2018
MZC’11
DBGC

Zwaluwe
Serooskerke

Den Bommel
Arnemuiden

FC Axel

17 maart 2018
Terneuzense Boys

De Meeuwen
Prinsenland

Klundert
Oostkapelle

SSV’65
Nieuwdorp

24 maart 2018
DBGC

Zwaluwe
Serooskerke

Den Bommel
Prinsenland

Arnemuiden
FC Axel

31 maart 2018
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

Klundert
Oostkapelle

SSV’65
Nieuwdorp

7 april 2018
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

DBGC
Zwaluwe

Serooskerke
Den Bommel

14 april 2018
Serooskerke
Prinsenland

Arnemuiden
Klundert

Oostkapelle
Nieuwdorp

FC Axel

21 april 2018
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

Zwaluwe
Klundert

SSV’65
Nieuwdorp

12 mei 2018
DBGC

Serooskerke
Den Bommel

Prinsenland
Arnemuiden

Oostkapelle
FC Axel

19 mei 2018
MZC’11

Terneuzense Boys
De Meeuwen

Zwaluwe
Den Bommel

Klundert
SSV’65

26 mei 2018
DBGC

Serooskerke
Prinsenland

Arnemuiden
Oostkapelle

Nieuwdorp
FC Axel

De Meeuwen
Nieuwdorp
Terneuzense Boys
MZC’11
SSV’65
Klundert
Oostkapelle

Zwaluwe
Den Bommel
Serooskerke
DBGC
Prinsenland
Arnemuiden
FC Axel

Nieuwdorp
Klundert
SSV’65
Arnemuiden
Oostkapelle
Prinsenland
FC Axel

DBGC
MZC’11
Den Bommel
SSV’65
Terneuzense Boys
De Meeuwen
Zwaluwe

DBGC
Arnemuiden
FC Axel
Serooskerke
Oostkapelle
Den Bommel
Prinsenland

Terneuzense Boys
MZC’11
Zwaluwe
Klundert
De Meeuwen
Nieuwdorp
SSV’65

FC Axel
Prinsenland
Oostkapelle
Arnemuiden
DBGC
Serooskerke
Nieuwdorp

Zwaluwe
Den Bommel
De Meeuwen
MZC’11
SSV’65
Klundert
Terneuzense Boys

PROGRAMMA 2E KLASSE E - SEIZOEN 2017-2018
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CLUBS ZATERDAG AMATEURS 2E KLASSE E

26 november 1945
De Blikken
Van Cittersweg 1
4341 RC Arnemuiden
0118–601757
vvarnemuiden.nl
Geel

1 augustus 1941
SV Nieuwdorp
Prinses Margrietstraat 54
4455 AX Nieuwdorp
0113-613249
svnieuwdorp.nl
Groen

12 oktober 2012
FC Axel
Sportlaan 11
4571  CA  AXEL
0115-563089
fcaxel.com
Blauw

30 juli 1951
Duinhelm
Magnolialaan 33
4356 JE  Oostkapelle
0118–582293
vvoostkapelle.nl
Geel

1 juni 1957
De Koepel
Suisendijk 4
3255 LS Oude-Tonge
0187-641627
www.dgbc.nl
Blauw

2 juli 2015
Molenkreek
Steenbergseweg 97C
4671 BE Dinteloord
0167-524175
vvprinsenland.nl
Blauw

17 juni 1947
De Kruus
Hogeweg 1A
3258 LH Den Bommel
0187-612233
vvdenbommel.nl
Blauw

10 mei 1948
Noordhout
Kadetweg 4
4353 SJ  Serooskerke
0118–592442
vvserooskerke.nl
Blauw

5 juli 1931
Molenvliet
Molenvliet 9
4791 GB Klundert
0168-402761
vvklundert.nl
Rood/wit/blauw

20 april 1965
Het Schenge
Geldeloozepad 5
4463 AJ Goes
0113–231188
ssv65.com
Blauw

7 december 1946
D’n Hooghe Hilt
Westkapelseweg 24
4374 BB Zoutelande
0118-561621
vvdemeeuwen.nl
Groen

8 oktober 1919
Den Hogen Blok
Lange Blokweg 29
4301 NW Zierikzee
0111-450236
Mzc11.nl
Zwart/wit

1 mei 1949
Zuidersportpark
Fred. Van Eedenstraat 19
4532 ET Terneuzen
0115-648777
vvterneuzenseboys.nl
Oranje

29 mei 1946
De Kwarrehoek
Oudeweg 24-A
4926 BV  Lage Zwaluwe 
0168-483540
www.vvzwaluwe.nl
Rood/wit

Arnemuiden Nieuwdorp

FC Axel Oostkapelle

DBGC Prinsenland

Den Bommel Serooskerke

Klundert SSV’65

De Meeuwen

MZC’11

Terneuzense Boys

Zwaluwe

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:

Telefoon:
Website:
Shirtkleur:

Opgericht:
Sportpark:
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Shirtkleur:
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PROGRAMMA RESERVE 1E KLASSE A – SEIZOEN 2017-2018

23 september 2017
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Oranje Wit 3
Zwaluwe 2

VVGZ 3
Pelikaan 3

30 september 2017
Bruse Boys 2

Meeuwen 2
Walcheren 2

Oostkapelle 2
Papendrecht 2

Wieldrecht 2
Rijsoord 2

7 oktober 2017
Desk 3

Terneuzense Boys 2
Oranje Wit 3

Zwaluwe 2
VVGZ 3

Pelikaan 3
Meeuwen 2

14 oktober 2017
s-Heer Arendskerke 2

Bruse Boys 2
Walcheren 2

Oostkapelle 2
Papendrecht 2

Wieldrecht 2
Rijsoord 2

21 oktober 2017
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Walcheren 2
Oostkapelle 2
Papendrecht 2

Wieldrecht 2

28 oktober 2017
Desk 3

Oranje Wit 3
Zwaluwe 2

VVGZ 3
Pelikaan 3

Meeuwen 2
Rijsoord 2

4 november 2017
Terneuzense Boys 2

s-Heer Arendskerke 2
Bruse Boys 2
Walcheren 2

Oostkapelle 2
Papendrecht 2

Wieldrecht 2

18 november 2017
Oranje Wit 3

Zwaluwe 2
VVGZ 3

Pelikaan 3
Bruse Boys 2

Meeuwen 2
Rijsoord 2

25 november 2017
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Zwaluwe 2
Walcheren 2

Papendrecht 2
Wieldrecht 2

Oostkapelle 2
Wieldrecht 2
Walcheren 2
Rijsoord 2
Papendrecht 2
Meeuwen 2
Bruse Boys 2

VVGZ 3
Oranje Wit 3
Terneuzense Boys 2
Zwaluwe 2
s-Heer Arendskerke 2
Desk 3
Pelikaan 3

Walcheren 2
Papendrecht 2
Bruse Boys 2
s-Heer Arendskerke 2
Wieldrecht 2
Oostkapelle 2
Rijsoord 2

Terneuzense Boys 2
Meeuwen 2
Zwaluwe 2
Oranje Wit 3
Desk 3
Pelikaan 3
VVGZ 3

Pelikaan 3
VVGZ 3
Oranje Wit 3
Meeuwen 2
Rijsoord 2
Bruse Boys 2
Zwaluwe 2

Terneuzense Boys 2
Papendrecht 2
Bruse Boys 2
Oostkapelle 2
s-Heer Arendskerke 2
Wieldrecht 2
Walcheren 2

Zwaluwe 2
Desk 3
Rijsoord 2
Pelikaan 3
Meeuwen 2
VVGZ 3
Oranje Wit 3

Walcheren 2
Desk 3
s-Heer Arendskerke 2
Terneuzense Boys 2
Oostkapelle 2
Papendrecht 2
Wieldrecht 2

VVGZ 3
Oranje Wit 3
Meeuwen 2
Pelikaan 3
Bruse Boys 2
Rijsoord 2
Oostkapelle 2

Desk 3
Zwaluwe 2
Papendrecht 2
Wieldrecht 2
Terneuzense Boys 2
Walcheren 2
s-Heer Arendskerke 2

Meeuwen 2
Rijsoord 2
Bruse Boys 2
Oranje Wit 3
VVGZ 3
Wieldrecht 2
Oostkapelle 2

Pelikaan 3
Walcheren 2
Terneuzense Boys 2
Zwaluwe 2
s-Heer Arendskerke 2
Papendrecht 2
Desk 3

Bruse Boys 2
Oostkapelle 2
Wieldrecht 2
VVGZ 3
Rijsoord 2
Meeuwen 2
Walcheren 2

Pelikaan 3
VVGZ 3
s-Heer Arendskerke 2
Desk 3
Zwaluwe 2
Terneuzense Boys 2
Oranje Wit 3

Papendrecht 2
s-Heer Arendskerke 2
Oostkapelle 2
Walcheren 2
Rijsoord 2
Wieldrecht 2
Bruse Boys 2

Zwaluwe 2
Oranje Wit 3
Desk 3
Pelikaan 3
Terneuzense Boys 2
VVGZ 3
Meeuwen 2

s-Heer Arendskerke 2
Wieldrecht 2
Terneuzense Boys 2
Papendrecht 2
Walcheren 2
Oostkapelle 2
Bruse Boys 2

Desk 3
Pelikaan 3
Zwaluwe 2
Rijsoord 2
VVGZ 3
Oranje Wit 3
Meeuwen 2

2 december 2017
Oranje Wit 3

VVGZ 3
Pelikaan 3

Bruse Boys 2
Meeuwen 2

Oostkapelle 2
Rijsoord 2

9 december 2017
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Zwaluwe 2
Pelikaan 3

Walcheren 2
Papendrecht 2

16 december 2017
Oranje Wit 3

VVGZ 3
Bruse Boys 2

Meeuwen 2
Oostkapelle 2

Wieldrecht 2
Rijsoord 2

27 januari 2018
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Oranje Wit 3
Zwaluwe 2
Pelikaan 3

Papendrecht 2

3 februari 2018
Bruse Boys 2

Meeuwen 2
Walcheren 2

Oostkapelle 2
Papendrecht 2

Wieldrecht 2
Rijsoord 2

24 februari 2018
Desk 3

Terneuzense Boys 2
Oranje Wit 3

Zwaluwe 2
VVGZ 3

Pelikaan 3
Meeuwen 2

3 maart 2018
s-Heer Arendskerke 2

Bruse Boys 2
Walcheren 2

Oostkapelle 2
Papendrecht 2

Wieldrecht 2
Rijsoord 2

10 maart 2018
Desk 3

Oranje Wit 3
Zwaluwe 2

VVGZ 3
Pelikaan 3

Meeuwen 2
Rijsoord 2

17 maart 2018
Terneuzense Boys 2

s-Heer Arendskerke 2
Bruse Boys 2
Walcheren 2

Oostkapelle 2
Papendrecht 2

Wieldrecht 2

24 maart 2018
Oranje Wit 3

Zwaluwe 2
VVGZ 3

Pelikaan 3
Bruse Boys 2

Meeuwen 2
Rijsoord 2

31 maart 2018
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Walcheren 2
Oostkapelle 2
Papendrecht 2

Wieldrecht 2

7 april 2018
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Oranje Wit 3
Zwaluwe 2

VVGZ 3
Pelikaan 3

14 april 2018
VVGZ 3

Bruse Boys 2
Meeuwen 2

Walcheren 2
Oostkapelle 2

Wieldrecht 2
Rijsoord 2

21 april 2018
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Zwaluwe 2
Walcheren 2

Papendrecht 2
Wieldrecht 2

12 mei 2018
Oranje Wit 3

VVGZ 3
Pelikaan 3

Bruse Boys 2
Meeuwen 2

Oostkapelle 2
Rijsoord 2

19 mei 2018
Desk 3

Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2

Zwaluwe 2
Pelikaan 3

Walcheren 2
Papendrecht 2

26 mei 2018
Oranje Wit 3

VVGZ 3
Bruse Boys 2

Meeuwen 2
Oostkapelle 2

Wieldrecht 2
Rijsoord 2

s-Heer Arendskerke 2
Wieldrecht 2
Terneuzense Boys 2
Desk 3
Papendrecht 2
Walcheren 2
Oostkapelle 2

Zwaluwe 2
Pelikaan 3
VVGZ 3
Oranje Wit 3
Bruse Boys 2
Meeuwen 2
Rijsoord 2

Wieldrecht 2
Walcheren 2
Papendrecht 2
Meeuwen 2
Oostkapelle 2
Bruse Boys 2
Rijsoord 2

Oranje Wit 3
Desk 3
Pelikaan 3
Papendrecht 2
Terneuzense Boys 2
s-Heer Arendskerke 2
Zwaluwe 2

Oranje Wit 3
Meeuwen 2
Rijsoord 2
VVGZ 3
Oostkapelle 2
Pelikaan 3
Bruse Boys 2

Terneuzense Boys 2
Desk 3
Zwaluwe 2
Walcheren 2
s-Heer Arendskerke 2
Wieldrecht 2
Papendrecht 2

Rijsoord 2
Bruse Boys 2
Oostkapelle 2
Meeuwen 2
Oranje Wit 3
VVGZ 3
Wieldrecht 2

Zwaluwe 2
Pelikaan 3
s-Heer Arendskerke 2
Desk 3
Papendrecht 2
Walcheren 2
Terneuzense Boys 2
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CLUBS ZATERDAG AMATEURS RESERVE 1E KLASSE A

23 augustus 1955
Volharding
Dijkstraat 16
4311 BK Bruinisse
0111-482089
bruseboys.nl
Paars

1 augustus 1932
Bakestein
Middellijn 9
3335 KC Zwijndrecht
078-6101145
www.vvpelikaan.nl
Zwart/blauw

29 mei 1930
Eikendijk
Eikendijk 19
5171 RG Kaatsheuvel
0416-273938
Vvdesk.nl
Geel

15 mei 1924
Rijsoord
Vlasstraat 1A
2988 XR Ridderkerk
0180-420070
vv-rijsoord.nl
Blauw

26 juni 1930
‘s-Heer Arendskerke
Elenbaasstraat 34 B/C
4458 AG ‘s-Hee Arendskerke
0113-562313
Arendskerke.nl
Blauw/wit

1 mei 1949
Zuidersportpark
Fred. Van Eedenstraat 19
4532 ET Terneuzen 
0115-648777 
vvterneuzenseboys.nl 
Oranje

7 december 1946
D’n Hoogehe Hilt
Westkapelseweg 24
4374 BB Zoutelande
0118-561621
vvdemeeuwen.nl
Groen

14 juni 1930
De Noord
Noordpark 5
3332 LA Zwijndrecht
078-6128193
VVGZ.nl
rood

30 juli 1951
Duinhelm
Magnolialaan 33
4356 JE Oostkapelle
0118-582293
vvoostkapelle.nl
Geel

4 december 1934
Bonedijke
Olympiaweg 1 
4383 BB Vlissingen 
0118-468113
svwalcheren.nl
Geel

2 mei 1925
Stadspolders
Middelweg 1
3312 AL Dordrecht
078-6135287
oranjewit.nl
Oranje

1 augustus 1920
Slobbengors
Industrieweg 3,  
3351 LB  Papendrecht
(0)78 6 15 01 06
vvpapendrecht.nl
Zwart

15 juli 1947
Smitsweg
Smitsweg 6a
3328 LB Dordrecht
078-6181382
wieldrecht.nl
Wit

29 mei 1946
De Kwarrehoek
Oudeweg 24-A
4926 BV  Lage Zwaluwe 
0168-483540
vvzwaluwe.nl
Rood/wit

Bruse Boys 2 Pelikaan 3

DESK 3 Rijsoord 2

’s-Heer Arendskerke 2 Terneuzense Boys 2

De Meeuwen 2 VVGZ 3

Oostkapelle 2 Walcheren 2

Oranje wit 3

Papendrecht 2

Wieldrecht 2

Zwaluwe 2
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Hoofdsponsor

Sponsoren:

Teamsponsoren

Schildersbedrijf Schiboo
Benk Groep
Vakantiepark Ons Buiten
Oliehandel Dekker
Multimate Bouwmarkt
Euro Promo Textiel
Ristorante La Vita Bella
Rijkse Accountants en adviseurs
Garagebedrijf Koppejan
Aannemersbedrijf Firma Francke
Drukkerij Van Keulen
VDS Staal- en Machinebouw BV
Duca del Cosma B.V.
BPE & Strandpaviljoen Berkenbosch
M2 Makelaars B.V.
Brasserie De Zeezot
Camping De Pekelinge
C-Port, Thuis in de haven!
Emté Oostkapelle
Letternet.nl
Schadeherstel Roland Poppe vof
Sohier en Rietveld Zeeland Koeltechniek
Uitzendbureau Action
Weststrate Verpakkingen
Bakkerij Vader
Heineken Brouwerijen Zeeland
Z.O.S. Zonwering en Garagedeuren
Schildersbedrijf Louis Louwerse
Matthijsse & Matthijsse, Accountants & Adviseurs
Don Risicobeheer
Oranjevereniging Oostkapelle
Brasserie De Olmen
Chef Alex Catering
Hotel Randduin
Mossels & Meer
Strandpaviljoen De Strandzot
AMZ
Auto Sturm Totaal, Nissan Dealer
Autobedrijf De Jonge, Toyota Dealer
Bidfood
Bouman Kantoortotaal
BOW Terminal
Brasserie Vistaria De Fontein
Café-restaurant Dennenbos
De Kuijper Betonboringen
De Mexicaan
De Voogd Bouwservice
De Zeeuwse Verzekeringen
Driekleur Verzekeringen
DRV Accountants
Elloro Design
Garage Veersedam
Gebr. Dominicus B.V.
Viskiosk ‘Vis & Jopie 

Grieks Restaurant Kreta
Hoogedeure Makelaars Taxateurs
Onderhoudsservice Janse
Paardenpensionstalling Het Vertrouwen
Profile Tyrecenter Zeeland B.V.
Robbert Boogaard Tweewielers
Roose Makelaardij o.g.
Schinkel Adviesgroep
Seaside Mode-Kado-Speelgoed
Seventy Seven
Slagerij Heersma
Steakhouse de Tamboer
Strandpaviljoen De Piraat
Strandpaviljoen Lage Duintjes
Transportbedrijf Wielemaker
Uitspanning Oranjezon
Vishandel Van de Kreeke
Walcheren Vakanties
Wisse Vastgoed
ZeelandPlant
Albert Slinger Lederwaren
FysioFitness De Driehoek
Grandcafé de Pekelinge
Kinderopvang Walcheren
ABM ICT
Distributie Zuid-West
Autobedrijf Melse
Eetcafé De Lamme Goedzak
H&R Installatie
IJssalon ‘n Ice
Résidence Hèt Centrum
Restaurant de Pannekoekenbakker
Rijkse Accountants en adviseurs
Aangeenbrug Electro
Café-Restaurant De Raayberg
Loodgietersbedrijf Boone VOF
Minderhoud Taxatie- en Adviesbureau
Sinke Schoenmode en Ruitersport
Transportbedrijf Wondergem
Cafetaria De Babbelaar
Camping In de Bongerd
Duinoord Bungalowverhuurbedrijf
Kapsalon Your Look
Minicamping Victoria
Vakantieoord Weltevreden
Harry Verkaik
De Parel
Fysiotherapie Ten Berge
Installatiebedrijf Akkerdaas 
Sturm & Dekker B.V.
Vergo Sport
Massagepraktijk ‘Feeling-Fine’ 
Frieterie De Bostent
Supportersvereniging “De Schutters”

Intersport Erik

Hotel Grandcafé Restaurant Anno Nu

Om ‘t Uus

Veldsink - De Muijnck Adviesgroep

Middelburg

Oostkapelle

Serooskerke (W)

Oostkapelle

Grijpskerke
Eindhoven
Oostkapelle
Grijpskerke
Serooskerke (W)
Breda
Oostkapelle
Middelburg
Domburg
Oostkapelle
Serooskerke (W)
Nieuwdorp
Vreeland
Grijpskerke
Vlissingen
Westkapelle
Oostkapelle
s-Heerenhoek
Oostkapelle
Serooskerke (W)
Vrouwenpolder
Vlissingen
Vlissingen
Middelburg
Oostkapelle
Zoeterwoude
Serooskerke (W)
Vrouwenpolder
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Serooskerke (W)
Oostkapelle
Oostkapelle
Oostkapelle
Westkapelle
Borssele
Middelburg
Vlissingen
Burgh-Haamstede
Goes
Vlissingen
Westkapelle
Oostkapelle
Oostkapelle
Vrouwenpolder
Oostkapelle
Middelburg
Goes
Middelburg
Westkapelle
Vrouwenpolder
Westkapelle
Oostkapelle

Oostkapelle
Domburg
Serooskerke (W)
Oostkapelle
Middelburg
Oostkapelle
Zoutelande
Oost-Souburg
Oostkapelle
Middelburg
Oostkapelle
Middelburg
Oostkapelle
Oostkapelle
Middelburg
Vrouwenpolder
Oostkapelle
Domburg
Oostkapelle
Grijpskerke
Vlissingen
Serooskerke (W)
Oostkapelle
Middelburg
Middelburg
Oostkapelle
Goes
Vrouwenpolder
Koudekerke
Zoutelande
Domburg
Oostkapelle
Zierikzee
Westkapelle
Bergen op Zoom
Oostkapelle
Westkapelle
Serooskerke (W)
Oostkapelle
Oostkapelle
Oostkapelle
Oostkapelle
Oostkapelle
Oostkapelle
Oostkapelle
Middelburg
Domburg
Oostkapelle
Domburg
Oostkapelle
Vlissingen
Middelburg
Oostkapelle
Oostkapelle
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Oostkapelle 2

Trainer
Edwin Meerman

Leider
Adriaan Geldof

Assistent-scheidsrechter
Arjan Dees

Jeugdcommissie

Voorzitter
Rob Flipse 

Secretaris
Mirjam Sol

Coördinator
Bram Maljaars

Algemeen jeugdbestuurslid
John Kasse

Jeugd

Trainer JO18-JO19
Bram Maljaars

VERENIGINGSINFORMATIE

Voetbalvereniging Oostkapelle

Sportpark Duinhelm 
Opgericht 30 juli 1951 
Magnolialaan 33 
4356 JE Oostkapelle 
Telefoon: 0118–582293 
 
www.vvoostkapelle.nl 
Email: secretaris@vvoostkapelle.nl 
twitter: @vvoostkapelle 
facebook.com/vvoostkapelle.nl 
Instagram: vv_oostkapelle  

Bestuur

Voorzitter
Hans Barth

Secretaris
Evalien Gabriëlse

Penningmeester
Jeroen Burgs

Commerciële zaken
Bram Bos 
 
Facilitaire zaken
Richard Louws
Cor Stange

Voetbaltechnische zaken
Ronald Mesu
Robert Marijs

Oostkapelle 1

Hoofdtrainer
Jaimy van Bloppoel

Assistent trainer
Reinier Wondergem

Leider
Michel Provoost

Keeperstrainer
Rutger Wondergem

Verzorging
Eline Dominicus
Marianne
de Voogd-Wagemakers
Frank Smit

Assistent-scheidsrechter
John-Peter de Voogd

Hersteltrainer
Fysiofitness De Driehoek

Commissies en coördinatoren

Herencommissie
Robert Marijs
Ronald Mesu

Accommodatie
Cor Stange
Richard Louws

Accommodatie (velden)
Joram Bassie

Activiteitencommissie
Email: AC@vvoostkapelle.nl

Kantinecommissie
Johan Dagvos 

Ledenadministratie
Bea Jobse

Maatschappelijke stage
Evalien Gabriëlse

Redactiecommissie clubblad
Wilco Filius
Rens Malljers

Scheidsrechterszaken
Rick Sturm

Sponsorcommissie
Bram Bos

Toernooicommissie
Cor Stange
Wim Vos

Websitecommissie
Piet Kruithof

Wedstrijdkleding
Inge Lugtenburg

Wedstrijdsecretaris
Gerard Jobse
Email: wedstrijdsecretaris@vvoostkapelle.nl

Consul
Joram Bassie

Supportersvereniging De Schutters
Hans Burgs
Email: deschutters@zeelandnet.nl

0118 - 59 23 67 
06 - 29 00 25 91

06 - 15 15 42 83

06 - 23 93 70 37

06 - 46 00 60 00

06 - 30 11 68 60
0118 - 64 11 22
06 - 57 32 54 77

0118 - 58 34 59
06 - 11 08 65 05

06 - 24 30 95 48

06 - 55 33 63 07 

06 - 10 89 65 01

06 - 44 14 89 34

06 - 42 21 89 81 

0118 - 58 16 21
06 - 18 40 26 08

0118 - 58 16 21

0118 - 59 13 34

06 - 53 15 55 97

06 - 29 33 85 27

0118 - 59 25 50

06 - 23 35 19 58

0118 - 85 12 30

0118 - 58 41 12 

0118 - 58 46 50

0118 - 58 41 12

06 - 11 08 65 05
0118 - 58 34 59

06 - 57 32 54 77
06 - 30 11 68 60

06 - 13 42 60 86

06 - 15 86 60 60

06 - 14 58 08 58

06 - 15 15 42 83

06- 13 83 10 28
06 - 27 33 39 90

06 - 48 86 16 62

06 - 46 00 60 00

06 - 57 32 54 77
0118 - 58 37 45

0118 - 64 13 64

06 - 15 50 30 77

0118 - 58 15 19

06 - 13 42 60 86

0118 - 58 33 21
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