
Wedstrijdverslag  Waarde 1 – Kruiningen 1 
Datum: 4 mei 2013 
Ruststand 0-0, eindstand 1-1 
Toeschouwers: ca. 150 
 
Selectie Waarde: Lauwrens de Jager, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Henri Lamme, Joep Krijger, 
Valon Memeti, Evert van Houte, Sander Tettelaar, Mark Witsel, Jawad Samiky, Corné van Liere, 
Aldemiro Monteiro da Graca Kassoma, Lucien Slabbokoorn, Diedrik Noordam. 
De laatste wedstrijd van de competitie was de derby tegen buurman vv Kruiningen. Alle ingrediënten 
waren aanwezig voor een spetterende voetbalmiddag die er spijtig genoeg niet echt kwam 
waarschijnlijk omdat er voor beide ploegen behalve prestige weinig meer op het spel stond. 
Kruiningen was vooraf verzekerd van een periodetitel en de derde plaats , Waarde stond op een 
fraaie vijfde plaats kon nog een periode winnen maar had dat niet meer in eigen hand. Veere moest 
dan winnen van Wemeldinge en Lebo moest verliezen van Colijnsplaatse Boys. De eerste helft 
toonden beide ploegen weinig lef in hun spel. Kruiningen had wat meer initiatief,  zonder echt 
dreigend te worden of voor grote uitgespeelde kansen te zorgen. Achterin hadden beide ploegen hun 
zaakjes goed op orde zodat er voor derby-begrippen weinig te beleven viel: ruststand derhalve 0-
0.De tweede helft viel er gelukkig meer te beleven. De thuisploeg wilde duidelijk iets forceren en 
begon wat meer druk te zetten op de tegenstander. Na een dieptepass door het midden kwam 
Sander oog-in-oog met de Kruiningen-goalie Jacco Veerhoek  en faalde niet: 1-0. Ondanks een 
optisch veldoverwicht lukte het Waarde echter niet, om door te drukken en de voorsprong te 
vergroten. Kruiningen bleek met hun snelle aanvallers bij momenten gevaarlijk genoeg om langszij te 
kunnen komen. Een kwartier voor het einde lukte dat ook, Wouter Veerhoek kon tussen twee 
Waarde-verdedigers in de gelijkmaker binnen prikken. Dit tot grote opluchting van de vele 
meegereisde Kruiningen supporters. Met de einduitslag van 1-1 kon uiteindelijk iedereen wel vrede 
hebben. 
De echte apotheose van de middag kwam om ongeveer 17.00 uur toen de uitslagen van de andere 
wedstrijden bekend werden. Veere had gewonnen en Lebo verloren. Toen op teletekst een ster 
achter Waarde verscheen werd duidelijk, dat we echt een periodetitel te pakken hadden. Voor het 
eerst in 23 ! jaar - het kampioenschap van 2e naar 1e klas afdeling - was er voor de 1e ploeg eindelijk 
weer een succes te noteren. 
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Borssele 1 
Ruststand 3-1, eindstand 4-1 
Toeschouwers ca. 50 
Scheidsrechter: dhr. Van de Ketterij uit Vlissingen 
 
Selectie Waarde: Laurens de Jager, Johan Tettelaar, Henri Lamme, Joep Krijger, Diedrik Noordam, 
Mark Witsel, Sander Tettelaar, Evert van Houte (C.), Jan Willem Ruissen, Corné van Liere, Lucien 
Slabbekoorn, Miro Monteiro da Graca Kassoma, Edward Butijn, Jawad Samiky. 
 
Waarde – Borssele, een wedstrijd wat nooit een echte wedstrijd was. De thuisploeg ging flitsend van 
start met in no-time een doelpunt tot gevolg. In de eerste beste aanval werd de bal slecht 
weggewerkt door de keeper van Borssele en kwam terecht voor de voeten van Jawad die snoeihard 
de 1-0 binnenschoot. Enkele minuten later was het alweer raak, Miro knalde vanaf ca. 25 meter met 
een afstandsschot de bal fantastisch in de kruising; 2-0. Waar zou de uitslag gaan eindigen met deze 
vliegende start? Na een kwartier was het pleit eigenlijk al beslecht, na een snelle aanval over de 
linkerflank gaf Evert de bal goed en strak voor, welke door Miro onberispelijk werd binnengeschoten; 
3-0. In één van de schaarse tegenaanvallen werd in de doelmond van Waarde slecht uitverdedigd en 
caramboleerde de bal via een Waarde speler uiteindelijk het eigen doel in; 1-3. Na deze vroege 



achterstand werd in het spel van Borssele duidelijk zichtbaar, dat het geloof in een goed resultaat 
helemaal weg was. De lichaamstaal van de spelers sprak in veel gevallen boekdelen. In de duels 
kwamen spelers vaak te laat wat leidde tot diverse gele kaarten en commentaar op de arbiter. Dat 
die uiteindelijk twee spelers van Borssele moest uitsluiten was sneu voor de spelers en jammer voor 
de wedstrijd. Wellicht dat dit met een vermanende toespraak vooraf tussen arbiter en aanvoerder 
voorkomen kunnen worden. Helaas, het mocht niet zo zijn. Ruststand 3-1. 
Na de thee ging Waarde helemaal mee in het trage en lome voetbaltempo van de tegenstander en 
kon weinig scherpte meer opbrengen. Dat Waarde in die fase kort achter elkaar 2 penalty’s miste, 
zegt eigenlijk wel genoeg . Maar we zouden onze ploeg tekort doen door het verslag in mineur te 
beëindigen want er waren in de tweede helft ook nog enkele leuke dingen. Eén daarvan was dat 
Jawad de uiteindelijk uitslag van de middag op de borden zette na een scrimmage voor het doel van 
Borssele; 4-1. Maar zeker mag ook genoemd worden, het debuut van Edward Butijn, talent in onze 
jeugdploeg B1. Edward is een jeugdspeler die met keihard werken en veel individueel trainen 
uitgegroeid is tot een talentvolle speler waar we in de toekomst hopelijk nog veel van kunnen 
genieten. Jammer dat hij bij z’n prima debuut een goede kans om de 5-1 binnen te prikken liet liggen. 
Maar na affluiten maalde uiteindelijk niemand daar meer om. 
Volgende zaterdag 20 april spelen we thuis een oefenwedstrijd tegen vv. Dubbeldam. 
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Vlissingen  
Ruststand 0-1, eindstand 2-1 
Doelpunten SCW: Jawad 1-1, Evert van Houte 2-1 
Toeschouwers: ca. 100 
Ambiance: voldoende 
 
Selectie Waarde: Laurens de Jager, Johan Tettelaar, Celus van Houte, Joep Krijger, Henri Lamme, 
Sander Tettelaar, Evert van Houte (C.), Mark Witsel, Corné van Liere, Valon Memeti, Jawad Samiky, 
Miro Monteiro da Graca Kassoma, Henk-Jan Everse, Diedrik Noordam. 
 
Wat een match! De eerste helft was Vlissingen de betere ploeg en nam in het spel duidelijk het 
initiatief. Een kopbal na een hoekschop werd van de lijn gehaald, keeper Laurens moest meerdere 
malen goed ingrijpen en we kwamen in eerste instantie meerdere keren goed weg. Het geluk bleef 
niet duren. Na een inschattingsfout van onze verdediging kon de spits van Vlissingen alleen op onze 
keeper afgaan en faalde één-op-één niet; 0-1. Waarde kon hier niet veel tegenover stellen, de linies 
sloten niet goed aan, er werd te weinig druk gezet, de “tweede bal” was te vaak voor de 
tegenstander, kortom van Waarde-zijde was het allemaal net-niet. 
 
Nadat de spelers in de rust elkaar wat opgepept hadden, kwam er een ander Waarde 1 uit de 
kleedkamer. Hartstochtelijk aangemoedigd door veel supporter kwam er vuur in het spel en werd 
Vlissingen terug gedrongen op eigen helft. Na fraai tikwerk van Joep, Sander en Miro prikte Jawad 
Samiky al vroeg in de tweede helft de gelijkmaker binnen; 1-1. Nadat de gevaarlijke en snelle spits 
van Vlissingen moest wisselen was het gevaar in de aanvalslinie van Vlissingen wat geweken en werd 
duidelijk, dat Vlissingen voor een punt naar Waarde was gekomen. Vlissingen deed er alles aan om 
een punt aan de wedstrijd over te behouden. Ondanks meerdere kansen – o.a. Valon 2 keer alleen 
voor de keeper – wilde het winnende doelpunt lange tijd niet vallen. Pas in de laatste minuten zorgde 
kapitein Bokko voor de bevrijdende treffer door de verdiende 2-1 fraai binnen te schieten. Een zwaar 
bevochten overwinning was het resultaat onder prima leiding van arbiter dhr. Simonse uit 
Heinkenszand. 
Volgende match a.s. zaterdag 13-4-2013 thuis tegen vv Borssele. Alle supporters weer op post.   
 
 



Wedstrijdverslag Lewedorpse Boys 1 – Waarde 1 
Datum: 27 april 2013  
Rust- en eindstand: 3-0. 
 
Selectie Waarde: Lauwrens de Jager, Henri Lamme, Johan Tettelaar, Diedrik Noordam, Jan Willem 
Ruissen, Valon  Memeti, Sander Tettelaar, Evert van Houte, Lucien Slabbekoorn, Jawad Samiky, 
Aldemiro Monteiro da Graca Kassoma, Edward Butijn, Iman Noordam.  
 
De aanloop naar deze wedstrijd was niet ideaal. Naast de absentie van  3 spelers konden om 
uiteenlopende redenen twee basisspelers maar net vóór aanvang wedstrijd in Lewedorp zijn, 
waardoor de warming-up van de ploeg en wedstrijdbespreking deels de mist in ging. De optelsom 
van dit alles was, dat we niet goed voorbereid en dus niet scherp genoeg aan de wedstrijd begonnen 
en dat er onnodige fouten werden gemaakt. Eén daarvan leidde tot een vrije-trap op rand-16 meter 
en werd fraai ingeschoten door Marcel Rooze; 1-0. Direct daarna hadden we pech, toen na een goed 
lopende aanval over rechts Miro net over kopte. Lebo mocht enkele hoekschoppen nemen welke 
-  gedragen door de wind - steeds voor gevaar zorgden in de doelmond. Eén hoekschop werd niet 
goed weggewerkt en uiteindelijk door een Waarde-speler ongelukkig in eigen doel gewerkt. Het 
protest dat onze keeper gehinderd werd, werd door de arbiter niet gehonoreerd; 2-0. Toen kort 
daarna onze verdediging een diepe bal door het midden geheel verkeerd inschatte liep Marcel Rooze 
één-op-één op onze keeperaf, en liet na een klein half uur de 3-0 aantekenen.  Ook de behendige 
spits Olde Raas was daarna nog enkele keren gevaarlijk, Waarde kon er met wind-tegen weinig 
tegenover stellen.  
Het feit dat enkele meegereisde Waarde-supporters kort na begin tweede helft al terug naar huis 

ging, zegt eigenlijk genoeg. Ook de tweede helft was het spel van de geel / zwarten niet echt 

overtuigend. Behalve een vluchtschot van Valon wat goed gepareerd werd door de Lebo-goalie kon 

Waarde niet echt een vuist maken. Lebo koesterde de vroeg verkregen voorsprong en kon de 3 

winstpunten vrij simpel binnen harken. Hiermee doet Lebo goede zaken voor de laatste periodetitel 

maar ook Waarde is daarbij nog niet kansloos. De resultaten van de laatste competitiewedstrijden 

zijn daarvoor beslissend. A.s. zaterdag komt buurman vv Kruiningen op bezoek. Hopen dat we dan 

nog één keer kunnen pieken en iets recht kunnen zetten.   

Wedstrijdverslag Veere 1 – Waarde 1 
Datum 6 april 2013 
Ruststand 1-0, eindstand 3-2 
Toeschouwers: ca. 75 
 
Selectie Waarde: Laurens de Jager, Celus van Houte, Diedrik Noordam, Henri Lamme, Joep Krijger, 
Mark Witsel, Sander Tettelaar, Evert van Houte, Henri Lamme, Jawad Samiky, Corné van Liere, Lucien 
Slabbekoorn, Bart Krijger. 
  
De uitwedstrijd tegen vv Veere is voor de meeste van onze spelers tevens een eerste kennismaking 
met Sportpark De Bieweg. Immers, deze gerenommeerde club die eind jaren ’90 zelfs in 1eklasse 
speelde, speelt voor het eerst in de 4e klasse maar heeft gezien de ambities en klassering van nu de 
bedoeling om snel naar de 3e klasse terug te keren. Na 6! keer achtereenvolgende uitwedstrijden 
gespeeld te hebben, is dit voor vv Veere de eerste thuiswedstrijd na de winterstop. Met een wat 
gehavende groep beginnen we redelijk goed aan de match, en de eerst kansen met diepe ballen op 
onze twee centrumspitsen zijn voor Waarde. Veere is een goed-voetballende en fysiek sterke ploeg 
die weinig kansen nodig heeft en laat dit na 17 minuten ook zien. Een hoekschop wordt weggekopt 
tot ruim buiten de 16 meter en vervolgens in één keer fraai binnengeschoten door Olivier Waal; 1-0. 
Wat opvalt is, dat bij Waarde de gemaakte afspraken vooraf om de linies kort op elkaar te laten 



aansluiten, niet goed worden nageleefd. De ruimtes worden te groot gelaten en het druk-zetten 
voorin sorteert daardoor weinig effect. 
Na de  rust, spelend met de wind-mee, gaat Waarde op zoek naar de aansluitingstreffer, en die komt 
er al snel. Alex Bakker, keeper van Veere die niet echt balvast was deze middag, loste na een vrije 
trap de bal waarna Joep Krijger er als de kippen bij is om “a-la-Wemelding-uit” de bal hoog in het dak 
van het doel te jagen; 1-1. Veere, herneemt het initiatief en creëert met hun snelle spitsen meerdere 
kansen. Veere krijgt een makkelijk gegeven penalty mee die feilloos wordt benut door Ruben de 
Looff ; 2-1. Op de fotoreportage – foto 17, 18 en 19 - is de verdedigende actie voorafgaand aan de 
strafschop goed te zien. Weer is Waarde op achtervolgen aangewezen. Eens te meer blijkt, dat 
snelheid in dit spel een fantastisch wapen is. Na een snelle demarrage over rechts geeft Jawad de bal 
goed voor waarna Corné op het hobbelig veld voorzichtig inschiet. Keeper Bakker kan de bal in eerste 
instantie nog keren waarna Corné de rebound alsnog in doel werkt; 2-2. Veere blijft echter 
aandringen en prikt een kwartier voor tijd de 3-2 binnen via Rens Maljers die na een goede ingreep 
van keeper Laurens in eerste instantie de balsimpel in doel werkt. 
Samenvattend; Waarde kon in deze wedstrijd niet het niveau brengen van de afgelopen weken en 
verliest van een beter Veere. Met nog 4 wedstrijden te gaan is er nog steeds van alles mogelijk en 
blijft het vizier gericht op de 3e plaats. Volgende match: dinsdag 9-4-2013 Waarde 1 – Vlissingen 1, 
aanvangt 19.30 uur.    
Met dank aan VV Veere voor de foto's, gemaakt door Irene Overbeeke. Meer foto's in 
het fotoalbum en op Facebook  
 
 

Wedstrijdverslag Borssele 1 – Waarde 1 
1 april 2013 
Ruststand: 1-4, eindstand 1-6 
Scheidsrechter: dhr. Koster uit Hoek 
  
Selectie Waarde: Laurens de Jager, Johan Tettelaar, Diedrik Noordam, Sander Tettelaar, Joep Krijger, 
Valon Memeti, Evert van Houte, Lucien Slabbekoorn, Miro Monteiro, Iman Noordam, Jawad Samiky, 
Jan Willem Ruissen, Nathan Karelse 
 
De eerste wedstrijd dit seizoen tegen vv Borssele 1. Borssele, de kleinste club van zeeland volgen hun 
eigen website, zit in lastige papieren de laatste tijd. De aanwas van nieuwe (jeugd-)leden stagneert al 
enkele jaren, wat in sportief opzicht meer en meer zichtbaar wordt, nu de eerste ploeg troosteloos 
onderaan staat in de vierde klasse A. Verder begint ook de accommodatie op enkele plaatsen 
duidelijk achterstallig onderhoud te vertonen en dat is jammer voor deze leuke dorpsclub. Het is 
immers nog maar enkele jaren geleden, dat  de vv Borssele mee streed voor het kampioenschap in 
de 4e klasse - seizoen 2008/2009 – en uiteindelijk met een fraaie 2e plaats net  naast de hoofdprijs 
pakte. Dat is historie, de realiteit van deze wedstrijd was, dat Waarde vanaf het begin het initiatief 
pakte en in de eerste minuten via Evert een grote kans creëerde die uiteindelijk in het zijnet 
belandde. Na 10 minuten was het wel raak, met een hoge voorzet van Diedrik kopte Jawad in de 
verre hoek binnen: 0-1. Met snel drukken-zetten en een hoge balcirculatie liet de SCW goed 
voetbal zien op een hobbelig veld en na 20 minuten knalde Evert met een afstandschot de 0-2 
binnen. Met een knullig eigen doelpunt  van Borssele en flitsende actie van Jawad kwam kort daarna 
zelf de 0-3 en 0-4 op het scorebord. Kort voor rust kreeg Borssele in één van de schaarse uitvallen 
een terechte penalty mee die ook werd verzilverd; ruststand 1-4. In de rust leek wel sprake van een 
thuiswedstrijd voor Waarde. De meeste spelers van de tweede ploeg – die al vroeg tegen SVD 2 
hadden gespeeld – waren inmiddels gearriveerde en samen met andere supporters was het vooral 
“geel / zwart” wat de kleine kantine bevolkte.  
De tweede helft gaf hetzelfde wedstrijdbeeld, Waarde in de aanval en Borssele probeerde de schade 
zoveel mogelijk te beperken door  stevig te verdedigen. Dit kostte een speler van Borssele een 

https://plus.google.com/photos/105357386932600252353/albums/5864197169814735505
https://www.facebook.com/sportclubwaarde


tweede geel kaart, waarna hij vervroegd kon gaan douchen. De wedstrijd werd overigens prima 
geleid door de 21 jarige arbiter de heer Koster uit Hoek, jawel achterneef van oud oranje-
international Adrie Koster.  Met nogmaals een eigen doelpunt van Borssele werd de 1-5 een feit. In 
het slot van de tweede helft die voor Waarde veel kansen opleverde was de finishing-touch voor 
onze talentvolle B-junior Iman Noordam. Na meerdere goede invalbeurten de afgelopen weken, 
scoorde hij zijn eerste officiële doelpunt voor de eerste ploeg van Waarde waarmee de 1-6 eindstand 
een feit was.  
Volgende match, zaterdag 6 april de uitwedstrijd tegen vv Veere 1. Dat is een wedstrijd waarbij de 
belangen voor beide ploegen groot zijn. 
Benieuwd hoe dit gaat uitpakken.  
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Hoedekenskerke 1 
24 maart 2013 
Ruststand 2-2, eindstand 3-2 
Toeschouwers ca. 75 
Scheidsrechter: M. Bruijnooge uit Wemeldinge 
 
Selectie Waarde: Laurens de Jager, Sander Tettelaar, Henri Lamme, Diedrik Noordam, Joep Krijger, 
Evert van Houte, Valon Meheti, Mark Witsel, Corné van Liere, Iman Noordam, Jawad Samiky, Bart 
Krijger, Miro Monteiro da Graca Kassoma, Lucien Slabbekoorn. 
 
Lag het aan de barre weersomstandigheden of aan het ontbreken van onze centrale verdedigers of 
waren het de naweeën van een vrijgezellenpartij van afgelopen vrijdag of lag het aan de incomplete 
groep tijdens de warming-up of aan het aanvallend 4-4-3 concept of aan alles een beetje? Feit is, dat 
er weinig “lijn” in het spel van onze ploeg te bespeuren viel de eerste helft. Er was weinig rust in het 
spel van Waarde de verdediging speelde onrustig en sv Hoedekenskerke bleek weer een lastig 
tebespelen tegenstander. Al vroeg in de wedstrijd viel de keeper van SVH na een botsing met één van 
onze spelers geblesseerd uit, gelukkig bleek de blessure achteraf mee te vallen. SVH kwam daarna 
snel op voorsprong, Jermo Stoel schoof de bal langs twee verdedigers in de lange hoek; 0-1. Waarde 
begon wat beter bij de les te geraken. Een diepe bal werd goed teruggelegd waarna Jawad kon 
binnentikken; 1-1. De doelpunten bleven maar vallen de eerste helft, aangezien eerst SVH een 
penalty verzilverde tot 1-2 en kort daarna Valon namens Waarde hetzelfde deed; 2-2. Dat was ook de 
ruststand. 
Na de thee bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd en leek het lange tijd op een remise uit te 
draaien. Aangemoedigd door de spelers van de tweede en derde ploeg die de ijzige kou trotseerden 
bleef de wedstrijd lange tijd op slot te zitten ondanks een volley van Jawad. Scheidsrechter 
Bruijnooge wou de wedstrijd kennelijk niet laten beslissen door een penalty, toen Valon in de 16-
meter onderuit geschoffeld werd. Achteraf kon niemand hierom om malen toen in de laatste 
minuten Miro uit-het-niets toch de 3-2 binnenschoot. De vreugde in het Waarde-kamp was groot en 
gevoelsmatig was hiermee iets rechtgezet van de nederlaag eerder dit seizoen in Hoedekenskerke. 
Zo blijkt maar weer dat het gezegde van J.C. nog steeds geldt: als je één goal meer maakt dan de 
tegenstander, dan win je. 
IJs en weder dienende volgt a.s. zaterdag de uitwedstrijd tegen vv Borssele. 
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Walcheren 1 
Ruststand 1-1, eindstand 2-1 
Datum 16 maart 2013 
 



Selectie Waarde: Lauwrens de Jager, Johan Tettelaar, Mark Witsel, Diedrik Noordam, Marcel van 
Houte, Sander Tettelaar, Valon Mehmeti, Evert van Houte (C.), Corné van Liere, Jan Willem Ruissen, 
Jawad Samiky, Aldemiro Monteiro da Graca Kasoma, Henri Lamme. 
 
Op een gure, winderige zaterdagmiddag in maart komt de koploper SV Walcheren naar Sportpark 
Keizershoofd. Met de heenwedstrijd in Vlissingen nog vers in het geheugen – uitslag 2-0 - en met 
slechts één verliespartij deze competitie tot dusverre, heeft deze ploeg op velen indruk gemaakt en 
lijkt een terechte titelkandidaat. Toch leeft in onze ploeg het gevoel dat we absoluut niet kansloos 
zijn. Waarde heeft bewezen tegen goed voetballende ploegen op z’n best te zijn en tenslotte hebben 
we in onze thuiswedstrijden nog maar één keer verloren dit seizoen. Direct vanaf het begin neemt 
Waarde het heft in handen, en een snelle aanval eindigt met een bal op de paal van Jawad. De 
wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Harry Koster uit Vrouwenpolder, die begeleid wordt door 
Oostkapelle-legende Stoffel Schipper die naar eigen zeggen Waarde ook wel eens bezig wou zien. Het 
is duidelijk dat Waarde de eerste helft met de wind-mee het betere van het spel heeft. Na 25 
minuten is er balverlies in de defensie van Walcheren en wordt de razendsnelle Miro diep gestuurd. 
Eén-op-één met de keeper schiet hij feilloos de 1-0 binnen. Daarna neemt Walcheren wat meer het 
initiatief onder aanvoering van hun dominant spelende aanvoerder. Uit een klutsbal na een 
hoekschop kan Sjoerd Reinhoudt de 1-1 binnen prikken. Dat wordt ook de ruststand. 
Na de thee komt Walcheren zoals verwacht sterk uit de startblokken en neemt meer het initiatief en 
laat bij vlagen goed voetbal zien met veel positiewisselingen van hun spelers. Tot echt grote kansen 
leidt dit niet. Na ca. 20 minuten wordt één van onze spelers met rood uitgesloten en moet Waarde 
verder met 10 man. Wie zou verwachten dat onze ploeg nu overlopen zou worden, had het mis. De 
geel-zwarten – hartstochtelijk aangemoedigd door veel supporters aan de zijlijn– blijven prima 
overeind en lieten zien – zelfs met een man-minder – over een geweldig team te beschikken als 
iedereen er voor gaat. De bekroning van de middag komt na een snelle één-twee waarna Miro vanaf 
ca. 20 meter fantastisch uithaalt en de bal perfect over de Walcheren-keeper lobt; 2-1. Daarna is 
Walcheren nog één keer gevaarlijk met een gekrulde bal op de buitenkant-paal. Dat Jan-Willem 
tegen het einde van de match nog een teenlengte tekort kwam om de 3-1 binnen te tikken was 
achteraf bezien een detail. De punten bleven – zoals de sportieve Walcheren trainer Marco 
Schroevers spontaan toegaf – terecht in Waarde. Vanwege deze verrassende uitslag bleef het nog 
enige tijd licht-onrustig in de kantine van Waarde. 
A.s. zaterdag 23-03-2013 speelt Waarde 1 weer thuis tegen Hoedekenskerke 1. Kijken of we ook 
tegen deze ploeg nog wat kunnen rechtzetten. 
 
 

Wedstrijdverslag Wolfaartsdijk 1 – Waarde 1 
Datum 9 maart 2013 
Ruststand 1-0, eindstand 2-2 
Scheidsrechter: L. van Heiningen – H.I. Ambacht 
 
Selectie Waarde: Laurens de Jager, Diedrik Noordam, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Henri 
Lamme, Valon Mehmeti, Evert van Houte (C.), Sander Tettelaar, Mark Witsel, Jawad Samiky, Corné 
van Liere, Lucien Slabbekoorn, Joep Krijger. 
 
Na een regenachtige nacht en ochtend ging na de keuring van het veld om 11.00 uur het licht 
definitief op groen. De wedstrijd zelf ging wat later van start, omdat een voorafgaande wedstrijd iets 
uitgelopen was. Nadat pupil van de week Siebe Weezepoel de aftrap heeft gedaan op een guur 
sportpark Wolfaartsdijk en de supporters – ook uit Waarde – een beschutte plek hebben gezocht op 
de tribune, komt de partij wat traag op gang. Het is duidelijk dat Wolfaartsdijk qua tactiek kiest voor 
een voorzichtige aanpak en loert op de counter. Na een kwartier blijkt dat overigens al succesvol. Na 
een snelle combinatie op rechts volgt een scherpe voorzet die door good-old Harm Fluijt tussen twee 



Waarde-verdedigers knap wordt binnen getikt: 1-0. Wie zou verwachten dat Waarde nu bij de les zou 
zijn en zou reageren, had het mis. Het spel is onder de maat, beide ploegen bakken er verder in de 
eerste helft weinig van. 
De tweede helft laat Waarde een geheel ander gezicht zien. Kennelijk hebben onze spelers de kritiek 
van de trainer begrepen en laten onze spelers zien waartoe ze in staat is. Met goed verzorgd en snel 
positiespel wordt de tegenstander teruggedrukt op eigen helft en zijn we plotseling voortdurend 
dreigend voor het doel van de goed keepende Filip Westveer. De gelijkmaker hangt duidelijk in de 
lucht en komt er ook. Een voorzet vanaf rechts wordt door Sander knap gecontroleerd en nadat hij 
een verdediger heeft uitgekapt prachtig met links in de kruising geschoten: 1-1. Snel daarna reageert 
Wolfaartsdijk en scoort Tijmen van der Baan op bijna identieke wijze als in de eerste helft de 2-1. 
Onze spelers tonen gelukkig veerkracht en laten met passie en inzet het betere voetbal zien. Nadat 
een flitsende solo van Jawad eindigt met een hard schot op de paal, komt de verdiende gelijkmaker 
er toch. Na een perfecte voorzet van Valon torent Miro boven enkele verdedigers uit en kopt hard 
binnen: 2-2. In het laatste kwartier gaat Waarde vol voor de winst en heeft Wolfaartsdijk alles nodig 
om overeind te blijven. Een speler van Wolfaartsdijk die Joep ondersteboven kegelt ontvangt z’n 
tweede gele prent en kan met rood vervroegd gaan douchen. Nadat de bal nog een keer van de lijn 
wordt weggetrapt fluit de scheids voor het einde. Met deze remise is onze tegenstander denk ik nog 
het meest tevreden. 
A.s. zaterdag kunnen we laten zien wat we echt in huis hebben, dan komt koploper Walcheren op 
bezoek. En, dit seizoen hebben we in onze thuiswedstrijden nog maar één keer verloren. Gaan we 
stunten……………………? 
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – SVD 1 
Datum: 3 maart 2013 
Ruststand 2-1, eindstand 3-1 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Joep Krijger, Diedrik Noordam, Marcel van Houte, 
Mark Witsel, Evert van Houte (A), Sander Tettelaar, Valon Mehmeti, Jawad Samiky, Miro Monteiro 
Kassoma, Jan-Willem Ruissen, Henri Lamme, Iman Noordam. 
 
In de aanloop naar de wedstrijd leefde binnen de ploeg sterk het gevoel, dat er sportief iets recht 
gezet moest worden. Sowieso vanwege het resultaat van de heenmatch die door SVD terecht met 2-
0 was gewonnen, maar ook omdat onze eerste ploeg niet echt goed uit de winterstop was gekomen. 
Welnu, het bleef niet bij een goed voornemen, want de eerste helft was Waarde 1 oppermachtig en 
kon SVD slecht enkele malen een counter plaatsen. Waarde dwong met goed en direct spel vanaf het 
begin een karrevracht aan kansen af, doelpunten konden normaal gesproken niet uitblijven. 
Halverwege de eerste helft leverde Evert één van z’n vele fraaie dieptepasses af die door Jawad in de 
16-meter in één-tijd perfect werd aangenomen en ingeschoten in de rechter hoek: 1-0. Waarde bleef 
domineren en kort daarna sneed Evert met een solo door het midden, ging recht op de keeper van 
SVD af en werkte goed af: 2-0. Juist vóór de rust werd het tegen de verhoudingen in “uit niets” toch 
2-1 toen een klutsbal plots voor de voeten van een SVD-speler die goed en strak de 
aansluitingstreffer binnenschoot. 
In de 2e helft kwam Waarde één keer goed weg, toen na een aanval over rechts de bal goed werd 
teruggelegd en vanaf rand-16 meter werd ingeschoten en op de buitenkant van de paal belandde. 
Waarde herpakte zich daarna, en nam weer het initiatief. Met een snelle loopactie van gaf Jawad een 
voorzet vanaf links die door de keeper niet goed werd gecontroleerd. Uiteindelijk kwam de bal voor 
de inlopende Miro die keurig de 3-1 binnen schoot. Daarna werd het spel wat rommelig van beide 
kanten waardoor irritaties ontstonden met enkele gele kaarten tot gevolg. De eerste overwinning na 
de winterstop kwam echter geen moment meer in gevaar en dus bleven de drie punten terecht in 
Waarde. Volgende week volgt de uitwedstrijd tegen Wolphaartsdijk. 



Na de wedstrijd gaf Onno van Agtmael aan, na dit seizoen te zullen stoppen als trainer van Waarde 1. 
We zullen dus als club op zoek moeten naar een nieuwe coach. 
 
 

Wedstrijdverslag Colijnsplaatse Boys 1 – Waarde 1 
Ruststand 1-1, eindstand 3-1 
Datum: 16-02-2013 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Henri Lamme, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Joep Krijger, 
Sander Tettelaar, Evert van Houte, Mark Witsel, Corné van Liere,  Miro Monteire Kasoma, Lucien 
Slabbekoorn, Diedrik Noordam, Valon Memetti. 
 
Vroeger wisten ze al: “sine bello, non victoria” ofwel zonder strijd, geen overwinning. En dat gezegde 
geldt nog steeds. De uitwedstrijd tegen Colijn gaf jammer genoeg de bevestiging dat onze 1e ploeg 
niet goed uit de winterstop is gekomen en nu een wat mindere periode doormaakt. Dat kan 
gebeuren en overkomt zelfs topploegen vaak genoeg. Meestal is niet goed aan te geven, wat de 
oorzaak is. Maar als het even niet loopt, moeten basis-ingrediënten als ”strijd”, beleving, passie, 
concentratie en motivatie toch echt aanwezig zijn om tot een acceptabel resultaat te komen. En dat 
was helaas bij onze geel-zwarten te weinig het het geval. Het werd een wedstrijd van net-niet. Daar 
komt bij, dat de wedstrijd gespeeld werd op een zompig en hobbelig veld wat het spel van beide 
ploegen ook niet ten goede kwam. In de eerste helft waren de ploegen redelijk aan elkaar gewaagd. 
Tot de 22e minuut was er weinig gevaar voor beide doelen totdat Colijn een aanval over rechts 
opzette en Joeri Goulooze in de korte hoek rechts prima binnen schoot: 1-0.  
Kort daarna had onze keeper Henk-Jan een goede redding door een lob net over de lat te tikken.  
Dit was het sein voor Waarde om wat meer druk te zetten en op jacht te gaan naar de gelijkmaker. 
Die kwam er ook, nadat een hoekschop vanaf links niet goed werd weggewerkt en Evert met een 
strak schot vanaf 20-meter fantastisch raak schoot: 1-1. Dat was ook de ruststand. 
In het tweede bedrijf had Colijnsplaatse Boys het betere van het spel. In de 55e minuut kopte Sander 
Sallet een voorzet vanaf rechts bij de tweede paal goed binnen: 2-1. Korte tijd daarna had Colijn een 
vrije trap te nemen die hoog voor doel werd ingebracht. Deze inzet kon eenvoudig door onze keeper 
worden gepakt maar toen hij de bal losliet kon Sander Sallet simpel zijn tweede doelpunt van de 
middag binnen prikken. Dit was het sein om vol op de aanval te gaan spelen en risico’s te nemen. Dit 
leidde in de 78e minuut tot een geweldige kans op de 3-2 maar de bal werd over geschoten. De 
punten bleven uiteindelijk in Colijn waardoor de kans om op een gedeelde 4e plaats te komen – 
Wemeldinge verloor immers ook – de mist inging. Uiteindelijk kregen we letterlijk en figuurlijk een 
koude douche te verwerken, omdat eenmaal terug in de (te kleine) kleedkamer bleek, dat de boiler 
geen warm water meer gaf.     
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Bevelanders 1 
Datum 10 december 2012 
Ruststand: 0-0, eindstand 3-0 
Toeschouwers ca. 80 
 
Selectie-Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Diedrik Noordam, Joep Krijger, 
Evert van Houte, Sander Tettelaar, Mark Witsel, Corné van Liere, Iman Noordam, Mario Verhulst, 
Jawad Samiky, Miro Monteiro, Lucien Slabbekoorn. 
 
De aanloop naar deze laatste wedstrijd voor de winterstop was niet helemaal ideaal, aangezien er 
afgelopen donderdag niet getraind kon worden vanwege de vorst. Ook was er vorige week zaterdag 
geen wedstrijd i.v.m. het triest overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. In de 



wedstrijdbespreking vooraf, benadrukte de trainer dan ook dat er nog één keer vol gas gegeven 
moest worden om de vele supporters niet teleur te stellen en met een goed gevoel de winterstop in 
te kunnen gaan. 
Van de heenwedstrijd wisten we, dat Bevelanders een stevige ploeg heeft met veel drive, die gezien 
hun spel en kwaliteiten eigenlijk te laag staan in het klassement. De eerste helft was er wel veel inzet 
en strijd, maar het spel van beide kanten was niet echt goed te noemen. Waarde creëerde twee 
100% kansen, Jawad knalde al in het begin op de lat en Miro kwam één-op-één voor de keeper, maar 
kon niet afronden. Bevelanders, moest al vroeg in de wedstrijd twee spelers wisselen en dat had 
direct effect op hun spel. Met enkele scherp geplaatste counters en hoge ballen was onze 
tegenstander enkele malen dreigend voor de goal, maar Henk-Jan keepte een goede wedstrijd en 
wist zijn doel schoon te houden. Ruststand 0-0. 
In de tweede helft zagen we een andere wedstrijd met beter van voetbal van de thuisploeg. Waarde 
kwam steeds beter in z’n spel en na een kwartier werd een Waarde-aanval vanaf links slecht 
weggewerkt door de verdedigers van onze tegenstander. De bal kwam uiteindelijk wat fortuinlijk 
voor de voeten van Evert die hard de 1-0 binnenknalde. Hiermee was de ban gebroken. Door vroeg 
druk-zetten van onze spelers kreeg Bevelanders steeds meer moeite met de opbouw van achteruit. 
Dit bleek toen Miro de bal bij een verdediger ontfutselde en Jawad vrij voor de keeper zette die 
vervolgens feilloos binnenschoot; 2-0. Bevelanders was daarna nauwelijks nog gevaarlijk en leek niet 
meer te geloven in een goed resultaat. In de laatste fase van de match maakte Miro het karwei 
helemaal af, door met een strakke schuiver in de linkerhoek de 3-0 binnen te schieten. 
Met deze laatste wedstrijd sluit Waarde 1 de eerste seizoenshelft fraai af met 22 punten uit 13 
wedstrijden. Een voortreffelijk resultaat. Wanneer we weten dat ook het 2e en 3e team het tot 
dusverre goed hebben gedaan, dan de Sportclub Waarde met vertrouwen de tweede seizoenshelft 
tegemoet zien. Begin februari-2013 gaan we proberen deze lijn door te trekken.      
 
 

Wedstrijdverslag Wemelding 1 – Waarde 1 
Datum 1 december 2012 
Ruststand 1-1, eindstand 3-3 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Henri Lamme, Diedriek 
Noordam, Joep Krijger, Bart Krijger, Sander Tettelaar, Valon Memeti, Corné van Liere, Mark Witsel, 
Miro Monteiro, Jawad Samiky, Evert van Houte. 
 
Dat deze confrontatie vooraf leefde bij onze supporters wisten we al en was op de dag van de 
wedstrijd goed zichtbaar want met velen waren ze naar Wemeldinge getrokken om deze match bij te 
wonen. De meesten zochten op deze gure middag hun toevlucht op de beschutte tribune die 
uiteindelijk goed bezet raakte met Waarde-supporters. Nadat jeugdspeler-van-de-week Tristan Griep 
de aftrap had gedaan, startte Waarde goed aan de wedstrijd. Jawad werd al snel diep gestuurd zijn 
schot ging net naast. Na ca. 10 minuten was het wel raak, na een goed lopende aanval legde Sander 
Tettelaar aan met links en krulde de bal in de verre benedenhoek; 0-1. Wemeldinge was daarna op 
achtervolgen aangewezen en pakte dat ook goed op, had meer het initiatief en ook het betere spel. 
Waarde werd teruggedrongen op eigen helft en de logische gelijkmaker kwam er dan ook via 
kapitein Niels Kole. Met 1-1 gingen beide ploegen de rust in. 
In de tweede helft was de opdracht aan de ploeg om wat meer passie en bevlogenheid in het spel te 
brengen wat vorige week duidelijk meer het geval was. Wemeldinge pakte ook de draad weer goed 
op en kwam in het begin van de tweede helft wat gelukkig op voorsprong toen een schot van Arno 
de Kok via een Waarde-speler van richting werd veranderd en ik het doel neerplofte; 2-1. Dat 
Waarde veerkracht kan hebben werd ook nu weer duidelijk, toen Waarde gaandeweg de 2e helft 
beter ging spelen en wat meer lef toonde. Duels werden wat pittiger zonder dat het echt uit de hand 
liep. De opdracht om meer op doel te schieten had Marcel van Houte goed begrepen. Op de rand van 



de 16-meter prikte hij met een puntertje onverwachts de 2-2 binnen. Het was duidelijk dat 
Wemeldinge vol voor de winst ging spelen en die leek er tegen het einde van de wedstrijd ook te 
komen toen Nigel Beenhakker met een fraaie kopbal de 3-2 binnen knikte. Echter, evenals vorige 
week zat ook nu weer het venijn in de staart van de wedstrijd. In de laatste minuut kregen we een 
hoekschop vanaf rechts, de bal werd slecht weggewerkt door de spelers van Wemeldinge en in de 
scrimmage die volgde schoot Joep Krijger de verdiende gelijkmaker hoog in doel; 3-3, wedstrijd 
gespeeld. 
Volgende week heeft de Sportclub Waarde – ijs en weder dienende - vier ! thuiswedstrijden 
waaronder Waarde 1 – Walcheren 1 , aanvang 15.00 uur. Alle supporters op post!   
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Wemeldinge 1 
Datum: 24 november 2012 
Ruststand 2-2, eindstand 4-3 
 
Selectie SC Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Celus van Houte, Henri Lamme, Diedriek 
Noordam, Peter van Houte, Sander Tettelaar, Joep Krijger, Lauwrens de Jager, Lucien Slabbelkoorn, 
Mark Witsel, Jawad Samiky, Iman Noordam, Corné van Liere. 
 
Een stukje Waarde-voetbalhistorie is gerealiseerd, Waarde – Wemeldinge 4-3, wat een wedstrijd!! 
Na de prima match tegen Bevelanders van vorige week, stond vandaag de wedstrijd tegen de 
gedoodverfde favoriet van de 4e klasse A Wemeldinge op het programma. Ondanks het slechte weer 
was er behoorlijk wat publiek op deze affiche afgekomen, mede ook omdat er weinig 
competitievoetbal in de omliggende dorpen was deze dag. In tegenstelling tot vorig week startte 
Waarde niet scherp aan de wedstrijd. Dat bleek, toen vanaf rechts door een aanvaller van 
Wemeldinge de bal ongehinderd en scherp kon worden voorgegeven. De bal glipte onder de hand 
van keeper Henk-Jan door en kon vervolgens door Pieter Bolle simpel worden binnengetikt; 0-1. . 
Kort daarna zette Pieter Bolle op rechts een waarde-verdediger in de wind en legde de bal goed 
terug, waarna Jan Warbout één-op-één voor de keeper de hoek voor het uitkiezen had. Na ongeveer 
20 minuten was de 0-2 een feit. Waarde herpakte zich wonderbaarlijk snel. Een vrije trap werd door 
Sander Tettelaar ingekopt waardoor we op 1-2 kwamen. Voor de Waarde spelers het sein om een 
versnelling hoger te gaan spelen en snel druk te zetten op de verdediging van de tegenstander. Dat 
ging bij momenten goed, waardoor dreiging en kansen ontstonden vanuit het middenveld. Een 
aanval van Waarde werd door de wemeldinge verdedigers slecht weggewerkt waarna Sander 
(wederom) de rebound kon binnenschieten: 2-2. Dat was ook de ruststand. 
In de tweede helft was sprake van een open wedstrijd waarbij duidelijk werd, dat beide ploegen 
voluit voor de winst gingen spelen en geen genoegen namen met een gelijk spel. Wemeldinge zette 
goed druk maar Waarde bleef ook constant dreigend. De verdediging van Wemeldinge bleek de 
zwakke schakel van het team. Het aantal doelpunten-tegen van Wemeldinge (25 stuks na 11 
wedstrijden) is voor een kampioenskandidaat vrij veel. Halfweg de tweede helft werd dit bevestigd 
toen de wemeldinge keeper een vrije trap van Peter van Houte van ca. 25-meter geheel verkeerd 
inschatte en de bal in één keer vol in de verre kruising verdween; 3-2. Onder aanvoering van de goed 
spelende kapitein Niels Kole ging Wemeldinge dringend op zoek naar de gelijkmaker. Deze kwam er 
ook na een scherpe voorzet vanaf rechts en een rake kopbal van Nigel Beenakker waarop onze 
keeper kansloos was: 3-3. Het laatste gedeelte van de wedstrijd gingen beiden ploegen vol voor de 
overwinning. De beslissing leek te vallen toen Peter van Houte vanaf rechts op de keeper afging maar 
simpel in de armen van de keeper schoot, terwijl Jawad links naast hem geheel vrij stond. Kans 
verkeken. In de laatste minuten werd Jawad nog maar een keer diep gestuurd, hij kapte zicht tot 
tweemaal toe prachtig vrij en schoot daarna de verdiende overwinning onberispelijk binnen; 4-3. De 
euforie bij Waarde was groot evenals de teleurstelling bij Wemeldinge. Een groot compliment voor 



alle Waarde spelers, een prachtige prestatie! Volgende week kunnen we opnieuw aan de bak. Dan 
gaan we deze wedstrijd nog eens overdoen. Dan is het Wemeldinge – Waarde.      
 
 

Wedstrijdverslag Bevelanders 1 – Waarde 1 
Datum 17 november 2012 
Ruststand 0-2, eindstand 1-3 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Jan-Willem Ruissen, Diedriek 
Noordam, Henri Lamme, Evert van Houte, Mark Witsel, Sander Tettelaar, Valon Mehmeti, Jawad 
Samiky, Lucien Slabbekoorn, Miro Monteiro, Iman Noordam. 
 
Wat een match! Deze wedstrijd gaat de boeken in als één van de betere van Waarde dit seizoen 
waarbij we de punten zeker niet gemakkelijk hebben verkregen. Want dan zouden we onze 
tegenstander Bevelanders tekort doen. De ploeg van trainer Paulus Poortvliet bleek fysiek sterk en 
was zeker niet van plan ons de punten cadeau te doen. Waarde startte de eerste helft evenwel met 
goed verzorgd voetbal en direct in het begin kregen we al enkele mogelijkheden om op voorsprong 
te komen met een schot en een kopbal-over van onze aanvallers. Bevelanders was dreigend met een 
hard strak schot na een afgeweken hoekschop die fraai gepareerd werd door onze goalie Henk-Jan. 
Kort daarna kwamen we goed weg na een scrimmage in het vijf-metergebied, gelukkig werd de bal 
tijdig van de doellijn gekeerd. Gaandeweg de eerste helft nam Waarde meer en meer het initiatief en 
een fraaie volley van Miro werd door de keeper van Bevelanders ternauwernood tot hoekschop 
verwerkt. Het wachten was op een doelpunten en die kwamen er ook. Een hoekschop werd door 
Bevelanders slecht weggewerkt en de bal kwam voor de voeten van Valon die vervolgens goed 
uithaalde: 0-1. Bevelanders zette Waarde daarna wel meer onder druk, toch kwam Waarde kort voor 
rust zelfs op 0-2 toen Valon nogmaals op bijna identieke wijze inschoot. 
Het leek wel duidelijk dat Paulus Poortvliet z’n mannen in de rust pittig had toegesproken, want 
Bevelanders kwam strak uit de kleedkamer en ging furieus op zoek naar de aansluitingstreffer. Tot 
echte grote uitgespeelde kansen kwam het nauwelijks omdat onze verdediging goed geconcentreerd 
speelde en voetballend niet echt in de problemen kwam. Wel bleef Belanders dreigend met hoge 
ballen voor de goal waarmee ze halfweg de tweede helft uiteindelijk toch de aansluitingstreffer 
konden forceren. Een hoekschop werd op de lat gekopt en viel in de rebound binnen: 1-2. Voor 
Bevelanders het sein om nog meer op de aanval te spelen en risico’s te nemen. De ruimte die toen 
ontstond achterin bleek voor onze snelle spitsen ideaal om de voorsprong uit te bouwen. Nadat 
Jawad eerst binnenkant paal had geschoten en vervolgens alleen voor de keeper net naast schoot, 
was zijn derde kans op rij wel raak. Met zijn doelpunt kort voor tijd, was de 1-3 overwinning een feit 
en kon de hele eerst ploeg van Waarde terugzien op een goede wedstrijd en 3 winstpunten. Duidelijk 
is, dat we de stijgende lijn weer te pakken hebben, waar gaat dit eindigen? Volgende wedstrijd - a.s. 
zaterdag 24-11-2012 - weten we meer, dan spelen we thuis tegen Wemeldinge. 
Tenslotte noteren we nog het debuut van B-junior Iman Noordam in een officiële wedstrijd van 
Waarde 1.       
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Colijnsplaatse Boys 1 
Datum: 10 november 2012 
Ruststand 2-1, eindstand 3-1 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Jan-Willem Ruissen, Henri 
Lamme, Joep Krijger, Evert van Houte, Sander Tettelaar, Corné van Liere, Diedrik Noordam, Valon 
Mehmeti, Mark Witsel, Jawad Samiky, Miro Monteiro. 
 



De uitslag van deze wedstrijd zou voor beide ploegen invloed hebben voor de stand in het 
klassement, zoveel was vooraf wel duidelijk. Colijn had immers 10 punten uit 8 wedstrijden en 
Waarde 9 punten. Vorig jaar verloor Waarde nog met ruime cijfers, dit keer waren beide ploegen aan 
elkaar. De wedstrijd kwam voor Waarde wat moeizaam op gang. Halverwege de eerste helft kwam 
Colijnsplaatse Boys op voorsprong door ongeconcentreerd uitverdedigen van één van de waarde-
spelers. De bal werd simpel onderschept, vanaf rechts scherp voorgegeven en de inlopende Sander 
Sallet kon bal eenvoudig binnenschieten; 0-1. Waarde kwam van lieverlee wat beter in de wedstrijd 
en na een goede individuele actie van Jawad vanaf links, kon club-topscorer Miro z’n 10edoelpunt 
van dit seizoen noteren: 1-1. Kort daarna kwam Waarde wat fortuinlijk op voorsprong toen Evert van 
Houte van ruime afstand op doel schoot. Het houdbaar schot glipte echter door de handen van de 
Colijn-goalie; 2-1. 
Na rust nam Waarde duidelijk het initiatief en zagen we bij vlagen weer het goede spel terug van de 
wedstrijden tegen Veere en Walcheren. Opvallend was ook, dat het spel van Colijnsplaatse Boys in de 
2e helft erg terugviel. Trainer Kees Westerweele – oud speler van RCS – had hier na de wedstrijd ook 
geen verklaring voor. Mark Witsel bekroonde een prima invalbeurt met een fraaie treffer – 3-1 - na 
eveneens goed voorbereidend werk van Sander. Dat de 4-1, eveneens van Mark, wegens buitenspel 
werd afgekeurd was slechts een detail. De overwinning was een feit en de 3 punten bleven terecht in 
Waarde. Omdat ook onze tegenstander van a.s. zaterdag van Kruiningen bleek verloren te hebben, 
stijgt Waarde naar een fraaie 6 plaats. 
 
 

Wedstrijdverslag Kruiningen 1 – Waarde 1 
Datum: 3-11-2012 
Ruststand 1-0, eindstand 2-0 
 
Spelers Waarde: Henk-Jan Everse, Jan-Willem Ruissen, Joep Krijger, Johan Tettelaar, Marcel van 
Houte, Henri Lamme, Mark Witsel, Valon Mehmeti, Evert van Houte, Corné van Liere, Lucien 
Slabbekoorn, Jawad Samiky, Miro Monteiro, Diedrik Noordam. 
 
Deze 8e competitiewedstrijd van het seizoen 2012/2013 beloofde interessant te worden. Kruiningen 
had vooraf 13 punten en Waarde 9. Op het Reimerswaaltoernooi had Waarde vrij eenvoudig met 2-0 
gewonnen van Kruiningen maar deze match om het “eggie” zou duidelijkheid geven hoe de 
krachtsverhoudingen nu liggen. Voor deze echte Reimerswaalse derby waren veel supporters naar de 
Kruse Mat gekomen, waaronder ook wethouder J. de Kunder. 
Na klein relletje vóór de wedstrijd met de scheidsrechter over de kleur sokken! van de Waarde-
spelers, kon de wedstrijd met 10 minuten vertraging toch beginnen. Na ca. 5 minuten werd Jawad op 
snelheid diep gestuurd en in de 16-meter onderuit geschoffeld. De door iedereen verwachte penalty 
werd om onduidelijke redenen niet toegekend. Na enkele goed kansen voor Waarde kwam 
gaandeweg de eerste helft Kruiningen beter in het spel onder aanvoering van de goed spelende 
Kruinigen-aanvaller Wesley Buur. Hij maakte het met z’n loopacties onze verdedigers knap lastig. 
Door teveel ruimte weg te geven aan Lars Steendijk kon hij door het midden halfweg de eerste helft 
knap in de linkerhoek de 1-0 binnenschieten. Dit werd ook de ruststand. 
In het tweede bedrijf ontbrak het de Waarde-spelers aan power om langszij te komen. Kruiningen 
werd sterker en bleef de beste kansen creëren. Dankzij goed keeperswerk van Henk-Jan die in één-
tegen-één situaties enkele keren knappe reddingen had, bleef de voor Kruiningen krappe voorsprong 
lang gehandhaafd en kon Waarde uitzicht houden op de gelijkmaker. Deze kwam er echter niet. Kort 
voor affluiten kwam via een frommelgoal van Gert-Jan van de Pol de 2-0 eindstand in de boeken. 
Terugkijkend op deze match denk ik een terechte uitslag van een leuke wedstrijd. 
Aanstaande zaterdag 10-11-2012 de thuiswedstrijd tegen Colijnsplaatse Boys. 
 
 



Wedstrijdverslag Waarde 1 – Lewedorpse Boys 1 
Datum 27 oktober 2012 
Ruststand 2-1, eindstand 3-2 
 
Spelers Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Joep Krijger, Henry Lamme, 
Evert van Houte, Sander Tettelaar, Mark Witsel, Corné van Liere, Lucien Slabbekoorn, Jawad Samiky, 
Michel de Goffau, Miro Monteiro, Valon Mehmeti. 
 
Het vertoonde goeie spel van de afgelopen weken tegen Veere en koploper Walcheren gaf de spelers 
van Waarde vooraf vertrouwen dat er wellicht in deze wedstrijd punten te behalen zouden zijn. Enkel 
dan zouden we ook uitzicht houden op een plek in het linkerrijtje. Wat bij de meeste waarde-spelers 
ook meespeelde was nog wat oud-zeer van vorig seizoen wat weggepoetst worden omdat we toen 
beide wedstrijden tegen Lebo vrij kansloos hadden verloren. 
Beide teams bakten er echter in het begin van de eerste helft weinig van. Ondanks dat het spel van 
Waarde verre van goed te noemen was, kregen we toch enkele kansen. Het was een tegenvaller dat 
al vroeg in de wedstrijd Corné met een verwonding aan z’n lip het veld moest verlaten. Later bleek de 
blessure gelukkig toch nog wat mee te vallen. Waarde herpakte zich enigszins, en na een splijtende 
pass van Evert kwam Miro alleen voor de keeper en kon hij de 1-0 binnen prikken. Kort daarna viel 
uit een corner vanaf links zelf de 2-0 doordat Lucien goed voor z’n man kwam en de bal goed kon 
binnen tikken. Iedereen dacht met die stand de rust in te gaan, totdat Lebo speler Marcel Rooze 
tussen twee Waarde-verdedigers door glipte en vlak voor rust de aansluitingstreffer binnenschoot: 2-
1 
In de tweede helft trok Lebo meer en meer het initiatief naar zich toe en was duidelijk op jacht naar 
de gelijkmaker. Echter, na goed doorzetten en een prima voorzet van Joep vanaf links kopte Miro 
spijkerhard de 3-1 in de kruising. Schitterende goal, wedstrijd gespeeld zou je wellicht denken maar 
niets was minder waar. Nadat Evert en Jawad alleen voor de keeper net misten, schoot Jeffrey 
Janssen namens Lebo halverwege de tweede helft de 3-2 binnen, waarna er onrust in het spel van 
Waarde kwam. Lebo was enkele malen zelfs dichtbij de gelijkmaker maar uiteindelijk bleven de 
punten toch in Waarde. Dat laatste was na de teleurstellingen van de voorbije weken toch een leuke 
opsteker en geeft zelfvertrouwen met het oog op de wedstrijd van aanstaande zaterdag, uit tegen 
Kruiningen. 
 
 

Wedstrijdverslag SV Walcheren 1 – SC Waarde 1 
Datum: 20-10-2012 
Ruststand: 1-0, eindstand 2-0 
 
Spelers Waarde: Lauwrens de Jager, Michel de Goffau, Joep Krijger, Johan Tettelaar, Henry Lamme, 
Marcel van Houte, Mark Witsel, Evert van Houte, Corné van Liere, Jawad Samiky, Miro Monteiro, Jan 
Willem Ruissen, Diedrik Noordam, Lucien Slabbekoorn. 
 
Voor deze ingelaste wedstrijd moesten we in Vlissingen op bezoek bij de ongeslagen koploper van de 
4e klasse A, S.V. Walcheren. We waren benieuwd welke tegenstander we zouden treffen, maar die 
nieuwsgierigheid was naar we in Vlissingen vernamen wederzijds. Het was trainer Marco Schroevers 
en zijn manschappen kennelijk niet ontgaan dat Waarde goed aan deze competitie begonnen is en 
vooral tegen Veere en Vlissingen puike wedstrijden heeft gespeeld. Het is voor zover bekend de 
eerste keer, dat beide ploegen tegen elkaar speelden aangezien Walcheren tot vorig jaar in de 
zondag 4e klasse uitkwam. Opmerkelijk was wel de sfeer in de ploeg van Waarde voorafgaand aan de 
match. We zouden ons niet laten afslachten zoals enkele weken geleden Wemeldinge was 
overkomen, zoveel stond vooraf wel vast . Dit betekende wel, dat we onze speelstijl wat zouden 
aanpassen en behoudend aan de wedstrijd zouden beginnen. Afspraak was, dat we Walcheren het 



spel zouden laten maken en met snelheid voorin zouden proberen te counteren. Deze afspraak werd 
door heel de ploeg opmerkelijk goed uitgevoerd maar leidde halverwege de eerste helft wel tot een 
verdiende 1-0 voorsprong voor Walcheren door Steve Schalkwijk. Waarde miste op momenten wat 
doortastendheid en geluk om langszij te komen en dus gingen we met een minimale achterstand de 
rust in. 
In de tweede helft was de opdracht om meer vooruit en dus meer aanvallend te voetballen welke 
omschakeling door onze ploeg opmerkelijk goed werd uitgevoerd. Echter, Walcheren beschikt over 
een talentvolle, jonge, snelle ploeg die met goed positiespel graag het spel dicteert. Zoals ook in de 
PZC terecht omschreven stond, vochten de spelers van Waarde voor iedere meter en boden goed 
tegenstand. Het was echter niet voldoende, via Bart Chermin kwam Walcheren in het begin van de 
tweede helft op 2-0. Een walk-over werd het absoluut niet, in tegendeel. Het bleef een wedstrijd tot 
het laatste fluitsignaal en Waarde voetbalde goed mee en bleef bij momenten dreigend. Een vrije 
trap van ca. 20 meter van Evert van Houte spatte binnenkant paal terug in het veld en had als 
doelpunt beter de verhoudingen in het veld weergegeven. Helaas, het mocht niet zo zijn. 
Opmerkelijk was ook de acceptatiebereidheid van alle spelers, en ook van de bank van Walcheren en 
de supporters rond het veld. Complimenten voor iedereen die deze club een warm hart toedraagt en 
de normen en waarden welke op de website staan, kennelijk ook in praktijk brengt. Een voorbeeld 
voor de voetbalsport. Dat scheidsrechter-van-dienst de heer M. de Zwarte uit Vlissingen kwam, was 
geenszins te merken. Hij leidde deze wedstrijd voortreffelijk, dat hij niet één kaart moest uitdelen 
zegt genoeg over de sfeer van deze leuke wedstrijd.    
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Veere 1 
Datum: 6 oktober 2012 
Ruststand 1-0, eindstand 1-2 
Scheidsrechter: Sjaak de Wild uit Meerkerk  
Toeschouwers: ca 100 
 
Uit de oude doos.  
Na het behalen van het kampioenschap in de 2e klasse afdeling Zeeland in 1970, speelde Waarde in 
het seizoen daarna voor het eerst in de 1e klasse. In de eerste helft van dat seizoen haalde Waarde 
regelmatig koppen in de PZC als: De schrik van de 1e klasse heet Waarde en Waarde kan nu 
ook Veere bedwingen. Dat was toen, de vraag voor deze match is, of we dat laatste - 42 jaar later – 
zouden kunnen herhalen. Voetbalvereniging Veere, een club met een grote staat van dienst in het 
zeeuwse amateurvoetbal, zou blijken een zware tegenstander te zijn. 
 
1e helft 
Nadat wethouder de Kunder de aftrap van de wedstrijd had gedaan, startte Waarde uitstekend aan 
de wedstrijd. Veere werd constant onder druk gezet en had moeite om het spel bij te benen. Het 
leverde kansen op voor Evert, Marcel, Sander en Jawad. Halverwege het eerste bedrijf kon topscorer 
Miro eenvoudig afronden op aangeven van Mark: 1-0. Waarde bleef het spel dicteren, kansen 
creëren maar verzuimde verder afstand te nemen. Veere wist duidelijk niet, van welk hout pijlen te 
maken. Behalve een lage schuiver die goed door Lauwrens tot hoekschop werd verwerkt kwamen we 
nauwelijks in de problemen. 
 
2e helft 
In het tweede bedrijf kwam vv Veere goed uit de startblokken en trok meer en meer het initiatief 
naar zich toe. Waarde werd teruggedrongen, het was duidelijk dat de eerste helft veel kracht gekost 
had. Met een fraai gekruld schot in verre linkerhoek scoorde Veere via Maarten Reijnders halfweg de 
tweede helft de gelijkmaker: 1-1. Omdat de linies van middenveld en verdediging bij Waarde niet 
meer goed aansloten, ontstond te veel ruimte op het middenveld en dreiging voor het doel van 



Waarde. Tegen het einde van de wedstrijd kregen we ter hoogte van de 16-meterlijn een vrije trap 
tegen, die door Robin de Rijke van Veere uiteindelijk fraai in de linker bovenhoek werd geknald. 
Eindstand 1-2. 
Wederom een grote teleurstelling omdat over de gehele wedstrijd gezien beide ploegen zeker aan 
elkaar gewaagd waren. Volgende wedstrijd, uit naar Borssele, hopelijk meer geluk.     
 
 

Wedstrijdverslag Hoedekenskerke 1 – Waarde 1 
Datum 29-9-2012 
Ruststand: 0-1, eindstand 3-1 
 
Spelers: Henk-Jan Everse, Michel de Goffau, Johan Tettelaar, Diedrik Noordam, Marcel van Houte, 
Sander Tettelaar (C), Valon Mehmeti, Corné van Liere, Joep Krijger, Jawad Samiky, Miro Monteiro, 
Evert van Houte, Mark Witsel, Henry Lamme. 
 
1e helft 
In deze vierde competitiewedstrijd moesten we het op Sportpark De Kouter opnemen tegen de ploeg 
die uit de 3e klasse is gedegradeerd. We startten met een aangepast opstelling, omdat vier 
basisspelers niet fit waren. Waarde speelde in de eerste helft goed voetbal, domineerde het spel en 
creëerde kansen. Halfweg de eerste helft dribbelde Valon na een slim steekpassje door tot de 
achterlijn, trok de bal voor, Sander mikte tegen de paal waarna Corné attent reageerde en de bal kon 
binnenschieten: 0-1. Na een zware overtreding – bestraft met geel - moest Valon met een 
geblesseerde wreef het veld verlaten, Evert nam zijn plaats in op het middenveld. Waarde bleef de 
betere ploeg en creëren kansen maar maakte ze niet af. Hoedekenskerke had weinig in te brengen. 
Ruststand 0-1. 
 
2e helft 
De tegenstander begon goed aan de tweede helft zonder echt gevaarlijk te worden. De 
scheidsrechter eiste steeds meer de hoofdrol voor zich op en floot de verder sportieve wedstrijd om 
de haverklap stil. Tot ieders verrassing floot hij zelfs een penalty voor Hoedekenskerke voor een 
vermeende overtreding op de rand van de 16-meter door Johan. Resultaat: 1-1. Waarde herpakte 
zich goed, kreeg kans op kans. Een inzet voor de 1-2 van Evert werd onterecht afgefloten wegens 
gevaarlijk spel en kort daarna kon Jawad – op tijd en duidelijk van eigen helft gestart – op snelheid 
alleen op de keeper af maar werd afgefloten wegens buitenspel. Dan luidt het cliché, als je de kansen 
zelf niet afmaakt, …………… Juist ja. Tegen het einde van de wedstrijd mocht Hoedekenskerke één van 
de weinige hoekschoppen nemen. Omdat onze verdediging het luchtduel niet echt aanging mocht de 
tegenstander de 2-1 binnenkoppen. Waarde ging daarna voluit op de aanval in een poging alsnog de 
gelijkmaker te forceren. Hoedekenskerke profiteerde met een scherpe counter van de ruimte 
achterin en scoorde totaal tegen de verhoudingen in zelfs 3-1. 
Deze uitslag is natuurlijk geweldig zuur, maar gezien het spelbeeld hebben we zeker niet te 
wanhopen. Het positiespel gaat steeds beter, er worden kansen gecreëerd en met de snelheid van 
onze aanvallers zit het ook wel goed. Volgende zaterdag een nieuwe kans, thuis tegen Veere 1.     
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Wolfaartsdijk 1, uitslag 6-1 
Datum: 21 september 2012 
Ruststand: 2-1 
Toeschouwers: ca. 50 
Scheidsrechter:  P. van de Borgt uit Kruiningen 
 
Spelers: Lauwrens de Jager, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Henri Lamme, Diedrik Noordam, 



Mark Witsel, Evert van Houte, Valon  Mehmeti, Sander Tettelaar, Corné van Liere,  Jawad Samiky, 
Miro Monteiro, Joep Krijger, Peter Lamper. 
 
1e helft. 
Voor de eerste thuiswedstrijd op ons vernieuwde complex waren alle ingrediënten aanwezig voor 
een leuke voetbalmiddag. Goed weer, een superstrak nieuw veld, een leuk aantal (belgische) 
supporters  en een tegenstander die Waarde normaal gesproken wel ligt.  
Anders dan de einduitslag doet vermoeden, was het veldspel van Waarde in de eerste helft niet echt 
goed te noemen ondanks de opdracht vooraf om vooral simpel te voetballen.  Wolfaartsdijk bood 
goed partij en beide ploegen leken aan elkaar gewaagd. Halfweg de eerste helft werd Jawad op 
snelheid diep gestuurd, één-op-één met de keeper schoot hij strak binnen; 1-0. De vreugde van de 
voorsprong was van korte duur, aangezien aanvoerder Tom Kloet van Wolfaartsdijk al snel 
daarna     – al dan niet na een handsbal – de gelijkmaker scoorde; 1-1. Waarde herpakte zich en 
dwong enkele kansen af die door Wolfaartsdijk-keeper Philip Westveer werden gepareerd. Net voor 
rust kon Miro toch de 2-1 binnenschieten zodat we toch met een kleine voorsprong de rust ingingen.  
 
2e helft 
In de tweede helft werd het jonge team van Wolfaartsdijk verder onder druk gezet en al vroeg schoot 
Miro z’n tweede doelpunt binnen; 3-1.  Achterin ging bij de tegenstander van alles mis, werd veel 
ruimte weggegeven.  Jawad werd door Lauwrens (!) diep gestuurd, hij kon 4-1 scoren. 
Terecht  keurde de goed leidende scheidsrechter van de Borgt dit doelpunt goed en ging niet mee 
met het buitenspel-protest van onze tegenstander. Doordat Waarde met z’n allen alert en scherp 
bleef spelen kon Miro tenslotte een zuivere hattrick realiseren; 5-1 en 6-1. Jammer dat Peter Lamper 
geen doelpuntje kon mee pikken, zijn schot ging op eind net naast. Mooie uitslag, 3 punten binnen. 
Volgende week uit naar Hoedekenskerke.    
 
 

Wedstrijdverslag SVD 1 – Waarde 1: uitslag 2 – 0. 
Datum: 15-9-2012 
 
Spelers: Lauwrens de Jager, Sander Tettelaar, Henri Lamme, Jan-Willem Ruissen, Evert van Houte, 
Valon Mehmeti, Corné van Liere, Mark Witsel, Lucien Slabbekoorn, Jawad Samiky, Miro Monteiro, 
Joep Krijger, Michel de Goffau, Diedrik Noordam. 
 
Eerste helft 
Na een serie wedstrijden zonder verlies, moest Waarde de traditioneel lastige wedstrijd spelen tegen 
SVD.  Lastig, omdat we wisten dat SVD vanuit een compacte verdediging vaak countervoetbal speelt 
en de tegenstander het spel laat maken. Omdat ons centraal verdedigingsduo Johan en Marcel 
allebei niet inzetbaar waren, moest  in de opstelling geïmproviseerd worden. Direct na de aftrap door 
SVD, onderschepte Corné de bal en ontstond een eerste kans die niet werd afgerond.  Gaandeweg de 
1e helft werd duidelijk, dat Waarde moeite had het spel te maken. De opbouw van achteruit was 
slordig, het inspelen van de middenvelders ging vaak mis waardoor SVD steeds beter in de wedstrijd 
kwam. Een vrije trap vanaf links werd hoog ingebracht, de Waarde-verdediging greep niet in, een 
aanvaller van SVD was wel alert en kan de bal simpel in de hoek prikken: 1 – 0. Waarde ging daarna 
wat meer druk te zetten, wat leidde tot een 2e kans. Corné werd op-snelheid diep gestuurd en kwam 
alleen voor de keeper,  die de bal net kon onderscheppen. Kort daarna  voerde SVD een messcherpe 
counter uit, vanaf de achterlijn werd de bal teruggelegd richting 16-meterlijn waar een aanvaller van 
SVD simpel de 2-0 kon inschieten.  
Over de 2e helft kunnen we kort zijn.  De spelers van Waarde speelden meer tegen zichzelf dan met 
elkaar. Het spel was geen schim vergeleken met de wedstrijd tegen Vlissingen. Gevolg was, dat er 
soms wat irritaties ontstonden richting de scheidsrechter en eigen spelers.  Gelukkig liep het geen 



moment uit de hand. Het geloof op een goed resultaat was snel weg en SVD , wat in de historie van 
de club bewezen heeft verdedigen soms tot kunst te kunnen verheffen,  bleef vrij eenvoudig 
overeind in incasseerde daarmee de eerste 3 punten van het voetbalseizoen 2012 / 2013. 
Waarde  weer met beide benen terug op de grond.  
 

Vlissingen 1 – Waarde 1 
Datum: 1 september 2012 
 
Selectie Waarde: Lauwrens de Jager, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Diedrik Noordam, Henry 
Lamme, Mark Witsel, Sander Tettelaar, Valon Mehmeti, Evert van Houte, Jawad Samiky, Miro da 
Graca, Corné van Liere, Jan-Willem Ruissen, Lucien Slabbekoorn 
  
Waarde heeft de start van het nieuwe voetbalseizoen niet gemist. En hoe? De eerste uitwedstrijd 
tegen Vlissingen zou een lastige worden zo wisten we vooraf. Immers, de laatste wedstrijd van vorig 
seizoen hadden we tegen Vlissingen met moeite 0 – 0  gespeeld. 
In de eerste helft had Waarde enig overwicht en kon  met redelijk verzorgd veldspel de tegenstander 
regelmatig onder druk zetten. Met de snelheid van onze twee centrumspitsen waren we enkele 
keren dreigend voor het doel van onze tegenstander. Halverwege de eerste helft werd een aanvaller 
van Waarde binnen de 16-meter onderuit getrokken bij een hoekschop, waarna de scheidsrechter 
resoluut penalty floot. Valon trapte onberispelijk binnen: 0 -1. Vlissingen was kort daarna met een 
flitsend afstandschot dicht bij de gelijkmaker, maar Lauwrens kon met een katachtige reactie de bal 
juist naast tikken. We gingen met een goed gevoel de rust in. 
In begin van de tweede helft had Vlissingen het betere spel en was wel herhaaldelijk dreigend voor 
het doel van Waarde zonder echte uitgespeelde kansen. Toch kon een Vlissingen-aanvaller tussen 
twee van onze verdedigers Lauwrens met een puntertje in de korte hoek verrassen : 1-1. Waarde 
herpakte zich goed mede door goede invalbeurten van Corné, Jan-Willem en Lucien. Jawad was met 
twee kansen dichtbij een doelpunt. Miro trok uiteindelijk de overwinning voor Waarde over de 
streep door 10 minuten voor affluiten in het strafschopgebied van Vlissingen twee verdedigers uit te 
spelen en de 2-1 binnen te schieten. 
Toen kort daarna nog twee Vlissingen-spelers met een rode kaart werden weggestuurd, kwam deze 
sensationele overwinning voor Waarde niet meer in gevaar. Na affluiten kwam de trainer van 
Vlissingen opzichtig verhaal halen bij de scheidsrechter wat hem ook op een rode kaart kwam te 
staan. Voor de Sportclub Waarde waren de eerste 3 punten binnen. Wie had dat verwacht. 
Tenslotte nog een bedankje aan de vele meegereisde Waarde-supporters die de ploeg gesteund 
hebben. 
 
Scoreverloop: 
0-1  Valon Mehmeti (pen.) 
1-1 
1-2 Miro da Graca 
 


